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Pasiuna

Katuyoan sa Kurso Kini nga kurso sa Sunday School gituyo aron pagtabang sa mga nag-edad og 12
ug 13 anyos nga makasabut sa plano sa kaluwasan sa atong Langitnong Amahan
ug makagamit sa mga kamatuoran sa ebanghelyo nga modala kanila ngadto sa
kinabuhing dayon. Naghisgut kini sa mga lakang sa atong mahangturong biyahe
ug sa mga gikinahanglan ug sa mga giya nga gipadayag sa Ginoo alang sa atong
pag-uswag pinaagi sa pagkamortal. Ang tinagsa nga mga leksyon nagpasabut sa
sukaranang mga doktrina, mga baruganan, ug mga ordinansa sa ebanghelyo.

Usa ka tsart sa plano sa kaluwasan gilakip diha sa luyo sa manwal (hulagway 1
diha sa seksyon sa mga hulagway). Mahimo kang mohimo og mas dako nga
kopya sa tsart aron mas sayon kining makit-an sa tibuok klase. Tipigi kining
tsart, ug gamita kini kanunay sulod sa tibuok kurso samtang maghisgot ka sa
nagkalain-laing mga aspeto sa plano sa kaluwasan.

Tan-awa ang talaan sa mga sulod ug basabasaha ang tibuok manwal aron
mapamilyar sa tanang mga hilisgutan sa leksyon. Ang pagtan-aw sa kinatibuk-
ang katuyoan makahatag kanimo og mas maayong panglantaw samtang ikaw
nag-andam ug nagtudlo sa matag leksyon.

Pag-andam sa
Pagtudlo Kanunay kang magkinahanglan og piho nga mga galamiton diha sa klasehanan:

usa ka pisara (o whiteboard), tisas (o mapapas nga mga pangmarka), usa ka papas,
ug ang imong kaugalingong hugpong sa mga kasulatan. Busa, kini nga mga
aytem wala malista diha sa “Pagpangandam” nga seksyon sa mga leksyon.

Ang mga sakop sa klase kinahanglang magdala sa ilang kaugalingong mga kopya
sa mga kasulatan, apan mahimo kang magdala og pipila ka ekstra nga mga
kopya (mahimo kining makuha gikan sa librarya sa balay-tigumanan) aron
kadtong wala magdala og ilang kaugalingong mga kopya makaapil gayud sa
leksyon. Mahimo sab kang magdala og mga pangmarka sa kasulatan nga
magamit alang sa mga sakop sa klase (pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa
pagmarka sa ila lang nga kaugalingong mga kopya sa mga kasulatan, dili ang
mga kopya sa librarya o ubang hinulaman nga mga kopya).

Ang matag leksyon nagsugod uban sa usa ka pamahayag sa katuyoan sa
leksyon—unsay gipaningkamutan nimong mahibaloan o mabuhat sa mga
sakop sa klase. Sa katapusan sa matag seksyon sa “Pagpangandam”, sa
pinahandag nga  mga letra, adunay usa ka pahinumdom ngadto sa magtutudlo.
Kining mubo nga mga pamahayag gihatag aron pagtabang kanimo nga
makasabut sa kamahinungdanon sa hilisgutan sa leksyon ingon nga kini may
kalabutan sa kabatan-onan. Ang ubang mga pahinumdom, usab sa pinahandag
nga mga letra, makita nga magbalikbalik sulod sa tibuok manwal. Kining mga
pahinumdom naghatag og giya sa paggamit og nagkalain-laing mga pamaagi sa
pagtudlo nga gisugyot diha sa mga leksyon.



Ang matag leksyon adunay seksyon sa “Mga Kalihokan sa Pagpalambo” nga
naglangkob sa dugang nga mga kalihokan, mga materyal sa panaghisgutan, ug
mga istorya. Kon ang mga sakop sa klase nagkinahanglan og dugang nga
kalihokan aron padayon silang maminaw, pagpili og usa o duha niining mga
kalihokan nga magamit isip kabahin sa leksyon.

Ang seksyon sa mga hulagway diha sa likod sa manwal naglangkob og pipila ka
mga hulagway nga gisugyot nga gamiton diha sa mga leksyon. Ang ubang
gisugyot nga mga hulagway anaa sa librarya sa balay-tigumanan o sa Pakete sa
mga Hulagway sa Ebanghelyo.

Pagtudlo sa mga
Leksyon Sugdi ug tapusa ang matag leksyon uban sa pag-ampo.

Paghimo og labaw pa kay sa paghatag og lektyur. Dapita ang mga sakop sa klase
sa pag-apil diha sa mga panaghisgutan ug mga kalihokan. Awhaga ang mga
sakop sa klase sa pagbasa, pagmarka, ug pagtuon sa mga kasulatan. Tugoti ang
mga sakop sa klase nga makadiskobre alang sa ilang mga kaugalingon sa
mahimayaon nga mga baruganan nga gihatag sa atong Langitnong Amahan
kanato isip kabahin sa iyang plano sa kaluwasan.

Hinumdumi nga ang mga doktrina, mga baruganan, ug mga ordinansa sa
ebanghelyo makaandam lamang kanato alang sa kahimayaan kon ato kining
gamiton sa atong mga kinabuhi. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpuyo
sumala sa mga baruganan nga gihisgutan diha sa klase.

Pagdapit sa
Espiritu

Ang Ginoo miingon, “Ang Espiritu ihatag nganha kaninyo pinaagi sa pag-ampo
diha sa hugot nga pagtuo; ug kon kamo dili makadawat sa Espiritu kamo dili
motudlo” (D&P 42:14). Tabangi ang mga sakop sa klase nga mabati ug maila
ang impluwensya sa Espiritu Santo aron sila makaandam sa paggamit sa mga
baruganan nga ilang nakat-unan. Kining mga sugyot makatabang kanimo nga
madapit ang Espiritu nganha sa imong klase:

1. Pag-ampo. Samtang nag-andam sa pagtudlo, pag-ampo alang sa Espiritu Santo
nga motabang kanimo nga makasabut sa mga doktrina ug mga baruganan nga
gitudlo ug sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Sa panahon sa klase,
pag-ampo sa imong kasingkasing alang sa Espiritu nga mogiya kanimo ug
motandog sa mga sakop sa klase. Hinumdumi nga ang Espiritu Santo mao ang
magtutudlo diha sa imong klase.

2. Gamita ang mga kasulatan. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagdala sa
ilang mga kasulatan matag semana, ug ipakita kanila nga ang mga doktrina
ug mga baruganan nga gihisgutan diha sa leksyon gibase sa kasulatan.
Tabangi ang mga sakop sa klase nga makakat-on sa paggamit sa mga sinulat
sa ubos sa panid ug ubang mga tabang sa pagtuon diha sa mga kasulatan.

3. Hatag sa imong pagpamatuod. Pagpamatuod sa higayon nga ang Espiritu
moaghat kanimo, dili lang diha sa katapusan sa leksyon. Hatag og
pagpamatuod kabahin sa Manluluwas. Kon gikinahanglan, dapita ang mga
sakop sa klase sa paghatag sa ilang mga pagpamatuod.
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4. Gamit og sagrado nga musika. Ang mga himno sa Zion makatabang sa pag-
andam sa mga sakop sa klase nga mabati ang Espiritu. Ang kabatan-onan
mahimong magduhaduha sa pagkanta diha sa klase, apan makagamit ka og
ubang mga pamaagi aron madala ang mga himno nganha sa klasehanan.
Ang mga sakop sa klase makabasa ug makahunahuna sa mga pulong sa usa
ka himno samtang ang lain motugtug niini, o makadapit ka og tagsatagsa o
gamayng grupo sa pagkanta sa himno. Makapatukar usab ikaw og mga
girekord nga mga himno.

5. Pagpahayag og gugma. Pahibaloa ang mga sakop sa klase nga imo silang
gihigugma. Pagpahayag sa imong gugma alang sa Langitnong Amahan ug
alang sa Manluluwas.

6. Pakig-ambit og personal nga mga kasinatian. Ipakita ngadto sa mga sakop sa
klase nga ang imong pagpamatuod gibase diha sa kasinatian sa pagsunod sa
ebanghelyo. Pakig-ambit og yano, inadlaw nga mga kasinatian nga
nakatabang kanimo nga makasabut sa mga baruganan sa ebanghelyo sama sa
kamahinungdanon sa pag-ampo o sa mga panalangin nga miabut gikan sa
pagsunod sa mga sugo. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpakig-ambit,
kon angay, sa ilang mga panghunahuna, mga pagbati, ug mga kasinatian nga
may kalabutan ngadto sa mga doktrina ug mga baruganan nga gitudlo.

Usahay ikaw o usa ka sakop sa klase mobati nga giaghat sa pagpakig-ambit og
usa ka espirituhanong kasinatian. Hinumdumi nga kining mga kasinatian
sagrado ug dili gayud ipakig-ambit sa paagi nga walay pagbantay, apan “uban
sa pag-amping, ug pinaagi sa pagtugot sa Espiritu” (D&P 63:64). Sunda ang
mga pag-aghat sa Espiritu Santo kabahin sa unsa nga mga kasinatian ang
kinahanglan nimong ipakig-ambit, ug pahinumdumi ang mga sakop sa klase
sa pagbuhat sa ingon.

Paggamit sa mga
Kasulatan

Gilakip diha sa matag leksyon mao ang gisugyot nga mga kasulatan nga
basahon ug markahan. Basaha og kusog ang mga kasulatan, o ipabasa kini sa
mga sakop sa klase. Ang mga sakop sa klase kinahanglang mosunod sa matag
bersikulo nga gibasa, magmarka sa mga pulong ug hugpong sa mga pulong nga
imong gisugyot o nga ilang gibati nga makahuluganon.

Kon mohangyo ka sa mga sakop sa klase sa pagbasa sa usa ka tudling sa
kasulatan, mahimo nimong isulat ang pakisayran diha sa pisara aron sayon kini
alang sa matag usa ug aron ang tawo nga nagbasa makahibalo asa mohunong.

Pagpangutana ug
Pagtubag sa mga
Pangutana

Ang kalampusan sa imong leksyon mag-agad gayud sa imong paggamit sa mga
pangutana. Samtang nag-andam ka sa imong mga leksyon, paghunahuna og
mga paagi sa pagtabang sa mga sakop sa klase nga makahimo og labaw pa kay sa
naandan ug taphaw nga mga tubag. Daghang mga pangutana diha sa manwal
nag-awhag sa mga sakop sa klase sa paghunahuna sa unsa nga paagi nga ang usa
ka doktrina o baruganan magamit ngadto sa ilang mga kinabuhi. Awhaga ang
mga sakop sa klase sa paghatag og kinasingkasing nga pamalandong ngadto
niining mga pangutana. Ayaw kabalaka kon ang mga sakop sa klase hilum sulod
sa pipila ka mga segundo human ka makapangutana. Hatagi sila og panahon
aron makahunahuna og mga tubag. Kon morag wala sila makasabut sa
pangutana, mahimo nimo kining usbon paghan-ay o hatagi og dugang nga
pagpasabut.

Introducción
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Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpangutana kabahin sa leksyon, ug
paghimo og mga butang diin sila makabuhat sa ingon nga walay pagkaulaw o
kahadlok sa pagbugalbugal. Dili gayud ikaw angay nga maulaw kon ang usa ka
sakop sa klase mangutana nga dili ka makatubag. Imbis magmugna-mugna og
tubag o mohatag sa imong kaugalingong opinyon, angkona nga wala ka
makahibalo ug itanyag nga maningkamot ka sa pagpangita og tubag alang sa
sakop sa klase.

Paggamit sa mga
Kinutlo

Daghang mga leksyon nga adunay mga kinutlo gikan sa mga lider sa Simbahan
sa ulahing mga adlaw. Gamita kining mga kinutlo sa paggiya sa panaghisgutan
sa klase, pagtino sa doktrina, ug paghatag og gibug-aton nga ang Ginoo
nagpadayon sa pagpadayag sa iyang kabubut-on sa atong panahon. Agi og
dugang ngadto sa mga kinutlo diha sa mga leksyon, mahimo kang mogamit og
ubang angay nga mga pamahayag gikan sa mga propeta, mga apostoles, ug
ubang mga lider sa Simbahan. Ang pinakamaayong tinubdan alang niini mao
ang mga isyu sa Ensign (Mayo ug Nobyembre) o sa Internasyonal nga mga
Magasin (Hulyo ug Enero) sa bag-ohay lang nga kinatibuk-ang mga
komperensya.

Pagtabang sa mga
Sakop sa Klase
Kinsa Adunay 
mga Kakulangan Magmabination ngadto sa mga sakop sa klase kinsa adunay mga kakulangan.

Hibaloi ang ilang mga panginahanglan ug mga abilidad, ug iapil sila diha sa
mga kalihokan sa klase kutob sa mahimo. Sa dili pa ang klase, tabangi kini nga
mga sakop nga makaandam sa pagbasa o pagkomentaryo. Pag-andam og lugar
alang sa mga tawo nga anaa sa mga wheelchair, ug hangyoa ang mga sakop sa
klase sa pagsulti og kusog aron ang matag usa makadungog.

VIII



1

Usa ka Mahigugmaong Amahan—
Usa ka Mahangturong Plano

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut unsaon nga ang pagkahibalo
sa mahangturong plano sa Dios makatabang kanato nga makahimo sa inadlaw nga
mga desisyon nga may mahangturong panglantaw.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang mga kasulatan nga gipahayag diha sa tsart
sa plano sa kaluwasan, nga makita sa pahina 3 o diha sa seksyon sa mga
hulagway sa manwal.

2. Pagdrowing diha sa usa ka dakong piraso nga papel o diha sa pisara og usa ka
latid sa tsart sa plano sa kaluwasan (pahina 3 o hulagway 1 diha sa seksyon sa
mga hulagway sa manwal). Ayaw una apila ang bisan unsa nga mga pulong.
Kon imong idrowing ang tsart diha sa usa ka piraso nga papel, tipigi kini aron
magamit diha sa ubang mga leksyon.

3. Paghimo og kopya sa “Tanghaga sa Pagkamortal,” nga makita diha sa pahina 7,
alang sa matag sakop sa klase o parisan sa mga sakop sa klase. Kon dili
makahimo sa pagbuhat og mga kopya, idrowing ang tanghaga diha sa usa ka
dako nga piraso nga papel o diha sa pisara aron ang mga sakop sa klase
makatrabaho og dungan sa pagsulbad niini.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga bolpen o mga lapis alang sa mga sakop sa klase nga magamit sa

pagbuhat sa tanghaga.
b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan

alang sa matag sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagdala
sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Kasagaran lisud alang sa mga batan-on ang pagtan-aw lapas sa ilang inadlaw nga
mga kasinatian ug makasabut sa unsa nga paagi nga ang maong mga panghitabo
kabahin sa plano sa atong Langitnong Amahan alang kanila. Tabangi ang mga sakop
sa klase nga makasabut nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanila ug nga ang
plano sa kaluwasan maoy ebidensya sa iyang gugma.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Atong Kasinatian sa Kalibutan Kabahin sa Plano sa Kaluwasan

Istorya ug
panaghisgutan

Basaha ang mosunod nga istorya nga gisaysay ni Bishop H. Burke Peterson,
kinsa sakop kaniadto sa Presiding Bishopric:

“Ang akong mga ginikanan ug mga apohan natawo ug nagdako sa Utah. Bisan
pa niana, ang akong inahan ug amahan nagsugod sa ilang kinabuhing minyo
didto sa Phoenix, Arizona. Didto na ang akong tulo ka igsoong mga lalaki ug
ako nagdako. Hapit kada ting-init ang akong amahan ug inahan modala

Leksyon
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kanamong tanan ngadto sa Utah . . . aron malingaw sa pagpakig-uban sa among
mga ig-agaw ug ubang mga paryente.

“ . . . Usa ka tingpamulak sa wala pa mahuman ang tingklase akong gipangutana
ang akong amahan kon pwede ba akong makaadto sa Dakbayan sa Salt Lake
aron motrabaho ug unya mobalik sa Phoenix pagkahuman sa ting-init aron
makauban ang akong pamilya ug mosugod sa pag-eskwela pag-usab. Human sa
paghunahuna og maayo niini, ang akong mga ginikanan nakahukom nga kini
maayo ra. Dihang nahuman na ang eskwela pagka Mayo, si Papa midala kanako
uban kaniya ngadto sa [estasyonan sa bus] ug, kay ako wala pa may kwarta nga
akong kaugalingon, mipalit alang kanako og tiket padulong ngadto sa Dakbayan
sa Salt Lake. Mora ako og nakalitan dihang nabantayan nako nga mipalit siya og
usa ka tiket nga padulong ra ngadto imbis padulong ug pabalik. Miingon siya
nga iya ang responsibilidad sa pagsiguro nga makaabot ako sa Dakbayan sa Salt
Lake apan anaa na kanako ang pagbuhat unsay gikinahanglan samtang atua pa
ako didto aron makapalit og tiket aron makabalik sa panimalay didto sa Phoenix
pagkahuman sa ting-init. Sa inyong mahunahuna, hilabihan kaayo ang akong
kahinam nga makabalik sa panimalay human sa akong kasinatian sa pagtrabaho
kay anaa sa akong hunahuna ang malipayon nga mga kasinatian nga kanunay
namong matagamtam diha sa among panimalay. Nalingaw ako sa akong
pagpakig-uban ug nahigugma sa akong tulo ka igsoong mga lalaki ug malipayon
kaayo ug komportable kauban ang akong mga ginikanan.

“Dihang miabut ako sa Dakbayan sa Salt Lake nagsugod dayon ako sa pagpangita
og trabaho. Kini akong gihimo, ug sa dihang ang akong unang suweldo gihatag
kanako, tag-ana og unsay akong gihimo. Una akong gibayaran ang akong ikapulo,
ug unya akong gidala ang nahabilin nga kwarta ngadto sa estasyonan sa bus sa
downtown sa Dakbayan sa Salt Lake ug mipalit og tiket pabalik ngadto sa Phoenix.
Gusto nakong masiguro nga kon ang ting-init mahuman wala gayuy makapugong
sa akong pagbalik ngadto sa panimalay. Gihigugma nako pag-ayo ang akong
panimalay. Sulod sa nahabilin sa ting-init nag-amping gayud ako sa pag-atiman 
sa akong kaugalingon ug nagbuhat sa tanang gikinahanglan aron masiguro ang
akong pagpauli ngadto sa Phoenix. Labaw sa tanan gusto nakong matagamtam
pag-usab ang kasinatian kauban ang akong pamilya.”

• Kamo aduna bay kasinatian diin kamo nahilayo sa inyong pamilya ug
panimalay ug naghinamhinam nga makabalik?

Hatagi ang mga sakop sa klase og igong panahon nga makakomentaryo, ug unya
basaha ang mga komentaryo ni Bishop Peterson diha sa istorya:

“Kitang tanan adunay kasinatian nga susama niini dugay nang panahon ang
milabay sa wala pa kita moanhi niini nga yuta. Diha kita sa usa ka panagtigum
diin kita gitudloan sa atong Amahan sa langit mahitungod sa yuta nga iyang
giandam alang kanato. . . . Iya kitang gipahibalo nga ang desisyon nga moanhi
dinhi atoa, ug kon mao kini ang atong gitinguha, sigurohon niya nga makaabut
kita niining mortal nga kasinatian sa luwas nga paagi. Sama sa akong kasinatian
didto sa Phoenix isip bata pa, ang atong Amahan sa langit moandam og tiket
alang kanato nga padulong ra diri. Makabalik man kita pag-usab ngadto kaniya
o dili pagkahuman sa atong mortal nga kasinatian dinhi sa yuta mag-agad sa
mga butang nga atong gibuhat samtang ania pa kita dinhi” (“Return Trip Ticket
Home,” New Era, Abr. 1974, 5).
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Ipasabut nga sa Sunday School niining tuiga, ang mga sakop sa klase makakat-
on mahitungod sa plano sa Langitnong Amahan alang kanato, ang papel ni
Jesukristo niana nga plano, ug unsay atong kinahanglang buhaton aron
makabalik ngadto kanila kon kining kinabuhing yutan-on mahuman na.

Ang Plano sa Kaluwasan Mao ang Plano sa Langitnong Amahan alang
Kanato

Panaghisgutan
ginamit ang tsart

Ipakita ang tsart sa plano sa kaluwasan nga imong gidrowing.

• Unsa ang girepresentar niining mga kahon ug mga lingin?

Kon ang mga sakop sa klase dili dayon makaamgo nga ang drowing
nagrepresentar sa plano sa kaluwasan, butangi og ngalan ang usa o duha sa mga
kahon o mga lingin. Dayon hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagtiwas sa
nahabilin sa tsart, magtabang kanila kon gikinahanglan. Ipasabut nga kining
diyagrama nagtubag sa tulo ka mga pangutana sa tanang tawo: Diin man kita
gikan? Nganong ania man kita dinhi? Asa man kita padulong human niini nga
kinabuhi?

• Unsa nga kahon o lingin ang nagrepresentar asa kita sa pagkakaron? (Ang
lingin nga gibutangan og ngalan nga “pagkamortal.”)

Ipasabut nga ang atong yutan-ong kinabuhi kabahin lamang sa atong
mahangturong pagpakabuhi. Anaa na kita sa wala pa kita moanhi sa yuta, ug
mabuhi kita human kita mamatay. Daklita pagribyu ang plano sa kaluwasan
ingon nga kini gihulagway diha sa tsart, ug sultihi ang mga sakop sa klase nga
makakat-on sila mahitungod niini sulod sa tibuok tuig.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipapakli sa mga sakop sa klase ang Moises 1:39. Hangyoa ang usa kanila sa
pagbasa og kusog sa bersikulo.

• Unsa ang gisulti sa Dios kanato kabahin sa iyang buhat?

Ipasabut nga ang kasulatan naghingalan og duha ka mga butang isip buhat sa
Dios—ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhing dayon. Ipasabut
nga kining duha ka mga pulong wala magpasabut sa sama nga butang. Ang
pagka-imortal mao ang kahimtang sa pagkabanhaw, sa pagkagawasnon gikan
sa pisikal nga kamatayon. Kini nga panalangin moabut ngadto sa tanang mga
tawo. Ang kinabuhing dayon mao ang pagpuyo uban sa Langitnong Amahan
ug ni Jesukristo sa celestial nga gingharian. Kini nga panalangin—nga gitawag
usab og kahimayaan—moabut lamang niadtong kinsa naghupot sa mga sugo
ug mihimo sa gikinahanglan nga mga pakigsaad. (Mahimong ipasabut nimo
nga ang ulohan niining kurso sa pagtuon mao ang “Pagpangandam alang sa
Kahimayaan.” Ang mga leksyon nga itudlo diha sa Sunday School niining
tuiga magpokus sa paagi nga kita makaandam sa pagpuyo pag-usab uban sa
Langitnong Amahan ug ni Jesus.)

• Unsa ang inyong gibati nga masayran nga ang pinakamahinungdanong
buhat sa Langitnong Amahan mao ang pagtabang kaninyo nga makabalik
aron magpuyo pag-usab uban kaniya? (Dapita ang mga sakop sa klase sa
pagtubag niini nga pangutana ngadto sa ilang mga kaugalingon kon wala
sila magtinguhang mopakig-ambit sa ilang mga pagbati uban sa klase.)

4



Ipasabut nga ang plano sa kaluwasan sa Langitnong Amahan miandam og paagi
alang kanato aron makabaton og lawas, makakat-on pinaagi sa kasinatian,
magpakita nga kita mosunod sa iyang mga sugo, ug mobalik ngadto kaniya nga
mas lig-on ug mas maalamon. Hatagi og gibug-aton nga kini nga plano gihatag
tungod sa dakong gugma sa Langitnong Amahan alang kanato.

Ang Pagkasayud sa Plano Makatabang Kanato nga Makahimo og Maalamon
nga mga Desisyon

Kalihokan Hatagi ang matag sakop sa klase o parisan sa mga sakop sa klase og bolpen o
lapis ug kopya sa “Tanghaga sa Pagkamortal” (o pabuhata nga mag-uban ang
tanang mga sakop sa klase diha sa dakong kopya sa tanghaga). Ipasabut nga
ang tumong mao ang pagdrowing og usa ka walay putol nga linya gikan sa
“Pagkatawo” ngadto sa “Kamatayon,” nga moaagi sa tunga (“Pagtuman sa
katuyoan sa kinabuhi”).

Kon ang mga sakop sa klase mahuman na sa dula, ipasabut nga sa kinabuhi,
sama niini nga tanghaga, kinahanglan kita nga mohimo og daghang mga
desisyon mahitungod kon asa nga agianan ang atong agian. Bisan pa niana,
kon nakasabut kita nga ang kinabuhi dinhi sa yuta adunay katuyoan ug
kabahin sa plano sa Langitnong Amahan, makasugod kita sa paghimo og husto
nga mga desisyon. (Mahimo nimong ipasabut nga anaay ikaduhang agianan
gikan sa “Pagkatawo” ngadto sa “Kamatayon,” apan kini nga agianan dili mag-
agi diha sa tunga. Sa samang paagi, pipila ka mga tawo nakahuman sa ilang
yutan-ong kinabuhi nga wala makasabut o makatuman sa katuyoan niini.)

Mga istorya ug
panaghisgutan

Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga mga istorya. Hisguti
uban sa mga sakop sa klase sa unsa nga paagi nga ang pagkasayud sa plano sa
Dios makaimpluwensya sa mga desisyon sa tawo sa matag istorya. Tabangi ang
mga sakop sa klase nga makakita sa unsa nga paagi nga ang kahibalo sa plano sa
Dios makatabang kanila nga mas makasabut sa ilang mga kaugalingon ug sa
mga desisyon nga ilang pagahimoon sa kinabuhi.

Paul

Sa tibuok niyang kinabuhi, si Paul nagplano nga magmisyon. Gikan sa gamay
pa kaayo siya, ang iyang mga ginikanan nagtudlo kaniya sa kamahinungdanon
sa pag-alagad sa Ginoo niining paagiha. Nakatigum siya og igo-igong kwarta sa
bangko, nga iyang gitawag nga iyang “kwarta alang sa misyon.” Wala gayud
moabut sa iyang hunahuna nga siya magbuhat og lain pa.

Sa dihang nagkadako na si Paul, bisan pa niana, nahimo nga mas lisud alang
kaniya ang pagtigum og kwarta alang sa misyon. Bisan unsang kwarta nga iyang
maangkon morag magasto nga wala pa gani siya makahulog sa iyang tinipigan.
Agi og dugang, nakakita siya og daghang mahalon nga mga butang nga gusto
niyang maangkon. Si Paul naglibog na og sugod kon mogasto ba og dako
kaayong kwarta ug panahon alang sa misyon.

• Unsa man ang gipaabut sa Dios ni Paul?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagsabut sa plano sa kaluwasan makatabang ni
Paul nga makahimo og sakto nga desisyon mahitungod sa pag-alagad og
misyon?

Leksyon 1
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• Unsay kalainan ang mahimo niini nga desisyon sa pag-uswag ni Paul
padulong sa kinabuhing dayon?

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang maayo nga mga pangutana makapahunahuna sa mga sakop sa klase. Likayi ang
pagpangutana og mga pangutana nga matubag sa usa ka yano nga “oo” o “dili.”

Melissa

Si Melissa adunay daghang mga higala sa iyang ward hangtud nga nagsugod siya
sa pagtungha sa bag-ong eskwelahan. Nakabaton siya og bag-ong mga higala sa
eskwelahan, ug sa wala madugay ang iyang mga higala nahimong importante na
kaayo ngadto kaniya. Panagsa na lang niyang igkita ang iyang dugay na nga
mga higala sa ward, ug nagsugod na siya pagbati nga mas hingkod na siya kay
kanila. Ang iyang bag-ong mga higala daw mas makalingaw ug hingkod ug daw
nagbuhat og mapangahason nga mga butang nga wala pa gayud niya sukad
mabuhat kaniadto.

Usa ka adlaw si Melissa mitambong og usa ka salosalo sa panimalay sa usa sa
iyang bag-ong mga higala. Ang tanan nga sa iyang hunahuna importante anaa
didto. Sa pagpadayon sa salosalo, ang mga kalihokan nahimong mas lahi kay sa
naandan na ni Melissa. Bisan ang mga tawo nga wala gayud niya damha nga
mohimo sa mao nga buhat nanag-inom, ug ang pipila naggamit og drugas. Si
Melissa ganahang maglingaw-lingaw ug madawat niining mga tawhana kinsa
importante kaayo ngadto kaniya, apan dili gayud siya komportable. Dihang usa
sa iyang mga higala mitanyag kaniya og ilimnong makahubog, naghunahuna
siya nga tingali dili makadaot ang pag-inom og kausa lang.

• Unsa sa inyong hunahuna ang angay buhaton ni Melissa? Ngano man?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagsabut sa plano sa kaluwasan makatabang ni
Melissa nga makahimo og husto nga pagpili?

• Kon maistorya ninyo si Melissa sa tago, unsa kaha ang inyong isulti ngadto
kaniya aron sa pagtabang kaniya nga makahimo og husto nga desisyon?

Carl

Si Carl magdulaan og basketbol ug maayo nga modula niini. Apan dili siya sama
ka maayo sa buluhaton sa eskwelahan. Tungod sa iyang interes sa basketbol,
gamay ra nga oras ang iyang nagahin sa pagtuon alang sa iyang mga klase. Ang
mga ginikanan ni Carl misulti kaniya nga kon ang iyang mga grado gagmay, dili
na siya makaapil og dula sa tim sa basketbol. Si Carl wala na masayud kon unsay
buhaton. Unya ang posible nga solusyon mitumaw. Si Mike, usa ka sakop sa tim
sa basketbol ni Carl, mihisgut nga ang samang butang nahitabo kaniya.
Nasulbad niya ang iyang problema pinaagi sa pagpanikas sa mga eksamin.
Nakakuha siya og dagkong mga grado nga wala magtuon. Si Mike misugyot nga
buhaton ni Carl ang samang butang. Si Carl nasayud nga dili kadto matinuoron,
apan daw yano ra nga solusyon ngadto sa iyang problema.

• Unsa ang mabuhat ni Carl aron pagsulbad sa iyang problema nga dili manikas?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpamatuod sa plano sa kaluwasan makatabang
ni Carl nga makahukom og unsay buhaton?
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Kamatayon

Tanghaga sa Pagkamortal

Pagkatawo
Pagtuman 
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sa kinabuhi



Ang Pagsabut sa Plano sa Kaluwasan Makahimo og Kalainan

Panaghisgutan Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna mahitungod sa pipila ka mga
desisyon nga ilang pagabuhaton matag adlaw.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagsabut ug pagbaton og usa ka pagpamatuod sa
plano sa kaluwasan makatabang kaninyo sa inyong inadlaw nga mga
desisyon?

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpasabut sa unsa nga paagi nga ang
pagsabut nga ang Langitnong Amahan adunay plano alang kanila mahimong
makatabang kanila sa usa ka desisyon nga ilang gibuhat o ginabuhat. Kon
angay, pakig-ambit og usa ka kasinatian diin ang pagkahibalo sa plano sa
kaluwasan nakatabang kanimo nga makahimo og usa ka maayo nga desisyon
sa usa ka lisud nga sitwasyon.

Pagpamatuod Ipamatuod nga tungod kay nahigugma kanato ang Langitnong Amahan,
naghatag siya og usa ka plano aron sa pagtabang kanato nga makabalik sa
pagpuyo uban kaniya. Ang pagkasayud niini nga plano makatabang kanato nga
makahimo og maalamon nga mga desisyon. Ipasabut nga ang pinakamaayong
paagi sa paghimo og usa ka desisyon mao ang paghunahuna sa mahangturong
mga sangputanan sa matag pagpili ug mopili nianang makadala og balik ngadto
sa Langitnong Amahan.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghinumdom sa plano sa kaluwasan kon
maghimo og mga pagpili.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Kon anaa, ipasalida ang “Ang Pagpangita og Kalipay sa Tawo,” usa ka trese ka
minuto nga bahin sa Phase 1 nga videocassette (53779), aron sa pagpasabut sa
plano sa kaluwasan.

2. Pagpakita og usa ka mapa sa dalan.

• Unsa man kini? Ngano nga ang usa ka tawo mogamit man niini?

Ipasabut nga kini nga kinabuhi sama sa usa ka panaw. Ang Langitnong
Amahan nasayud nga manginahanglan kita og mga direksyon aron pagtabang
kanato nga makit-an nato ang agianan pabalik ngadto kaniya, mao nga
miandam siya sa plano sa kaluwasan isip usa ka matang sa mapa nga atong
sundon.

• Unsaon man nato sa “pagbasa” niini nga mapa ug sa pagkasayud unsay
atong kinahanglang buhaton aron makaabut sa atong destinasyon nga
makapuyo pag-usab uban sa Langitnong Amahan? (Ang mga tubag
mahimong maglakip sa pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan, pagsunod sa
mga propeta, ug pagpaminaw ngadto sa atong mga magtutudlo ug mga
ginikanan samtang sila nagtudlo kanato mahitungod sa ebanghelyo.)
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• Unsa kahay kalainan sa atong mga kinabuhi kon wala pa kita niini nga
mapa, o plano?

3. Dapita ang bag-ohay pa lang nga mibalik nga misyonaryo sa pagtambong sa
klase ug pagpakig-ambit og usa niya ka kasinatian sa pagtudlo sa plano sa
kaluwasan didto sa misyon.

4. Awita uban sa mga sakop sa klase ang “Ako Anak sa Dios” (Mga Baruganan sa
Ebanghelyo, p. 368).
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Kabubut-on: 

Ang Gahum sa Pagpili

Katuyoan Aron pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagpadayon sa paggamit sa ilang
kabubut-on sa maalamon nga paagi, sama sa ilang gibuhat didto sa kinabuhi sa
wala pa dinhi sa yuta sa dihang mipili sila sa pagsunod sa plano sa Langitnong
Amahan.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i  ang 2 Nephi 2:27; Moises 4:1–4; 7:32; Abraham
3:24–28.

2. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang tsart sa plano sa kaluwasan nga imong gibuhat alang sa leksyon 1 (kon

imong gidrowing ang tsart diha sa pisara alang sa leksyon 1, idrowing kini
karon diha sa dako nga papel, o ipakita ang kopya sa tsart diha sa seksyon
sa mga hulagway sa manwal). Siguroa nga ang tanang mga gibutangan og
ngalan ug mga pakisayran sa mga kasulatan nalakip na karon diha sa tsart.
Tipigi kini nga tsart aron magamit sa umaabut nga mga leksyon.

b. Bolpen o lapis ug usa ka piraso nga papel alang sa matag sakop sa klase.
c. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa

matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagdala
sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Si Presidente Spencer W. Kimball, ikanapulog duha nga Presidente sa Simbahan,
mihulagway sa kabubut-on isip ang “sukaranang balaod sa ebanghelyo” (The
Teachings of Spencer W. Kimball, gi-edit ni Edward L. Kimball [1982], 38).
Importante kaayo kini nga balaod gani kanunay kini nga gipanalipdan sa Langitnong
Amahan. Sa wala pa kita moanhi niini nga yuta iyang gihinginlan si Satanas tungod
kay si Satanas nagtinguha sa pagguba sa atong kabubut-on. Ang Langitnong Amahan
nagtugot kanato sa paggamit sa atong kabubut-on niini nga kinabuhi bisan nasayud
siya nga daghan kanato ang mogamit niini sa dili maalamon nga paagi. Si Presidente
David O. McKay, ikasiyam nga Presidente sa Simbahan, miingon, “Sunod sa paghatag
sa mismong kinabuhi, ang katungod sa pagdumala niana nga kinabuhi mao ang labing
mahinungdanong gasa sa Dios ngadto sa tawo” (Gospel Ideals [1953], 299). Tabangi
ang mga sakop sa klase nga makasabut sa kamahinungdanon niining dakong gasa.

Hinumdumi nga bisan tuod nga ang pulong “kagawasan sa pagpili” kanunay nga
gigamit, ang husto, yano nga pulong sa kasulatan mao ang “kabubut-on” (tan-awa sa
D&P 29:36; tan-awa usab sa pahina 11 niini nga leksyon).

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Kabubut-on Mao ang Gahum sa Pagpili sa Maayo o Dautan

Kalihokan Hatagi ang mga sakop sa klase og mga bolpen o mga lapis ug papel. Hangyoa sila
sa paghunahuna sa mga pagpili nga ilang nahimo hangtud karon ug palistaha



kutob sa ilang mahimo sulod sa usa ka minuto. Sa pagkahuman sa usa ka
minuto, dapita sila sa pagpakig-ambit sa pipila sa mga pagpili diha sa ilang mga
lista. Unya pangutan-a:

• Hain sa inyong mga pagpili karon nga sa inyong hunahuna mao ang pinaka
importante?

Palingini sa mga sakop sa klase kini nga aytem diha sa ilang lista. Dapita ang
pipila ka mga boluntaryo sa pagsulti unsa nga pagpili ang ilang gilinginan ug
ngano nga mibati sila nga mao kadto ang pinaka importante.

• Diin ninyo makuha ang inyong abilidad sa pagpili?

Ipabasa og kusog sa usa ka sakop sa klase ang Moises 7:32. Isugyot nga kadtong
naggamit sa ilang kaugalingong mga kasulatan momarka niini nga bersikulo
(ang mga sakop sa klase dili gayud momarka sa mga kopya sa librarya o
hinulaman nga mga kopya sa mga kasulatan).

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mihatag kanato og kabubut-on—ang
gahum sa pagpili tali sa maayo ug dautan. Apan ang kabubut-on mas labaw pa
kay sa abilidad sa pagbuhat kon unsay atong gusto; ang kabubut-on mao ang
usa sa labing sukaranan ug mahinungdanon sa tanang mga balaod sa
ebanghelyo.

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang inyong kabubut-on, ang katungod sa paghimo og mga pagpili, wala
gihatag aron nga kamo makakuha kon unsay inyong gusto. Kini nga balaang
gasa gihatag aron kamo makapili unsay gusto sa inyong Langitnong Amahan
alang kaninyo. Niana nga paagi magiyahan kamo Niya nga mahimong unsay
Iyang gitinguha nga kamo mahimo. Kana nga dalan modala ngadto sa
mahimayaong hingpit nga kalipay ug kamaya” (sa Conference Report, Abr.
1996, 33; o Ensign, Mayo 1996, 25).

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Dapita ang mga sakop sa klase nga mahimong pamilyar sa mga pagtulun-an sa mga
General Authority pinaagi sa pagpaminaw ngadto kanila sa kinatibuk-ang
komperensya o pinaagi sa pagbasa sa ilang mga mensahe diha sa mga magasin sa
Simbahan. Kining mga tawhana gitudlo sa Ginoo sa pagtudlo kanato ug sa pagtabang
kanato diha sa dalan padulong sa kahimayaan.

Istorya Ipasabut nga aron kita makabaton ug makagamit sa kabubut-on, pipila ka mga
kondisyon ang kinahanglang maanaa. Isulat ang Mga Baruganan sa Kabubut-on
diha sa pisara. Dayon isaysay ang mosunod nga istorya:

Si Teresa nagbakasyon alang sa ting-init. Atol sa iyang unang adlaw balik sa
eskwelahan nabantayan niya nga adunay kalainan ang pagtagad kaniya sa
iyang pipila ka mga higala. Daw nagpalayo na sila, gani may pagkadili
mahigalaon. Si Teresa gimingaw sa mahigalaong relasyon nga diha nila
kaniadto.

Human sa pipila ka mga adlaw si Teresa nakakita sa iyang mga higala nga
nanigarilyo sa luyo sa eskwelahan. Dihang miduol siya kanila, sila midapit
kaniya sa pag-apil kanila.
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Nakugang si Teresa. Wala siya masayud kon unsay buhaton. Ganahan siya nga
makigkauban pag-usab sa iyang mga higala, apan nasayud siya nga ang ilang
gibuhat sayop. Unsa kahay ikasulti sa iyang mga higala kon mobalibad siya sa
pag-apil kanila?

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Isulat ang 1. Balaod diha sa pisara ubos sa “Mga Baruganan sa Kabubut-on.”

• Unsa nga sugo, o balaod, ang nalakip niini nga istorya? (Ang Pulong sa
Kaalam.)

Isulat ang 2. Kahibalo mahitungod sa balaod diha sa pisara.

• Si Teresa ba adunay kahibalo mahitungod sa balaod?

• Ngano nga gikinahanglan man sa atong kabubut-on nga adunay mga balaod
(o mga sugo) ug nga kita masayud unsa kini nga mga balaod?

Isulat ang 3. Katugbang—maayo ug dautan diha sa pisara.

• Unsa nga mga kapilian nga aduna si Teresa? Unsa ang buhaton ni Teresa kon
mopili siya og maayo? Unsa ang iyang buhaton kon mopili siya og dautan?

Isulat ang 4. Kagawasan sa pagpili diha sa pisara.

• Si Teresa ba gawasnon sa pagpili unsay iyang buhaton?

Niining higayona, ang pisara kinahanglang makita nga ingon niini:

Ipasabut nga kining upat ka mga baruganan mao ang pundasyon diin ang
kabubut-on gibase. (Ipabilin kini nga lista diha sa pisara hangtud mahuman ang
leksyon.)

Ang Atong mga Pagpili sa Wala pa Dinhi sa Yuta Nakaapekto sa Pagkamortal

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan ug tsart

Ipakita ang tsart sa plano sa kaluwasan. Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa
klase ang Abraham 3:24–26 samtang nagtuon kamo niini og dungan ug ribyuha
ang tsart.

Tabangi sa pagpasabut ang mga sakop sa klase nga sa bersikulo 24, ang usa nga
“sama sa Dios” mao si Jesukristo ug nga siya mibuhat sa yuta alang kanato.

MGA BARUGANAN SA KABUBUT-ON

1. Balaod

2. Kahibalo mahitungod sa balaod

3. Katugbang—maayo ug dautan

4. Kagawasan sa pagpili
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• Sumala sa bersikulo 25, nganong gipadala man kita sa yuta? Ngano nga ang
kabubut-on gikinahanglan man alang kanato aron makatuman niini nga
katuyoan?

• Unsa man ang “kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta” nga gihisgutan sa
bersikulo 26? (Tudloa ang “Kinabuhi sa wala pa dinhi sa Yuta” diha sa tsart
sa plano sa kaluwasan.)

• Unsa man ang “kinabuhi dinhi sa yuta”? (Tudloa ang “Pagkamortal” diha sa
tsart.)

Ipasabut nga ania kita sa yuta tungod sa mga pagpili nga atong gihimo atol sa
atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Tabangi ang mga sakop sa klase sa pagbasa, pagmarka, ug pagsabut sa Abraham
3:27–28 ug Moises 4:1–4.

Ipasabut nga sa dihang ang Langitnong Amahan nangutana kon kinsa ang iyang
ipadala, si Jesus miboluntaryo nga mahimo nga Manluluwas sa kalibutan ug
motabang sa pagtuman sa plano sa Langitnong Amahan. Si Lucifer (Satanas)
miboluntaryo usab, apan nangayo siya og mga kondisyon nga makalapas unta
sa plano sa Langitnong Amahan. Ang Langitnong Amahan mipili kang Jesus.

• Unsa may sayop sa tanyag ni Satanas sa pagluwas kanato? (Tan-awa sa Moises
4:3; gusto niyang kuhaon ang atong kabubut-on ug pugson kita sa pagbuhat
og husto; usab, gusto niya ang himaya sa Langitnong Amahan alang sa iyang
kaugalingon.) Unsa ang nahitabo ni Satanas tungod sa iyang pagsukol batok
sa plano sa Langitnong Amahan? (Tan-awa sa Abraham 3:28; Moises 4:3–4.)

• Ipasabut og maayo nga usa sa mga hinungdan nga si Satanas gihinginlan kay
siya “nagtinguha sa paglaglag sa kabubut-on sa tawo” (Moises 4:3). Nganong
importante man kaayo ang kabubut-on? Nganong dili man maayo alang
kanato nga pugson nga mosunod sa mga sugo, sama sa gusto ni Satanas?

• Unsa nga importanting pagpili ang atong nahimo sa kinabuhi sa wala pa
dinhi sa yuta? (Mipili kita nga mosunod sa Langitnong Amahan ug kang Jesus
imbis kang Satanas.) Giunsa nato sa pagkasayud nga mihimo kita niini nga
pagpili? (Kita adunay pisikal nga mga lawas; kadtong misunod kang Satanas
wala gayuy kahigayunan nga makabaton og mga lawas. Wala sila mopuyo
sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta.)

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder Boyd K.
Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Sa dakong konseho sa langit, ang plano sa Dios gipahayag: ang plano sa
kaluwasan, ang plano sa pagtubos, ang mahinungdanong plano sa kalipay. . . .
Ang kaaway misukol ug misagup og kaugalingon niyang plano. Kadtong
misunod kaniya gihikawan sa katungod sa pagbaton og mortal nga lawas. Ang
atong presensya dinhi nagmatuod nga miuyon kita sa plano sa atong Amahan”
(sa Conference Report, Okt. 1993, 27; o Ensign, Nob. 1993, 21).

Tan-aw ngadto sa mga baruganan sa kabubut-on nga gilista diha sa pisara, ug
ipasabut og maayo nga kini nga mga baruganan gigamit usab sa atong kinabuhi
sa wala pa dinhi sa yuta. Nakahimo kita og usa sa pinakamaalamong mga



pagpili sa atong mahangturong pagpakabuhi dihang mipili kita sa pagsunod sa
Langitnong Amahan imbis kang Satanas. Kana nga desisyon naghatag og panig-
ingnan nga atong masunod karon.

Kita ang Responsable sa Atong mga Pagpili

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Idugang sa lista diha sa pisara ang 5. Responsibilidad alang sa mga pagpili.
Ipasabut nga ang katapusang baruganan nga gikinahanglan alang sa kabubut-on
mao ang atong responsibilidad alang sa mga resulta sa atong kaugalingong mga
pagpili.

• Usahay makadungog kita nga moingon ang usa ka tawo, “Usa ka tawo (o usa
ka butang) ang nakaingon nganong nabuhat nako kini.” Ang Dios ba modawat
niana isip katarungan alang sa atong mga pagpili? Ngano man o nganong dili
man?

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder Packer:

“Gawasnon kita sa pagsunod o sa pagbaliwala sa espiritu ug sa titik sa balaod.
Apan ang kabubut-on nga gihatag ngadto sa tawo usa ka moral nga kabubut-on
(tan-awa sa D&P 101:78). Dili kita gawasnon sa paglapas sa atong mga pakigsaad
ug makalingkawas sa mga sangputanan” (sa Conference Report, Okt. 1990, 108;
o Ensign, Nob. 1990, 84).

Panaghisgutan Ipasabut og maayo ngadto sa mga sakop sa klase nga kon mohimo kita og mga
pagpili, kinahanglan natong dawaton ang mga sangputanan. Gawasnon kita sa
pagpili sa atong mga aksyon, apan dili kita gawasnon sa pagpili sa mga
sangputanan sa atong mga aksyon. Ang mga sangputanan sa dili maalamon
nga pagpili magbutang kanato sa usa ka kahimtang diin ang atong mga pagpili,
ug sa ingon ang atong kagawasan, mahimong limitado kaayo.

• Ang pipila ka mga tawo maghunahuna nga kon kita mosunod sa mga sugo
atong gipakawalay bili ang atong kagawasan. Mouyon ba kamo o dili? Ngano
man?

• Sa unsa nga paagi nga giwala nato ang kagawasan pinaagi sa paghimo og
dautan nga mga pagpili? Sa unsa nga paagi nga makabaton kita og kagawasan
pinaagi sa paghimo og maayo nga mga pagpili?

• Sa unsa nga paagi nga nakita ninyo kini sa inyong kaugalingon nga kinabuhi?

Dapita ang mga sakop sa klase sa paghisgut kabahin sa mga sitwasyon nga ilang
nakita o nasinati diin ang dautan nga pagpili miresulta ngadto sa pagkawala sa
kagawasan o ang maayo nga pagpili miresulta ngadto sa labaw pa nga
kagawasan. (Usa ka ehemplo mao ang pagpili kon mosunod ba sa inyong mga
ginikanan o dili. Ang pagpili sa dili pagsunod mahimong moresulta ngadto sa
mas daghan pang mga pagdili, samtang ang pagpili sa pagsunod mahimong
moresulta ngadto sa labaw pa nga pagsalig ug mga kahigayunan.)

Ipasabut og maayo nga ang maalamon nga paggamit sa kabubut-on makahatag
kanato og padayon nga kagawasan sa pagpili ug mopalambo sa atong abilidad
sa pagpili. Mahimo kang mopakig-ambit og personal nga kasinatian diin ang
imong matarung nga paggamit sa kabubut-on miresulta ngadto sa labaw pa nga
kagawasan ug mas dakong abilidad sa pagpili.
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Ang Atong mga Pagpili Adunay Mahangturong Sangputanan

Panaghisgutan Hisguti og balik ang istorya kabahin ni Teresa ug pangutana:

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpili ni Teresa makaapekto sa iyang inadlaw nga
kinabuhi? Sa unsa nga paagi nga makaapekto kini sa iyang kinabuhing
dayon? Unsay mas importante nga hunahunaon ni Teresa samtang naghimo
siya og desisyon kon unsay buhaton?

• Unsa kahay reaksyon sa mga higala ni Teresa kon mohukom siya nga dili
manigarilyo uban kanila? Unsaon nato sa pagbaton og kalig-on sa pagpili
unsay husto bisan kon makahimo kini kanato nga dili popular?

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 2 Nephi 2:27.

• Sumala niini nga bersikulo, unsa man ang atong labing mahinungdanong
pagpili niini nga kinabuhi? (Sa pagpili sa kalingkawasan ug kinabuhing
dayon o pagkabihag ug kamatayon.)

• Unsaon nato sa pagpili sa kalingkawasan ug kinabuhing dayon? Unsa nga
mga pagpili ang inyong nahimo niining semanaha nga nagdala kaninyo
padulong ngadto sa kalingkawasan ug kinabuhing dayon?

• Sa unsa nga paagi nga ang paglapas sa mga sugo sa Dios magdala ngadto sa
pagkabihag ug kamatayon?

• Unsa ang pipila ka daw gagmay nga mga pagpili nga atong giatubang matag
semana nga, kon himoon sa dili maayo nga paagi, makahinayhinay og dala
ngadto sa pagkabihag ug espirituhanon nga kamatayon? (Ang mga tubag
mahimong maglakip kon mag-ampo ba sa matag adlaw, motambong sa mga
miting sa simbahan matag semana, mosunod sa inyong mga ginikanan,
magmatinuoron sa hingpit sa inyong mga buluhaton sa eskwelahan o dili ba.)

Pagpamatuod Diha sa pisara tugbang sa lima ka mga punto nga imong gilista, isulat ang Ako ba
naggamit sa akong gahum sa pagpili sa matarung nga paagi?

Ipamatuod nga matag usa kanato nakaangkon og gasa sa kabubut-on, ang
kagawasan sa pagpili tali sa maayo ug dautan. Atong gigamit ang atong kabubut-
on sa maalamong paagi aron makabaton sa katungod nga makaanhi sa yuta.
Karon, niini nga kinabuhi, responsable kita sa matag pagpili nga atong himoon.
Ang paghimo og matarung nga mga desisyon makabutang kanato diha sa dalan
paingon sa mahangturong kahimayaan.

Awhaga ang mga sakop sa klase nga mainampingong mohunahuna sa ilang
mga pagpili ug kanunay nga mangutana, “Ako ba naggamit sa akong gahum sa
pagpili sa matarung nga paagi?”

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo ikaw nga mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Kon anaa ang Video nga Suplimento sa Family Home Evening (International)
(53736), ipasalida ang “Matinuoron ngadto sa Hugot nga Pagtuo,” usa ka
siyam ka minuto nga bahin.



2. Isulat ang mosunod nga pamahayag (gikan sa Conference Report, Okt. 1990,
108; o Ensign, Nob. 1990, 84) diha sa pisara:

“Ang mga balaod sa Dios gi-orden aron mahimo kitang malipayon.”—Elder Boyd K.
Packer

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkamasulundon ngadto sa mga balaod
makahimo natong malipayon?

Hisguti sa mga sakop sa klase sa unsa nga paagi nga nakita nila kini nga
tinuod diha sa ilang kaugalingong mga kinabuhi o sa mga kinabuhi sa mga
sakop sa ilang pamilya o mga higala.

Mahimo ka nga mohatag sa mga sakop sa klase og mga bolpen o mga lapis ug
mga kard diin ilang makopya ang pamahayag ni Elder Packer aron madala sa
panimalay.
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Ang Pagkapukan ni 
Adan ug ni Eva

Katuyoan Aron pagtudlo sa mga sakop sa klase nga ang Pagkapukan ni Adan ug ni Eva
mitugot sa matag usa kanato sa pagsulod sa pagkamortal.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Genesis 1:28; 2:16–17 (Moises 2:28;
3:16–17); 2 Nephi 2:19–20, 22–25; Moises 4:6–12.

2. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang hulagway ni Adan ug ni Eva nga Mibiya sa Tanaman sa Eden (hulagway

3 sa seksyon sa mga hulagway sa manwal; 62461; Pakete sa mga Hulagway
sa Ebanghelyo 101).

b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa
matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagdala
sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang desisyon ni Adan ug ni Eva sa pagkaon sa gidili nga prutas dili kadto usa ka sala,
ingon nga kini usahay gihunahuna sa ubang Kristiyano nga mga simbahan. Usa kadto
ka kalapasan—buhat nga pormal nga gidili apan dili sayop sa tiunay (tan-awa sa
Dallin H. Oaks, sa Conference Report, Okt. 1993, 98; o Ensign, Nob. 1993, 73). Ang
Pagkapukan gikinahanglan aron kita mouswag padulong ngadto sa kahimayaan.
Kinahanglan nato nga masinati ang pagkamortal aron mahimong sama sa atong
Amahan sa Langit, ug si Adan ug si Eva mituman sa ilang misyon aron mahimo kining
posible. Tabangi ang mga sakop sa klase nga makahatag og bili nga ang Pagkapukan ni
Adan ug ni Eva mipahimo sa matag usa kanato nga makadawat og lawas ug makaanhi
sa yuta aron makabaton og kasinatian sa pagpili tali sa maayo ug dautan.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Balaang mga Tawag ni Adan ug ni Eva

Panaghisgutan • Hunahunaa nga gihatagan kamo og kahigayunan sa pagpuyo sa usa ka
kalibutan diin ang balatian, kasubo, sala, kasakit, ug kamatayon wala mailhi.
Ganahan ba kamong mopuyo sa ingon nga kalibutan?

Ipasabut og maayo nga dihang si Adan ug si Eva unang gibutang dinhi sa yuta,
sila nagpuyo sa ingon nga kalibutan. Didto sa Tanaman sa Eden walay kasubo,
kasakit, o kamatayon. Bisan pa niana, si Adan ug si Eva mihimo og pagpili nga
sila nasayud nga gikinahanglan silang mobiya sa Tanaman sa Eden. (Ipakita ang
hulagway ni Adan ug ni Eva nga mibiya sa tanaman.) Kini nga leksyon mohisgot
ngano nga sila mihimo niana nga pagpili ug sa unsa nga paagi nga ang ilang
pagpili nakaapekto kanatong tanan.

Ipasabut nga si Adan ug si Eva gipili didto sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta
alang sa usa ka espesyal nga misyon.

Leksyon
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• Unsa man ang ilang misyon? Ngano nga gipili man sila sa pagbuhat niini?

Tabangi ang mga sakop sa klase nga makaamgo nga si Adan ug si Eva gipili nga
mahimong unang mga tawo sa yuta tungod sa ilang pagkamatinud-anon. Sila
nalakip sa mga “halangdon ug bantugan” nga mga anak sa atong Langitnong
Amahan (tan-awa sa Abraham 3:22). Si Adan (niadto nahibaloan sa pangalan
nga Miguel) mitabang sa paglalang sa kalibutan ug usa niadtong kinsa nangulo
sa matarung nga mga espiritu ngadto sa kadaugan sa gubat batok sa masupilon
nga si Lucifer.

Ang Pagkapukan

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Unsa nga mga sugo ang gihatag sa Dios ni Adan ug ni Eva sa Tanaman sa
Eden?

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang Genesis 1:28 (o Moises 2:28) ug Genesis
2:16–17 (o Moises 3:16–17) aron pagdiskobre sa duha ka mga sugo nga gihatag
sa Langitnong Amahan ngadto ni Adan ug ni Eva: aron mosanay ug mopuno
(molukop) sa yuta ug molikay sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa
maayo ug sa dautan.

Ipasabut nga si Adan ug si Eva dili makasunod niining duha ka mga sugo. Kon
pilion nila ang pagkaon sa prutas, hinginlan sila gikan sa Tanaman sa Eden.
Apan kon wala sila mokaon sa prutas ug nagpabilin sa tanaman, dili gayud sila
makabaton og mga anak (aron “mosanay ug mopuno sa yuta”). Tungod kay ang
Tanaman sa Eden usa ka dapit sa pagka-inosente, samtang si Adan ug si Eva
nagpuyo didto walay bisan unsang kausaban o pag-uswag nga mahitabo kanila,
lakip na ang pagbaton og mga anak (tan-awa sa 2 Nephi 2:22–23).

Kinutlo Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder
Russell M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Aron madala ang plano sa kalipay ngadto sa pagkamabungahon [katumanan],
ang Dios mihatag ngadto ni Adan ug ni Eva sa unang sugo nga sukad gihatag
ngadto sa tawo. Mao kadto ang sugo sa pagbaton og mga anak. Ang balaod
gipasabut ngadto kanila. Sa higayon nga sila mokaon gikan ‘sa kahoy sa
kahibalo sa maayo ug sa dautan’ (Genesis 2:17), ang ilang mga lawas mausab;
ang pagkamortal ug ang mahinabong kamatayon moabut ngadto kanila. 
Apan ang pagkaon niana nga prutas gikinahanglan sa ilang pagkaginikanan”
(sa Conference Report, Okt. 1993, 46; o Ensign, Nob. 1993, 34).

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Unsa ang nahitabo ni Adan ug ni Eva sa Tanaman sa Eden?

Ipasaysay sa mga sakop sa klase kon unsa ang ilang nahibaloan mahitungod sa
Pagkapukan. Dayon ipabasa og kusog sa usa ka sakop sa klase ang Moises 4:6–12
(mahimo nimo nga papulipulihon og basa ang mga sakop sa klase og usa ka
bersikulo matag usa).

• Unsa ang gisulti ni Satanas nga mahitabo kon si Eva mokaon sa bunga sa
kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan? (Tan-awa sa Moises 4:10–11.)
Ngano nga gisultihan niya si Eva niini? (Tan-awa sa Moises 4:6; hatagi og
gibug-aton nga si Satanas wala masayud nga ang pagkaon sa prutas usa ka
gikinahanglan nga bahin sa plano sa Dios alang ni Adan ug ni Eva.)
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• Unsa nga bahin sa argumento ni Satanas ang tinuod? (Tan-awa sa Moises
4:11.) Unsa nga bahin ang dili tinuod? (Tan-awa sa Moises 4:10.) Unsa ang
pipila ka mga paagi diin gisagul ni Satanas ang kamatuoran ug mga bakak
karon aron sa pagdani kanato nga mobuhat sa unsay iyang gusto?

• Ngano nga si Eva ug dayon si Adan mikaon man sa prutas?

Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga si Adan ug si Eva mibuhat
uban sa pagsabut ug migamit sa kagawasan sa pagpili. Nakaamgo sila nga kon
dili sila mokaon sa prutas, dili sila makabaton og mga anak ug dili sila makakat-
on sa paghimo og matarung nga mga desisyon. Sila maalamong mipili sa
pagkaon sa prutas.

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Unsa ang mga epekto sa Pagkapukan ngadto sa mga kaliwatan ni Adan ug ni
Eva, lakip na kanato?

Butangi og ngalan ang duha ka mga kolum diha sa pisara: Sa Wala Pa ang
Pagkapukan ug Human sa Pagkapukan. Pahimoa ang mga sakop sa klase og lista
sa mga kahimtang sa wala pa ang Pagkapukan ug lista sa mga kahimtang human
sa Pagkapukan. Ang mosunod usa ka ehemplo uban sa pipila ka mga sugyot:

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang 2 Nephi 2:22–25. Isugyot nga ang mga sakop sa
klase momarka sa bersikulo 25 (pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga dili
momarka sa mga kopya sa librarya o hinulaman nga mga kopya sa mga kasulatan).

• Unsa unta ang mahitabo ngadto ni Adan ug ni Eva kon wala pa sila mokaon
sa gidili nga prutas? (Nagpabilin unta sila sa Tanaman sa Eden nga walay
pag-uswag; wala unta sila masayud unsay hingpit nga kalipay tungod kay
wala sila makasinati sa pagkauyamot; wala unta sila makabaton og mga anak.
Usab, ang plano sa kaluwasan sa Dios nakawang unta.)

• Unsa unta ang nahitabo kanato kon si Adan ug si Eva wala pa mokaon sa
prutas? (Tungod kay wala unta sila makabaton og mga anak, kita unta walay
kahigayunan nga matawo niini nga yuta.)

Ipatan-aw og usab sa mga sakop sa klase ang 2 Nephi 2:25.

SA WALA PA ANG PAGKAPUKAN

Walay mortal nga kasinatian
Walay pagsulay o panahon sa paniid
Walay mortal nga lawas
Limitadong mga pagpili
Walay pagtrabaho
Walay paghukom
Walay sala o pagsupak
Walay paghinulsol nga

gikinahanglan
Walay hingpit nga kalipay o kasakit
Walay panginahanglan alang sa usa

ka Manluluwas
Walay kahigayunan alang sa

kahimayaan

HUMAN SA PAGKAPUKAN

Mortal nga kasinatian
Pagsulay ug panahon sa paniid
Mortal nga lawas
Walay limit nga mga pagpili
Pagtrabaho
Paghukom
Sala ug pagsupak
Paghinulsol
Hingpit nga kalipay ug kasakit
Ang Manluluwas ug ang iyang Pag-ula
Kahigayunan alang sa kahimayaan
Panaghisgutan ginamit ang kasulatan

Leksyon 3



• Sa unsa nga paagi nga ang Pagkapukan ni Adan ug ni Eva mahinungdanon sa
inyong mahangturong hingpit nga kalipay? (Ang Pagkapukan mipahimo
kanato nga matawo sa yuta, diin kita makakat-on ug mouswag padulong
ngadto sa kahimayaan ug mahangturong hingpit nga kalipay.)

Pagpamatuod Ipamatuod nga si Adan ug si Eva mihimo og kinabubut-on nga pagpili sa pagkaon
sa gidili nga prutas. Ang ilang pagpili wala maggikan sa tinguha sa pagsupak sa
Ginoo, apan gikan sa tinguha sa pagbaton og kaalam. Tungod niini nga pagpili,
kita adunay kahigayunan sa pag-anhi sa yuta ug makakat-on, sama sa gibuhat ni
Adan ug ni Eva, unsaon sa pagpili sa maayo kay sa dautan. Ipahayag ang imong
pasalamat alang ni Adan ug ni Eva ug sa pagpili nga ilang gihimo.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagsunod sa ehemplo ni Adan ug ni Eva ug sa
pagpili og maayo kay sa dautan.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo ikaw nga mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Dapita ang inahan sa bag-ong natawo nga bata nga moanha sa klase aron
ipakita ang iyang anak ngadto sa klase ug mopakig-ambit sa iyang mga
pagbati mahitungod sa kahigayunan nga makadala og bag-ong espiritu
ngadto sa pagkamortal. Ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga dili unta
kini posible kon si Adan ug si Eva wala pa mopili sa pagkaon sa prutas.

2. Kon anaa ang Video nga mga Pasundayag sa Daang Tugon (53224), ipasalida
ang “Ang Pagkapukan,” usa ka pito ka minuto nga bahin, imbis magbasa sa
kinutlo gikan ni Elder Nelson.

3. Ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga lakip sila sa matarung nga mga
espiritu uban ni Adan didto sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta. Tabangi sila
nga makaamgo nga pareho sila ni Adan ug ni Eva.

Isulat ang duha ka mga ulohan diha sa pisara: Adan ug Eva ug Ako.

Sugdi pinaagi sa paglista diha sa pisara og usa ka paagi nga pareho kita ni
Adan ug ni Eva. Hisguti kini nga pagkapareho, ug dayon ipalista sa mga
sakop sa klase ang uban pang mga pagkapareho kutob sa ilang mahimo.
Hisguti ang matag pagkapareho samtang gidugang kini ngadto sa lista. Ang
nahuman na nga pisara makita nga ingon niini:
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Samtang ikaw naghisgut sa katapusang aytem ubos sa “Ako,” mahimo ka
nga mogamit sa mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Ezra Taft Benson
(si Elder Benson usa ka sakop kaniadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles dihang mihimo siya niini nga pamahayag; sa kaulahian nahimo
siya nga ikatrese nga Presidente sa Simbahan):

“Dul-an sa unom ka libo ka mga tuig, ang Dios nagtagana kaninyo aron
mohimo sa inyong pagpakita sa katapusang mga adlaw sa dili pa ang
Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo. . . . Ang Dios mitagana sa pipila sa iyang
kinakusgan nga mga anak alang sa katapusang turno, kinsa motabang nga
malampusong mopadaug sa Gingharian. Ug diha niana kamo mosulod, kay
kamo ang kaliwatan nga kinahanglang andam nga mosugat sa inyong Dios”
(“In His Steps,” sa BYU Speeches of the Year, 1979, 59–60).

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpadayon nga mapareho ni Adan ug ni
Eva, mosunod sa ilang matarung nga mga ehemplo.

ADAN UG EVA

Espiritu nga mga anak sa
Dios

Gihatagan og kabubut-on
sa pagpili tali sa
maayo ug sa dautan

Migamit sa kabubut-on sa
pagsunod sa Dios

Espesyal nga misyon—
una nga lalaki ug
babaye

AKO

Espiritu nga anak sa 
Dios

Gihatagan og kabubut-on
sa pagpili tali sa
maayo ug sa dautan

Naggamit sa kabubut-on
sa pagsunod sa Dios

Espesyal nga misyon—
gipugngan hangtud sa
katapusang
dispensasyon
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Leksyon

4
Ang Pag-ula ni Jesukristo

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makabaton og pasalamat alang sa
Pag-ula ni Jesukristo ug sa papel niini nga makapahimo kanato nga makabaton
og kahimayaan.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Juan 1:1–3, 14; 3:16; 2 Nephi 9:7–9, 21–22;
Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16–18; Moises 4:2.

2. Kon anaa kini, andama aron ipasalida ang “Ang Tigpataliwala,” usa ka onse ka
minuto nga bahin sa Video nga mga Pasundayag sa Basahon ni Mormon (53911).
Kon wala ang videocassette, pangandam sa pagbasa o pagsaysay sa kaugalingon
nimong mga pulong sa istorya ni Elder Boyd K. Packer diha sa ikaupat nga
kalihokan sa pagpalambo.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang mga hulagway nga Si Jesus Nag-ampo sa Getsemani (hulagway 4 diha

sa seksyon sa mga hulagway sa manwal; 62175; Pakete sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo 227); Ang Paglansang sa Krus (62505; Pakete sa mga Hulagway
sa Ebanghelyo 230); Ang Paglubong kang Jesus (62180; Pakete sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo 231); Ang Nabanhaw nga si Jesukristo (hulagway
9 diha sa seksyon sa mga hulagway sa manwal; 62187; Pakete sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo 239).

b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa
matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan ngadto sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang Pag-ula ni Jesukristo anaa sa sentro sa ebanghelyo. Pinaagi sa Pag-ula, kita
adunay kahigayunan sa paghinulsol ug pagbaton og kahimayaan. Ang paghatag
ngadto sa mga sakop sa klase og panabut kabahin sa Pag-ula usa ka mahagiton nga
buluhaton nga matuman lamang uban sa tabang sa Espiritu. Sama sa tanang mga
leksyon, pangita og direksyon gikan sa Espiritu samtang ikaw nag-andam ug nagtudlo
niini nga leksyon.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Si Jesukristo Mihatag sa Iyang Kinabuhi alang Kanato

Istorya Gamita ang imong kaugalingong mga pulong, isaysay ang mosunod nga tinuod
nga istorya:

Nianang usa ka mabugnaw, adlaw sa tingtugnaw niadtong 1982, usa ka
eroplano nahagsa sa usa ka taytayan sa Washington, D.C., ug naunlod ngadto
sa Suba sa Potomac. Kadaghanan sa mga tawo nga diha sa eroplano namatay



diha-diha dayon, apan may unom ka mga tawo nga nakagawas sa eroplano ug
mikapyot sa tumoy niini samtang duha ka mga lalaki sa usa ka helikopter
miitsa ngadto kanila og usa ka butang nga makaluwas sa kinabuhi. Ang tubig
bugnaw kaayo, ug malisud ang pagkapyot sa eroplano. Ang mga tigluwas
nahadlok nga ang mga pasahero makabuhi sa ilang pagkupot ug malumos una
pa sila mabira ug madala sa luwas nga dapit. Ang mga tigluwas nakabantay nga
usa ka tawo daw mas abtik kay sa uban, mao nga ilang gipaubos ang butang
nga makaluwas sa kinabuhi ngadto kaniya. Apan matag higayon nga ila kining
buhaton, iyang ipasa ang butang nga makaluwas sa kinabuhi ngadto sa lain
aron ang laing tawo maoy maluwas og una. Dihang ang laing lima ka mga tawo
luwas na, ang helikopter mibalik alang sa tawo, apan wala na siya.

Panaghisgutan • Unsa ang inyong hunahuna kabahin sa mga aksyon niini nga tawo? Unsa
kaha ang inyo untang nabuhat niini nga sitwasyon? Unsa nga Kristohanong
mga kinaiya ang gipakita niini nga tawo?

Presentasyon
ginamit ang
hulagway

Ipakita ang upat ka mga hulagway ni Jesukristo. Ipasabut nga ang tawo nga
diha sa suba mihimo og usa ka mahinungdanong butang dihang sa dili
hinakog nga paagi siya mihatag sa iyang kaugalingong kinabuhi aron pagluwas
sa mga kinabuhi sa laing lima ka mga tawo. Apan si Jesukristo mihimo og mas
labaw pa ka mahinungdanon nga butang: iyang gihatag ang iyang kinabuhi
aron pagluwas sa espirituhanong mga kinabuhi sa matag usa dinhi sa yuta. Kini
nga leksyon mohisgut sa papel ni Jesukristo isip atong Manluluwas.

Nagkinahanglan Kita og usa ka Manluluwas

Panaghisgutan Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagribyu sa unsay ilang nahinumduman
kabahin sa Pagkapukan gikan sa miaging leksyon.

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga tungod kay si Adan ug si Eva mikaon
sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan, ang espirituhanon ug
pisikal nga kamatayon miabut sa kalibutan.

• Unsa ang mahitabo diha sa pisikal nga kamatayon? (Ang lawas sa tawo
mahibulag gikan sa iyang espiritu.)

• Unsa ang mahitabo diha sa espirituhanon nga kamatayon? (Ang tawo
mahibulag gikan sa Langitnong Amahan.)

Ipasabut nga kon wala ang usa ka Manluluwas, ang pisikal nga kamatayon ug ang
espirituhanon nga kamatayon mahimo nga permanenti. Human sa kamatayon
ang atong mga lawas ug mga espiritu magkabulag hangtud sa hangtud, ug dili na
kita mahimong mopuyo pag-usab uban sa atong Langitnong Amahan. Apan
ingon nga ang Pagkapukan nahimong kabahin na sa plano sa Langitnong
Amahan, ang Langitnong Amahan nagplano usab nga kita adunay usa ka
Manluluwas kinsa mobuntog sa pisikal ug espirituhanon nga kamatayon.

Si Jesukristo Napili nga Mahimo Natong Manluluwas

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa og kusog sa usa o daghan pa nga mga sakop sa klase ang Juan 1:1–3, 14
ug Moises 4:2 (ikaw mahimo nga mopasabut nga “ang Pulong” diha sa Juan 1
gigamit isip ngalan alang kang Jesukristo). Pahinumdumi ang mga sakop sa klase
nga si Jesukristo diha na uban sa Langitnong Amahan sa wala pa ang kalibutan
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malalang ug nga siya napili didto sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta aron
molalang sa yuta ug mahimo natong Manluluwas.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkabuhi ni Jesus sa yuta lahi kay sa bisan kinsa
nga tawo? Ngano nga kining mga kalainan importante?

Ang mga tubag mahimong magkalain-lain, apan ipasabut nga si Jesus mao ang
Bugtong Anak sa sa Langitnong Amahan (ang Langitnong Amahan mao ang
amahan sa pisikal nga lawas ni Jesus ug mao usab sa iyang espiritu) ug nga siya
lang ang tawo nga nagpuyo og walay sala nga kinabuhi sa yuta. Ipasabut nga
kining duha ka mga kinaiya—ang iyang pagka-Dios ug ang iyang pagkawalay
sala—gikinahanglan aron makapahimo kang Kristo sa pag-ula alang sa atong
mga sala ug mahimo natong Manluluwas.

• Unsa ang buot ipasabut sa pulong ula? (Ingon nga gigamit sa mga kasulatan,
ang pag-ula mao ang “paghusto o pagbuntog sa mga sangputanan sa sala” ug
mohimo “nga usa” sa mga tawo kinsa nahibulag [tan-awa sa “Pag-ula,” Giya
ngadto sa mga Kasulatan, 205].)

• Sa unsa nga paagi nga ang Pag-ula ni Jesukristo makatabang kanato nga
mahimo “nga usa” uban sa Langitnong Amahan?

Tan-aw ngadto sa upat ka mga hulagway nga gipakita sa sayong bahin sa
leksyon. Ipasabut nga ang mahangturong balaod, o kaangayan, nagmando nga
bisan kinsa nga molapas og usa ka balaod kinahanglan nga pagasilotan. Pinaagi
sa iyang pag-antus sa Tanaman sa Getsemani ug sa iyang kamatayon sa krus, si
Jesukristo midala nganha sa iyang kaugalingon sa silot alang sa mga sala sa
matag usa kinsa nabuhi sa bisan unsang panahona sa yuta. Tungod niini nga
Pag-ula, makahinulsol kita sa atong mga sala, mahimong gawasnon gikan sa
sayop, ug mahimong takus nga mopuyo pag-usab uban sa Langitnong Amahan.

Tungod kang Jesukristo Mahimo Kita nga Maluwas Kon Kita Maghinulsol 

Presentasyon
ginamit ang video

Ipasalida ang bahin sa video nga “Ang Tigpataliwala.” Kon wala ang videocassette,
basaha o isaysay ang istorya diha sa ikaupat nga kalihokan sa pagpalambo. Sa
dili ka pa magsugod sa video o mosaysay sa istorya, mahimo nimong ipasabut
nga ang utangan mao ang usa ka tawo kinsa nanghulam o nakautang og kwarta,
ug ang nagpautang mao ang usa ka tawo kinsa nagpahulam og kwarta.

Panaghisgutan Human nimo mapakita ang video o mapakig-ambit ang istorya, ipasabut nga kini
nga istorya usa ka sambingay nga nagsimbolo sa atong relasyon uban sa atong
Manluluwas.

• Kinsa ang girepresentar sa utangan? (Matag usa kanato.)

• Unsa ang girepresentar sa nagpautang? (Ang mga balaod sa kaangayan.)

• Kinsa ang girepresentar sa higala sa utangan? (Si Jesukristo.)

Ipasabut nga dihang miuyon kita nga moanhi sa yuta ug makadawat og mga
lawas, nasayud kita nga usahay makahimo kita og sayop nga mga desisyon. Ang
atong mga sala pareho sa utang sa tawo diha sa istorya. Ang mga balaod sa
kaangayan nagmando nga ang atong mga sala kinahanglan nga bayaran kon
gusto nato nga mobalik aron mopuyo pag-usab uban sa Langitnong Amahan.
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Tungod kay si Jesus walay sala ug ang Bugtong Anak sa Langitnong Amahan, siya
mao lamang ang makaula alang sa atong mga sala ug makatagbaw sa kaangayan.

• Sa istorya, ang tigpataliwala (ang higala sa nangutang) miingon nga siya mao
na ang bag-ong nautangan sa nangutang. Ang utang bayaran pag-usab sa
iyang mga kondisyon. Unsa nga mga kondisyon ang gihatag ni Kristo alang
kanato? Sa laing pagkasulti, unsa ang kinahanglan natong buhaton aron
makadawat sa tanang mga panalangin sa Pag-ula ni Kristo?

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makakita sa tubag, ipabasa og kusog
sa matag usa sa tulo ka mga sakop sa klase ang usa sa mosunod nga mga
kasulatan: Juan 3:16, 2 Nephi 9:21–22, ug Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16.

Ipasabut nga tungod sa Pag-ula ni Kristo alang kanato, naluwas kita gikan sa
pisikal nga kamatayon nga walay kondisyon. Matag usa mabanhaw. Apan aron
maluwas gikan sa espirituhanon nga kamatayon ug makauban pag-usab ang
Langitnong Amahan, kinahanglan gayud kita nga motuo kang Kristo, mosunod
ug motuman kaniya, ug maghinulsol sa atong mga sala.

• Unsa ang mahitabo kanato kon dili kita maghinulsol sa atong mga sala? (Tan-
awa sa D&P 19:17–18; mag-antus kita alang sa kaugalingon natong mga sala.)

• Unsa unta ang mahitabo sa nangutang diha sa istorya kon ang iyang higala
wala pa motanyag nga motabang kaniya? (Nabalhog na unta siya sa prisohan
ug nakuha ang tanan niyang mga kabtangan.) Unsa kaha ang mahitabo
kanato kon si Jesukristo wala pa unta moula alang kanato? (Tan-awa sa 2
Nephi 9:7–9; dili unta kita mabanhaw, ug ang atong mga sala niini nga
kinabuhi mopahilayo kanato gikan sa presensya sa Langitnong Amahan
hangtud sa kahangturan.)

• Unsa ang inyong gibati, nga nasayud nga si Jesukristo mibayad sa tugbang
alang sa inyong mga sala? (Dapita ang mga sakop sa klase sa pagtubag niini
nga pangutana ngadto sa ilang mga kaugalingon kon wala sila magtinguha
nga mopakig-ambit sa ilang mga pagbati uban sa klase.)

Pagpamatuod Ipamatuod kabahin sa gugma sa Manluluwas alang sa matag sakop sa klase, nga
iyang gipakita pinaagi sa pag-ula alang sa atong mga sala. Ipahayag ang imong
pasalamat alang sa iyang Pag-ula.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagsunod kang Jesukristo ug sa paghinulsol sa
ilang mga sala aron sila unta makadawat sa hingpit nga mga panalangin sa Pag-
ula ni Kristo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimong ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Pagdala sa klase og atubangang pahina sa nag-unang pamantalaan sa inyong
lugar. Ipasabut nga ang atubangang pahina gireserba alang sa labing
importanting mga panghitabo sa adlaw.

• Kon ang usa ka kompanya sa pamantalaan mopagawas og usa ka espesyal
nga isyu nga naglangkob sa tibuok kasaysayan sa kalibutan, unsa kaha nga
mga istorya sa inyong hunahuna ang mabutang sa atubangang pahina?



Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang talagsaon ug mahimayaon nga Pag-ula mao ang sentro nga buhat diha
sa tanang kasaysayan sa tawo “ (sa Conference Report, Abr. 1985, 93; o Ensign,
Mayo 1985, 73.)

• Ngano nga ang Pag-ula mao ang labing importante nga panghitabo sa
kasaysayan?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkasayud kabahin sa Pag-ula makatabang
kaninyo sa pagsagubang sa bati nga mga balita ug terible nga mga hitabo
nga kanunay nga gitaho diha sa pamantalaan?

2. Tabangi ang mga sakop sa klase nga masag-ulo ang ikatulong artikulo sa
hugot nga pagtuo.

3. Awita o paminaw ngadto sa girekord nga “Ako Nagbarug nga Nahibulong”
(Mga Baruganan sa Ebanghelyo, p. 334) o “Unsa Kadako sa Kaalam ug sa
Gugma” (Mga Baruganan sa Ebanghelyo, p. 329).

4. Kon wala ang videocassette nga gikinahanglan sa leksyon, isaysay ang
mosunod nga istorya ni Elder Boyd K. Packer (kini sama sa istorya nga
gipresentar diha sa videocassette):

“Tugoti ako pagsaysay kaninyo sa usa ka sugilanon—usa ka pasumbingay.

“Kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkinahanglan kaayo og usa ka butang.
Kini ingon sa labaw kaayo ka mahinungdanon kaysa bisan unsa pang butang
sa iyang kinabuhi. Aron pagtuman sa iyang pangandoy, siya nahiagum sa
dako nga utang.

“Gipasidan-an siya mahitungod niining pagsulod niya nianang dako nga
utang, ug ilabi na kabahin sa nagpautang kaniya. Apan ingon sa labi nga
mahinungdanon alang kaniya ang pagbuhat sa iyang gusto ug pagbaton sa
iyang gikinahanglan dihadiha dayon. Siya nakasiguro nga siya makabayad
niini sa kaulahian.

“Busa siya mipirma og usa ka kasabutan. Iyang pagabayran ang utang sa
umaabut nga panahon. Wala lang siya mabalaka kaayo bahin niini, tungod
kay ang tagal sa pagbayad sa utang ingon sa layo ug dugay pang panahon.
Anaa na kaniya ang iyang tuyo karon, ug kana ingon nga mao ang
mahinungdanon.

“Ang nagpautang anaa kanunay sa usa ka dapit sa iyang panumduman, ug
usahay gihimo niya ang pagdata og ginagmay matag karon ug unya, namasin
nga ang adlaw sa pagpaningil dili gayud moabut.

“Apan sama sa kanunay nga mahitabo, ang adlaw miabut, ug ang gikauyonan
sa kasabutan kinahanglang pagatumanon. Ang utang wala mahutdi pagbayad.
Ang iyang nautangan mipakita ug naningil sa tibuok nga bayranan.

Diha pa siya makaamgo nga ang nagpautang kaniya adunay gahum dili
lamang sa pagsakmit sa tanan niyang katigayunan, apan may gahum usab sa
pagbalhog kaniya sa bilanggoan.
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“ ‘Ako dili makabayad kanimo, kay wala akoy gahum sa paghimo sa ingon,’
siya mikumpisal.

“ ‘Kon mao,’ miingon ang nagpautang, ‘atong pagatumanon ang tagal sa
kasabutan, bawion ang imong mga kabtangan ug ikaw mabalhog sa
bilanggoan. Ikaw miuyon niana. Imo kini nga pagpili. Giuyonan mo ang
kasabutan, ug karon kini kinahanglang tumanon.’

“ ‘Mahimo ba nga imong iuswag ang panahon o pasayloon ang utang?’ ang
utangan nagpakilooy. ‘Paghimo og paagi nga mahuptan ko kini nga ania
kanako ug dili na lang ako mabilanggo. Siguro ikaw motuo sa kalooy? Dili ka
ba makapakita og kalooy?’

“Ang nagpautang mitubag, ‘Ang kalooy kanunay lang nga madapigon sa usa.
Ikaw ra ang makapahimulos niana. Kon mopakita ako og kalooy kanimo,
magpabilin ako nga dili kabayran. Ang katarungan mao ang akong gipangayo.
Motuo ka ba sa katarungan?’

“ ‘Ako nagtuo sa katarungan sa pagtimaan ko sa kasabutan,’ ang nangutang
miingon. ‘Kini dapig kanako kanhi, kay ako nagtuo nga kini makapanalipod
kanako. Wala ako magkinahanglan og kalooy kaniadto, ni maghunahuna nga
ako magkinahanglan niini. Ako nagdahum nga ang katarungan sama nga
mapahimuslan kanatong duha.’

“ ‘Ang katarungan maoy nangayo nga imong pagabayaran ang anaa sa
kasabutan o mag-antus sa silot,’ mitubag ang nagpautang. ‘Mao kana ang
balaod. Ikaw miuyon niini ug kana nga paagi ang masunod. Ang kalooy dili
makapawala sa katarungan.’

“Anaa sila: Ang usa nagpangita sa katarungan, ug ang lain nangaliyupo sa
kalooy. Ang duha dili matagbaw gawas kon magpahiuyon ang usa.

“ ‘Kon dili nimo pasayloon ang utang, wala gayud ang kalooy,’ ang
nangutang nangaliyupo.

“ ‘Kon buhaton ko kana, walay katarungan,’ maoy tubag.

“Ang duha ka balaod maingon nga dili magpulos. Sila mao ang duha ka
mahangturon nga balaod nga ingon og sukwahi sa usag usa. Wala na bay
paagi nga ikadulot ang katarungan, ingon man usab ang kalooy?

“Adunay paagi! Ang balaod sa katarungan mahimo nga tagbawon sa hingpit
ug ang kalooy mahimo nga hingpiton sa paghatag—apan kini nagkinahanglan
og lain nga tawo. Ug mao kini ang nahitabo.

“Ang utangan adunay usa ka higala. Miabut siya aron sa pagtabang. Kaila
kaayo niya ang utangan. Siya nahibalo nga ang utangan wala sa kanunay
maghunahuna sa sangputanan sa iyang mga buhat. Iyang giisip nga ang
utangan nalisoan sa pangutok nga misulod sa ingon kalisud nga kahimtang.
Apan bisan pa niini, gusto siya nga motabang tungod kay gihigugma niya ang
utangan. Nagpataliwala siya sa duha, miatubang sa nagpautang, ug naghimo
niini nga tanyag.

Leksyon 4
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“ ‘Akong bayran ang utang kon imong himoon nga gawasnon ang nakautang
gikan sa iyang kasabutan aron siya makaangkon gihapon sa iyang mga
kabtangan ug dili na mahiadto sa bilanggoan.’

“Samtang ang nagpautang nagtimbang-timbang sa tanyag, ang nagpatunga
mipuno, ‘Ikaw nangayo sa katarungan. Bisan dili siya makabayad kanimo,
ako ang mobayad niini. Ikaw mahimo nga bayaran sa husto ug dili na
makapangayo og labaw pa. Kini dili makatarunganon.’

“Ug unya ang nagpautang miuyon.

“Unya ang nagpataliwala milingi ngadto sa nakautang. ‘Kon akong bayran
ang imong utang, dawaton ba nimo ako nga imong tigpautang?’

“ ‘Oo, oo,’ mihilak ang utangan. ‘Giluwas mo ako gikan sa bilanggoan ug
nagpakita og kalooy kanako.’

“ ‘Unya,’ miingon ang naghinabang, ‘imong ibayad ang utang ngari kanako
ug itakda ko ang mga tagal. Kini dili masayon, apan kini mahimo. Ako
maghatag sa paagi. Dili na kinahanglan nga ikaw mahiadto sa bilanggoan.’

“Ug mao kadto nga ang nagpautang gihutdan sa pagbayad. Siya
makatarunganon nga gipakigsabutan. Walay kasabutan nga naguba.

“Ang utangan, sa lain nga bahin, nahatagan sa kalooy. Ang duha ka balaod
nangatuman. Tungod kay dihay usa ka tigpataliwala, ang katarungan
nakaangkon sa iyang tibuok nga bahin, ug ang kalooy natagbaw” (sa
Conference Report, Abr. 1977, 79–80; o Ensign, Mayo 1977, 54–55).
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Pagkamortal: Panahon sa
Pagkat-on pinaagi sa Kasinatian

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut nga ang pagkamortal
kabahin sa plano sa Dios, panahon alang kanato nga makadawat og pisikal 
nga lawas ug makakat-on pinaagi sa kasinatian.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang 2 Pedro 1:5–7; 2 Nephi 31:16; Alma 34:32;
Doktrina ug mga Pakigsaad 4:2; 88:123; 121:9; 130:18–19.

2. Paghimo og poster sa mosunod nga mga kinutlo (gikan sa The Teachings of
Spencer W. Kimball, gi-edit ni Edward L. Kimball [1982], 25):

“Ang Dios naghatag kanato og plano. Gipadala Niya kitang tanan ngari sa yuta
aron makabaton og mga lawas ug aron makaangkon og kasinatian ug paglambo.”
—Presidente Spencer W. Kimball

Kon dili makahimo og poster, planoha sa pagbasa og kusog ang kinutlo sa
panahon sa leksyon.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang tsart sa plano sa kaluwasan gikan sa leksyon 2.
b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa

matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan ngadto sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Sa kadaghan sa mga kalisud sa inadlaw nga kinabuhi, usahay sayon ra nga mawala
sa panan-aw ang kamahinungdanon sa pagkamortal. Ang kinabuhi sa yuta panahon
aron makakat-on. Nakabaton kita sa atong mga lawas, mga tabernakulo sa atong mga
espiritu, ug dayon makakat-on sa pagkontrol niini. Tabangi ang mga sakop sa klase
nga makasabut nga “kini nga kinabuhi mao ang panahon . . . sa pagpangandam sa
pagsugat sa Dios” (Alma 34:32).

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Kinabuhi sa Yuta usa ka Eskwelahan

Panaghisgutan
ginamit ang tsart
ug poster

Ipakita ang tsart sa plano sa kaluwasan. Ipakita usab ang poster nga naglangkob
sa kinutlo gikan ni Presidente Kimball, apan baliha kini patalikod sa mga sakop
sa klase aron dili sila makakita sa kinutlo. Magtudlo ngadto sa tsart, pangutana:

• Unsa nga bahin sa plano sa kaluwasan nga anaa kita sa pagkakaron?

Ipatudlo sa usa ka sakop sa klase ang pagkamortal, o kinabuhi sa yuta.

• Ngano nga ania kita sa yuta? Ngano nga ang pagkamortal importante man
nga bahin sa plano sa kaluwasan?
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Human nga ang mga sakop sa klase makabaton og igong higayon sa pagtubag,
baliha paatubang ang poster ug ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang pamahayag
ni Presidente Kimball (kon wala ka makahimo og poster, basaha ang kinutlo
gikan sa manwal). Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga si Presidente
Kimball mao ang ikadose nga Presidente sa Simbahan. Ipasabut nga sama sa
giingon ni Presidente Kimball, duha ka importante nga mga rason nga mianhi
kita sa yuta mao ang pagdawat og lawas ug pagbaton og kasinatian. Isip mga
espiritu sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta nakakat-on kita og daghan, apan
aron magpadayon nga mouswag gikinahanglan nato nga moanhi sa yuta ug
makadawat og lawas.

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Kimball:

“Akong mga kaigsoonan, layo kita gikan sa panimalay. Ania na kita aron sa pag-
eskwela. Ang atong mga leksyon dili gayud sayon. Ang paagi nga kita motubag
niini, ang paagi nga kita mobuntog ug motuman ug mopuyo maoy motino sa
atong mga ganti, ug kini permanenti ug mahangturon. . . .

“Gipadala kamo niining kalibutana uban sa seryuso kaayo nga katuyoan.
Gipadala kamo sa eskwelahan, alang nianang butanga, nga magsugod isip usa
ka masuso ug motubo ngadto sa dili katuohan nga mga sukud diha sa kaalam,
paghukom, kahibalo, ug gahum” (The Teachings of Spencer W. Kimball, 28, 31).

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Unsa nga panimalay ang gipasabut ni Presidente Kimball sa dihang miingon
siya nga “layo kita gikan sa panimalay”? (Ang atong panimalay uban sa
Amahan sa Langit.)

• Unsa nga eskwelahan ang gipasabut ni Presidente Kimball? (Pagkamortal.)

• Unsa ang nakat-unan na ninyo sa inyong mga katuigan niini nga
eskwelahan?

Papulipuliha ang mga sakop sa klase sa paghingalan sa mga butang nga ilang
nakat-unan, ug ilista ang ilang mga tubag sa usa ka kolum diha sa pisara.
Padayona og duha o tulo ka mga minuto o hangtud ang mga sakop sa klase 
wala nay mahunahunaan nga mga tubag.

Tudlo pag-usab ngadto sa poster nga naglangkob sa pamahayag ni Presidente
Kimball. Ipasabut nga pipila sa mga butang nga kinahanglan natong makat-
unan ug pipila sa mga kasinatian nga atong masinati sa yuta may direkta nga
kalabutan sa pagbaton og lawas. Ang atong mga lawas dako kaayo nga mga
panalangin ngari kanato, apan kinahanglan nga makakat-on kita sa pagkontrol
niini ug sa paggamit niini sa matarung nga paagi.

Itudlo ang pipila ka pisikal nga mga kahanas nga gilista diha sa pisara, sama sa
paglakaw ug pagsulti.

• Sa unsa nga paagi nga kining mga kahanas magamit sa matarung nga paagi?
(Kinahanglan natong gamiton ang atong pisikal nga mga abilidad sa
paghupot sa mga sugo sa Dios. Pananglitan, dili gayud nato gamiton ang
atong abilidad sa paglakaw sa pagdala nato ngadto sa mga lugar nga dili kita
angay nga maanaa, ug dili gayud nato gamiton ang atong abilidad sa pagsulti
sa pagpamakak o sa pagpasipala sa ngalan sa Ginoo.)
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Ipasabut nga ang pagkat-on sa pagkontrol sa atong mga lawas ug paggamit niini
sa matarung nga paagi naglakip usab sa atong mga gana ug mga tinguha. Ang
mga sugo sama sa Pulong sa Kaalam ug ang balaod sa kaputli makatabang
kanato nga magamit ang atong mga lawas sa matarung nga paagi.

Kinahanglan gayud Kitang Mangandam sa Pagsugat sa Dios

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Ipasabut nga daghan pa kitang angay nga makat-unan dinhi niini nga
kalibutanong eskwelahan una pa kita mamahimong andam sa pagbalik ngadto
sa Langitnong Amahan. Ipapakli sa mga sakop sa klase ang Alma 34:32, ug
hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa niini og kusog.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gikinahanglan natong makat-unan aron
mamahimong andam sa pagsugat sa Dios?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara sunod sa lista sa unsay
ila na nga nakat-unan. (Kon ang mga sakop sa klase adunay kalisdanan sa
paghunahuna og mga tubag, ipatan-aw nila ang 2 Pedro 1:5–7 ug 2 Nephi 31:16
ug ipagamit ang mga hiyas nga nahisgutan niini nga mga bersikulo sa pagsugod
sa lista.)

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga ang nagkalain-laing mga kahimtang ug mga sitwasyon nga atong
masinati sa kinabuhi makatabang kanato nga makakat-on og lain-laing mga
butang aron sa pag-andam kanato nga makapuyo pag-usab uban sa Langitnong
Amahan. Ilista diha sa pisara ang upat ka mga sitwasyon sa ubos ug ang
katukma nga mga pakisayran sa kasulatan. Ipapangita ug ipabasa sa mga sakop
sa klase ang mga kasulatan aron pagdiskobre sa mga butang nga matudlo kanato
niadtong mga sitwasyona. (Mahimo nimo nga mabahin ang mga sakop sa klase
ngadto sa upat ka mga grupo ug ipapangita sa kada grupo ang usa ka kasulatan.)

Pananglitan, ang pagpalakip sa usa ka pamilya makatabang kanato nga makakat-
on og gugma ug pagkamanggihatagon (hinumdumi nga ang mga tubag diha sa
mga parentesis dili lamang maoy tukma nga mga tubag; ang mga sakop sa klase
mahimong makahunahuna og uban pang mga butang nga matudlo kanato
niining mga sitwasyona).

Pamilya: Doktrina ug mga Pakigsaad 88:123 (gugma ug pagkamanggihatagon)

Balaang mga tawag sa Simbahan: Doktrina ug mga Pakigsaad 4:2 (pag-alagad)

Mga higala: Doktrina ug mga Pakigsaad 121:9 (pagkamatinud-anon)

Eskwelahan, Simbahan, ug mga klase sa seminary: Doktrina ug mga Pakigsaad
130:18–19 (kahibalo ug panabut)

Ipatan-aw og usab sa mga sakop sa klase ang lista sa mga butang nga
gikinahanglan aron mamahimong andam sa pagsugat sa Dios, ug ipahunahuna
nila ang usa ka sitwasyon o kasinatian nga makatabang kanila nga makakat-on
og usa niining mga leksyon. (Pananglitan, ang pag-atiman sa usa ka manghud
mahimong makatabang kanila nga makakat-on og pailub; pagsagubang og usa
ka kakulangan mahimong makatabang kanila nga makakat-on og kalooy;
pagsinati og kahigawad o kapakyas mahimong makatabang kanila nga makakat-
on og pagkamakanunayon.) Dapita sila sa pagsaysay ngadto sa ubang mga sakop
sa klase mahitungod sa kasinatian ug unsay ilang nakat-unan.



Mopakig-ambit man sa kasinatian ang mga sakop sa klase o dili, awhaga sila sa
pagrekord diha sa ilang journal sa kasinatian ug sa unsay ilang nakat-unan gikan
niini kon moabut sila sa panimalay, kon wala pa nila mabuhat.

Ang Atong Panan-aw Limitado

Istorya ug
panaghisgutan

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang atong kalibutanong mga kasinatian
kabahin sa atong mahangturong kinabuhi. Kita adunay limitado nga panan-aw sa
kahangturan sa pagkakaron, apan human kita mamatay, mas masabtan nato ang
kamahinungdanon sa pagkamortal isip panahon sa pagkat-on.

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna nga nagbarug sila sa usa ka
gipasigaan nga kwarto, nagtan-aw diha sa bintana sa kagabhion.

• Unsa ang inyong makita?

Basaha o isaysay ang mosunod nga istorya nga gisugilon ni Presidente Kimball
mahitungod sa usa niya ka kasinatian sa wala pa siya mahimong Presidente sa
Simbahan:

“Samtang didto sa siyudad sa Honolulu, nag-istar kami sa usa ka kwarto nga
gilibutan og bildo ang tulo ka bahin. Ang suga sa kwarto midan-ag niini ug
among makita ang nagsinaw nga bildo, ang nindot nga kasangkapan, kisame,
salog, mga bongbong, ang mga plorera ug ubang mga adorno, ang tanan anaa
lamang sa kwarto. Ang among panan-aw limitado sa gamay nga kwarto ug sa
mga sulod niini. Ug unya among gipalong ang mga suga ug miadto sa bintana
ug pinaagi niana nga bintana, diin sa una mao ang katapusan sa among panan-
aw, karon amo nang makita og klaro ang mga atup sa mga balay, ibabaw sa mga
kahoy, ngadto sa mga agianan diha sa ubos nga may daghang mga suga sa
dalan, puno sa mga suga sa mga sakyanan, ug lapas niana among makita ang
baybayon ug ang dagkong mga hotel ug ang Waikiki Beach, ang Punchbowl ug
ang Old Diamond Head uban sa mga crater niini, ug ang dakong kadagatan nga
may mga barko nga nagdala sa mga komersyo sa kalibutan.

“[Kini] sama sa kahangturan. Dinhi [sa yuta] limitado kita sa atong mga panan-
aw. Ginamit ang atong mga dunggan makadungog kita sulod sa pipila lang ka
mga tuig. Gibutang kita, gisulod, ingnon ta diha sa usa ka kwarto, apan kon ang
atong suga niining kinabuhia mapalong na, dayon kita makakita lapas sa mortal
nga mga limitasyon. . . .

“Ang mga paril mahagsa, ang panahon matapos, ug ang gilay-on mahanaw ug
mawala samtang kita moadto padulong sa kahangturan . . . ug kita motunga
dayon ngadto sa usa ka halangdon nga kalibutan diin walay kalibutanong mga
limitasyon nga ikakomparar ngari kanato sama sa panahon, gilay-on o
gikusgon” (The Teachings of Spencer W. Kimball, 40–41).

• Sa unsa nga paagi nga ang atong kahibalo kabahin sa kinabuhing dayon
makatabang kanato sa paggamit sa pagkamortal isip panahon sa pagkat-on
ug pag-angkon og kasinatian?
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Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga si Presidente Kimball miingon nga
“ang atong mga leksyon [niini nga kinabuhi] dili gayud sayon,” apan ipasabut
nga ang ganti nga atong maangkon gikan sa pagkat-on niining mga leksyon—
kahimayaan—angay ra sa gikinahanglan nga paningkamot.

Pagpamatuod Ipahayag ang imong pasalamat alang sa mga kasinatian nga imong naangkon
sa kinabuhi ug sa unsay natudlo niini nganha kanimo. Ipamatuod nga ang
Langitnong Amahan mihimo sa pagkamortal isip panahon sa pagkat-on ug
paglambo tungod kay nahigugma siya kanato.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagtan-aw sa tanan nilang mga kasinatian
isip mahagitong mga kahigayunan sa pagkat-on ug sa paglambo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Tudloi ang mga sakop sa klase nga ang maayo ug bati nga mga kasinatian
makatabang kanato nga makakat-on ug molambo. Hangyoa ang mga sakop
sa klase sa paghunahuna sa pinakabati nga butang nga nahitabo kanila sa
miaging semana. Dayon hangyoa sila sa paghunahuna og usa ka leksyon,
bisan unsa ka gamay, nga ilang makat-unan gikan niana nga kasinatian.

Dayon ipahunahuna sa mga sakop sa klase ang pinakanindot nga butang nga
nahitabo kanila sa miaging semana ug unsay ilang makat-unan gikan niana
nga kasinatian. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakig-ambit, kon angay,
sa ilang pinakabati o pinakanindot nga kasinatian ug unsay ilang nakat-unan
gikan niini.

2. Uban sa mga sakop sa klase, awita o basaha ang mga pulong sa “Tudlo-i Ako
sa Paglakaw sa Kahayag” (Mga Baruganan sa Ebanghelyo, p. 371). Hisguti uban
sa mga sakop sa klase sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan ug mga
magtutudlo makatabang kanato nga makakat-on ug makabaton og kasinatian.

Pahinumdom ngadto sa magtutudlo: Ang pagkanta og mga himno o mga awit sa
Primarya uban sa imong klase makatabang nga maanaa ang Espiritu, ug ang
Espiritu mosaksi sa mga kamatuoran nga imong gitudlo.

3. Sa wala pa ang klase, isulat ang matag hugpong sa mga pulong gikan sa
mosunod nga lista diha sa lain nga kard. Sa klase, saksaka ang mga kard ug
ikulob diha sa lamesa o sa salog. Bahina ang mga sakop sa klase ngadto sa
mga tim. Papulipuliha ang mga tim sa pagsulay sa pagpili og duha ka mga
kard nga magkaparis (paghimo og kompleto ug tukma nga pamahayag). Kon
ang mga kard magkaparis, ang tim mokupot sa mga kard ug mopili og lain.
Kon ang mga kard wala magkaparis, ang tim mobalik niini nga kinulob diha
sa pareho nga mga lugar, ug ang sunod nga tim mopuli sa pagpili. Padayon
hangtud ang tanang magkaparis mahimo.
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Magkaparis:

Kini nga kinabuhi mao ang panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios.
Mianhi kita sa kalibutan aron makadawat og lawas og makabaton og kasinatian.
Ang kinabuhi sa yuta kabahin lamang sa atong mahangturong pagpakabuhi.
Ang atong mga kasinatian sa yuta makatabang kanato nga makakat-on.
Ang pagkamortal gitawag usab nga atong kinabuhi dinhi sa yuta.
Ang plano sa kaluwasan gilaraw sa Langitnong Amahan.
Ang Langitnong Amahan nga mahimo natong Manluluwas.

mipili ni Jesukristo
Ang kabubut-on mao ang gahum sa pagpili.
Ang Pagkapukan midala sa espirituhanon ug pisikal nga kamatayon.

4. Pangutan-a ang mga sakop sa klase:

• Nakatan-aw na ba kamo og Olimpiks (o lain nga bantugang kompetisyon
sa paugnat sa kusog), sa inyong kaugalingon o sa telebisyon?

Tuguti ang mga sakop sa klase sa pagpakig-ambit sa ilang mga kasinatian sa
igong panahon. Dayon ipasabut nga samtang makalingaw ang pagtan-aw sa
mahanas nga mga pasundayag sa paugnat sa kusog, ang pipila ka mga
magtatan-aw nakaamgo sa mga tuig sa pagpahinungod, pagdisiplina, ug
pagbansay nga nasinati sa matag magdudula una pa siya maandam alang sa
kompetisyon. Ang pasundayag sa magdudula maoy direktang resulta sa
pinahimutang nga pag-uswag padulong ngadto sa katapusang tumong.

• Sa unsa nga paagi nga ang kinabuhi sama sa Olimpiks? (Ang mga tubag
mahimong maglakip nga ang duha parehong nagkinahanglan og
pagpangandam ug kakugi alang sa kalampusan o nga ang duha parehong
naglakip sa pagkamakanunayon diha sa atubangan sa pagkapakyas.)

• Sa unsa nga paagi nga ang kinabuhi dili sama sa Olimpiks? (Usa ka posible
nga tubag mao nga sa Olimpiks gamay ra kaayo nga mga magdudula ang
makadawat og mga medalyang bulawan, apan matag usa kanato
makadawat sa pinakataas nga ganti sa kinabuhi.)

Ipasabut nga sama sa mga magdudula sa Olimpiks, nagbansay kita aron makab-
ut ang usa ka importante nga tumong. Ang “medalyang bulawan” nga atong
gitinguha mao ang kahimayaan sa celestial nga gingharian, ug makadawat
lamang kita niini nga ganti human makapakita og pahinungod ug disiplina sa
paghupot sa mga sugo ug mga pakigsaad nga gihatag sa Dios kanato.
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Ang Kalisdanan Makatabang
Kanato nga Molambo

Katuyoan Aron pag-awhag sa mga sakop sa klase nga makita ang mga pagsulay ug mga
kalisdanan isip mga kahigayunan alang sa paglambo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 7:24–27; 2 Nephi 2:11, 22–23;
Doktrina ug mga Pakigsaad 122:7.

2. Mga materyal nga gikinahanglan: Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga
pangmarka sa kasulatan alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag
sa mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha
sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Kon ang kalisdanan moabut, ang batan-on nga tawo mobati usahay nga siya mao
lamang ang adunay problema. Apan kitang tanan mipili nga moanhi sa yuta aron
masulayan ug mapamatud-an, ug ang mga kalisdanan nga atong giatubang naghatag
kanato sa kahigayunan nga molambo ug mouswag. Tabangi ang mga sakop sa klase
nga makita nga ang pagsabut nganong nakasinati kita og kalisdanan makatabang
kanato nga makakat-on gikan sa atong mga pagsulay ug mga kahigawad.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Unsaon Ninyo sa Pagsagubang sa Kalisdanan?

Istorya ug
panaghisgutan

Isaysay o basaha ang mosunod nga istorya:

Si Diane Ellingson dunay gugma sa gymnastics. Nagkugi siya og maayo aron sa
pagpalambo sa iyang talento, ug nakadaog siya og nasyonal (Estados Unidos)
nga mga kampeyonato samtang diha pa siya sa hayskol ug sa kolehiyo.
Nagplano siya sa pagsalmot sa usa ka nasyonal nga gymnastics tour uban sa
pipila ka bantugang mga gymnast, apan atol sa pagpraktis alang niana nga tour
nakabuhi siya sa iyang paglukso ug nasayop sa paglandig, nga nakabali sa iyang
liog. Ang kadaot nakaparalisar kaniya. Dili na gayud siya makasalmot pag-usab
sa gymnastics; dili na gayud gani siya makalakaw pag-usab.

• Unsay inyong reaksyon kon sama niini mahitabo nganha kaninyo?

Hatagi ang mga sakop sa klase og igong panahon sa pagtubag, unya tapusa ang
istorya:

Si Diane naospital og lima ka bulan human sa iyang pagkaaksidente. Sulod sa
iyang unang pipila ka bulan, mibati siya og pagkawalay paglaum ug kahigawad.
Nakadawat siya og panalangin sa priesthood, nga wala mosaad kaniya nga siya
maayo apan nakahatag kaniya og hilabihan nga kalinaw. Sa katapusan siya
nakaamgo, “Makahimo ako sa paghunong o sa pagpadayon sa akong kinabuhi.”
Nakakat-on siya sa paggamit og wheelchair ug sa pag-atiman pag-usab sa iyang
kaugalingon. Human sa paggawas niya sa hospital, mitungha siya pagbalik sa
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kolehiyo, migradwar, ug nahimong magtutudlo sa tulunghaan sa elementarya.
Nagahatag usab siya og mga pakigpulong ngadto sa batan-ong mga tawo aron sa
pagtabang kanila nga makabuntog sa pagkawalay paglaum ug kalisdanan. Si
Diane miingon, “Ang mga tawo kanunayng maghunahuna nga, ‘Nindot kaayo
ka, talagsaon kaayo ka,’ apan ako dili. . . . Kinahanglan nimong dawaton kon
unsay gihatag sa kinabuhi nimo ug sagubangon kini, bisan og dili nimo
gusto. . . . Makakat-on gyud ka ug kana maoy nakaanindot sa panahon ug sa
proseso sa pag-alim. Dili na ka kinahanglan pa nga mahimong milagroso.” (Tan-
awa sa Kendra Kasl Phair, “A Champion Again,” New Era, Nob. 1988, 21–25.)

Ngano nga Makasinati man Kita og Kalisdanan?

Panaghisgutan Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga sa miaging pipila ka mga semana
nakakat-on sila kabahin ni Adan ug ni Eva (tan-awa sa leksyon 3).

• Unsay matang sa kinabuhi nila ni Adan ug ni Eva didto sa Tanaman sa Eden?
(Wala sila makasinati og kasubo, kasakit, balatian, o kamatayon; ang pagkaon
motubo lang nga wala ang ilang paningkamot.)

• Unsay matang sa kinabuhi nila ni Adan ug ni Eva human sila papahawaa sa
Tanaman sa Eden? (Gikinahanglan nilang magkugi sa pagpatubo og pagkaon
ug pagkuha sa ubang mga butang nga ilang gikinahanglan; napaubos sila sa
kasubo, kasakit, balatian, ug kamatayon.)

Ipasabut nga pareho ni Adan ug ni Eva human sa Pagkapukan, kita usab
kinahanglan nga magkugi, ug makasinati kita og kasubo, kasakit, balatian , ug
kamatayon. Dihang mipili kita nga modawat og lawas ug moanhi sa yuta, mipili
usab kita nga moatubang sa kalisdanan. Bisan tuod og ang atong mga pagsulay
nagkalain-lain, matag tawo sa yuta moatubang og pipila ka matang sa mga
kalisdanan.

• Ngano man nga kinahanglan gayud kita nga makasinati og kalisdanan?

Kinutlo Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder
Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang mga pagsulay, mga kahigawad, kagul-anan, ug sakit sa dughan moabut
kanato gikan sa duha ka nagkalain-laing mga tinubdan. Kadto kinsa naglapas sa
mga balaod sa Dios kanunay nga makabaton niadto nga mga hagit. Ang laing
rason sa kalisdanan mao ang pagtuman sa kaugalingong mga katuyoan sa Ginoo
sa atong kinabuhi aron ato untang madawat ang pagdalisay nga moabut gikan
sa pagsulay. . . . [Ang pipila ka mga pagsulay] ebidensya nga ang Ginoo mibati
nga andam kamo nga molambo og labaw pa” (sa Conference Report, Okt. 1995,
18; o Ensign, Nob. 1995, 16).

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Ipasabut nga makalikay kita sa kalisdanan nga moabut gikan sa unang tinubdan,
pagkadili masulundon sa mga sugo sa Dios. Ato kining mabuhat pinaagi sa
paghimo og matarung nga mga pagpili.

• Unsa nga mga matang sa kalisdanan ang atong mapili nga malikayan?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase sa usa ka kolum diha sa pisara. Ang
mga tubag mahimong maglakip sa dili maayong panglawas o adiksyon tungod
sa paglapas sa Pulong sa Kaalam, mga away sa pamilya tungod sa pagkadili
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manggihatagon ug pagkahakog, pagkasad-an o silot tungod sa paglapas sa
balaod sa yuta, o bisan unsa pa nga kalisdanan nga dala sa atong kaugalingong
sayop nga mga pagpili.

Ipasabut nga kon nag-atubang kita og kalisdanan nga miabut tungod sa sala,
kinahanglan kitang maningkamot sa paghinulsol niana nga sala. Ang
paghinulsol sa sala makatabang nga makuha o makunhoran ang kalisdanan.
(Mahimo nimong ipasabut nga usahay mag-atubang kita og kalisdanan tungod
sa mga sala sa ubang mga tawo. Tungod kay ang matag tawo gawasnon sa
pagpili sa iyang kaugalingong mga aksyon, kini nga matang sa kalisdanan ubos
sa ikaduha nga kategoriya, sa ubos.)

• Unsa nga mga matang sa kalisdanan ang mahimong moabut kanato bisan pa
sa atong kaugalingong mga pagpili?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase sa ikaduhang kolum diha sa pisara.
Ang mga tubag mahimong maglakip sa daghang mga matang sa sakit o
kakulangan, mga pagkadaot o mga problemang pinansyal gumikan sa mga
aksidente o sa panahon, ug kahigawad sa wala pagkadawat sa gilaumang
kahigayunan o panalangin.

Ipasabut nga samtang dili kita makapili sa paglikay niining mga matang sa mga
pagsulay, kita makatino unsaon nato sa pagsagubang niini. Kon atong sabton
ang atong mga pagsulay isip mga kahigayunan aron makakat-on ug molambo,
mahimo kini nga panalangin alang kanato.

Kita Makakat-on ug Molambo Pinaagi sa Kalisdanan

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga ang anak ni Lehi nga si Jacob nag-antus og mga pagsulay ug
kasubo tungod sa iyang magulang nga mga lalaki (tan-awa sa 2 Nephi 2:1). Si
Lehi mipasabut kang Jacob nganong nagkinahanglan kita og mga kasakit ug
kalisdanan aron makakat-on.

Ipabasa o pamarkahi sa mga sakop sa klase (sa ilang kaugalingon nga mga
kasulatan) ang 2 Nephi 2:11, 22–23.

• Ngano nga kinahanglan kitang makasinati sa pagkauyamot aron mahibalo sa
hingpit nga kalipay?

• Unsa ang uban pang mga katugbang nga atong mahibaloan pinaagi sa
kalisdanan? (Ang mga tubag mahimong maglakip sa balatian ug kahimsog o
pagkamakasasala ug pagkamatarung.)

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong mga pagsulay nakatabang kaninyo nga
makapasalamat sa inyong mga panalangin?

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Pagsulat og duha ka mga ulohan diha sa pisara: Pagsulay ug Mga Leksyon nga
Makat-unan.

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagsugyot og pipila ka mga pagsulay nga
ang mga tawo sa ilang edad mahimong mag-antus. Ilista kini diha sa pisara
ubos sa unang ulohan. Ang lista mahimong maglakip sa dili maayong paghimo
sa buluhaton sa eskwelahan, mabalian og bukton o tiil, mapilde sa dula,
mahilayo gikan sa mga higala, mosagubang sa kamatayon sa usa ka minahal, o
anaay dugay na o nagkagrabe nga sakit.

Leksyon 6



Dayon hisguti uban sa mga sakop sa klase ang mga leksyon nga makat-unan
pinaagi sa matag pagsulay. Pananglitan, ang pagkapilde sa usa ka dula mahimong
motudlo kanato og pagkamapainubsanon o makahatag kanato og labaw nga
pagbati ngadto sa uban kinsa nakasinati og kahigawad. Ang kamatayon sa usa ka
minahal sa kinabuhi mahimong molig-on sa atong pagpamatuod kabahin sa plano
sa kaluwasan. Ilista kining mga leksyon diha sa pisara ubos sa ikaduhang ulohan,
ug hisguti sa unsa nga paagi nga ang matag leksyon makatabang kanato nga
mahimong mas mahisama sa atong Amahan sa Langit ug sa atong Manluluwas.

Makaandam Kita alang sa Kalisdanan

Kinutlo ug
panaghisgutan

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder Scott:

“Ang kinabuhi wala gayud gituyo nga sayon. Hinoon, panahon kini sa pagsulay
ug pagtubo. Puno kini sa mga kalisud, mga hagit, ug mga alantuson. . . . Apan
kining maong mga pwersa, kon atubangon lang gayud, makahatag og
kahigayunan alang sa talagsaon kaayo nga personal nga pagtubo ug paglambo.
Ang pagbuntog sa kalisdanan makahatag og kalig-on sa kinaiya, moumol og
pagsalig sa kaugalingon, mopasangpot og pagtahud sa kaugalingon, ug
mosiguro og kalampusan sa matarung nga pagpanlimbasog” (sa Conference
Report, Okt. 1981, 13; o Ensign, Nob. 1981, 11).

• Unsaon man nato sa pagbuntog sa kalisdanan? (Gamita ang panaghisgutan 
sa nahabilin niini nga seksyon aron sa pagtabang sa mga sakop sa klase nga
makatubag niini nga pangutana.)

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mateo 7:24–27.

• Sa unsa nga paagi nga ang tawo kinsa nagtukod sa iyang balay sa ibabaw sa
bato nalahi gikan sa tawo kinsa nagtukod sa iyang balay sa ibabaw sa balas?

Ipasabut nga ang duha ka mga balay kinahanglang mosagubang sa samang mga
unos. Ang kalainan mao ang pundasyon: ang balay nga gitukod sa ibabaw sa
bato nakasugakod sa unos, samtang ang balay nga gitukod sa ibabaw sa balas
wala makasugakod.

• Unsa man ang girepresentar sa bato niini nga sambingay? (Tan-awa sa Mateo
7:24; ang mga pagtulun-an ni Jesukristo.) Sa unsa nga paagi nga ang hugot
nga pagtuo diha ni Jesukristo makatabang kanato sa mga panahon sa
kalisdanan?

Panaghisgutan • Bisan kon wala kita masayud unsang piho nga mga matang sa kalisdanan ang
atong masinati sa umaabut, unsay atong mahimo aron sa pag-andam ug
paglig-on sa atong mga kaugalingon sa pagsagubang sa kalisdanan?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Siguroa nga ang
mosunod nga kinatibuk-ang mga baruganan mapadayag diha sa panaghisgutan:

1. Matag usa mosagubang og kalisdanan. Dihang mipili kita nga moanhi sa
yuta, kita nakahibalo nga kita pagasulayan ug pagapamatud-an dinhi. Ang
pagkaamgo nga andam kita nga mosugakod sa kalisdanan makatabang
kanato nga makaandam ug makasagubang sa kalisdanan.
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2. Ang pinakamaayo nga paagi nga makaandam alang sa kalisdanan mao ang
pagtukod sa balay sa ibabaw sa bato—ang paghupot sa mga sugo ug pagpuyo
sumala sa mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo.

3. Ang kinasingkasing nga pag-ampo makatabang kanato sa paglahutay sa
kalisdanan. Usahay kon magsagubang kita og pagsulay dili kita ganahan nga
mag-ampo, apan kon naanad kita sa pag-ampo sa kinasingkasing, mas sayon
ang pag-ampo alang sa kalig-on aron makabuntog sa pagsulay.

4. Sa mga panahon sa kalisdanan makadawat kita og tabang gikan sa uban, sama
sa atong mga ginikanan ug ubang mga sakop sa pamilya, mga home teacher, ug
mga lider sa Simbahan. Ang pagtukod og maayong mga relasyon uban niining
mga tawhana sa wala pa ang mga panahon sa kalisdanan makapahimong mas
sayon sa pagduol kanila kon magkinahanglan kita og tabang.

Pagpamatuod Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang matag usa magsagubang og
kalisdanan. Ipabasa og kusog sa usa ka sakop sa klase ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 122:7 aron matino kon unsay gisulti sa Ginoo ngadto kang Joseph
Smith sa Bilanggoan sa Liberty mahitungod sa kalisdanan ug mga kasakit nga
iyang gisagubang.

Ipamatuod nga ang kalisdanan nga atong gisagubang makatabang kanato aron
makakat-on ug molambo ug mahimo nga alang sa atong kaayohan. Mahimo ka
nga mosaysay mahitungod sa pipila ka mga kalisdanan nga imong nasagubang
ug sa unsa nga paagi nga milambo ka gikan niana nga kasinatian.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagtagad sa ilang mga pagsulay isip mga
kahigayunan aron makakat-on ug molambo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan panahon sa

leksyon.

1. Paghimo og mga kopya sa dula-pulong nga tanghaga (crossword puzzle) diha
sa pahina 41. Hatagi og kopya sa tanghaga ang matag usa ka sakop sa klase o
parisan sa mga sakop sa klase, ug ipapangita nila ang mga kasulatan aron sa
pagkompleto sa tanghaga. O ibutang ang tanghaga diha sa pisara ug
patabanga og buhat ang tibuok klase aron sa pagsulbad niini.

Mga tubag:

Pababag: 1-Smith; 3-kalinaw; 4-Liberty; 6-kasinatian; 7-sumalig; 8-kaayohan.
Paubos: 1-mubo; 2-lahutay; 3-pagpailub; 5-panalangin.

2. Pagbutang og gaan nga bola (sama sa bola sa pingpong) diha sa ilalum sa dako
nga garapon nga bildo nga may tabon. Pun-a ang garapon sa hilaw nga trigo o
humay, ug taboni. Uyuga ang garapon pataas ug paubos. Samtang naghimo
ka sa ingon, ang bola hinay hinay nga mosaka sa ibabaw sa garapon.

Ipasabut nga bisan kon ang bola nagsugod sa ilalum sa garapon, misaka kini
sa ibabaw tungod kay mas gaan kini kay sa trigo nga naglibut niini. Sa
samang paagi, kon magbaton kita og positibong kinaiya kabahin sa atong
mga pagsulay, makapaibabaw kita niini imbis nga mapaubos kita niini.
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3. Ipasabut nga kon magsagubang kita og kalisdanan, makatabang ang
paghinumdom nga ang Langitnong Amahan naghigugma kanato ug nasayud
kon unsay labing maayo alang kanato. Samtang dili man nato masabtan sa
unsa nga paagi nga ang usa ka pagsulay o kasinatian makaayo kanato, ang
Langitnong Amahan nakasabut, ug motabang siya kanato aron makasabut sa
iyang kaugalingong panahon.

Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga istorya nga
gisaysay ni Elder Hugh B. Brown, kinsa sakop kaniadto sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles:

“Nagpuyo ako kaniadto sa Canada. Nakapalit ako og usa ka umahan. . . .
Migawas ako usa ka buntag niana ug nakakita og kahoykahoy nga currant.
Midako na kini sobra sa unom ka pye ang gitas-on. Padulong na kini sa
pagkakahoy. Walay mga bulak ug mga bunga. Nagdako ako sa usa ka prutasan
nga uma . . . ug nahibalo ako unsay angay nga mahitabo niana nga kahoykahoy
nga currant. Mao nga nagkuha ako og gunting nga pangpul-ong ug nagsugod sa
pagtrabaho niini, ug giputlan ko kini, ug gipul-ongan, ug giabisan og balik
hangtud wala nay nahabilin gawas sa gagmay nga hut-ong sa mga tuud. Hapit
na kadto mabuntag, ug morag akong nakita sa ibabaw sa kada usa niining
gagmay nga mga tuud nga daw luha, ug daw naghilak ang kahoykahoy nga
currant. . . . Ako kining gitan-aw, ug mipahiyum, ug miingon, ‘Unsa man ang
imong gihilakan?’ Kahibalo mo, daw akong nadunggan nga ang kahoykahoy
nga currant misulti, ug daw nadunggan nako kini nga miingon: ‘Nganong
nakabuhat ka kanako niini? Nakahimo ako og ingon ka nindot nga pagtubo.
Hapit na ko sama ka dako sa kahoy nga kapasilongan ug sa kahoyng bungahan
nga anaa sulod sa koral, ug karon imo akong giputol.’ . . . Ako miingon, ‘Tan-
awa, gamay nga kahoykahoy nga currant, ako mao ang hardinero dinhi, ug
nasayud ako kon unsay akong gustong mahitabo kanimo. Wala ako magtinguha
nga mahimo ka nga kahoyng bungahan o kahoyng kapasilongan. Gusto ko nga
mahimo ka nga kahoykahoy nga currant, ug sa umaabut nga adlaw, gamay nga
kahoykahoy nga currant, kon puno na ka sa bunga, makaingon na ka nga,
“Salamat, G. Hardinero” ’ ” (“The Currant Bush,” New Era, Ene. 1973, 14).

• Giunsa sa pagpakita sa hardinero sa iyang pagpakabana alang sa kahoykahoy
nga currant? (Iya kining gipamul-ongan aron makapamunga na usab kini.)

• Sa unsa nga paagi nga pareho kita sa kahoykahoy nga currant? Kinsa ang
pareho sa hardinero?

Ipasabut nga si Elder Brown misunod sa istorya kabahin sa kahoykahoy nga
currant sa susama nga istorya gikan sa iyang kaugalingong kinabuhi. Mapait ang
iyang kahigawad dihang gihikawan siya sa usa ka promosyon tungod kay usa
siya ka sakop sa Simbahan. Sa mga katuigan sa kaulahian, mitan-aw siya pagbalik
ug nakaamgo nga ang iyang kinabuhi mas maayo kay sa kon iya pa untang
nadawat ang promosyon. Nahimo siyang mas lig-on nga sakop sa Simbahan ug
labaw pa ang tawo nga gusto sa Langitnong Amahan nga siya mahimo.

Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan naghigugma kanato ug nasayud kon
unsay labing maayo alang sa matag usa kanato. Kon maningkamot kita sa
pagpuyo nga matarung ug makakat-on samtang naglahutay kita sa atong mga
pagsulay, kini nga mga pagsulay para sa atong kaayohan ug makatabang kanato
nga mamahimong mga tawo nga gusto sa Langitnong Amahan nga kita
mahimo.
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Dula-pulong nga Tanghaga

Pababag Paubos

7

6

3

10

4

5

1

Kompletoha ang dula-pulong nga tanghaga pinaagi sa pagsulat diha sa mga blanko sa mosunod 
nga mga pamahayag.

8

2

2. Ang unang Presidente sa Ang Simbahan ni 
    Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
    mao si Joseph __________.

3. D&P 121:7: “Akong anak, __________ nganha 
    sa imong kalag.”

4. Si Joseph nakadawat sa mga pagpadayag 
    nga makita diha sa D&P 121 ug 122 sa 
    Bilanggoan sa __________.   

6. D&P 122:7: “. . . tanan nga mga butang 
    makahatag kanimo og __________.”       

5. Mga Proverbio 3:5: “__________ ka sa Ginoo.” 

  

9. D&P 121:7: “. . . ang imong kalisdanan ug ang imong 
    mga kasakitan sulod lamang sa __________ nga higayon.”

10. D&P 24:8: “. . . ikaw makabaton og daghan [mga kasakit];
      apan __________ kanila.”  

7. D&P 24:8: “__________ sa mga kasakit.”

8. D&P 103:12: “Human sa dako nga kalisdanan . . . 
    moabut ang __________.”

1. 2 Nephi 2:2: “. . . siya nagpahinungod sa imong 
    mga kasakit alang sa imong __________.”

9
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Leksyon

7
Unsa ang Mahitabo 

human sa Kamatayon?

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut nga ang kamatayon usa
ka temporaryo nga pagkabulag sa espiritu gikan sa lawas ug nga sulod niini nga
panahon sa panagbulag, ang mga espiritu mopuyo sa usa ka lugar nga gitawag
og kalibutan sa espiritu.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang 1 Pedro 3:18–20; Alma 34:34; 40:11–14;
Doktrina ug mga Pakigsaad 88:15–16; 138:29–34, 57. Mahimo usab nimong
tun-an ang nahabilin sa Doktrina ug mga Pakigsaad 138.

2. Kopyaha ang tsart diha sa pahina 43 nganha sa pisara o sa usa ka piraso nga
posterboard.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka gwantis (dili usa ka putos sa kamot) alang sa praktikal nga

paghulagway sa leksyon.
b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa

matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagdala
sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Kitang tanan sa usa ka adlaw kinahanglang mamatay, ug daghan kanato adunay mga
minahal sa kinabuhi kinsa mipanaw na ug karon nagpuyo sa kalibutan sa espiritu. Si
Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon nga ang
kalibutan sa espiritu “usa ka lugar sa paraiso ug kalipay alang niadtong kinsa mipuyo
og matarung nga mga kinabuhi. Dili kini butang nga angay nga kahadlokan “ (sa
Conference Report, Okt. 1996, 89; o Ensign, Nob. 1996, 66). Ang mga tawo nga wala
makadungog sa ebanghelyo dinhi sa yuta makadawat og kahigayunan nga makadungog
niini didto sa kalibutan sa espiritu. Ipresentar kini nga leksyon uban sa balaan nga
pagtahud ug pagbantay, paglikay sa pagpangagpas ug makapapugwat nga mga istorya.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Kamatayon Mao ang Pagkabulag sa Espiritu gikan sa Lawas

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang interes ug atensyon sa klase hilabihan nga madugangan kon ang mga sakop sa
klase aktibo nga makasalmot. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagtabang kanimo sa
imong mga presentasyon. Patabanga sila sa praktikal nga paghulagway sa mga
leksyon, pakupta sa mga tsart, o pasulata sa pisara.

Praktikal nga
paghulagway 
sa leksyon

Sugdi ang leksyon pinaagi sa paggamit sa mosunod nga praktikal nga paghulagway
sa leksyon, nga pinaangay sa usa ka presentasyon ni Elder Boyd K. Packer sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Paanhaa sa atubangan sa klase ang usa ka sakop sa klase. Kupti ang gwantis ug
ipasabut nga kini walay kinabuhi; dili kini makalihok nga kini ra. Dayon dapita
ang sakop sa klase sa pagsul-ob sa gwantis sa iyang kamot.
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• Sa unsa nga paagi nga ikatandi kini sa atong lawas ug espiritu?

Ipasabut nga niini nga ehemplo ang gwantis nagrepresentar sa pisikal nga lawas
ug ang kamot nagrepresentar sa espiritu. Kon ang espiritu mosulod sa lawas, ang
lawas mabuhi, makabuhat, ug makalihok. Ipalihok sa sakop sa klase ang iyang
mga tudlo sulod sa gwantis. Ang espiritu inubanan sa usa ka lawas mahimong
usa ka tawo—usa ka buhi nga tawo.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
88:15–16.

Ipasabut nga ang kinabuhi sa yuta wala gitinguha nga molungtad sa
kahangturan. Usa ka adlaw niana ang matag usa kanato mamatay; ang atong
espiritu ug lawas magkabulag. Ang kamatayon kabahin sa plano sa Dios. Kon
ang espiritu ug ang lawas magkabulag, ang lawas dili makalihok. Mamatay kini.
(Ipatangtang sa sakop sa klase ang iyang kamot gikan sa gwantis.) Apan ang
espiritu buhi pa gihapon. (Ipalihok sa sakop sa klase ang iyang mga tudlo.)

Ipasabut nga isip kabahin sa iyang Pag-ula, si Jesukristo mibuntog sa mortal nga
kamatayon. Tungod niini, ang pagbulag sa espiritu gikan sa lawas dili
mapermanenti. Ang matag usa kanato mabanhaw. Sa panahon sa pagkabanhaw,
ang lawas ug ang espiritu maghiusa hangtud sa kahangturan sa usa ka hingpit
nga kahimtang. (Ipasul-ob og balik sa sakop sa klase ang gwantis.) Ipasabut nga
karon imong hisgutan ang kahimtang sa espiritu tali sa panahon sa kamatayon
ug sa panahon sa pagkabanhaw. (Ipatangtang sa sakop sa klase ang gwantis ug
pabalika sa iyang lingkuranan.)

Tsart Ihulagway ang mga ang-ang gikan sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta ngadto
sa kalibutan sa espiritu ginamit ang tsart sa ubos. Mahimo ka nga mohangyo sa
mga sakop sa klase sa pagpakig-ambit sa daklit sa unsay ilang nahinumduman
gikan sa miaging mga leksyon kabahin sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta ug
sa kinabuhi dinhi sa yuta.

Ipasabut nga sa pagkamortal ang espiritu ug ang lawas naghiusa. Sama sa gipakita
sa praktikal nga paghulagway sa leksyon, kon kita mamatay ang espiritu ug ang
lawas magkabulag. Samtang ang lawas mawad-an sa kinabuhi niini, ang espiritu
magpabilin nga buhi ug magpuyo sa dapit nga gitawag og kalibutan sa espiritu.
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Kinabuhi sa Wala 
pa Dinhi sa Yuta

Pagkatawo

Espiritu
Ang espiritu moadto

 sa kalibutan sa espiritu
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Moadto Kita sa Kalibutan sa Espiritu tali sa Kamatayon ug sa Pagkabanhaw

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga si Alma mihulagway sa mga kahimtang sa kinabuhi human sa
kamatayon ngadto sa iyang anak nga si Corianton. Ipabasa ug pamarkahi sa
mga sakop sa klase ang Alma 40:11.

• Asa kita padulong kon kita mamatay?

Kinutlo Isaysay sa mga sakop sa klase nga si Presidente Joseph Fielding Smith nagpasabut
sa Alma 40:11 dihang siya miingon: “ ‘Dad-on sa panimalay ngadto sa Dios,’
yanong nagkahulugan nga ang ilang mortal nga pagpakabuhi natapos na, ug
mibalik sila ngadto sa kalibutan sa mga espiritu, diin sila gipahimutang sa usa ka
dapit sumala sa ilang mga binuhatan uban sa mga makiangayon o uban sa dili
makiangayon, didto maghulat sa pagkabanhaw” (Answers to Gospel Questions,
hinugpong ni Joseph Fielding Smith Jr., 5 ka bolumen [1957–66], 2:85).

Ang Atong Pagkamatarung dinhi sa Yuta Nagtino sa Atong Dapit didto sa
Kalibutan sa Espiritu

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Alma 34:34.

• Sama sa unsa kaha ang atong mga personalidad kon kita mamatay?

Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga ang atong mga espiritu
modala ngadto sa kalibutan sa espiritu sa samang mga kahilig, mga gana, ug
mga tinguha nga atong gibatonan samtang kita nagpuyo pa dinhi sa yuta.

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Brigham Young, ang ikaduhang Presidente sa Simbahan:

“Ingnon ta . . . nga ang usa ka tawo dautan sa iyang kasingkasing—nga
hilabihan ang pagkadautan, ug niana nga kahimtang namatay, ang iyang
espiritu moadto sa kalibutan sa espiritu nga may tinguha nga dautan. Sa laing
bahin, kon kita naningkamot uban sa tanang mga gahum ug mga salabutan nga
gihatag sa Dios kanato aron mopalambo sa atong mga talento, aron sa pag-
andam kanato nga mopuyo sa kinabuhing dayon, ug ang lubnganan modawat
sa atong mga lawas samtang kita nagbuhat, sa unsa nga paagi nga ang atong
mga espiritu moadto sa sunod nilang kahimtang? Sila sa gihapon maningkamot
sa pagbuhat sa mga butang sa Dios, lamang diha sa mas taas nga kahimtang”
(Discourses of Brigham Young, pinili ni. John A. Widtsoe [1941], 379).

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Alma 40:12–14.

Ipasabut nga ang mga tawo kinsa midawat sa ebanghelyo ni Jesukristo ug
nagpuyo sa matarung nga paagi gipahiluna sa usa ka kahimtang sa kalipay nga
nailhan nga paraiso. Ang mga tawo kinsa midumili sa pagdawat sa ebanghelyo
ug ang mga tawo kinsa namatay nga wala makahibalo sa kamatuoran
gipahiluna sa usa ka kahimtang sa kangitngit nga gitawag og bilanggoan sa
espiritu, usahay gitawag nga impyerno.

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang “bilanggoan sa espiritu” angayan man
nga tawag alang sa kahimtang sa mga tawo kinsa namatay nga wala modawat
sa ebanghelyo? (Tungod kay ang mga tawo didto napahilayo man sa kalinaw
ug kalipay nga ila untang mabati kon midawat sila sa kamatuoran ug mipuyo
sa matarung nga paagi.)



Ang mga Matarung Naghimo sa Buhat sa Ginoo didto sa Kalibutan sa Espiritu

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga sulod sa tulo ka adlaw human siya gilansang sa krus, si Jesukristo
mibisita sa mga matarung didto sa paraiso. Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop
sa klase ang 1 Pedro 3:18–20.

• Unsa ang gibuhat ni Kristo taliwala sa mga espiritu didto sa paraiso?

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
138:29–34.

Ipasabut nga si Kristo mitudlo og mga mensahero aron sa pagsangyaw ngadto
niadtong anaa sa bilanggoan sa espiritu. Hangtud niana nga panahon, ang mga
espiritu sa bilanggoan sa espiritu wala tuguti nga makigkita uban niadtong mga
espiritu diha sa paraiso.

Kinutlo Ipabasa ang mosunod nga pagpasabut ni Elder Bruce R. McConkie, kinsa sakop
kaniadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Karon nga ang matarung nga mga espiritu sa paraiso gisugo sa pagdala sa
mensahe sa kaluwasan ngadto sa dautan nga mga espiritu sa impyerno, 
adunay gamay nga pagkukabildo sa maayo ug sa dautan nga mga espiritu. 
Ang paghinulsol miabli sa mga pultahan sa bilanggoan ngadto sa mga espiritu 
sa impyerno; mipahimo kini niadtong ginapos sa mga kadena sa impyerno sa
pagpalingkawas sa ilang mga kaugalingon gikan sa kangitngit, pagkawalay pagtuo,
pagkawalay kahibalo, ug sala. Kon unsa ka dali nilang mabuntog kini nga mga
babag—makabaton og kahayag, motuo sa kamatuoran, makadawat og kahibalo,
mosalikway sa sala, ug moputol sa mga kadena sa impyerno—makabiya sila sa
impyerno nga nagbilanggo kanila ug mopuyo uban sa mga matarung diha sa
kalinaw sa paraiso” (Mormon Doctrine, ika-2 nga edisyon [1966], 755).

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Kinsa ang nagsangyaw ngadto sa mga espiritu nga anaa sa bilanggoan? Unsa
ang ilang mensahe?

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
138:57.

• Unsa ang katungdanan sa matinud-anon nga mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga nangamatay?

Ipasabut nga daghang mga sakop sa klase ang matawag sa pag-alagad og full-time
nga mga misyon niining kinabuhia. Tungod kay ang Simbahan giorganisar didto
sa kalibutan sa espiritu ug aduna pay mga espiritu didto kinsa wala pa
makadungog ug modawat sa kamatuoran, kita makaalagad usab og misyon
human sa kamatayon kon nagpuyo kita sa matarung nga paagi.

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang kamatayon kabahin sa mahinungdanong plano sa
kaluwasan. Sama sa gwantis nga walay kinabuhi kon wala ang kamot, mao usab
ang pisikal nga lawas patay kon wala ang espiritu. Samtang ang matarung nga
mga espiritu maghulat sa ilang pagkabanhaw, bisi sila sa pagpadayon sa buhat sa
atong Langitnong Amahan.

Awhaga ang mga sakop sa klase nga magpuyo sa matarung nga paagi karon aron
makasulod sila sa paraiso sa kaulahian ug mahimong makaalagad sa Ginoo didto
sa kalibutan sa espiritu.

Leksyon 7
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Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Kon anaa ang Video nga Suplimento sa Family Home Evening (Internasyonal)
(53736), ipasalida ang “Kinabuhi human sa Kamatayon,” usa ka lima ka
minuto nga bahin.

2. Bahina ang klase ngadto sa mga grupo sa tulo o upat ka mga tawo. Pagtudlo og
usa ka lider sa kada grupo ug hatagi siya og usa ka piraso nga papel ug bolpen o
lapis. Himoa ang mga grupo nga magpakaaron-ingnon nga anaa sila sa kalibutan
sa espiritu ug adunay kahigayunan sa pagsulat og usa ka tambag ngadto sa ilang
mga higala ug mga sakop sa pamilya kinsa buhi pa. Ipasulat sa mga lider sa
grupo ang mga ideya sa mga grupo. Human sa lima ka mga minuto, dapita ang
mga lider sa grupo sa pagbasa sa tambag nga gisulat sa grupo.
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Ang Tulo ka mga 
Gingharian sa Himaya

Katuyoan Aron pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagpaningkamot alang sa kahimayaan
sa celestial nga gingharian pinaagi sa paghupot sa mga sugo ug sa pagbansay og
hugot nga pagtuo kang Jesukristo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Juan 14:2; 1 Mga Taga-Corinto 15:40–42;
Pinadayag 7:9–10; 2 Nephi 25:23; Alma 3:26; Doktrina ug mga Pakigsaad
58:27–28; 76:32–89, 98–106; 82:10; 131:1–4; 137:7–10; 138:29–34; Ang mga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3.

2. Pagbuhat og kopya alang sa matag sakop sa klase sa pasulit nga “Ang
Kamatuoran kabahin sa Langit ug Impyerno,” nga makita diha sa katapusan
sa leksyon (pahina “00” [43]). Kon dili mahimo ang pagbuhat og mga kopya,
pagdala og blangko nga piraso sa papel alang sa matag sakop sa klase.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Bolpen o lapis alang sa matag sakop sa klase.
b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa

matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagdala
sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang gidak-on sa atong pagkamasulundon sa mga balaod ug sa mga ordinansa sa
ebanghelyo nagtino sa himaya nga atong madawat human nga kita mabanhaw.
Awhaga ang mga sakop sa klase nga magbaton isip ilang tumong ang kahimayaan sa
labing taas nga gingharian, ang celestial nga gingharian, diin kita makasinati og
kahingpitan sa kalipay.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Kamatuoran kabahin sa Langit ug Impyerno

Pasulit Hatagi ang matag sakop sa klase og bolpen o lapis ug usa ka kopya sa pasulit.
Pamarkahi sa mga sakop sa klase ang matag pamahayag isip “Tinuod” o “Dili
Tinuod.” (Kon wala ka makahimo og mga kopya sa pasulit, hatagi ang matag
sakop sa klase og usa ka blangko nga piraso sa papel ug ipasulat nila ang ilang
mga tubag samtang nagbasa ka sa mga pamahayag.)

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Human ang tanan makakompleto sa pasulit, hisguti ang kada tubag hangtud
nga makasiguro ka nga ang tanan nakasabut og maayo niini. Ang mosunod mga
pamahayag ug mga tubag uban sa mga sugyot alang sa panaghisgutan:

1. Human nga kita mabanhaw ug mahukman, matag usa kanato mopuyo sa usa
sa tulo ka mga gingharian sa himaya.

Tinuod. Ingon nga adunay nagkalain-laing mga ang-ang sa pagkamatarung 
dinhi sa yuta, adunay mga gingharian sa nagkalain-laing himaya sa sunod 
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nga kinabuhi: ang celestial nga gingharian mao ang labing taas, gisundan sa
terrestrial ug sa telestial. Ang pagganti sa daghang nagkalain-laing mga ang-ang
sa pagkamatinud-anon, adunay “daghang mga puy-anan” (tan-awa sa Juan 14:2).

2. Ang Dios mitino nang daan unsa nga gingharian ang mapanunod sa matag
usa kanato, bisan unsa pa ang atong buhaton.

Dili Tinuod. Kita mga tinugyanan ngadto sa atong mga kaugalingon (tan-awa sa
D&P 58:27–28). Kini nagpasabut nga kita maoy manubag alang sa mga pagpili
nga atong gihimo. Pagahukman kita pinaagi sa atong mga hunahuna ug mga
lihok. Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder
Russell M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Matag usa kaninyo pagahukman sumala sa inyong tinagsa nga mga binuhatan
ug mga tinguha sa inyong mga kasingkasing. . . . Ang inyong katapusang
kahimtang unya didto  sa celestial, terrestrial, o telestial nga gingharian dili
mag-agad sa swerte. Ang Ginoo naghatag og dili mausab nga mga butang nga
gikinahangalang buhaton sa matag usa. Makahibalo kamo og unsay gitudlo sa
mga kasulatan ug ipasubay ang inyong mga kinabuhi sumala niana” (sa
Conference Report, Okt. 1993, 48; o Ensign, Nob. 1993, 35).

3. Ang kinahanglan lang ninyong buhaton aron makasulod sa celestial nga
gingharian mao ang pag-ingon nga mituo kamo kang Jesukristo.

Dili Tinuod. Kinahanglan kitang mobuhat og labaw pa kay sa pagsulti lamang
nga mituo kita kang Jesukristo; kinahanglan gayud nga kita mosunod kaniya.
Ang tanang mga tawo, dili igsapayan kon unsay ilang ang-ang sa pagkamatarung,
maluwas gikan sa kamatayon tungod sa Pagkabanhaw ni Kristo. Bisan pa niana,
aron makadawat sa labing taas nga ang-ang sa himaya sa pagkabanhaw,
kinahanglan kita nga “moduol ngadto kang Kristo, ug maghingpit diha kaniya”
(Moroni 10:32). Moduol kita ngadto kang Kristo pinaagi sa pagbaton og hugot
nga pagtuo diha kaniya, paghinulsol sa atong mga sala, pagpabunyag, pagdawat
sa gasa sa Espiritu Santo, pagdawat sa ubang makaluwas nga mga ordinansa sa
priesthood, pagsunod sa mga sugo, ug paghupot sa mga pakigsaad nga atong
gihimo uban sa atong Langitnong Amahan. Sa unsa nga paagi kita nagpuyo maoy
makahimo og kalainan.

Ipabasa, pamarkahi ug pahisguti sa mga sakop sa klase ang Alma 3:26.

4. Ang gipanghimaraut mao ang gihunongan o gipugngan gikan sa mga
panalangin nga ato untang madawat kon nagsunod pa kita sa mga sugo sa
Dios.

Tinuod. Kon makasala kita, atong gipugngan ang atong kaugalingong pag-
uswag. Ang atong Langitnong Amahan gusto nga mopanalangin kanato. Bisan
pa niana, tungod kay siya makiangayon, siya moganti lamang kanato kon
mosunod kita sa iyang mga sugo (tan-awa sa D&P 82:10).

5. Ang impyerno mao ang dapit sa walay katapusang pag-antus nga maoy
adtoan sa mga makasasala. Kadaghanan sa mga katawhan maadto didto
hangtud sa hangtud tungod sa ilang pagkadautan.

Dili Tinuod. Ang impyerno, o bilanggoan sa espiritu, usa ka dapit alang sa mga
tawo kinsa midumili sa pagdawat sa ebanghelyo ug mga tawo nga nangamatay
nga wala makahibalo sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo isangyaw ngadto kanila
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didto, ug kadtong modawat sa ebanghelyo ug mohinulsol sa ilang mga sala
buhian ug tugotan nga makasulod sa paraiso hangtud sa Pagkabanhaw ug
Paghukom (tan-awa sa D&P 138:29–34). Kadaghanan niadtong dili modawat sa
ebanghelyo didto mag-antus alang sa ilang kaugalingong mga sala apan sa
katapusan mabanhaw ug moadto sa usa ka gingharian sa himaya (tan-awa sa
D&P 76:81–85, 98–106).

6. Usa ka dakong pundok sa mga anak sa Langitnong Amahan mopuyo sa
celestial nga gingharian.

Tinuod. Tan-awa sa Pinadayag 7:9–10, diin si Juan mihulagway sa iyang panan-
awon sa nahimaya nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios.

7. Adunay tulo ka mga ang-ang sa celestial nga gingharian. Aron makabaton sa
labing taas niini nga mga ang-ang, ang tawo kinahanglan nga mabugkos
ngadto sa iyang bana o asawa didto sa templo.

Tinuod. Ipabasa, pamarkahi, ug pahisguti sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug
mga Pakigsaad 131:1–4. Dayon ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod
nga pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles mahitungod sa labing taas nga ang-ang sa celestial nga gingharian:

“Kadto kinsa nakatuman sa labing taas nga mga gikinahanglan alang niini nga
gingharian, lakip na ang pagkamatinud-anon ngadto sa mga pakigsaad nga
gihimo sa templo sa Dios ug kaminyoon alang sa kahangturan, mahimaya
ngadto sa kahimtang nga angay sa dios nga gipasabut nga ‘kahingpitan’ sa
Amahan o kinabuhing dayon (D&P 76:56, 94; tan-awa usab sa D&P 131;
132:19–20). . . . Ang kinabuhing dayon maoy kinabuhing pamilyanhon uban sa
usa ka mahigugmaon nga Amahan sa Langit ug uban sa atong mga kaliwatan
[mga katigulangan] ug sa atong umaabot nga kaliwatan” (sa Conference Report,
Abr. 1995, 115; o Ensign, Mayo 1995, 86–87).

Siguroa sa pagpasabut og maayo nga ang kaminyoon sa templo dili usa ka
kasigurohan sa kahimayaan sa celestial nga gingharian. Kadtong naminyo sa
templo kinahanglan nga maningkamot nga manag-ubang mahimaya sa celestial
nga gingharian pinaagi sa mapadayonong pagpalambo sa ilang gugma alang sa
usag-usa ug alang sa Ginoo.

8. Ang Dios naghigugma sa tanan niyang mga anak ug mohatag kanila sa labing
dako nga ganti nga ilang gipangandaman pinaagi sa ilang pagkamasulundon
ug sa ilang hugot nga pagtuo kang Jesukristo.

Tinuod. Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 76:89, ug ipasabut nga bisan ang telestial nga gingharian, ang labing
ubos sa tulo ka mga gingharian, usa ka dapit nga dili mahulagway ang himaya.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang mga sakop sa klase mahimong makapangutana og mga pangutana nga dili ka
makatubag. Kon mahitabo kini, sultihi sila nga wala ka makahibalo sa tubag sa
pangutana apan maningkamot sa pagpangita og tubag. Dayon tumana ang imong
saad, ug siguroa sa pagsulti sa mga sakop sa klase sa tubag sa pangutana kon imo na
kining makit-an. Kon sa imong pagtuon mahibaloan nimo nga ang tubag sa
pangutana wala pa mapadayag, likayi ang pagpamasin. Sa ingon nga kahimtang,
tumana ang imong saad pinaagi sa pagsulti sa mga sakop sa klase nga ang tubag wala
pa mapadayag.
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Ang Tulo ka mga Gingharian sa Himaya

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga si Apostol Pablo mitudlo mahitungod sa tulo ka mga gingharian sa
himaya. Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 1 Mga Taga-Corinto
15:40–42 (hinumdumi nga sa Hubad ni Joseph Smith sa bersikulo 40, si Pablo
mihisgut usab og “mga lawas nga telestial”).

• Giunsa ni Pablo sa paghulagway ang mga kalainan sa himaya sa celestial nga
gingharian, sa terrestrial nga gingharian, ug sa telestial nga gingharian? (Tan-
awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:41. Iyang gitandi ang celestial ngadto sa adlaw,
ang terrestrial ngadto sa bulan, ug ang telestial ngadto sa mga bitoon.) Unsay
atong ikasulti niining mga pagtandi mahitungod sa mga kalainan tali sa mga
gingharian?

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan ug pisara

Ipasabut nga pinaagi kang Propeta Joseph Smith nadawat nato ang mas detalyado
nga katin-awan sa tulo ka mga gingharian sa himaya. Siya ug si Sidney Rigdon,
kinsa sa kaulahian nahimong Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan,
nahatagan og panan-awon diin ilang nakita ang kada usa sa mga gingharian sa
himaya. Nakadawat usab sila og pagpadayag mahitungod sa mga tawo nga
moadto sa kada usa sa mga gingharian.

Bahina ang mga sakop sa klase ngadto sa tulo ka mga grupo. Ipabasa sa unang
grupo ang mahitungod sa telestial nga gingharian (tan-awa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 76:81–83, 98–103). Ipabasa sa ikaduhang grupo ang mahitungod sa
terrestrial nga gingharian (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 76:71–80).
Ipabasa sa ikatulong grupo ang mahitungod sa celestial nga gingharian (tan-awa
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 76:50–70; 137:7–10). Hangyoa ang mga sakop sa
klase sa pagbuhat og dungan aron sa pagpangita sa mga kasayuran mahitungod
sa mga tawo nga mopuyo sa kada usa sa mga gingharian sa himaya. Awhaga sila
sa pagmarka sa mga pulong o mga hugpong sa mga pulong nga sa ilang
hunahuna importante. Hatagi sila og upat o lima ka mga minuto sa pagbuhat og
dungan. Dayon ilista diha sa pisara ang mga kwalipikasyon nga ilang nakita.
Ang imong tsart kinahanglan nga makita nga maingon niini (mahimo ka nga
mopamubo sa tsart kon gikinahanglan):
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Iparibyu sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 76:69–70.
Ipasabut og maayo nga wala gayuy bisan kinsa gawas ni Jesukristo ang
makapuyo og hingpit nga kinabuhi. Kay dili man kita mahingpit sa atong
kaugalingon, kinahanglan gayud kitang “mahimo nga hingpit.”

• Unsaon nato nga mahimo nga hingpit aron makapuyo kita sa celestial nga
gingharian? (Tan-awa sa 2 Nephi 25:23; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3.)

Ipasabut nga kita mahimo nga hingpit pinaagi lamang sa Pag-ula ni Jesukristo.
Samtang gihimo nato ang tanan natong mahimo aron sa pagsunod sa
Manluluwas, makugihong magbuhat sa paghupot sa mga sugo ug magpuyo og
putli nga mga kinabuhi, mahimo kita nga mas duol ngadto kaniya ug mahimo
nga mas sama kaniya. Kon makasala kita, makahinulsol kita sa kinasingkasing
ug mapasaylo. Tungod kay si Jesukristo mikuha sa atong mga sala ngadto sa
iyang kaugalingon, mahimo kitang malimpyo, putli, ug takus nga mopuyo sa
celestial nga gingharian.

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan nag-andam og dagkong mga butang
alang kanato. Ipadayag ang imong pasalamat alang sa plano sa kaluwasan ug
alang sa Pag-ula ni Jesukristo. Awhaga ang mga sakop sa klase nga mohupot sa
mga sugo, maghinulsol sa ilang mga sala, ug magmatinuoron sa ilang mga
pakigsaad aron sila “mahimo nga hingpit pinaagi ni Jesus” ug makapanunod og
dapit sa celestial nga gingharian.

KINSA ANG MAKAPANUNOD SA TELESTIAL NGA HIMAYA? (D&P 76:81–83, 98–103)

Kadto kinsa:
a. Wala modawat sa ebanghelyo (D&P 76:82, 101).
b. Wala modawat sa pagpamatuod ni Jesus (D&P 76:82–83, 101).
c. Mga bakakon, mga barangan, mga mananapaw, ug mga nagbaligya sa dungog (D&P

76:103).

KINSA ANG MAKAPANUNOD SA TERRESTRIAL NGA HIMAYA? (D&P 76:71–80)

Kadto kinsa:
a. Wala modawat sa ebanghelyo dinhi niini nga kinabuhi apan midawat niini didto sa

bilanggoan sa espiritu (D&P 76:71–74).
b. Mga dungganan nga mga tawo apan nabutaan pinaagi sa pagkamalimbungon sa mga

tawo (D&P 76:75).
c. Dili mga maisug diha sa pagpamatuod ni Jesus (D&P 76:79).

UNSAON NATO NGA MAKAPANUNOD SA CELESTIAL NGA HIMAYA? (D&P 76:50–70)

Kita kinahanglan gayud nga:
a. Modawat sa pagpamatuod ni Jesus (D&P 76:51).
b. Mabunyagan pinaagi sa usa ka tawo nga may katungod sa pagkapari (D&P 76:51).
c. Maghupot sa mga sugo (D&P 76:52).
d. Makadawat sa gasa sa Espiritu Santo (D&P 76:52–53).
e. Makabuntog sa kalibutan pinaagi sa hugot nga pagtuo (D&P 76:53).
f. Mahimo nga hingpit pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo (D&P 76:69).

KINSA PA MAN ANG MAKAPANUNOD SA CELESTIAL NGA HIMAYA? (D&P 137:7–10)

Kadto kinsa:
g. Namatay nga wala kahibalo sa ebanghelyo apan “modawat unta niini sa ilang tibuok

nga kasingkasing” (D&P 137:7–9).

Ug kadto kinsa:
h. “Namatay sa wala pa sila moabut sa panuigon sa pagkamay-tulubagon” (D&P 137:10).
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Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan panahon sa

leksyon.

1. Human sa paghatag sa imong pagpamatuod, hatagi og kahigayunan ang mga
sakop sa klase sa pagpadayag sa unsay ilang gibati kabahin sa gisaad nga mga
panalangin sa kahimayaan sa celestial nga gingharian. Kon itugot sa
panahon, dapita ang matag usa sa pagpadayag og usa ka ideya nga iyang
nakat-unan o gibati pag-ayo tungod niini nga leksyon.

2. Uban sa mga sakop sa klase, awita o basaha ang mga pulong sa upat ka mga
bersikulo sa “O Akong Amahan” (Mga Baruganan sa Ebanghelyo, p. 352).
Ipapangita sa mga sakop sa klase ang mga kalabutan tali sa mga pulong sa
himno ug sa mga kamatuoran nga ilang nakat-unan gikan niini nga leksyon.
Hatagi og igong pagtagad ang ikaupat nga bersikulo.

3. Ipasag-ulo sa mga sakop sa klase ang 1 Mga Taga-Corinto 2:9. Aron
matabangan sila nga masag-ulo ang bersikulo, isulat ang mosunod nga mga
numero ug mga hugpong sa mga pulong sa lain nga mga ginunting nga papel
(ipahiangay ang mga numero sa mga ginunting aron mabagay sa gidaghanon
sa mga sakop sa klase):

Hatagi og usa ka ginunting nga papel ang matag sakop sa klase ug ipabasa sa mga
sakop sa klase ang mga hugpong sa mga pulong nga han-ay sumala sa numero sa
wala pa ang matag hugpong sa mga pulong. Dayon kolektaha ang mga papel ug
ipasa kini sa lahi nga han-ay. Sa makausa pa, ipabasa sa mga sakop sa klase ang
mga hugpong sa mga pulong nga han-ay sumala sa numero sa wala pa ang
matag hugpong sa mga pulong. Padayona kini nga proseso hangtud makasaysay
ang mga sakop sa klase sa bersikulo nga dili magtan-aw sa mga papel.

Ipamatuod ngadto sa mga sakop sa klase nga ang mga panalangin sa celestial
nga gingharian nindot kaayo lapas pa sa atong mahunahuna. Awhaga ang
mga sakop sa klase sa pagpangita niini nga mga panalangin.

8. nga nahigugma kaniya.

7. alang kanila

6. nga gitagana sa Dios

5. ang mga butang

4. sa kasingkasing sa tawo

3. ni mosantop

2. ni madungog sa dalunggan,

1. Ang wala makita sa mata,
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Ang Kamatuoran kabahin 
sa Langit ug Impyerno

Butangi og T alang sa Tinuod o DT alang sa 
Dili Tinuod sa kilid sa matag numero.

1. Human nga kita mabanhaw ug mahukman, matag usa kanato mopuyo
sa usa sa tulo ka mga gingharian sa himaya.

2. Ang Dios mitino nang daan unsa nga gingharian ang mapanunod sa
matag usa kanato, bisan unsa pa ang atong buhaton.

3. Ang kinahanglan lang ninyong buhaton aron makasulod sa celestial
nga gingharian mao ang pag-ingon nga mituo kamo kang Jesukristo.

4. Ang gipanghimaraut mao ang gihunongan o gipugngan gikan sa mga
panalangin nga ato untang madawat kon nagsunod pa kita sa mga
sugo sa Dios.

5. Ang impyerno mao ang dapit sa walay katapusang pag-antus diin ang
mga makasasala moadto. Kadaghanan sa mga katawhan maadto didto
hangtud sa kahangturan tungod sa ilang pagkadautan.

6. Usa ka dakong pundok sa mga anak sa Langitnong Amahan mopuyo
sa celestial nga gingharian.

7. Adunay tulo ka mga ang-ang sa celestial nga gingharian. Aron
makabaton sa labing taas niini nga mga ang-ang, ang tawo kinahanglan
nga mabugkos ngadto sa iyang bana o asawa didto sa templo.

8. Ang Dios naghigugma sa tanan niyang mga anak ug mohatag kanila
sa labing dako nga ganti nga ilang gipangandaman pinaagi sa ilang
pagkamasulundon ug sa ilang hugot nga pagtuo kang Jesukristo.
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Leksyon

9
Ang Gahum sa Personal 

nga Pag-ampo

Katuyoan Aron mapasaligan ang mga sakop sa klase nga ang Langitnong Amahan
maminaw ug motubag sa mga pag-ampo ug aron pag-awhag kanila sa pagbaton
og regular nga sumbanan sa kinasingkasing nga pag-ampo.

Pagpangandam
1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 6:9–13; 2 Nephi 32:8–9; Alma

34:17–28; 3 Nephi 18:15–18.

2. Mga materyal nga gikinahanglan: Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga
pangmarka sa kasulatan alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag
sa mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha
sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang pag-ampo ingon nga kasagaran nga gihimo sa Simbahan nga kanunay nato nga
mabaliwala. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga bisan og kinahanglan kita nga
mag-ampo kada adlaw, ang pag-ampo dili lang kay inadlaw nga buluhaton nga dili
kaayo hatagan og igong pagtagad. Usa kini ka kahigayunan aron kinasingkasing nga
magpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa atong mga panalangin ug mangayo
kaniya alang sa giya sa atong mga kinabuhi. Ang Langitnong Amahan ganahan kaayo
nga mag-ampo kita. Maminaw siya sa atong mga pag-ampo ug motubag niini.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagbaton og Pagpamatuod kabahin sa Pag-ampo

Istorya Ipabasa ang mosunod nga istorya, nga gikan sa Daniel 6:1–28:

Si Daniel usa ka batan-ong lalaki nga taga Jerusalem kinsa nag-agad sa Ginoo
aron mogiya kaniya. Dihang ang iyang nasud gisulong, usa siya niadtong kinsa
nahimong bihag sa mga mananakop nga taga-Babelonia. Ang mga hari sa
Babelonia nakabaton og pagsalig kang Daniel tungod sa iyang bantugan nga
kaalam, ug padayon siya nga gikahimut-an sa mga taga-Persia sa dihang ilang
nasakop ang Babelonia. Si Dario, ang hari sa Persia kinsa nangulo sa tibuok
Babelonia, mihatag kang Daniel og usa ka taas nga katungdanan sa
panggobyerno sa gingharian.

Ang mga prinsipe sa Persia nasuko nga si Daniel, usa ka Hebreohanon nga
bihag, mangulo kanila, busa naghimo sila og plano sa pagpapahawa kang
Daniel. Kay nakahibalo nga si Daniel matinud-anon nga nag-ampo, mihimo sila
og lagda nga sulod sa 30 ka mga adlaw bisan kinsa nga magapangamuyo ni
bisan kinsa gawas sa hari ihulog sa langub sa mga leon. Midala sila niini ngadto
kang Haring Dario ug milansis kaniya ngadto sa pagpapirma sa sugo ug mihimo
niini nga dili mausab nga balaod.



Si Daniel nasayud kabahin sa bag-ong balaod, apan misalig siya sa Ginoo ug
mipadayon sa pag-ampo sama sa iyang gibuhat kaniadto. Ang mga prinsipe
midagan dayon ngadto sa hari, nga nag-ingon, “Si Daniel . . . wala magtagad
kanimo, Oh hari, ni sa sugo nga imong gitiman-an, kondili nag-ampo [ngadto sa
iyang Dios] makatulo sa usa ka adlaw” (Daniel 6:13).

Dihang nakita ni Dario nga nalansisan siya, misulay siya sa pagluwas kang
Daniel. Apan ang balaod dili mausab, busa si Daniel gihulog sa langub sa mga
leon. Ang hari migahin sa gabii nga nagpuasa. Sayo sa kabuntagon ang hari
miadto sa langub sa mga leon ug misinggit, “O Daniel, alagad sa Dios nga buhi,
ang imong Dios nga gialagaran mo sa kanunay, nagaluwas ba kanimo gikan sa
mga leon?” (Daniel 6:20).

Si Daniel mitubag, “Ang akong Dios nagpadala sa iyang manulonda, ug gitak-
uman ang baba sa mga leon, ug sila wala makadaut kanako” (Daniel 6:22).

Si Daniel gibuhian dayon. Unya si Haring Dario mihimo og balaod nga ang
tanang tawo kinahanglang motahud sa Dios ni Daniel. Si Darius mimando:
“Siya mao ang Dios nga buhi. . . . Siya nagaluwas ug nagatabang, ug nagabuhat
siya sa mga katingalahan sa langit ug sa yuta” (Daniel 6:26–27).

Panaghisgutan • Ngano kaha sa inyong hunahuna nga si Daniel nagpadayon man sa pag-
ampo, bisan tuod nga mamatay siya tungod niini?

Dapita ang mga sakop sa klase sa paghunahuna kabahin sa mosunod nga mga
pangutana nga dili magtubag niini sa kusog:

• Ang pag-ampo ba importante kaninyo ingon ka importante ngadto kang
Daniel? Kon dili, unsay inyong mabuhat aron sa paghimo sa pag-ampo nga
mas importanting bahin sa inyong kinabuhi?

Unsaon Nato Sa Pag-ampo?

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa, pamarkahi, ug pahisguti sa mga sakop sa klase ang Mateo 6:9 (mahimo
nimong gamiton ang unang kalihokan sa pagpalambo sa pagdumala sa
panaghisgutan).

Ipasabut nga ang Manluluwas mihatag kanato sa sumbanan sa pag-ampo,
naghatag og tataw nga mga panudlo: “Busa pag-ampo kamo sa ingon niini nga
paagi.” Ipasabut nga mipakita siya kanato nga kinahanglan kita nga
mopahinungod sa tanan natong mga pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan.
Usab, pinaagi sa pag-ingon nga “pagabalaanon [balaanon] unta ang imong
ngalan,” si Jesus mitudlo kanato nga kinahanglan kita nga magpakita og balaang
pagtahud alang sa Langitnong Amahan. (Mahimo usab nimong ipasabut nga
kinahanglan natong tapuson ang atong pag-ampo diha sa ngalan ni Jesukristo.
Tan-awa sa 2 Nephi 32:9.)

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mateo 6:10.

• Sa iyang pag-ampo, si Jesus miingon, “Pagabuhaton unta ang imong
kabubut-on dinhi sa yuta maingon sa langit.” Unsa nga hiyas ang gipakita ni
Jesus dihang misulti siya niini? (Pagkaandam nga modawat sa kabubut-on sa
Langitnong Amahan.) Sa unsang paagi nga ang atong mga pag-ampo
maapektohan kon mapalambo nato kini nga hiyas?
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• Ngano nga lisud usahay ang pagdawat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan?

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan nasayud kon unsay labing maayo alang
kanato. Iyang tubagon ang atong mga pag-ampo sumala sa atong mga
panginahanglan, dili kinahanglan nga sumala sa mga butang nga atong gusto.

Istorya ug
panaghisgutan

Ipakig-ambit ang mosunod nga istorya:

Si Sarah nagsakay sa iyang bisikleta dihang nadasmagan siya sa usa ka sakyanan.
Grabe ang iyang pagkasamad, ug ang iyang mga ginikanan nag-ampo nga ang
Langitnong Amahan moluwas sa iyang kinabuhi. Human siya nag-antus sulod
sa usa ka semana ug daw dili na siya maayo, ang iyang mga sakop sa pamilya
nakabaton og kaisug sa pag-ampo nga ang kabubut-on sa Langitnong Amahan
maoy matuman. Sa pipila lang ka mga oras, si Sarah namatay nga malinawon.

• Nganong importante man ang pagdawat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan?

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mateo 6:11–13. Dayon hisguti
ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsay gitudlo ngari kanato sa pangamuyo ni Jesus nga “hatagi kami karon sa
pagkaon namo sa matag adlaw” kabahin sa unsay kinahanglan natong
pangayoon kon mag-ampo kita? (Kinahanglan kitang mag-ampo sa matag
adlaw alang sa mga panalangin nga atong gikinahanglan, dili alang sa mga
kaharuhayan. Ang atong Langitnong Amahan, kinsa nasayud sa atong mga
panginahanglan, mopanalangin kanato sumala niana.)

• Unsay atong makat-unan gikan sa mga pulong ni Jesus nga “pasayloa kami sa
among mga utang, maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga
nakautang kanamo”? (Kinahanglan kitang mag-ampo sa kanunay uban sa
mahinulsulon nga kinaiya. Kinahanglan kitang mopasaylo sa uban aron
makadawat og kapasayloan diha sa atong mga kaugalingon.)

• Ang Manluluwas nag-ampo, “Ayaw kami itugyan sa panulay, kondili luwasa
kami gikan sa dautan.” (Hinumdumi nga diha sa Hubad ni Joseph Smith
niini nga bersikulo, ang Manluluwas nag-ingon, “Ayaw kami pasagdi [tuguti]
nga matugyan sa panulay.” Ang Langitnong Amahan dili motintal kanato
aron makasala.) Unsay atong makat-unan gikan niini nga pangamuyo nga
makatabang kanato sa atong personal nga mga pag-ampo? (Tan-awa sa 
3 Nephi 18:15–18; kinahanglan kitang mangayo alang sa giya ug tabang sa
paglikay nga mahitumpawak sa sala.) Sa unsa nga paagi nga ang Langitnong
Amahan makatabang kanato sa paglikay nga mahitumpawak sa sala?

• Ang Manluluwas mitapos sa iyang pag-ampo pinaagi sa pag-ingon, “Kay imo
ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya, hangtud sa kahangturan.”
Nganong importante man nga ilhon nato ang gahum sa Langitnong Amahan
samtang kita nag-ampo?

• Kinahanglan usab kita nga mopadayag sa atong pasalamat kon kita mag-
ampo. Unsaon man nato sa pagpakita sa atong pasalamat?

Ang Langitnong Amahan Maminaw sa Atong mga Pag-ampo

Istorya Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga istorya:
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Dihang nakit-an ni Jonathan nga ang iyang higala nga si Brian nakabilin og kwarta
sa lamesa sa eskwelahan, iya kining gikuha ug gisulod dayon sa iyang bulsa.

Mibati og lain sa unsay iyang gibuhat, si Jonathan gusto nga mouli sa kwarta.
Apan nahadlok siya sa mga sangputanan. Mahimo siyang mapapahawa sa
eskwelahan, ug tingali dili na gayud makig-istorya pag-usab kaniya si Brian.

Ang mga ginikanan ni Jonathan kanunay nga nagtudlo kaniya sa pag-ampo
alang sa tabang diha sa lisud nga mga kahimtang, apan mibati siya nga dili
takus. Mibati siya nga ang Langitnong Amahan dili gustong maminaw gikan sa
tawo nga makasasala kaayo.

Panaghisgutan 
ug kinutlo

• Ngano nga ang atong pagkamakasasala usahay makahimo kanato nga mobati
nga dili takus nga mag-ampo? Unsaon man nato sa pagbuntog ang ingon nga
mga pagbati?

Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon:
“[Ang Dios] mao ang inyong Amahan; pag-ampo ngadto kaniya. Kon ang inyong
kinabuhi gubot ug mobati kamo nga dili mahimutang ug dili takus nga mag-
ampo tungod kay dili kamo limpyo, ayaw kabalaka. Nasayud na siya kabahin
nianang tanan. Nagpaabut siya kaninyo nga moluhod diha sa pagpaubos ug
mohimo sa unang pipila ka mga lakang. Pag-ampo alang sa kalig-on. Pag-ampo
alang sa uban nga magiyahan aron sa pagtabang kaninyo ug sa paggiya kaninyo
ug sa pag-agak kaninyo. Pag-ampo nga ang gugma sa Manluluwas ibu-bu nganha
sa inyong kasingkasing. Pag-ampo nga ang milagro sa Pag-ula modala og
kapasayloan tungod kay andam kamo nga mag-usab. Nasayud ako nga kadtong
mga pag-ampo matubag, kay ang Dios nahigugma kaninyo. Ang iyang Anak
mihatag sa iyang kinabuhi alang kaninyo. Nasayud ako nga sila motabang
kaninyo” (sa Conference Report, Okt. 1988, 91; o Ensign, Nob. 1988, 77).

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 2 Nephi 32:8–9.

• Kinsa ang nag-aghat sa mga tawo nga motuo nga dili sila takus nga mag-
ampo? Ngano sa inyong hunahuna nga dili man gusto si Satanas nga mag-
ampo kita?

Istorya Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa mosunod nga istorya:

Si Andy wala gayud makahimo og maayo sa iyang pag-eskwela kay sa iyang
nasayran nga iyang mahimo. Kulbaan siya kon mokuha siya og mga eksamin.
Bisan kon magtuon siya ug mibati og pagsalig kabahin sa iyang kahibalo sa mga
kasayuran nga maanaa sa eksamin, daw malimtan niya ang tanan kon mokuha
na siya og eksamin. Iyang gihisgutan ang problema uban sa iyang amahan. Ang
iyang amahan misugyot nga, human sa makugihong pagtuon ug una pa siya
mokuha sa mga eksamin, mag-ampo siya alang sa tabang aron makahinumdom
sa unsay iyang gitun-an.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Ngano nga angayan man nga mag-ampo alang sa tabang sa mga eksamin ug
ubang mga butang nga tingali dili kaayo importante sa espirituhanong paagi?

Human mahisguti sa mga sakop sa klase ang mga tubag niini nga pangutana,
ipabasa nila ang Alma 34:20–27. Ipasabut nga ang mga pulong “mangamuyo
ngadto sa Ginoo” nagpasabut sa atong mga pag-ampo ngadto sa Langitnong
Amahan. Hinumdumi ang tambag ni Amulek nga mag-ampo alang sa temporal



nga mga butang, sama sa mga umahan ug sa mga panon, agi og dugang ngadto
sa espirituhanong mga butang.

• Human kita mag-ampo alang sa tabang, unsay kinahanglan natong buhaton?

Ipasabut nga sama ni Andy diha sa istorya, dili lang kita kinahanglang maghulat
aron mapanalanginan; kinahanglan natong motrabaho aron sa pagdawat sa mga
panalangin nga atong giampo.

Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan kanunay nga maminaw sa atong mga
pag-ampo—bisan kabahin sa gagmay nga mga butang ug bisan kon mobati kita
nga dili takus.

Ang Langitnong Amahan Motubag sa Atong mga Pag-ampo

Istorya Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga istorya:

Si Stacey midawat sa hangyo nga mobantay og bata alang sa pamilya nga wala
niya mailhi. Komportable siya samtang nag-atiman siya sa mga bata, apan
dihang nakatulog na ang mga bata ug si Stacey mao na lang usa sa balay,
nagsugod na siya sa pagbati nga wala mahimutang. Ang mga paglagaak sa dili
sinati nga balay ug ang kasaba sa nag-away nga mga silingan nakapahadlok
kaniya nga matulog. Nahinumdom sa kasinatian, si Stacey sa kaulahian
miingon:

“Misantop sa akong hunahuna nga ang akong amahan, kinsa usa ka bombero,
tingali nagmata pa ug nga makatawag ako sa iyang pribado nga linya sa
estasyonan. Sulod lang sa pipila ka mga segundo naa na ang akong amahan sa
telepono nga nakig-istorya kanako uban sa usa ka makapahupay nga tingog.
Misugyot siya nga mohigda ko sa sopa ug mosulay sa pagpahulay. Misupak ko
sa iyang tambag, nagsulti kaniya og balik-balik nga nahadlok gyud kaayo ko
nga mopahulay niana nga kahimtang.

“Ang akong amahan mipakalma sa akong mga kahadlok uban sa usa ka saad
nga anaa lang siya sa linya ug dili mobutang niini. Mihigda ako ug mipahulay.
Bisan pa niana, nakamata ako sa hilabihang kahadlok sa pipila ka mga higayon
sulod sa misunod nga duha ka oras, matag higayon manawag, ‘Pa, anaa ka ba
diha?’ Ug sa matag higayon ang akong amahan diha ra, anaa pa gihapon sa
linya, wala gayud ako biyai nga nag-inusara.”

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang komunikasyon ni Stacey uban sa iyang amahan
sama sa atong komunikasyon uban sa atong Langitnong Amahan?

Ang istorya
gipadayon

Ipakig-ambit ang mga komentaryo ni Stacey kabahin sa kasinatian:

“Padayon nakong nahibaloan nga ang kinabuhi mahimong makahahadlok ug
walay kasiguroan. . . . Ang leksyon sa hugot nga pagtuo ug pagsalig nga gitudlo
[sa akong amahan] kanako nianang gabhiona sa mga katuigan nga milabay sa
gihapon naghupay kanako. Karon, kon nagkinahanglan ako og kahupayan ug
kasigurohan, mag-ampo ako sa akong Langitnong Amahan, ‘Amahan, anaa ka 
ba diha?’ Ug ako mahupay, nakahibalo nga nahigugma siya kanako ug anaa
kanunay, nasayud sa akong kahimtang ug ‘madali nga katabang sa kalisdanan’
(Sal. 46:1)” (Stacey Child Weeks, “Dad, Are You There?” Ensign, Hunyo 1996, 53).
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Panaghisgutan ug
mga kinutlo

• Si Stacey miingon nga usahay ang Langitnong Amahan motubag sa iyang
mga pag-ampo pinaagi sa pagpanalangin kaniya og makahupay, malinawon
nga mga pagbati. Unsa pa ang ubang mga paagi nga ang pag-ampo matubag?

Ang mosunod nga mga kinutlo mahimong makatabang kanimo sa pagdumala
og panaghisgutan niini nga pangutana:

Si Elder Richard G. Scott nagtudlo: “Pakigsulti ngadto sa inyong Amahan.
Maminaw Siya sa matag pag-ampo ug motubag niini sa Iyang paagi. Kon
mopasabut kita og usa ka problema ug motanyag og solusyon, usahay motubag
Siya og oo, usahay dili. Sa kasagaran Iyang pugngan ang tubag, dili sa kakulang 
sa pagpakabana, apan tungod kay Iya kitang gihigugma—sa hingpit. Gusto Niya
nga gamiton nato ang mga kamatuoran nga Iyang gihatag kanato. Aron kita
molambo, kinahanglan kitang mosalig sa atong abilidad sa paghimo og sakto nga
mga desisyon. Kinahanglan natong buhaton ang unsay atong gibati nga husto.
Inig abut sa panahon, Siya motubag. Dili kita Niya pakyason” (sa Conference
Report, Okt. 1989, 38; o Ensign, Nob. 1989, 31).

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Ang Dios nagtan-aw kanato, ug
nagbantay siya kanato. Apan sa kasagaran iyang tubagon ang atong mga
panginahanglan pinaagi sa ubang tawo” (“Small Acts of Service,” Ensign, Dis.
1974, 5).

• Sa unsa nga paagi nga napanalanginan kamo pinaagi sa mga tubag sa inyong
mga pag-ampo? (Mahimo ka nga mopakig-ambit og usa ka kasinatian nga
imong nasinati uban sa pag-ampo.)

Pagpamatuod Hatag sa imong pagpamatuod kabahin sa pag-ampo, ug awhaga ang mga sakop
sa klase sa pagbaton og regular nga sumbanan sa kinasingkasing nga personal
nga pag-ampo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo

Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o daghan pa niini nga mga kalihokan sa
panahon sa leksyon.

1. Isulat ang mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan sa lain nga mga
ginunting nga papel ug ibutang kini sa usa ka panaksan. Papulipuliha ang
mga sakop sa klase sa pagpili og usa ka ginunting nga papel gikan sa
panaksan, magbasa sa tudling sa kasulatan nga gisulat sa ginunting nga papel
ug mopasabut og unsay gitudlo kanato niana nga tudling kabahin kon
unsaon nato sa pag-ampo. (Mahimo nimong gamiton kini nga kalihokan
uban sa seksyon sa leksyon nga gitawag og “Unsaon Nato Sa Pag-ampo?”)

Mateo 6:9 Mateo 6:10 Mateo 6:11
Mateo 6:12 Mateo 6:13 2 Nephi 32:9
3 Nephi 18:15–18

2. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paglista sa mga butang nga kasagaran
nilang pangayoon kon mohatag og pag-ampo diha sa klase sa Sunday School.
Ipasulat sa usa ka sakop sa klase ang mga tubag diha sa pisara. Dayon hisguti
ang mga tubag. Ang mosunod nga mga pangutana mahimong makatabang
kaninyo sa pagdumala sa panaghisgutan:
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• Ato bang gihunahuna ang pagdapit nga mag-ampo isip kahasol o usa ka
kahigayunan?

• Ato bang gipadayag ang atong pasalamat alang sa mga butang nga tinud-
anay nato nga gipasalamatan, o ato lang gisulti ang sama nga mga butang
nga gisulti sa uban?

• Ang Langitnong Amahan sa kasagaran motubag sa mga pag-ampo alang
sa uban pinaagi sa pagdasig kanato nga moalagad. Kon mangayo kita sa
Langitnong Amahan sa pagpanalangin sa uban, kita ba andam nga
motabang niadtong mga tawhana? (Pananglitan, kon mangayo kita
kaniya sa pagpanalangin sa mga sakop sa klase nga wala makasimba nga
makasimba sa sunod semana, kahibalo ba kita kon kinsa ang wala
makasimba? Andam ba kita sa pagtabang kanila aron makasimba?)

• Sa kasagaran mangayo kita sa Langitnong Amahan sa pagpanalangin
kanato sa iyang Espiritu. Human sa paghatag sa maong mga pag-ampo,
kita ba nagbuhat ug nagsulti sa paagi nga makadapit sa impluwensya sa
Espiritu Santo?

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Moroni 7:9.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa pag-ampo “uban sa tinuod
nga katuyoan sa kasingkasing”? (Ang pagkamatinuoron sa pagpasalamat
sa Langitnong Amahan ug sa pagpangayo kaniya sa pagpanalangin
kaninyo ug sa uban.)

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagtimbangtimbang sa ilang personal nga
mga pag-ampo pinaagi sa pagpangutana sa ilang mga kaugalingon sa hilum
nga paagi, “Ako ba nag-ampo uban sa tinuod nga katuyoan?”

3. Awita o basaha uban sa mga sakop sa klase ang “Nakahunahuna Ka ba sa
Pag-ampo?” (Mga Baruganan sa Ebanghelyo, p. 358).

4. Kon anaa ang Video nga Suplimento sa Family Home Evening (Internasyonal)
(53736), ipasalida ang “Ang Langitnong Amahan Motubag sa mga Pag-ampo,”
usa ka tulo ka minuto nga bahin.



61

Pagpuasa—Gutom o Busog?

Katuyoan Aron pagsilsil og tinguha sa mga sakop sa klase sa pagpangita sa espirituhanon
nga paglambo pinaagi sa pagpuasa ug pag-ampo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Doktrina ug mga Pakigsaad 59:13–14 ug ang
mga kasulatan nga gilista sa ubos (diha sa ikaduhang aytem sa
pagpangandam), nga naghatag sa mga hinungdan nganong magpuasa kita.

2. Isulat ang matag usa sa mga pakisayran sa kasulatan nga naa sa ubos diha sa
lain nga piraso nga papel, ug dayon ibutang ang mga papel diha sa panaksan
o sa lain nga sudlanan.

Doktrina ug mga Pakigsaad 88:76
Lucas 2:37
Alma 45:1
Mosiah 27:22–23
Alma 5:46
Alma 17:3
Alma 6:6
Isaias 58:6–7
Joel 2:12

3. Mga materyal nga gikinahanglan: Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga
pangmarka sa kasulatan alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag
sa mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha
sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Imbis nga mabayaw sa espirituhanon nga paagi pinaagi sa pagpuasa, daghang mga
tawo ang makasinati lamang og kagutom. Tabangi ang mga sakop sa klase nga
makakita nga kita “mabusog” sa espirituhanon nga paagi pinaagi sa pagpangandam,
pag-ampo, ug pagpuasa nga may katuyoan. Kon molikay kita sa pagkaon ug mokaon
og espirituhanon nga pagkaon atol sa pagpuasa, ang Ginoo mopanalangin kanato sa
iyang Espiritu.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Pagpuasa Labaw pa kay sa Dili Pagkaon

Panaghisgutan Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna sa ilang mga kaugalingon sa
mosunod nga mga sitwasyon:

Hapit na kamo mag-andam sa inyong pamahaw usa ka buntag sa Domingo
dihang ang inyong inahan (o amahan) misulod ug mipahinumdom kaninyo
nga kadto Domingo sa puasa.

Leksyon
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• Unsa ang inyong unang mga hunahuna? Malipayon ba kamo nga kadto
Domingo sa puasa?

Ipasabut nga daghang mga tawo naghunahuna sa pagpuasa nga mao lamang
ang dili pagkaon. Ang pagbati nga ila lamang nasinati samtang nagpuasa mao
ang kagutom. Apan uban sa hustong pagpangandam ug pagtuman sa puasa, 
ang pagpuasa mahimong usa ka kasinatian nga makalipay ug makabayaw sa
espirituhanon nga paagi.

Kanus-a ug Ngano nga Magpuasa Kita

Kalihokan ginamit
ang kasulatan

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga usa ka Domingo sa usa ka bulan 
dili kita mokaon ug moinom sulod sa duha ka sunud-sunod nga kan-anan.
Motambong usab kita og miting sa puasa ug pagpamatuod, ug kita (o atong mga
ginikanan) mohatag og amot nga gitawag og halad sa puasa ngadto sa bishop aron
makatabang sa pag-atiman niadtong mga nanginahanglan. Agi og dugang sa
regular nga Domingo sa puasa, makapuasa usab kita bisan kanus-a nga atong
mabati ang panginahanglan alang sa dugang nga espirituhanong tabang, bisan kon
dili nato kinahanglan nga mohatag og halad sa puasa sa maong mga panahon.

• Ngano nga magpuasa man kita?

Pakuhaa ang usa ka sakop sa klase og usa ka piraso nga papel gikan sa panaksan
ug isulat diha sa pisara ang pakisayran sa kasulatan nga gihatag diha sa papel.
Ipapangita sa tanang mga sakop sa klase ang gipasabut nga tudling diha sa mga
kasulatan. Dayon ipabasa og kusog ang tudling sa kasulatan sa sakop sa klase
kinsa mipili sa papel ug ipasulti unsay gihatag niini nga hinungdan alang sa
pagpuasa. Ilista ang hinungdan diha sa pisara sunod sa pakisayran. Himoa pag-
usab, maghatag og kahigayunan sa ubang mga sakop sa klase sa pagpili og papel,
hangtud ang tanang mga papel magamit.

Ang imong kompleto nga lista makita nga ingon niini:

Panaghisgutan Hisguti sa daklit sa unsa nga paagi nga ang pagpuasa makatabang kanato nga
mahimo ang matag usa niining mga butanga.

NGANO NGA MAGPUASA MAN KITA?

Doktrina ug mga Pakigsaad 88:76—Aron sa pagtuman sa sugo sa Dios.

Lucas 2:37—Aron sa pag-alagad sa Dios.

Alma 45:1—Aron sa pagsimba sa Dios ug sa pagpakita og pasalamat ngadto
kaniya.

Mosiah 27:22–23—Aron makadawat og espesyal nga mga panalangin, sama sa
pagkaayo.

Alma 5:46—Aron makabaton og pagpamatuod.

Alma 17:3—Aron makabaton sa espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag ug
kahanas sa pagtudlo.

Alma 6:6—Alang sa pagkakabig sa mga tawo kinsa dili pa mga sakop sa
Simbahan.

Isaias 58:6–7—Aron sa pagpakaon sa mga gigutom ug sa pagsinina sa mga
hubo.

Joel 2:12—Aron mas mapaduol ngadto sa Dios.
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Tukma nga Pagtuman sa Puasa

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
59:13–14.

• Unsay gitandi niini nga mga bersikulo ngadto sa pagpuasa? Mibati ba gayud
kamo og pagkamalipayon kon magpuasa kamo?

• Unsay atong mabuhat aron ang pagpuasa mahimong makalipay?

Dawata ang mga tubag sa mga sakop sa klase, unya padayona ang
panaghisgutan sa mosunod nga duha ka mga paagi aron ang pagpuasa
mahimong makalipay: pagpangandam ug pag-ampo.

Panaghisgutan Pagpangandam

Isulat ang Pagpangandam diha sa pisara. Ipasabut nga kinahanglan kita nga
magplano nang daan ug magpaabut sa puasa aron matagamtaman kini sa hingpit.

• Unsay atong mahimo aron makaandam sa pagpuasa?

Ang mga tubag mahimong maglakip sa pag-ampo sa dili pa magsugod sa atong
pagpuasa, pagsulbad sa atong ubang mga kabalaka aron makatagad kita sa atong
pagpuasa, ug paghukom sa paghimo sa pagpuasa nga usa ka makahuluganon
nga espirituhanong kasinatian.

Ipasabut nga usa sa labing importanting mga paagi sa pagpangandam sa
pagpuasa mao ang pagpili og katuyoan alang sa pagpuasa.

• Unsay kalainan nga mahimo kon kita magpuasa nga may katuyoan? (Ang
pagbaton og katuyoan makahimo sa pagpuasa nga mas personal ug
makahuluganon. Mas sayon alang kanato ang pagpuasa kon magpuasa kita
alang sa usa ka piho nga hinungdan.)

Ipasabut nga ang mga sakop sa klase nakahisgut na sa pipila ka mga katuyoan
sa pagpuasa, ug ribyuha ang lista diha sa pisara. Tabangi ang mga sakop sa klase
nga makasabut nga makapuasa sila sa panahon nga magkinahanglan sila og
espirituhanong kalig-on o espesyal nga mga panalangin alang sa ilang mga
kaugalingon o sa uban. Pananglitan, makapuasa sila kon sila adunay bag-ong
responsibilidad, sama sa balaan nga tawag sa Simbahan, o kon usa ka sakop sa
pamilya o higala nasakit.

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti kabahin sa mga katuyoan sa ilang
pagpuasa.

Pag-ampo

Isulat ang Pag-ampo diha sa pisara. Ipapakli og usab sa mga sakop sa klase ang
mga kasulatan nga ilang gigamit sa pagdiskobre sa mga hinungdan sa pagpuasa.

• Hain niini nga mga kasulatan ang naglakip sa pag-ampo uban sa pagpuasa?

• Ngano nga importante man nga mag-ampo kita kon kita magpuasa?

Ipasabut nga pipila ka mga katuyoan nga kita mahimong mag-ampo samtang
kita nagpuasa naglakip sa pagpangayo og kalig-on diha sa pagpuasa, sa paghisgut
sa atong katuyoan sa pagpuasa uban sa Langitnong Amahan, ug sa pagpasalamat



sa Langitnong Amahan alang sa kahigayunan nga makapuasa ug makadawat sa
espirituhanong paglambo nga uban niini.

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakig-ambit og mga kasinatian nga ilang
nasinati uban sa pagpuasa ug pag-ampo.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Tabangi ang mga sakop sa klase nga makabaton og positibo nga kinaiya alang sa
pagpuasa ug pag-ampo. Ang pagpuasa ug pag-ampo mahimo nga duha sa labing
bililhon nga espirituhanong mga himan nga ilang maangkon. Ang imong
pagpamatuod ug ang imong positibo nga kinaiya mahimo nga duha sa labing
importanting mga gasa nga imong mahatag sa mga sakop sa klase niining tuiga.

Espirituhanong Katumanan pinaagi sa Pagpuasa

Panaghisgutan 
ug kinutlo

Ipasabut nga tungod kay wala kita mokaon, mahimong mobati kita nga luya sa
pisikal nga paagi kon magpuasa kita. Bisan pa niana, sa ubang mga paagi ang
pagpuasa makapahimo kanato nga mas lig-on.

• Unsa nga matang sa kalig-on ang atong madawat gikan sa pagpuasa?

Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag nga
gihimo ni Bishop John H. Vandenberg dihang Presiding Bishop pa siya:

“Ang pagpuasa ug pag-ampo makasangkap sa tawo og mas dakong matang sa
kalig-on ug gahum nga dili unta niya maangkon kon pinasagdan pa siya sa iyang
kaugalingong kusog. Ang pagpuasa ug pag-ampo makadala sa usa ka tawo ngadto
sa usa ka kahimtang sa pagkamapainubsanon ug hugot nga pagtuo diin ang
Ginoo makahatag kaniya sa dugang nga kalig-on ug gahum nga gikinahanglan
aron sa paghuman sa gimbuhaton o sa pagsulbad og problema “ (“The Presiding
Bishop Talks to Youth About: Fasting,” Improvement Era, Peb. 1969, 71).

Pagpamatuod Hatag sa pagpamatuod kabahin sa espirituhanong kalig-on ug mga panalangin
nga mahimong madawat pinaagi sa pagpuasa ug pag-ampo.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghinumdom sa pagpangandam ug pag-
ampo sa sunod higayon nga sila magpuasa, aron nga sila makadawat sa
espirituhanong katumanan ug dili lang aron magpagutom.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Pagdala nganha sa klase og usa ka dakong panaksan, igo nga mga bato nga
makapuno sa panaksan, ug igo nga mga mansanas nga makapuno sa
panaksan. (Mahimo nimong ilisan ang panaksan og bisan unsa nga kasudlan
ug ang mga bato ug mga mansanas og duha ka laing mga butang.)

Ibutang ang tanang mga bato sa panaksan. Dayon hangyoa ang duha ka mga
sakop sa klase sa pagpuno sa panaksan sa mga mansanas. Ilang makita nga
makapuno lamang sila sa panaksan sa mga mansanas kon ila unang kuhaon
ang mga bato gikan sa panaksan.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Alma 22:15. Ipasabut nga
kini nga bersikulo naglangkob sa mga pulong sa usa ka hari kinsa naghinulsol
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sa pagsukol batok sa Ginoo. Ang hari mitanyag nga mobiya sa iyang
gingharian ug sa tanan niyang gipanag-iya aron makadawat sa Espiritu sa
Dios (ang Espiritu Santo).

• Unsa gayud ang gikinahanglan nga biyaan sa hari aron mabati ang
Espiritu? (Tan-awa sa Alma 22:18.)

Ipasabut nga sama sa mga bato nga gikinahanglan nga mogawas gikan sa
panaksan una pa ang panaksan masudlan sa mga mansanas, ang pagkadautan
diha sa hari gikinahanglan nga mobiya una pa ang hari mapuno sa Espiritu
Santo.

• Unsa ang kinahanglan natong buhaton aron mapuno sa Espiritu Santo?
(Kinahanglan natong mopalingkawas sa atong mga kaugalingon sa dili
matarung nga mga hunahuna ug mga aksyon.) Sa unsa nga paagi nga ang
kinasingkasing nga pagpuasa mahimong usa ka paagi aron sa “paghaw-as”
sa atong mga kaugalingon sa pagkadili matarung aron mapuno kita sa
Espiritu Santo?

Ipasabut nga bisan tuod nga ang atong mga tiyan walay sulod kon magpuasa
kita, mahimo kitang mapuno sa Espiritu Santo. Ang kagutom alang sa
pagkaon kon magpuasa kita dili sayop, ilabi na kon mopahinumdom kini
nga kita “gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung, [aron kita] pagatagbawon sa
Espiritu Santo” (3 Nephi 12:6).

2. Kon anaa ang Video nga Suplimento sa Family Home Evening (Internasyonal)
(53736), ipasalida ang “Ang Balaod sa Puasa,” upat ka minuto nga bahin.

3. Kopyaha ang handout nga anaa sa katapusan niini nga leksyon ug guntinga
kini ingon sa gitudlo.

Isulat ang mosunod nga mga ngalan diha sa pisara:

Assuero = hari

Ester = rayna

Mardocheo = ig-agaw ni Ester

Aman = dautan nga primero ministro

Ipasa ang mga ginunting nga istorya ngadto kang bisan kinsa. Ipasulay og
butang sa mga sakop sa klase ang mga ginunting ngadto sa husto nga
pagkasunud-sunod sa mga panghitabo, magbutang niini sa lamesa o sa salog.
Kon mahuman na sila, iparibyu sa daklit ang istorya, maghatag og gibug-aton
sa hangyo ni Ester nga ang ubang mga Judeo magpuasa uban kaniya sa dili pa
siya moadto sa hari aron sa pagpangamuyo alang sa mga kinabuhi sa iyang
mga katawhan (tan-awa sa Ester 3–8).

• Sa inyong hunahuna sa unsang paagi nga nakatabang ni Rayna Ester ang
pagpuasa sa iyang mga katawhan uban kaniya?

• Sa unsang paagi nga makatabang kaninyo ang pagpuasa sa inyong pamilya
o mga higala uban kaninyo?
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Si Ester, usa ka babaye nga Judeo, mao ang Rayna sa Persia ug Media. Nahadlok
siya alang sa iyang mga katawhan tungod kay gihukman sila nga patyon. Ang
dautan nga primero ministro nga si Haman

malimbongon nga mikombinsir ni Haring Assuero nga ang mga Judeo sa iyang
gingharian mga dautan ug kinahanglan nga patyon. Ang hari wala masayud nga
ang iyang asawa usa ka Judeo. Si Haman mihulhog sa hari sa pagpatay sa tanang
mga Judeo tungod kay usa ka Judeo nga ginganlan og Mardocheo midumili sa

pagyukbo ngadto kaniya. Si Mardocheo ig-agaw ni Ester ug mipadako kaniya gikan
sa panahon nga ang iyang mga ginikanan namatay. Mihangyo siya

ni Rayna Ester sa pagkombinsir sa iyang bana, si Haring Assuero, sa pag-usab sa
iyang desisyon nga ang mga Judeo patyon. Bisan gani sa rayna, bisan pa niana,
makuyaw ang

pagpakigsulti ngadto sa hari. Bisan kinsa nga moduol sa hari nga wala ipatawag
pagapatyon gawas kon ang hari mopakita sa iyang pagtugot pinaagi sa

pagpaubos sa iyang setro. Nasayud kabahin niini, si Rayna Ester miingon ngadto
kang Mardocheo, “Lakaw, tiguma ang tanang mga Judeo nga anaa sa Susan, ug

magpuasa kamo alang kanako, ug ayaw pagkaon ni mag-inum sulod sa tulo ka
adlaw ug sa tulo ka gabii: Ako usab ug ang akong mga dalaga managpuasa sa
maong pagkaagi, ug busa ako moadto sa hari, nga dili subay sa balaod: ug kong
ako mamatay, mamatay

ako” (Ester 4:16). Human sa tulo ka adlaw nga pagpuasa, si Ester nakabaton sa
iyang kaisug ug hugot nga pagtuo sa Ginoo ug misulod sa trono nga lawak sa hari.
Dihang nakita sa hari si Ester, mipahiyum siya ug mipaubos sa iyang setro ngadto
kaniya. Si Ester midapit sa hari sa

pagtambong sa usa ka kombira. Atol sa kombira mihangyo siya kaniya sa pagluwas
sa iyang kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa iyang katawhan. Dihang nakaamgo ang
hari giunsa siya sa paglansis ni Aman nga hukman ang mga Judeo nga patyon,
iyang gihukman si Aman nga

bitayon. Si Mardocheo gihimo nga primero ministro ilis ni Aman, ug ang hari
mihimo og balaod nga nagtugot sa mga Judeo sa pagpanalipod sa ilang mga
kaugalingon batok niadto kinsa gusto nga mopasakit o mopatay kanila. Hangtud
karon ang mga katawhan nga Judeo sa tibuok kalibutan nagsaulog niini nga
hitabo ug mipasidungog kang Rayna Ester.
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Hugot nga Pagtuo 
kang Jesukristo
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Katuyoan Aron pagtudlo sa mga sakop sa klase nga ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo

gikinahanglan sa kaluwasan ug aron pag-awhag kanila nga mopalambo sa ilang
hugot nga pagtuo diha kaniya.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Genesis 22:2–3, 9–13; 2 Mga Hari 5:1–3,
10–14; Juan 14:6, 12; Mga Taga-Roma 10:17; Mga Hebreohanon 11; 1 Nephi
17:7–8, 17–18; 2 Nephi 9:23; Mosiah 3:17; Alma 32:21; Mga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo 1:4.

2. Dugang nga basahonon: Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Hugot nga
Pagtuo,” 85.

3. Paghimo og usa ka poster sa Alma 32:21, ilisan ang mga pulong og mga
blangko sama sa gipakita sa ubos (kon dili ka makahimo og poster, isulat ang
mga pulong ug mga blangko diha sa pisara sa dili pa magsugod ang klase):

“ dili ang pagbaton sa hingpit nga kasayuran sa mga butang;
busa kon kamo adunay kamo sa mga butang
diin , diin mga ” (Alma 32: ).

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka pangmarka nga gamiton sa pagsulat diha sa mga blangko sa poster.
b. Hulagway ni Jesukristo (hulagway 2 diha sa seksyon sa mga hulagway sa

manwal; 62572; Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 240).
c. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang 

sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo mao ang unang baruganan sa ebanghelyo. Usa
kini ka baruganan sa gahum, nga moaghat kanato sa pagbuhat diha sa tinuod nga
mga baruganan bisan kon dili kita makakita sa diha-diha nga mga resulta sa atong
mga aksyon. Ang tahas sa Manluluwas anaa sa kinauyokan sa ebanghelyo, busa ang
hugot nga pagtuo diha kaniya gikinahanglan. Tabangi ang mga sakop sa klase nga
makasabut kon unsaon nila sa pagpalambo sa ilang hugot nga pagtuo kang Jesukristo.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Unsa ang Hugot nga Pagtuo?

Poster ug
panaghisgutan

Ipakita ang poster (o tan-aw ngadto sa mga pulong ug mga blangko diha sa pisara).
Dili magsulti sa mga sakop sa klase sa hilisgutan sa leksyon, sultihi sila nga si
Propeta Joseph Smith nagtudlo nga ang pulong nga maanha sa unang duha ka



mga blangko niini nga pamahayag mao “ang tigpasiugdang hinungdan sa tanang
mga lihok” ug usa ka “baruganan sa gahum” (Lectures on Faith, 1:10, 15).

• Unsa man sa inyong hunahuna ang baruganan nga gipasabut ni Joseph Smith?

Kon ang mga sakop sa klase makatag-an (o imo silang gisultihan) ang baruganan
mao ang hugot nga pagtuo, isulat ang hugot nga pagtuo diha sa unang duha ka
mga blangko sa poster.

Tabangi ang mga sakop sa klase sa paggamit sa ilang mga kasulatan aron sa
pagpangita sa bersikulo diha sa poster. Dapita ang usa ka sakop sa klase sa
pagsulat diha sa nahabiling mga blangko sa poster, o dapita ang lima ka mga
sakop sa klase nga ang matag usa mosulat sa usa sa mga blangko.

• Unsa ang hugot nga pagtuo?

Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga ang hugot nga pagtuo usa ka
pagtuo o pagsalig diha sa usa ka tawo o usa ka butang, bisan kon kana nga tawo
o butang dili makita. Ang hugot nga pagtuo labaw pa kay sa pagtuo lamang nga
ang usa ka butang matuod ug tunhay; usa kini ka pagbati nga moaghat kanato
sa pagbuhat og usa ka butang nga pinasikad sa atong pagtuo.

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Joseph Smith mitawag man sa hugot nga
pagtuo nga usa ka “baruganan sa gahum” ug “ang tigpasiugdang hinungdan
sa tanang mga lihok “?

Hisguti ang pipila ka mga paagi nga ang hugot nga pagtuo gikinahanglan nga
“tigpasiugdang hinungdan” sa yano nga mga lihok. Pananglitan, ang mga mag-
uuma nagtanom og mga liso tungod kay sila adunay hugot nga pagtuo nga ang
mga liso, kon maatiman sa husto, motubo. Ang mga estudyante nagtuon para sa
eksamin tungod kay sila adunay hugot nga pagtuo nga ang pagtuon makatabang
kanila nga makakuha og dako sa eksamin. Ang mga tawo mopalit og mga tiket sa
bus tungod kay sila adunay hugot nga pagtuo nga ang bus modala kanila asa sila
gustong moadto. Tuguti ang mga sakop sa klase nga makahatag og pipila ka
kaugalingon nilang mga ehemplo.

Ipasabut ang katapusang hugpong sa mga pulong sa kasulatan diha sa poster.
Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang hugot nga pagtuo kinahanglan
nga pinasikad sa kamatuoran. Ang mga mag-uuma kinsa naglaum sa mga tanom
nga motubo apan kinsa wala motanom una og mga liso wala magpakita og
matuod nga hugot nga pagtuo. Ang mga tawo kinsa nagpalit og mga tiket sa usa
ka bus nga padulong sa amihanan samtang naglaum nga mobiyahe padulong sa
habagatan wala magpakita og hugot nga pagtuo.

Ang Hugot nga Pagtuo kang Jesukristo Gikinahanglan sa Kahimayaan

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang mga magtutudlo kinahanglan gayud nga mosunod sa mga baruganan nga ilang
gitudlo. Si Elder Bruce R. McConkie miingon: “Kinahanglan kita nga magtuman sa
pulong ug dili kay magpaminaw ra. Labaw pa kini sa pangalagad nga anaa sa sulti
lang; dili lang kini pagkumpisal sa ba-ba sa balaang Pagkaanak sa Manluluwas.
Mao kini ang pagkamasulundon ug pag-uyon ug personal nga pagkamatarung” (sa
Conference Report, Okt. 1974, 46; o Ensign, Nob. 1974, 35). Ang imong inadlaw
nga mga lihok kinahanglan nga magpakita ngadto sa mga sakop sa klase sa imong
kaugalingong hugot nga pagtuo kang Jesukristo.
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Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasaysay sa mga sakop sa klase ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo.
(Kon walay usa sa klase ang nakasag-ulo, ipapangita kini sa mga sakop sa klase
diha sa mga kasulatan ug ipabasa kini og kusog. Ang mga Artikulo sa Hugot nga
Pagtuo makita diha sa katapusan sa Perlas nga Labing Bililhon.)

• Unsa nga duha ka mga butang ang gitudlo kanato niini nga kasulatan
kabahin sa hugot nga pagtuo? (Nga kini ang unang baruganan sa ebanghelyo
ug nga kinahanglan gayud kining isentro diha kang Jesukristo.)

Ipasabut og maayo nga kini nga artikulo sa hugot nga pagtuo nagtudlo kanato
og “hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo,” imbis nga hugot nga pagtuo
sa kinatibuk-an, mao ang unang baruganan sa ebanghelyo. (Ipakita ang
hulagway ni Jesukristo.) Makabaton kita og hugot nga pagtuo sa ubang mga
butang, sama sa mga liso nga nanubo ug mga bus nga nangabut sa ilang mga
destinasyon, apan ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo mao lamang ang hugot
nga pagtuo nga makadala kanato ngadto sa kahimayaan (tan-awa sa 2 Nephi
9:23; Mosiah 3:17).

Kinutlo Ipabasa og kusog sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang panginahanglan sa pagbansay sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo hingpit
nga gikinahanglan. Mao kini ang pundasyon sa plano sa kaluwasan” 
(sa Conference Report, Okt. 1993, 119; o Ensign, Nob. 1993, 87; mga italiko sa
orihinal).

Panaghisgutan • Ngano sa inyong hunahuna nga ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo mao
man ang unang baruganan sa ebanghelyo?

Aron sa pagtabang nga matubag kini nga pangutana, ribyuha uban sa mga sakop
sa klase ang tahas ni Jesukristo diha sa plano sa kaluwasan:

1. Sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, gipili siya nga mahimo natong
Manluluwas ug Manunubos.

2. Mianhi siya sa yuta ug mipuyo og walay sala nga kinabuhi, naghatag og
hingpit nga ehemplo alang kanato.

3. Miula siya alang sa atong mga sala.

Tudloi ang mga sakop sa klase nga pinaagi lamang sa hugot nga pagtuo kang
Jesukristo ug sa iyang Pag-ula nga makabalik kita sa pagpuyo uban kaniya ug
sa atong Langitnong Amahan. Tungod kay si Jesukristo mihimo man sa
kahimayaan nga posible, kinahanglan kitang magbaton og hugot nga pagtuo
nga pinaagi sa iyang Pag-ula mabanhaw kita ug mapasaylo sa mga sala nga
atong nahimo. Ipasabut nga ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo mao ang
unang baruganan sa ebanghelyo tungod kay kini ang sukaranan alang sa
pagsabut ug pagdawat sa ubang mga baruganan ug mga ordinansa sa
ebanghelyo. Pananglitan, kon kita walay hugot nga pagtuo kang Jesukristo,
dili kita makasabut ngano nga nagkinahanglan kita nga mabunyagan diha sa
iyang ngalan.



Ang Hugot nga Pagtuo diha sa Manluluwas Makahatag og Dagkong mga
Panalangin

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang hugot nga pagtuo usa ka
baruganan sa gahum. Daghang dagko nga mga panalangin ang miabut ngadto
sa mga tawo tungod niini nga gahum. Ipapakli sa mga sakop sa klase ang Mga
Hebreohanon 11 ug ipabasa ang anaa sa kapitulo nga mga panalangin nga
miresulta tungod sa hugot nga pagtuo. Hangyoa sila sa pagtaho sa mga resulta,
ug ilista ang ilang mga tubag diha sa pisara. Ang lista mahimong maglakip sa
mosunod:

1. Si Enoch nabalhin sa pagkahimaya (gikuha gikan sa yuta nga wala mamatay;
tan-awa sa bersikulo 5).

2. Si Noe ug ang iyang pamilya naluwas gikan sa baha (tan-awa sa bersikulo 7).

3. Si Sara nanamkon kang Isaac dihang tigulang na siya (tan-awa sa bersikulo 11).

4. Ang mga kota sa Jericho natumpag (tan-awa sa bersikulo 30).

Ipangutana ang mosunod nga pangutana kabahin sa matag ehemplo diha sa pisara:

• Giunsa sa tawo (o mga tawo) kinsa nakadawat niini nga panalangin sa
pagpakita sa hugot nga pagtuo? (Pananglitan, si Noe mihimo og arka ingon
nga gimando sa Ginoo.)

Ipasabut nga tungod sa ilang hugot nga pagtuo, kining mga tawhana misunod
sa mga panudlo Ginoo. Sila gipanalanginan dayon tungod sa ilang
pagkamasulundon.

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya:

Si Randall Ellsworth usa ka misyonaryo kaniadto sa Guatemala dihang kana nga
nasud nakahiagum og usa ka grabeng linog. Diseotso mil ka mga tawo ang
nangamatay. Si Elder Ellsworth naluwas, apan hilabihan ang iyang pagkadaut ug
ang iyang mga tiil naparalisar. Natambalan siya sa Guatemala ug dayon gipapauli
siya ngadto sa iyang panimalay sa Estados Unidos. Kadtong nasayud unsa ka grabe
ang iyang mga kadaut naghunahuna nga dili na gayud siya makalakaw pag-usab,
apan si Randall Ellsworth adunay hugot nga pagtuo nga ang Ginoo dili lang
motabang kaniya nga makalakaw pag-usab apan motabang usab kaniya aron
makahuman sa iyang misyon.

Si Randall ug ang iyang pamilya ug mga higala nagpadayon sa pag-ampo, ug si
Randall naningkamot pag-ayo nga mahibalik ang kusog sa iyang mga tiil. Nagpa-
physical therapy siya kaduha kay sa unsay gisulti sa mga doktor kaniya. Sa
katapusan nakalakaw ra gayud siya pag-usab, uban sa tabang sa duha ka mga
sungkod, ug ang Departamento sa Misyonaryo mitugot sa iyang pagbalik ngadto
sa Guatemala aron sa paghuman sa iyang misyon. Dihang si Randall nakadungog
nga mahimong makahuman siya sa iyang misyon sa Guatemala, ang una niyang
gibuhat mao ang pag-ampo sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang niining
dako nga panalangin.

Si Randall Ellsworth mibalik ngadto sa Guatemala, ug usa ka adlaw niana nakig-
istorya siya uban sa iyang presidente sa misyon. “Ikaw nahimong magdadawat
og usa ka milagro,” ang presidente miingon. “Ang imong hugot nga pagtuo
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nagantihan. Kon ikaw aduna sa gikinahanglan nga pagsalig, kon ikaw adunay
malungtaron nga hugot nga pagtuo, kon ikaw adunay hilabihan nga kaisug,
ibutang kanang duha ka mga sungkod diha sa akong lamesa ug lakaw.” Sa
hinay-hinay si Elder Ellsworth mibutang sa iyang mga sungkod diha sa lamesa
ug milakaw og pipila ka mga lakang. Dili sayon alang kaniya ang paglakaw sa
sinugdan, apan wala na gayud niya gamita pag-usab ang mga sungkod.
Nahuman niya ang iyang misyon ug sa kaulahian migradwar gikan sa
eskwelahan sa medisina. (Tan-awa sa Thomas S. Monson, sa Conference Report,
Okt. 1986, 53–54; o Ensign, Nob. 1986, 41–42.)

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang hugot nga pagtuo naapil niini nga pag-ayo? Giunsa
ni Randall Ellsworth ug sa iyang mga higala ug mga sakop sa pamilya sa
pagpakita sa ilang hugot nga pagtuo?

Ipasabut nga ang pagbansay sa hugot nga pagtuo dili sa kanunay moresulta sa
mga milagro. Kabahin sa pagbaton og pagtuo ang pagdawat sa kabubut-on sa
Dios, bisan kon dili kini ang atong gusto. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase
kang Diane Ellingson, kansang istorya gisaysay diha sa leksyon 6. Si Diane sa
sinugdan naghunahuna nga tungod kay siya adunay hugot nga pagtuo, mamaayo
siya. Dihang nakaamgo siya nga dili kabubut-on sa Dios nga mamaayo siya, ang
iyang hugot nga pagtuo kang Jesukristo nakahatag kaniya og kahupayan ug sa
kaisug nga molampus sa kinabuhi bisan pa man sa iyang mga kalisdanan. (Tan-
awa sa Kendra Kasl Phair, "A Champion Again," New Era, Nob. 1988, 21–25.)

• Sa unsa nga paagi nga kamo o ang mga sakop sa inyong pamilya napanalan-
ginan tungod sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo? (Mahimo ka nga mopakig-
ambit og usa ka panig-ingnan gikan sa imong kaugalingon nga kinabuhi.)

Makapalambo Kita sa Atong Hugot nga Pagtuo kang Jesukristo

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Samtang maghisgut ka sa mosunod nga mga tudling sa kasulatan, pahinumdumi
ang mga sakop sa klase nga ang hugot nga pagtuo mapakita pinaagi sa pagtuman
sa mga sugo sa Ginoo (mahimo nimo nga ipasabut nga ang pagpakita og hugot
nga pagtuo kang Jesukristo naglakip sa pagpakita og hugot nga pagtuo sa iyang
pinili nga mga sulugoon, ang mga propeta).

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang 1 Nephi 17:7–8, 17–18.

• Nagpakita ba og hugot nga pagtuo sila si Laman ug Lemuel?

Ipabasa og sunod ang 2 Mga Hari 5:1–3, 10–14.

• Nagpakita ba og hugot nga pagtuo si Naaman?

Ipasabut nga si Naaman sa sinugdan nagpakita og pagkakulang sa hugot nga
pagtuo pinaagi sa pagdumili sa pagbuhat sa unsay gisugo ni propeta Eliseo nga
iyang buhaton. Apan sa katapusan mibuhat diha sa hugot nga pagtuo pinaagi
sa paghugas didto sa Suba sa Jordan, ug siya naayo sama sa gisaad ni Eliseo.

Ipabasa og sunod ang Genesis 22:2–3, 9–12.

• Nagpakita ba og hugot nga pagtuo si Abraham?

Ipasabut nga si Abraham mipakita sa pagtuman sa Ginoo dihadiha dayon ug sa
walay pagpangutana, bisan tuod kon ang Ginoo misugo kaniya sa pagbuhat og



72

lisud kaayo nga butang. Tungod kay ang Ginoo nahimuot sa pagkamasulundon
ni Abraham, miandam siya og usa ka karnero nga laki aron mahalad imbis nga si
Isaac (tan-awa sa Genesis 22:13).

• Hain niining mga tawhana ang kinahanglan natong paningkamotan nga
mahisama? Unsaon nato sa pagpalambo og hugot nga pagtuo nga sama ka
lig-on sa kang Abraham?

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mga Taga-Roma 10:17.

• Asa nato madungog o makita ang pulong sa Dios? (Ang mga tubag mahimong
maglakip sa mga kasulatan, mga pulong sa mga propeta sa ulahing mga
adlaw, mga magasin sa Simbahan, ug mga miting sa Simbahan.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagtuon sa pulong sa Dios makapalambo sa atong
hugot nga pagtuo?

• Unsa pa man ang pipila ka mga paagi nga mapalambo nato ang atong hugot
nga pagtuo kang Jesukristo? (Ang mga tubag mahimong maglakip sa pag-
ampo, pagpuasa, ug pag-alagad sa uban.)

Ipasabut nga ang pagpalambo sa atong hugot nga pagtuo kang Jesukristo
susama sa pagpalambo sa bisan unsa nga kinaiya o kahanas. Kon gusto natong
palamboon ang atong abilidad sa pagdula og saker, pagsulat og musika, o
pagluto, kinahanglan kitang magtuon ug magbansay ug motuyo sa pagsulay sa
pagpauswag sa atong abilidad. Ang samang butang mao usab sa pagpalambo sa
atong hugot nga pagtuo sa Manluluwas. Ang atong hugot nga pagtuo kang
Jesukristo molambo samtang ato kining gibansay pinaagi sa pagsunod sa iyang
ehemplo (tan-awa sa Juan 14:12).

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo gikinahanglan sa atong
kaluwasan. Mahimo nimong sultihan ang mga sakop sa klase sa unsa nga paagi
nga ang imong hugot nga pagtuo kang Jesukristo nakaapekto sa imong
kinabuhi.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpalambo sa ilang hugot nga pagtuo kang
Jesukristo pinaagi sa pagtuon, pag-ampo, ug pagkamasulundon sa iyang mga sugo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Ipasabut nga ang hugot nga pagtuo nagsugod sa gamay, sama sa usa ka liso,
apan uban sa hustong pag-amuma ug pag-atiman motubo kini ngadto sa
pagkadako kaayo. Hatagi og papel ug mga krayola o dekolor nga mga
pangmarka, ug tugoti ang mga sakop sa klase nga mamugnaong mohulagway
sa kahimtang karon sa ilang hugot nga pagtuo sama sa usa ka nagtubo nga
tanum. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang mga gidrowing
ngadto sa panimalay ug ipabutang kini sa ilang mga journal.

2. Hisguti uban sa mga sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Presidente Ezra Taft Benson, ang ikatrese nga Presidente sa Simbahan:  



“Ang hugot nga pagtuo kang [Jesukristo] labaw pa kay sa pag-ila lamang nga
Siya buhi. Labaw pa kini kay sa pagpahayag sa pagtuo.

“Ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo naglangkob sa hingpit nga pagsalig
nganha Kaniya. Isip Dios, Walay kinutuban ang Iyang gahum, kahibalo, ug
gugma. Walay tawhanong problema nga dili Niya masulbad. Tungod kay Siya
mikunsad ubos sa tanang mga butang (tan-awa sa D&P 122:8), nasayud Siya
unsaon sa pagtabang kanato aron makabuntog sa atong inadlaw nga mga
kalisdanan.

“Ang hugot nga pagtuo diha Kaniya nagpasabut nga magtuo nga bisan tuod
wala nato masabti ang tanang mga butang, Siya nakasabut. Kita, tungod
niana, kinahanglan nga motan-aw ngadto Kaniya ‘sa matag hunahuna;
ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok’ (D&P 6:36.)” (sa Conference Report,
Okt. 1983, 7; o Ensign, Nob. 1983, 8).

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong hugot nga pagtuo kang Jesukristo
makatabang kaninyo sa inyong inadlaw nga mga problema ug mga
kalisdanan?

3. Pagawasa sa kwarto (o papiyunga sa iyang mga mata) ang usa ka sakop sa
klase sa makadiyot. Tagoi ang usa ka gamay nga butang sa usa ka dapit diha
sa klasehanan. Pasudla og balik (o pabukaha sa iyang mga mata) ang sakop
sa klase.

Ang mga sakop sa klase kinsa nakakita asa nimo gitago ang butang motabang
sa laing sakop sa klase sa pagpangita niini. Mahimo nila kining buhaton sa
pagsulti lamang og “hugot nga pagtuo” samtang ang tawo nagkaduol sa
gitago nga butang o “pagduha-duha” samtang ang tawo nagpalayo gikan sa
butang. Ipasabut nga kini nga dula nagpakita sa ideya nga ang hugot nga
pagtuo mao ang pagtuo sa mga butang nga dili makita sa tawo. Ang sakop sa
klase kinsa migawas sa kwarto nagtuo nga ang gitago nga butang anaa ug
andam sa pagpaningkamot sa pagpangita niini, bisan sa tinuod wala niya
makita ang butang.

4. Awita uban sa mga sakop sa klase o patukara ang “Ako Nasayud nga ang
Akong Manunubos Buhi” (Mga Baruganan sa Ebanghelyo p. 348).
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Leksyon

12
Ang Paghinulsol Usa 

ka Panalangin

Katuyoan Aron pagmugna og tinguha diha sa mga sakop sa klase nga maghinulsol sa ilang
mga sala.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mosiah 26:30; Alma 36:19–21; Doktrina ug
mga Pakigsaad 1:32; 19:16; 58:42–43; Moises 6:57.

2. Pag-andam og usa ka label nga nag-ingon Paghinulsol ug ipapilit kini sa papas
sa pisara nga imong pagagamiton sa panahon sa leksyon.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang hulagway nga Si Jesus Nag-ampo sa Getsemani (hulagway 4 diha sa

seksyon sa mga hulagway sa manwal; 62175; Pakete sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo 227).

b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa
matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagdala
sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang Langitnong Amahan mahigugmaong milakip sa paghinulsol diha sa plano sa
ebanghelyo ug misaad nga modawat sa tanan kinsa mosalikway sa ilang mga sala ug
moduol ngadto kaniya uban sa masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga
espiritu. Siguroa sa pagbilin og paglaum ug pag-awhag ang mga sakop sa klase human
niini nga leksyon. Ang paghinulsol gikinahanglan alang sa matag usa. Usa kini ka
dakong panalangin nga motugot kanato nga mapasaylo ug malimpyohan sa atong
mga sala aron atong makab-ot ang kahimayaan.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Paghinulsol Nagtugot Kanato nga Mahimong Limpyo Pag-usab

Istorya Isaysay o ipasaysay sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga istorya:

Dihay higayon nga usa ka batan-ong babaye gipangutana og unsay iyang
gipasalamatan. Siya mitubag, “mga Papas.” Dihang gihangyo sa pagpasabut,
siya miingon, “Daghan kaayo ko og mga sayop sa pagsulbad sa mga problema
sa matematika. Kon wala pa ang papas dili na nako mausab ang akong mga
sayop ug mosulat sa husto nga mga tubag diha sa akong papel.”

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Diha sa pisara isulat sa dagko nga mga letra ang MGA SALA.

• Nakahimo ba kamo sukad og sayop ug nanghinaut nga kamo unta adunay
dako kaayo nga papas aron sa pag-usab sa inyong lihok? (Kini usa ka
pangutana alang sa tanan. Ayaw hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagsulti
sa unsay ilang gihunahuna nga mga lihok.)
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Ginamit ang papas nga gibutangan og ngalan nga Paghinulsol, papasa ang pulong
nga MGA SALA gikan sa pisara. Siguroa nga ang mga sakop sa klase makakita sa
gibutang nga ngalan samtang nagpapas ka.

Ipasabut nga ang paghinulsol mao ang proseso nga gihatag sa Langitnong
Amahan kanato alang sa “pagpapas” sa atong mga sala. Ang Langitnong
Amahan gusto nga kita makabalik sa pagpuyo uban kaniya human niini nga
kinabuhi, apan walay mahugaw, o makasasala, nga tawo nga makapuyo uban
kaniya (tan-awa sa Moises 6:57). Ang Langitnong Amahan nasayud nga ang
matag usa makahimo og mga sayop ug makabuhat og mga sala samtang anaa
sa yuta, mao nga siya mihatag kanato og usa ka paagi aron mahimong limpyo
pag-usab human kita makasala. Kini ang paghinulsol.

Presentasyon
ginamit ang
hulagway

Ipakita ang hulagway ni Jesus nga nag-ampo sa Getsemani. Ipasabut nga tungod
kay si Jesukristo mibayad alang sa tanan natong mga sala uban sa iyang pag-
antus, kon kita maghinulsol mapasaylo kita ug mahimong limpyo pag-usab
(tan-awa sa D&P 19:16).

Kitang Tanan Kinahanglan Gayud nga Maghinulsol

Istorya ug
panaghisgutan

Basaha o isaysay ang mosunod nga istorya:

Sa edad nga singkwentay siete, si Charlie nagpuyo sa Leavenworth, Kansas—sulod
sa bilanggoan. Siya nakaadto na sa daghang mga bilanggoan sa makuyaw nga mga
kriminal sa Estados Unidos hapit sa tibuok niyang kinabuhi. Nagdako na siya sa
krimen. Ang iyang amahan ug inahan mga palahubog ug mga binilanggo. Dihang
trese anyos pa siya, ang epidemya sa trangkaso mipatay sa tanang sakop sa iyang
pamilya. Human sa lubong, si Charlie misakay sa usa ka kargahanan nga tren ug
nagsugod og kinabuhi nga walay pirming puy-anan tadlas sa Estados Unidos. Ang
iyang kinabuhi naglakip sa krimen, nagsugod sa pagpanglungkab sa sakyanan,
dayon pagpangawat, ug sa katapusan pagpanulis. Sa edad nga singkwentay siete 
si Charlie trantay singko na ka tuig nga nabilanggo.

• Sa inyong hunahuna aduna pa kahay paglaum alang sa tawo nga sama niini?

Ipadayon ang istorya:

Si Charlie sa katapusan nakaamgo nga nagpuyo siya sa usa ka walay pulos nga
kinabuhi. Sa kaulahian iyang gihulagway kon unsa ang iyang gibati nianang
panahona:

“Sa hinay-hinay ako nakaamgo nga wala na ako ganahi sa akong kaugalingon.
Unsaon man nako sa pag-usab? Kon magpadayon ako sa akong kriminal nga
mga buhat, mamatay ako sa selda sa bilanggoan ug ilubong sa walay ilhanan
nga luna nga gipanag-iya sa bilanggoan.”

• Unsay gikinahanglan nga buhaton ni Charlie aron sa pag-usab sa iyang kinabuhi?

Si Charlie nagsugod sa pagtuon kabahin sa relihiyon. Sa katapusan nakabasa siya
sa Basahon ni Mormon ug nakaamgo nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang tinuod nga Simbahan. Misulat siya
ngadto sa punoang buhatan sa Simbahan ug nangayo og dugang nga mga
kasayuran kabahin sa Simbahan. Wala siya mabunyagi tungod kay anaa man
siya sa bilanggoan, apan nagtuon siya sa mga basahon ug ubang mga materyal
nga iyang nadawat gikan sa Departamento sa Misyonaryo.



Sa pagkabaton ni Charlie og pagpamatuod kang Jesukristo ug sa plano sa
ebanghelyo, iyang giusab sa hingpit ang iyang kinaiya. Nakakat-on siya og usa
ka baruganan sa ebanghelyo, dayon misunod niini, ug nalig-on; dayon
nakakat-on og lain nga baruganan, misunod niini, ug nalig-on; dayon nakakat-
on og lain nga baruganan, misunod niini, ug dugang pang nalig-on. Samtang si
Charlie nakakat-on kabahin sa mga butang nga gustong ipabuhat kaniya sa
Langitnong Amahan ug ni Jesus, nagsugod siya sa pagbuhat niadtong mga
butanga ug mihunong sa pagbuhat og sayop nga mga butang.

Si Charlie sa katapusan nakabaton og kahigayunan alang sa parol (tugotan nga
makagawas sa bilanggoan ubos sa estrikto nga pagbantay). Nakahukom siya nga
magsugod siya og bag-ong kinabuhi. Iyang gipakigkitaan ang presidente sa stake
sa maong lugar, kinsa nahimuot kaayo kang Charlie nga miadto siya sa opisyal
sa parol ug mipasalig nga iyang hatagan si Charlie og trabaho ug lugar nga
mapuy-an kon si Charlie mabuhian ubos sa parol.

Si Charlie gibuhian gikan sa bilanggoan, ug ang presidente sa stake nakakita og
trabaho ug apartment alang kaniya. Ang mga misyonaryo mitudlo ni Charlie sa
mga panaghisgutan sa ebanghelyo. Dihang ang iyang parol nahuman, si Charlie
nabunyagan. Duha ka tuig ug tunga ang milabay miadto siya sa punoang buhatan
sa Simbahan aron makigkita sa tawo kinsa mibalos sa iyang unang sulat ug aron
motambong sa kinatibuk-ang komperensya. Si Charlie, kinsa mao karon ang lider
sa grupo sa mga high priest sa iyang ward, nagpamatuod sa pagkamatinud-anon sa
ebanghelyo. Siya usa na ka hingpit nga bag-ong tawo.

Panaghisgutan • Sa unsang paagi nga si Charlie usa na ka bag-ong tawo?

Ipasabut nga ingon nga si Charlie nakakat-on sa ebanghelyo, naghinulsol siya sa
mga butang nga iyang nabuhat nga sayop. Ang paghinulsol nakapahimo kaniya
nga mag-usab gikan sa pagka kriminal ngadto sa pagka sakop sa Simbahan uban
sa usa ka mahinungdanon nga balaan nga tawag ug usa ka lig-on nga pagpama-
tuod sa ebanghelyo.

• Ngano nga importante man ang paghinulsol?

Ipasabut nga ang mga sala makapahinay o makapahunong sa atong
espirituhanong paglambo ug makapalayo kanato gikan sa Langitnong Amahan
ug ni Jesukristo. Ang paghinulsol nagtugot kanato nga makabalik ngadto sa
Langitnong Amahan ug ni Jesus ug makasugod na usab sa paglambo sa
espirituhanon nga paagi. Bisan tuod nga mahimong dili kita makabuhat og
dagkong mga sala sama sa kang Charlie, kitang tanan makabuhat og mga sala,
mao nga kitang tanan kinahanglan nga maghinulsol.

Ang Paghinulsol Nagkinahanglan og Paningkamot

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mga komentaryo ni Charlie kabahin sa
paghinulsol:

“Tungod sa . . . kabubut-on, gikinahanglan nakong mobuhat sa unang lakang sa
pag-usab sa pamaagi sa akong kinabuhi. Sa walay duha-duha ang paghinulsol
usa ka pag-usab sa hunahuna. Ang paghinulsol nagsugod pinaagi sa usa ka
tinguha sa pagpapha sa tanan ninyong mga kaagi pinaagi sa pagbasa, pagtuon,
ug pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang paghinulsol mao ang paghaw-as
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gikan sa tunga-tunga sa akong mga kasakit ug pagkawalay-salig ug mipahimo
niini ngadto sa hingpit nga kalipay ug pagkamasaligon.”

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Ipasabut nga adunay proseso nga makatabang kanato sa pag-usab sa kasakit ug
kahasol sa sala ngadto sa hingpit nga kalipay pinaagi sa paghinulsol. Si Charlie
mihisgut sa unang ang-ang niini nga proseso dihang siya miingon, “Ang paghinul-
sol nagsugod pinaagi sa usa ka tinguha sa pagpapha sa tanan ninyong mga kaagi.”

Isulat diha sa pisara:

1. Ilha ang inyong sala ug magtinguha sa pag-usab.

• Ngano nga ang pag-ila nga kamo nakasala mao man ang unang ang-ang sa
paghinulsol? Ngano nga importante man nga mobati og kasubo alang sa
unsay nabuhat ninyo nga sayop ug magtinguha sa pagbuhat og mas maayo?

Aron makit-an ang sunod nga duha ka mga ang-ang, ipabasa ug pamarkahi sa
mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58:43.

Isulat diha sa pisara:

2. Ikumpisal ang inyong sala.

3. Biyai ang inyong sala.

• Ngano nga gikinahanglan man nga ikumpisal ang inyong sala? Kang kinsa
man kamo kinahanglan nga mokumpisal?

Ipasabut nga ang tanang mga sala kinahanglan nga ikumpisal ngadto sa Ginoo.
Kon kita nakasala batok sa lain nga tawo (pananglitan, kon namakak kamo sa
inyong inahan), kita kinahanglan usab nga mokumpisal ngadto niana nga tawo.
Ang bug-at nga mga sala kinahanglan usab nga ikumpisal ngadto sa bishop o
presidente sa branch. Ang pagkumpisal nagpakita nga tim-os ang atong
kagustuhan nga maghinulsol.

• Unsay buot ipasabut sa pagbiya sa inyong sala?

Ipasabut nga ang pagbiya nagpasabut nga pagsalikway. Kon kita mobiya sa sala,
kita nagtinguha nga dili na gayud mobuhat pag-usab nianang sayop nga butang.

• Ngano nga ang pagbiya sa inyong sala importante man nga bahin sa paghinulsol?

Isulat diha sa pisara:

4. Iuli unsay imong gikuha.

Ipasabut nga ang pag-uli sa unsay imong gikuha nagpasabut sa paghimo sa
husto, kutob sa unsay mahimo, unsa man ang atong nahimong sayop. Hatagi
ang mga sakop sa klase og piho nga mga ehemplo sa pag-uli sa unsay imong
gikuha ug pangutan-a sila sa pagsulti kon sa unsa nga paagi nga kadtong mga
sayop mahimong husto. Pananglitan, kon kita adunay gikawat nga butang, ato
kining iuli o bayaran kini. Kon kita nakapamakak, mosulti kita sa tinuod. Kon
kita adunay nadaot nga butang, ato kining ayohon o ilisan kini.

Mahimo nimo nga ipasabut nga usahay ang usa ka sayop nga buhat dili na
mahimo nga husto, bisan unsa pay atong buhaton. Pananglitan, kon nakasulti
kita og dili tinuod kabahin sa usa ka tawo makapangayo kita og pasaylo og
makasulti sa tinuod, apan mahimong dili na nato mausab ang kadaot nga
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nahimo ngadto sa reputasyon sa tawo. Kon nakakawat kita o nakadaot og usa ka
butang, mahimo natong mailisan ang butang apan dili gayud sama sa unsa kini
kaniadto. Sa niini nga sitwasyon, si Jesukristo, pinaagi sa iyang Pag-ula ug
kalooy mokuha sa responsibilidad alang sa paghimo sa mga butang nga
mahusto. Apan mahitabo lamang kini human nato mahimo ang tanan.

Isulat diha sa pisara:

5. Sunda ang mga sugo.

Ipasabut nga ang katapusang ang-ang sa paghinulsol mao ang pagpaningkamot
sa paghupot sa tanang mga sugo sa Dios (tan-awa sa D&P 1:32). Ang paghinulsol
usa ka proseso nga atong magamit sa tibuok natong kinabuhi, apan samtang
mahimo kitang mas hingpit sa pagsunod sa mga sugo, magkagamay ang
mahimo natong mga kasaypanan.

Basaha ang pagpamatuod ni Charlie ngadto sa klase:

“Nasayud ako sa gidak-on [sa] kadaot nga akong nahimo sa mga katuigan sa akong
pagbatok. Apan nasayud usab ako nga ang paghinulsol ug paglahutay nga pinasi-
kad diha sa hugot nga pagtuo mao ang dalan paingon sa akong kaugalingon nga
kaluwasan. Kon ako pagatawgon na gikan niining mortal nga kinabuhi, ako
naglaum ug nag-ampo, nga sukad [akong nakaplagan ang ebanghelyo], sa mga
pulong ni Pablo [sa] 2 Timoteo 4:7, ako makaingon, ‘Nakapakigbisog ako sa
maayong pag-away,’ akong nahimo ang akong pinakamaayo sa akong balaan nga
mga tawag sa Simbahan, napadayon nako ang akong hugot nga pagtuo ug gugma
alang sa Ginoo ug sa Langitnong Amahan.”

Ipasabut nga dihang si Charlie naghinulsol sa iyang mga sala, milahutay siya
hangtud sa katapusan—migahin siya sa nahabilin sa iyang kinabuhi sa pagpa-
ningkamot sa pagpuyo sa paagi nga gusto sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo nga siya mopuyo.

Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Mopasaylo Kanato Kon Kita
Maghinulsol

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga ang paghinulsol mahimo nga dugay ug lisud nga proseso. Apan
ang paningkamot nga gikinahanglan sa paghinulsol sobra pa nga mabayaran
pinaagi sa mga panalangin nga atong madawat kon maghinulsol kita.

• Unsa nga mga panalangin ang moabut kanato kon maghinulsol kita?

Ipapangita ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mosiah 26:30 ug ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42. Ipabasa og kusog sa duha ka mga sakop sa
klase ang matag usa niini nga mga bersikulo.

• Unsa ang gisaad nga buhaton sa Ginoo kon maghinulsol kita sa atong mga sala?

• Unsa ang buot ipasabut nga ang Ginoo “dili na mahinumdom [sa atong mga
sala]”? (Dili na Niya kini hunahunaon kon hukman kita. Kon kita
kinasingkasing ug hingpit na nga nakahinulsol, sa Ginoo mora kini og daw
wala gayud kita makasala.)

Ipapangita ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Alma 36:19–21. Ipabasa og
kusog sa usa ka sakop sa klase ang mga bersikulo.



• Sumala niining mga bersikulo, unsa ang atong bation kon kita nakahinulsol
ug napasaylo?

Ipasabut nga ang sala nagdala ngari kanato og kahasol sa tanlag ug kasakit, apan
ang paghinulsol nagdala ngari kanato og hingpit nga kalipay. Sultihi ang mga
sakop sa klase nga mas maayo ang dili magpakasala ug sa ingon makalikay sa
kasakit sa sala ug sa paningkamot sa paghinulsol, apan kon makasala kita,
makahinulsol kita ug mabati pag-usab ang hingpit nga kalipay sa pagkahimo
nga limpyo.

Kinutlo Ipabasa ang mosunod nga pamahayag ni Elder Spencer W. Kimball dihang sakop
pa siya sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Unsa nga paghupay! Unsa nga kahupayan! Unsa nga hingpit nga kalipay! Kadtong
nagpas-an sa mga kalapasan ug mga kasubo ug sala mahimong mapasaylo ug
malimpyo ug mahinlo kon sila mobalik ngadto sa ilang Ginoo, magkat-on kaniya,
ug mohupot sa iyang mga sugo” (The Miracle of Forgiveness [1969], 368).

Pagpamatuod Ipamatuod ang  hingpit nga kalipay ug pasalamat nga imong gibati bahin sa
baruganan sa paghinulsol, nga nakapahimo kanato nga mapasaylo sa atong mga
sala. Ipahayag ang imong pasalamat alang sa Pag-ula ni Kristo, nga nakapahimo
sa paghinulsol nga posible.

Awhaga ang mga sakop sa klase nga kinasingkasing nga maghinulsol sa ilang
mga sala ug maningkamot nga magpuyo sa matarung nga paagi. Pahinumdumi
sila sa hingpit nga kalipay ug sa paghupay nga mahimong moabut pinaagi sa
paghinulsol.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Kon anaa ang Video nga mga Pasundayag sa Basahon ni Mormon (53911),
ipasalida ang “Pagkahimong mga Anak ni Kristo,” usa ka onse ka minuto nga
bahin. Hisguti sa unsa nga paagi nga ang paghinulsol makatabang kanato nga
masalikway ang kinaiyanhon nga pagkatawo (tan-awa sa Mosiah 3:19) ug
mahimong mga anak ni Kristo.

2. Ipasabut og maayo ngadto sa mga sakop sa klase nga ingon nga ang
paghinulsol ug pagpasaylo nindot nga mga gasa, mas maayo nga molikay sa
pagpakasala. Kita kinahanglang dili gayud magpakasala sa tinuyo nga paagi
uban sa hunahuna nga, “Maghinulsol lang unya ko.” Basaha o ipabasa sa usa
ka sakop sa klase ang mosunod nga paghulagway niini nga ideya, ni Elder
Hugh W. Pinnock sa Kapitoan:

“Sunda ang mga sugo. Ayaw gayud pakan-a ang mga lobo! Unsay buot
ipasabut niana? Ang paglapas sa mga sugo susama ra sa pagpakaon sa mga lobo.
Sa England diin kami nagpuyo, ang akong asawa ug ako nakadungog nga ang
mga lobo anaa sa lungsod. Ganahan kami nga makakita og lobo. Usa ka
silingan misulti kanamo nga kon magbilin kami og pagkaon alang sa mga
lobo tingali makakita kami niini. Ang among mangingihaw mihatag kanamo
og mga bukog. Kada gabii mobutang kami og mga bukog diha sa likod sa
among balay. Wala madugay usa ka lobo miabut aron mokaon. Dayon
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nadugangan pa. Karon kami aduna nay dili mominos sa lima ka mga lobo nga
magginukoray libut sa among hardin, manguykoy sa nataran, ug magbilin og
mga kadaot kada gabii. . . .

“Unsay nagsugod isip pagkamapakisayron karon nahimo nang problema, ug
ang sala susama ra usab. Ang pagkawalay pagbantay makasugod og usa ka
proseso nga makahimo og kadaot sa tibuok kinabuhi. Hinumdumi, kon dili
kamo mosugod sa pagpakaon sa mga lobo, dili gayud kini modaot sa inyong
mga tanom. Kon molikay kamo sa paghimo sa daw gamay ug dili makadaot
nga mga sayop, ang inyong kinabuhi mahimong gawasnon sa daghang mas
dagko nga mga problema nga moabut” (sa Conference Report, Okt. 1993,
57–58; o Ensign, Nob. 1993, 41).

Ipasabut nga ang mga Pinnock sa katapusan nakapagawas ra sa mga lobo
gikan sa ilang tanaman, apan dili sa walay igong paningkamot ug sa wala pa
ang mga lobo makahimo og dakong kadaot sa mga tanom. Ang paghinulsol
makadala ngari kanato og kapasayloan ug makapahimo kanato nga limpyo
pag-usab, apan dili sa walay igong paningkamot ug sa wala pa nato masinati
ang kasakit ug kadaot nga dala sa sala.

3. Alang sa mosunod nga praktikal nga paghulagway sa leksyon, pagdala
ngadto sa klase og usa ka limpyo nga botelya o usa ka panaksan nga tubig,
pipila ka tulo sa pula nga pangkolor sa pagkaon, ug pipila ka tulo sa likidong
pampaputi. (Mahimo nimong praktison kining praktikal nga paghulagway sa
leksyon diha sa imong panimalay sa dili pa kini ipresentar sa klase.)

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Isaias 1:18.

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga si propeta Isaias migamit sa mga
kolor nga mapula ug lubos mapula sa paghulagway sa sala? (Ang kolor nga
pula nagrepresentar sa dugo, nga nagpasabut sa bug-at nga sala. Si Isaias
nagkanayon nga makahinulsol kita bisan kon nakahimo kita og bug-at nga
mga sala.)

• Isip tugbang, ngano nga gigamit man niya ang hugpong sa mga pulong
nga maputi ingon sa nieve sa pagpakita sa pagpasaylo sa Dios? (Aron sa
pagrepresentar sa kaputli. Pinaagi sa paghinulsol mahimo kita nga putli
ug limpyo pag-usab.)

Ipakita sa klase ang sudlanan sa tubig. Ipasabut nga ang limpyo, tin-aw nga
tubig nagrepresentar sa usa ka tawo nga gawasnon gikan sa sala. Dugangi og
pipila ka tulo sa pula nga pangkolor sa pagkaon ang tubig. Paobserbahi sa
mga sakop sa klase ang pangkolor samtang nagpausab kini sa kolor sa tubig.
Ipasabut nga ang sala makadaot sa atong mga kinabuhi sama sa pangkolor sa
pagkaon nga nakapausab sa kolor sa tubig.

Dugangi og pipila ka tulo sa likido nga pampaputi ang sudlanan ug
hinayhinaya pagkutaw o pagsagol hangtud ang tubig matin-aw pag-usab.

• Unsa nga baruganan sa ebanghelyo ang girepresentar sa pampaputi?
(Paghinulsol ug kapasayloan.)

Ipasabut nga ingon nga ang pampaputi makapatin-aw pag-usab sa tubig, ang
kinasingkasing nga paghinulsol makapahimo kanato nga mapasaylo ug
mahimong limpyo pag-usab human kita makasala.
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Bunyag: Pagdala diha 
sa Atong Kaugalingon 
sa Ngalan ni Kristo

Katuyoan Aron pagribyu sa simbolo sa bunyag ug pagdasig sa mga sakop sa klase nga
mopasalig nga motuman sa ilang mga pakigsaad sa bunyag.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Juan 3:3–5; Mga Taga-Roma 6:3–6; 2 Nephi 31;
Mosiah 18:8–10; Doktrina ug mga Pakigsaad 20:37, 71, 77; 49:13–14.

2. Isulat ang mga numero nga 1 hangtud sa 5 diha sa lain nga ginunting nga mga
papel. Pilo-a ang ginunting nga mga papel ug ibutang kini sa usa ka panaksan
o lain nga sudlanan (tan-awa sa kalihokan diha sa pahina “00” [71]).

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang mga hulagway nga Ang Bata Nga Gibunyagan (62018); Ang Paglubong

ni Jesus (62180; Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 231); Ang Nabanhaw
nga Jesukristo (hulagway 9 diha sa seksyon sa mga hulagway sa manwal;
62187; Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 239); ug Si Alma Namunyag
diha sa mga Katubigan sa Mormon (hulagway 5 diha sa seksyon sa mga
hulagway sa manwal; 62332; Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 309).

b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa
matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagdala
sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang bunyag maoy usa sa unang mga lakang nga atong gibuhat aron makaduol ngadto
kang Kristo. Ang pagsabut sa simbolo sa bunyag makatabang kanato nga makasabut
sa mahangturong kinaiya sa mga pakigsaad ug mga panalangin nga moabut tungod 
sa bunyag. Pinaagi sa mapadayonon nga pagkamasulundon, makabuntog kita sa
espirituhanong kamatayon ug makabalik ngadto sa presensya sa atong Langitnong
Amahan. Tungod kay kini nahimo man nga posible pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo,
atong dad-on diha kanato ang ngalan ni Jesus kon kita mabunyagan ug mosaad sa
paghinumdom kaniya sa tanan natong buhaton.

Samtang nagtudlo ka ninii nga leksyon, pagmabination ngadto sa mga pagbati sa mga
sakop sa klase nga wala pa mabunyagi.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang mga Katuyoan sa Bunyag

Panaghisgutan Ipakita ang hulagway sa usa ka bata nga gibunyagan.

• Unsay inyong nahinumduman kabahin sa inyong bunyag?

Tugoti ang mga sakop sa klase nga makaistorya kabahin sa ilang mga bunyag.
Mahimo nimong ipakig-ambit ang pipila sa mga handumanan sa imong
kaugalingon nga bunyag.
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Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Ngano nga gibunyagan man kamo?

Siguroa nga ang mosunod nga mga katuyoan sa bunyag mahisgutan (mahimo
nimong ipabasa ug pamarkahan sa mga sakop sa klase ang nag-uban nga mga
kasulatan):

1. Aron makadawat og kapasayloan, o pagpasaylo, sa mga sala (tan-awa sa
D&P 49:13).

2. Aron sa pagpakita og pagkaandam sa paghupot sa mga sugo sa Langitnong
Amahan (tan-awa sa 2 Nephi 31:14).

3. Aron mahimong mga sakop sa Simbahan (tan-awa sa D&P 20:71).

4. Aron makasugod diha sa dalan paingon sa kinabuhing dayon (tan-awa sa 
2 Nephi 31:17–20).

5. Aron makadawat sa gasa sa Espiritu Santo (tan-awa sa D&P 49:14).

• Ngano nga si Jesus, kinsa wala makasala, kinahanglan nga mabunyagan?

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang 2 Nephi 31:6–9, magmarka sa mga pulong ug
hugpong sa mga pulong nga nagtubag niini nga pangutana. Tabangi ang mga
sakop sa klase nga makasabut nga sama kanato, si Jesus kinahanglan nga
mabunyagan aron sa pagpakita sa pagkamasulondon ngadto sa Langitnong
Amahan. Si Jesus usab gibunyagan aron sa pagpakita og ehemplo alang kanato.

Ang Bunyag Nagdala og Espirituhanong Pagbag-o sa Pagkatawo

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga si Apostol Pablo mihisgut kabahin sa bunyag isip usa ka simbolo.
Ang simbolo usa ka butang o lihok nga nagrepresentar og lain. Ipabasa ug
pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mga Taga-Roma 6:3.

Ipakita ang hulagway sa paglubong ni Jesus.

• Unsa man sa inyong hunahuna ang buot ipasabut sa “nabautismohan ngadto
sa kamatayon [ni Kristo]”? (Tan-awa sa Mga Taga-Roma 6:3.)

Ipasabut nga ang pulong nabautismohan nagkahulugan nga “ituslob” o “ipaunlod”
(tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Bunyag,” 32). Ang lihok sa pagpaunlod—
ang pagkatuslob sa makadiyut sa ilalum sa tubig—nagrepresentar sa kamatayon ug sa
paglubong sa pagkamakasasala sa usa ka tawo. Ang Pag-ula ni Jesukristo mihimong
posible alang kanato nga makahinulsol sa atong mga sala ug mapasaylo.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mga Taga-Roma 6:4–5.

Ipakita ang hulagway sa nabanhaw nga Jesukristo.

• Sa unsa nga paagi nga ang bunyag “sama sa pagkabanhaw [ni Kristo]”?

Ipasabut nga ang lihok sa paggawas gikan sa ilalum sa tubig nagrepresentar sa
pagkatawo ngadto sa usa ka bag-o nga kinabuhi, sama sa pagbangon gikan sa
lubnganan sa nabanhaw nga Jesukristo.

Ipasabut nga sa usa ka panagsultihanay uban sa usa ka tawo nga ginganlan og
Nicodemo, si Jesus mihisgut mahitungod niini nga aspeto sa bunyag. Ipabasa ug
pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Juan 3:3–5.
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• Sa unsa nga paagi nga ang tawo mahimo nga igaanak sa tubig? (Pinaagi sa
pagpabunyag.)

• Sa unsa nga paagi nga ang tawo mahimo nga igaanak sa Espiritu? (Pinaagi sa
pagdawat sa Espiritu Santo human sa bunyag. Sultihi ang mga sakop sa klase
nga mohisgut ka sa gasa sa Espiritu Santo diha sa leksyon sa sunod semana.)

Istorya Basaha ang mosunod nga pagpamatuod nga gisaysay sa usa ka kinabig samtang
naghatag siya sa iyang pagpamatuod diha sa usa ka tigum sa Simbahan:

“Naggikan ako sa usa ka pamilya nga nagbulag ang mga ginikanan. Kami walay
relihiyon, ug wala ako matudloi og bisan unsa nga pihong moral nga mga hiyas.
Ang akong kinabuhi walay kahulugan, haw-ang, ug puno sa kasamok. Nakahimo
ako og daghang mga sala. Dayon ang ebanghelyo miabut sa akong kinabuhi.
Akong gidawat ang Manluluwas sa tibuok kasingkasing. Misugod ako sa pagtuo
Kaniya ug misalikway sa naandan nakong mga binuhatan. Nabunyagan ako, ug
akong nadawat ang talagsaong gasa sa Espiritu Santo. Mga kaigsoonan, sulod sa
mga katuigan nabati nako nga daw ‘patay’ ako sa sulod, ug karon sa unang
higayon sa akong kinabuhi, mibati ako nga ‘buhi’ “ (sa My Errand from the Lord
[Melchizedek Priesthood study guide, 1976], 161).

Mihimo Kita og mga Pakigsaad atol sa Bunyag

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga ang seksyon 20 sa Doktrina ug mga Pakigsaad naglangkob og
pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith sa adlaw nga Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naorganisar. Si Joseph Smith
gihatagan og mga panudlo alang sa mga tawo kinsa gusto mga mabunyagan isip
mga sakop sa Simbahan. Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina
ug mga Pakigsaad 20:37. Ipasabut nga kini nga bersikulo naglangkob sa pakigsaad
sa bunyag. Ang pakigsaad usa ka panagsabut tali kanato ug sa Ginoo diin misaad
kita nga motuman sa iyang mga sugo ug siya misaad nga mopanalangin kanato
sumala sa atong pagkamasulundon.

• Unsay kinahanglan nga isaad sa mga tawo nga buhaton aron mabunyagan?
(Ilista ang mosunod nga mga gikinahanglan diha sa pisara kon mahisgutan kini.)

1. Magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa Dios.

2. Maghinulsol sa ilang mga sala.

3. Andam sa pagdala diha sa ilang mga kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo.

4. Andam sa pag-alagad sa Ginoo.

5. Magpakita pinaagi sa ilang mga buhat nga sila nakadawat sa Espiritu ni Kristo.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Unsay buot ipasabut sa pagdala diha sa atong mga kaugalingon sa ngalan ni
Kristo?

Ipasabut nga gidala nato diha sa atong mga kaugalingon ang ngalan ni Jesus kon
magsunod kita sa iyang ehemplo. Ipasabut nga aron makakat-on kabahin kon
unsaon nato kini sa pagbuhat, mohisgut ka sa pipila ka mga pagtulun-an ni
Alma, usa ka propeta diha sa Basahon ni Mormon.

Ipakita ang hulagway ni Alma nga namunyag diha sa mga katubigan sa
Mormon. Ipasabut nga si Alma nakabig pinaagi sa mga pagtulun-an ni Abinadi
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ug dayon mitudlo sa ebanghelyo ngadto sa uban. Aron sa pagtabang sa mga
tawo nga maandam nga mabunyagan, iyang gibatbat pagbalik ang mga butang
nga gipaabut nga ilang pagabuhaton isip mga sakop sa Simbahan.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mosiah 18:8–10. Isulat diha sa
pisara ang “Moipon ngadto sa panon sa Dios, ug . . . tawgon nga iyang mga katawhan.”

• Unsang mga butanga nga kita kinahanglang andam nga mobuhat aron
“moipon ngadto sa panon sa Dios, ug . . . tawgon nga iyang mga katawhan “?

Isulat ang mosunod diha sa pisara kon ang mga aytem mahisgutan:

1. “Pagpakigtambayayong sa alantuson sa usag usa.”

2. “Pagbangutan uban niadto nga nagbangutan.”

3. “Paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan.”

4. “Mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa
tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit.”

• Sa unsang mga paagi nga makatambayayong kita sa mga alantuson sa usag
usa? Sa inyong nakita giunsa man sa mga tawo sa pagbuhat niini? Giunsa
man pagtabang sa ubang mga tawo sa pakigtambayayong sa imong mga
alantuson?

• Nganong usahay makatabang man ang “pagbangutan uban niadto nga
nagbangutan”? Unsa ang pipila ka mga butang nga atong mabuhat aron sa
paghupay niadtong kinsa nagkinahanglan og kahupayan? Giunsa pagtabang
sa ubang mga tawo kanimo atol sa lisud nga mga panahon?

• Unsay buot ipasabut sa pagbarug ingon nga usa ka saksi sa Dios?

Kalihokan Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagpili og usa sa ginunting nga mga papel
nga imong giandam ug basaha ang numero nga nakasulat niini. Dayon basaha
ang katukma nga sitwasyon sa ubos ug hangyoa ang mga sakop sa klase sa
paghulagway og unsaon nila sa pagbarug ingon nga mga saksi sa Dios nianang
sitwasyona. Balika ang kalihokan hangtud nga mahisgutan ang matag sitwasyon.

Sitwasyon 1

Nagdula ka og basketbol uban sa grupo sa mga higala. Usa sa imong mga higala
nasipyat sa usa ka sayon nga itsa ug sa pagkapakyas mipasipala sa ngalan sa
Ginoo.

Sitwasyon 2

Usa ka higala kinsa dili sakop sa Simbahan mianha sa inyong panimalay ug
nakakita sa Basahon ni Mormon diha sa lamesa.

Sitwasyon 3

Anaa ka sa usa ka kalihokan alang sa batan-ong mga lalaki ug batan-ong mga
babaye sa inyong ward. Usa ka bag-o nga bishop mao pay pagkatawag, ug pipila
ka mga batan-on nga imong kaedad nag-istoryahanay mahitungod niya. “Dili
ko makatuo nga siya ilang gitawag,” usa kanila miingon.
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Sitwasyon 4

Ikaw rang usa sa balay. Kahibalo ka nga ang imong mga ginikanan dili pa mauli
sa pipila ka mga oras. Adunay usa ka salida sa telebisyon nga ganahan kaayo
nimong tan-awon. Kahibalo ka nga kini adunay pipila ka mangil-ad nga mga
eksena ug mga pagpamalikas, apan kadaghanan sa imong mga higala misulti
kanimo nga usa kini ka makalingaw nga salida.

Sitwasyon 5

Nagplano na ka sa pipila ka mga bulan nga moadto sa templo kuyog sa batan-
ong mga lalaki ug batan-ong mga babaye sa inyong ward aron sa pagpahigayon
og mga bunyag alang sa mga patay. Usa ka higala kinsa dili sakop sa Simbahan
midapit kanimo sa usa ka salosalo nianang samang gabii. Miingon ka nga dili
ka makaadto sa salosalo, ug ang imong higala nangutana kon unsay imong
himoon nianang gabhiona.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Sa unsa nga paagi nga ang upat ka mga saad diha sa Mosiah 18:8–10 may
kalabutan sa atong saad sa pagdala diha sa atong mga kaugalingon sa ngalan
ni Jesukristo?

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga magsige man kita og hisgut kabahin sa
bunyag bisan kon kasagaran (o tanan) kanato human na mabunyagi?

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, nga
naglangkob sa pag-ampo sa pan alang sa sakrament. Ipasabut ang mga
pagkapareho tali niini nga pag-ampo ug sa pakigsaad sa bunyag diha sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 20:37. Ipasabut nga ang pakigsaad sa bunyag importante kaayo
nga kini atong bag-ohon pag-usab matag semana kon kita moambit sa sakrament.
Ang bunyag labaw pa kay sa pag-unlod lamang diha sa tubig. Ang mga pakigsaad
nga atong gihimo ug ang mga panalangin nga atong madawat mahangturon.

Pagpamatuod Hatag og pagpamatuod kabahin sa hingpit nga kalipay nga atong masinati kon
motuman kita sa atong mga pakigsaad sa bunyag. Awhaga ang mga sakop sa klase
sa paghinumdom sa ilang mga pakigsaad sa bunyag ug magmatinud-anon niini.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo ka nga mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Hatagi ang matag sakop sa klase og kopya sa handout sa “Kuhaa Unsay
Gipasabut,” diha sa sunod nga pahina. (Siguroa sa pagpapas ang mga sinulat
diha sa pisara sa dili pa magsugod niini nga kalihokan.)

Pasulayi sa mga sakop sa klase sa pagkuha sa unsay gipasabut sa mga mensahe
diha sa handout. Hatagi og duha o tulo ka mga minuto. Kon walay usa nga
makakuha sa unsay gipasabut nianang higayona, sultihi ang mga sakop sa
klase nga ang kada letra diha sa unsay gipasabut nagrepresentar sa letra nga
gisundan niini diha sa alpabeto. Hatagi sila og dugang pa nga mga minuto sa
pagkuha sa unsay gipasabut sa mga mensahe diha sa handout. Ang hustong
mga mensahe gilista sa ubos:
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Mensahe 1: PAGPAKIGTAMBAYAYONG SA ALANTUSON SA USAG USA
Mensahe 2: PAGBANGUTAN UBAN NIADTO NGA NAGBANGUTAN
Mensahe 3 PAGHUPAY NIADTO NGA NAGKINAHANGLAN SA

KAHUPAYAN
Mensahe 4: MOBARUG INGON NGA MGA SAKSI SA DIOS

2. Pagdala ngadto sa klase og duha ka mga butang nga may gibug-aton apan ang
usa ka sakop sa klase makagunit sa usa ra ka kamot. Paghangyo og duha ka
mga boluntaryo sa pag-anha sa atubangan sa klase. Hatagi ang matag usa
kanila sa usa sa mga butang. Paguniti nila ang mga butang diha sa ilang
atubangan pinaagi sa pagbutang sa ilang tuo nga kamot ilalom sa mga butang.
Samtang ila kining gibuhat, ipasabut nga niini nga kalihokan ang mga butang
nagrepresentar sa mga alantuson, o kaugalingong mga kalisdanan nga
mahimong moabut ngari kanato. Ang ilang tuo nga kamot nagrepresentar sa
usa ka tawo nga naningkamot sa pag-alsa sa mga alantuson nga nag-inusara.

• Unsa ang pipila ka mga alantuson nga usahay atong pagadad-on? Sa unsa
nga paagi nga kadtong mga alantuson makapaluya kanato?

Ang mga butang maghinay-hinay na og kabug-at. Paatubanga ang mga
boluntaryo sa usag usa, ug dapita ang matag boluntaryo sa pagbutang sa
iyang wala nga kamot nga giplastar og maayo ubos sa butang nga gigunitan
sa laing tawo nga dili mobuhi sa iyang kaugalingon nga butang. Human nga
ang mga boluntaryo nakabati sa gibug-aton nga nakuha gikan sa ilang tuo
nga mga kamot, ipahatag nila og balik ang mga butang nganha kanimo ug
pabalika sila ngadto sa ilang mga lingkuranan. Ipangutana ang mosunod nga
mga pangutana:

• Sa unsa nga paagi nga napakita niini nga pagbansay kon unsa ang
pagpakigtambayayong sa alantuson sa usag usa?

Ipasabut nga bisan tuod nga ang mga alantuson wala gikuha, nahimo kining
mas gaan dihang ang duha ka mga sakop sa klase nagtinabangay. Sa samang
paagi, kita usahay makatabang sa uban sa pagtambayayong sa ilang mga
alantuson bisan kon kita adunay kaugalingong mga alantuson. Samtang
nagtinabangay kita sa usag usa, ang atong kaugalingong mga alantuson
mahimong mas mogaan.

3. Kon anaa ang Video nga Suplimento sa Family Home Evening (Internasyonal)
(53736), mahimo nimong ipasalida ang “Bunyag—Usa ka Saad sa Pagsunod
kang Jesus,” usa ka siyam ka minuto nga bahin. Bisan tuod nga ang
pasundayag mas angayan alang sa mga bata sa Primary, ang baruganan nga
gitudlo matuod ug importante alang sa tanang mga sakop sa Simbahan.
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Kuhaa Unsay Gipasabut

Ang mosunod nga mga mensahe gisulat sa tinagoan nga sinulat. Kini nga mga kinutlo
gikan sa mahinungdanon nga mga kasulatan nga gigamit dinhi niini nga leksyon. 
Kuhaa unsay gipasabut aron sa pagpangita sa mahinungdanon nga mga mensahe.

Mensahe 1 Q B H U B N C B Z B Z P O H

— — — — — — — — — — — — — — 

T B N H B B M B O U V T P O

— —  —  — — —  —  — —  — —  — —  — 

T B V T B H V T B

— —  — — —  — —  — — 

Mensahe 2 Q B H C B O H V U B O V C B O  O J B E U P

— — — — — — — — — — —    — — — —     — — — — — —  

O H B O B H C B O H V U B O

— — —     —  —  — — — — — — — — — 

Mensahe 3 Q B H I V Q B Z O J B E U P  O H B

— — — — — — — —     — — — — — —     — — —

O B H L J O B I B O H M B O

— — — — — — — — — — — — — —

P H L B I V Q B Z B O

— — — — — — — — — — — 

Mensahe 4 N P C B S V H J O H P O O H B

— — — — — — —     — — — — —     — — —

N H B T B L T J T B E J P T

— — —     — — — — —     — —      — — — — 
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14
Ang Gasa sa Espiritu Santo

Katuyoan Aron pagtudlo sa mga sakop sa klase sa pag-ila ug pagsunod sa mga pag-aghat sa
Espiritu Santo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Juan 14:26; 15:26; 16:13; 1 Juan 5:7; 2
Nephi 32:5; Moroni 10:5; Doktrina ug mga Pakigsaad 6:23; 8:2; 11:12–13;
42:17; 75:27; 76:53; 84:46; 130:22; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:1.

2. Dugang nga basahonon: Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Espiritu Santo,” 58.

3. Numerohi ang upat ka mga piraso nga papel gikan sa 1 ngadto sa 4, ug sulati
ang matag usa sa katukma nga bahin sa kinutlo nga makita diha sa pahina 93.

4. Mga materyal nga gikinahanglan: Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga
pangmarka sa kasulatan alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag
sa mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha
sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Usa sa labing pinili nga mga panalangin nga madawat gayud nato moabut sa matag
usa kanato inig ka human dayon sa bunyag, dihang ang mga naghupot sa Melchizedek
Priesthood mobutang sa ilang mga kamot diha sa atong ulo ug moingon, “Dawata ang
Espiritu Santo.” Dayon kita mahatagan og katungod sa giya gikan sa Espiritu Santo
samtang kita magpabilin nga takus. Kitang tanan nag-atubang og inadlaw nga mga
desisyon—ang pipila mga gagmay, ang pipila mga dagko—nga naglangkob og
mahangturong mga panalangin. Ang Espiritu Santo makaaghat diha sa atong mga
kasingkasing ug mga hunahuna sa direksyon nga buot sa Ginoo nga kita moadto.
Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga kini nga gasa nga gikan sa
Langitnong Amahan maoy usa sa atong labing dako nga mga kapanguhaan.

Samtang nagtudlo ka niini nga leksyon, pagmabination ngadto sa mga pagbati sa mga
sakop sa klase kinsa wala pa mabunyagi ug makumpirmahi.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Natawo sa Espiritu

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Isulat diha sa pisara ang Kita kinahanglan nga igaanak sa 
ug aron makasulod sa gingharian sa Dios.
Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga imong nahisgutan ang pagkatawo
pag-usab diha sa miagi nga leksyon, ug hangyoa sila sa pagsulat diha sa mga
blangko sa pamahayag. (Kon nagkinahanglan sila og tabang sa pagbuhat sa
ingon, ipapangita ug ipabasa kanila ang Juan 3:5.)

• Sa unsa nga paagi nga kita igaanak sa tubig? (Pinaagi sa pagpabunyag.)

• Sa unsa nga paagi nga kita igaanak sa Espiritu? (Pinaagi sa pagdawat sa gasa sa
Espiritu Santo human sa bunyag.)
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Ipasabut nga sa wala pa ilansang si Jesus sa krus, iyang gisaaran ang iyang mga
Apostoles nga human siya mamatay ang Langitnong Amahan mopadala og usa ka
Maghuhupay aron magauban kanila (tan-awa sa Juan 14:26; 15:26; 16:13). Kini nga
Maghuhupay, kinsa mao ang Espiritu Santo, mopamatuod kabahin ni Jesukristo.
Siya mohupay usab sa mga Apostoles ug motabang kanila nga masayran kon unsay
buhaton kon si Jesus wala na. Sultihi ang mga sakop sa klase nga kini nga leksyon
motabang kanila nga makasabut unsaon nga sila, sama sa mga Apostoles ni Jesus,
mahimong mapanalanginan ug malig-on pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Pagdawat sa Gasa sa Espiritu Santo

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Paggamit og mga pangutana nga makadasig ug makaawhag og pagbinayloay sa
hunahuna imbis sa mga pangutana nga matubag ra sa usa ka pulong o pamahayag.
Hunong sa makadiyot human makapangutana aron ang mga sakop sa klase adunay
panahon sa paghunahuna sa ilang mga tubag.

Panaghisgutan • Kinsa man ang Espiritu Santo?

Tuguti ang mga sakop sa klase sa pagpakig-ambit unsay ilang nahibaloan
kabahin sa Espiritu Santo. Kon ang mga sakop sa klase dili makahisgut sa
mosunod nga mga punto, ikaw na ang mohisgut niini:

1. Ang Espiritu Santo mao ang ikatulo nga sakop sa Dios nga Kapangulohan.
(Tan-awa sa 1 Juan 5:7; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:1.)

2. Siya usa ka personahe sa Espiritu. Siya usa ka tawo, apan siya walay lawas nga
unod ug mga bukog ingon nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo
aduna. (Tan-awa sa D&P 130:22.)

3. Siya usab nailhan nga mao ang Maghuhupay, ang Espiritu, ang Espiritu sa
Dios, o ang Balaang Espiritu. (Tan-awa sa D&P 75:27; 84:46; 76:53.)

Kalihokan ginamit
ang kasulatan

Ipabuhat sa matag sakop sa klase o parisan sa mga sakop sa klase ang pagpangita
ug pagbasa sa usa sa mosunod nga mga kasulatan: Juan 14:26; 2 Nephi 32:5;
Moroni 10:5; Doktrina ug mga Pakigsaad 11:12; Doktrina ug mga Pakigsaad
42:17.

Dayon ipabasa og kusog sa mga sakop sa klase ang mga kasulatan nga gigahin
alang kanila ug pasultiha og unsay gihisgutan sa matag kasulatan mahitungod
sa unsay gibuhat sa Espiritu Santo. Ilista ang mga tubag diha sa pisara.

• Unsay kinahanglan natong buhaton aron matabangan kita sa Espiritu Santo
sa pagbuhat sa tanan niining mga butanga? (Kinahanglan kita nga
makadawat sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot
human kita mabunyagan, ug dayon kinahanglan kita nga mopuyo nga takus
niana nga gasa.)

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang usa ka tawo mahimong maimpluwensya sa Espiritu Santo sa
wala pa ang bunyag. Ang Espiritu Santo magtabang sa mga tawo nga masayud nga
si Jesukristo mao ang atong Manluluwas ug Manunubos ug nga ang ebanghelyo
tinuod. Apan ang gasa sa Espiritu Santo madawat lamang human sa bunyag. Ang
gasa sa Espiritu Santo mao ang kahigayunan ug katungod aron makabaton sa
pagpakig-uban sa Espiritu Santo sa tanang higayon. Kini nga gasa gihatag pinaagi
sa pagpandong sa mga kamot niadtong kinsa adunay tukma nga katungod sa
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Melchizedek Priesthood, ug kini magpabilin sa ingon samtang kita naningkamot
nga magpuyo sa matarung nga paagi. Ang Espiritu Santo makadala ngari kanato
og kahupayan, makatabang kanato sa pagpili tali sa husto ug sa sayop, ug mogiya
kanato sa unsay gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga atong buhaton.
(Mahimo usab nimong hisgutan nga ang mga tubag sa atong mga pag-ampo sa
kasagaran moabut pinaagi sa mga pag-aghat gikan sa Espiritu Santo.)

Pag-ila sa mga Pag-aghat sa Espiritu Santo

Istorya ug
panaghisgutan

Ipasabut nga kon kita takus nga modawat og tabang gikan sa Espiritu Santo ug
andam nga maminaw kaniya, siya sa kanunay motabang kanato. Usahay, bisan
pa niana, nagkinahanglan kini og kasinatian ug pagbansay aron makakat-on og
unsaon sa pag-ila sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo.

Basaha o isaysay ang mosunod nga asoy ni Elder Boyd K. Packer sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Usa sa among anak nga mga lalaki sa kanunay interesado kaayo sa radyo.
Dihang gamay pa siya nga bata, ang iyang regalo sa Pasko mao ang usa ka yano
kaayo nga mga himan sa paghimo og radyo.

“Samtang siya nagkadako, ug kutob sa among maabot ug kutob sa iyang
mahimo makadawat siya og mas maayo nga ekipo.

“Adunay daghang mga higayon sa mga katuigan, ang uban bag-ohay pa kaayo,
dihang naglingkod ako kauban niya samtang nakig-istorya siya sa laing tawo sa
layong dapit sa kalibutan.

“Mabati nako ang estatik ug mosapaw nga mga tingog ug makasabut og usa ka
pulong o duha, o usahay pipila ka mga tingog sa usa ka higayon.

“Apan makasabut siya, kay iyang gibansay ang iyang kaugalingon sa
pagwagtang sa mosapaw nga mga tingog.

“Lisud ang paglain nianang hilum nga tingog sa pagdasig gikan sa kasamok sa
kinabuhi. Gawas kon inyong gipahiangay ang inyong kaugalingon, dili ninyo
kini maangkon. . . . Inyong mabansay ang inyong kaugalingon sa pagpamati sa
unsay gusto ninyong pamation, sa pagkakita ug sa pagbati sa unsay inyong
gitinguha, apan nagkinahanglan kini og igong pagpahiangay.

“Adunay daghan kaayo kanato kinsa nagpakabuhi ug panagsa ra, kon ugaling,
nga makabati nianang tingog sa pagdasig, tungod kay ‘ang tawo nga
kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa Espiritu sa Dios, kay alang
kaniya kini mga binoang, ug siya dili arang makasabut niini tungod kay kini
ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi’ (1 Cor.
2:14)” (sa Conference Report, Okt. 1979, 27–28; o Ensign, Nob. 1979, 19–20).

• Sa unsang paagi nga ang mga pag-aghat sa Espiritu Santo pareho sa signal sa
radyo niini nga istorya? (Ang mga tubag mahimong maglakip nga
kinahanglan gayud kita nga magbantay og maayo sa pagpamati sa mga pag-
aghat sa Espiritu Santo; ang ubang mga butang makasapaw ug makabalda sa
atong pagpaminaw sa Espiritu Santo; ingon nga kita makabaton og kasinatian
sa pagpaminaw sa Espiritu Santo, mas makapamati ug makasabut kita og
maayo kaniya.)
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Panaghisgutan
ginamit ang pisara
ug kasulatan

Ipasabut nga bisan tuod nga naghisgut kita mahitungod sa “pagpamati” o
“pagpaminaw ngadto” sa Espiritu Santo, siya dili sagad nga mamulong ngari
kanato sa madungog nga tingog, sama sa laing tawo nga mamulong ngari
kanato. Ang iyang mga pag-aghat sa kasagaran moabut sa laing mga paagi.

Ipasabut nga ang mga kasulatan nagtudlo kanato sa pipila ka mga paagi diin ang
mga pag-aghat gikan sa Espiritu Santo mahimong moabut. Isulat ang D&P 6:23
diha sa pisara, ug ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase kini nga bersikulo.

• Unsa ang usa ka paagi nga ang Espiritu Santo makigsulti kanato?

Isulat ang Kalinaw diha sa pisara sunod sa D&P 6:23. Ipasabut nga kon kita
mobati nga malinawon kabahin sa usa ka pangutana o desisyon, kana sa
kasagaran mao ang Espiritu Santo nga nagsulti kanato nga unsay atong
nadesisyonan matarung.

Isulat ang D&P 8:2 diha sa pisara, ug ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase
kini nga bersikulo.

• Unsa ang gihisgutan niini nga kasulatan ngari kanato mahitungod sa unsa
nga paagi nga ang Espiritu Santo makigsulti uban kanato?

Isulat ang Kahibalo diha sa atong mga hunahuna ug mga kasingkasing diha sa
pisara sunod sa D&P 8:2. Ipasabut nga usahay ang Espiritu Santo mohatag
kanato og mga panghunahuna o mga pagbati nga dili nato madawat gikan sa
bisan unsa nga tinubdan. Pananglitan, mahimo natong mahibaloan nga ang usa
ka higala nagkinahanglan og pag-awhag, bisan tuod nga siya makita nga daw
malipayon ug wala mosulti bisan unsa kabahin sa nabati nga kahigawad. Kini
nga kahibalo usa ka ehemplo sa komunikasyon gikan sa Espiritu Santo. Ang
kahibalo nga ang ebanghelyo tinuod moabut usab niini nga paagi.

Isulat ang D&P 11:13 diha sa pisara, ug ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa
klase kini nga bersikulo.

• Unsay gihisgutan niini nga kasulatan ngari kanato kabahin sa unsang paagi
nga ang Espiritu Santo makigsulti kanato?

Isulat ang Kahayag ug hingpit nga kalipay diha sa pisara sunod sa D&P 11:13.
Ipasabut nga ang Espiritu Santo makahatag og kahayag sa atong mga hunahuna
pinaagi sa pagtabang kanato nga makasabut sa mga butang, sama sa kahulugan
sa usa ka tudling sa kasulatan nga atong nabasa. Makahatag usab siya kanato og
mga pagbati sa hingpit nga kalipay aron matabangan kita nga makahibalo nga
nagbuhat kita sa unsay matarung.

Pagsunod sa mga Pag-aghat sa Espiritu Santo

Panaghisgutan • Unsa ang kinahanglan natong buhaton kon makadawat kita sa mga pag-aghat
gikan sa Espiritu Santo?

Ipasabut nga kinahanglan kita nga mosunod sa mga pag-aghat nga atong nadawat
gikan sa Espiritu Santo, bisan kon usahay lisud ang pagbuhat sa ingon.

• Ngano nga usahay kinahanglan man ang kaisug sa pagsunod sa mga pag-
aghat sa Espiritu Santo?
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Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder F.
Enzio Busche sa Kapitoan:

“Ang pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu nagkinahanglan og kaisug ug pasalig
tungod kay mahimo kining makapahadlok kanato samtang nagdala kini kanato
sa paglakaw diha sa bag-o nga mga agianan, usahay mga agianan nga wala pa
gayuy bisan usa nga nakaagi, mga agianan nga mas layo pa, sa pagbuhat og lahi
gayud kaayo kay sa unsa ang gibuhat sa kalibutanong mga tawo. Pananglitan,
mahimo kitang maaghat sa pagpahiyum kon may tawo nga makapasakit kanato,
sa paghatag og gugma diin ang uban naghatag og kayugot, sa pag-ingon og
salamat diin ang uban walay nakitang angay nga pasalamatan, sa pagdawat og
mga trabaho diin ang uban mapasigarbuhon kaayo nga mobuhat, sa pagpangayo
og pasaylo diin ang uban manalipod sa ilang mga kaugalingon, ug sa pagbuhat sa
tanang daw binoang nga mga butang nga giaghat sa Espiritu nga buhaton sa usa
ka matarung, matinuoron, andam maminaw nga kasingkasing” (“The Only Real
Treasure,” New Era, Dis. 1979, 5).

Ipasabut nga ang mga pag-aghat gikan sa Espiritu Santo magsulti kanato sa mga
butang nga gusto sa Langitnong Amahan nga atong mahibaloan o buhaton. Ang
mga panalangin nga atong madawat gikan sa pagsunod niini nga mga pag-aghat
labaw pa sa bisan unsang kalisdanan o kahasol nga mahimo natong masinati
gikan sa pagbuhat sa ingon.

Kinutlo ug
panaghisgutan

Basaha ang mosunod nga mga komentaryo gikan sa usa ka tawo kinsa usa ka
kinabig ngadto sa Simbahan. Ayaw ipahibalo kon kinsa kining tawhana hangtud
pagkahuman nga ang mga pangutana nahisgutan.

“Akong mahinumduman ang adlaw dihang ako, isip usa ka tigsusi sa Simbahan,
nag-atubang uban sa hagit sa mga misyonaryo nga mangandam alang sa akong
bunyag. Kini nga lakang daw bug-at ra kaayo alang kanako sa pagpas-an, apan
. . . ako aduna nay usa ka pagpamatuod nga nakapainit sa akong pagbati
kabahin sa pagkamatinud-anon niini nga buhat. . . .

“Busa akong gidawat ang hagit alang sa bunyag, uban sa mahadlokon nga
kasingkasing, apan akong gisultihan ang mga misyonaryo nga buhaton lamang
nako kini sa duha ka mga kondisyon: una, nga dili gayud ako tawagon sa bisan
unsa nga katungdanan sa Simbahan, ug ikaduha, nga dili gayud ako pahatagon
og usa ka pakigpulong.”

• Ngano nga nagkinahanglan man og kaisug kini nga tawo sa pagpasakop sa
Simbahan? (Ang pagpasakop sa Simbahan nagkinahanglan kaniya nga
mohimo og mga kausaban sa iyang kinabuhi.)

• Ngano nga nakahukom man siya nga magpabunyag? (Ang Espiritu Santo
mitabang kaniya nga makabaton og usa ka pagpamatuod sa ebanghelyo.)

• Unsa kaha untay nahitabo niini nga kinabig kon misunod siya sa mga pag-
aghat sa Espiritu Santo nga magpabunyag, dayon midumili sa mga pag-aghat
sa kaulahian pinaagi sa pagbalibad sa pagdawat og usa ka balaan nga tawag o
paghatag og usa ka pakigpulong?

Ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga kining tawhana misunod sa paggiya
sa Espiritu Santo human sa bunyag ug mao usab sa wala pa ang bunyag. Siya
mao si Elder F. Enzio Busche sa Unang Korum sa Kapitoan, ang samang tawo



Leksyon 14

93

kinsa mihimo sa pamahayag nga gibasa og kusog sa usa ka sakop sa klase sa dili
pa lang dugay. Si Elder Busche misaysay kabahin sa iyang bunyag sa kinatibuk-
an nga komperensya, nga mitapos uban sa mosunod nga mga pakigpulong:

“Kon wala ang mahigugmaong impluwensya ug gahum ug kasigurohan sa
Espiritu Santo, nga akong nadawat pinaagi sa pagpandong sa mga kamot human
sa bunyag aron sa pagtabang kanako, ako wala gayud untay mahimo bisan unsa
sa nagkalain-lain nakong mga buluhaton sa Simbahan” (sa Conference Report,
Abr. 1980, 37; o Ensign, Mayo 1980, 27).

Kinutlo Ihatag ang upat ka mga papel nga naglangkob sa kinutlo nga anaa sa ubos ngadto
sa upat ka mga sakop sa klase. Ipasabut nga human sa kamatayon ni Propeta Joseph
Smith, si Brigham Young adunay damgo diin si Joseph Smith mipakita kaniya ug
mihatag kaniya og pipila ka mga panudlo. (Tan-awa sa Manuscript History of Brigham
Young, 1846–1847, gihugpong ni Elden J. Watson [1971], 529–30.) Tugoti ang upat
ka mga sakop sa klase sa pagpakig-ambit niadtong mga panudlo diha sa klase
pinaagi sa pagbasa sa ilang mga papel sa magkasunod nga numero.

1. “Sultihi ang mga tawo nga magmapainubsanon ug magmatinud-anon, ug
magsiguro sa paghupot sa espiritu sa Ginoo ug kini magdala kanila sa kaayo.
Magmabinantayon ug ayaw isalikway ang ligdong hinay nga tingog; kini magtudlo
kaninyo sa unsay buhaton ug asa padulong. . . .

2. “Sultihi ang mga kaigsoonan sa pagpabilin sa ilang mga kasingkasing nga bukas
ngadto sa lig-on nga pagtuo, aron nga kon ang Espiritu Santo moanha kanila, ang
ilang mga kasingkasing mahimo nga andam sa pagdawat niini. Ilang mailhan ang
Espiritu sa Ginoo gikan sa uban pa nga mga espiritu; mohunghong kini og kalinaw
ug hingpit nga kalipay ngadto sa ilang mga kalag; mokuha kini sa dautang tinguha,
kayugot, panagbangi, ug sa tanang mga dautan gikan sa ilang mga kasingkasing;
ug ang tanan nilang tinguha mao ang pagbuhat sa maayo, pagpakita sa
pagkamatarung ug pagtukod sa gingharian sa Dios.

3. “Sultihi ang mga kaigsoonan nga kon sila mosunod sa espiritu sa Ginoo sila
mopadayon sa husto.

4. “Siguroa sa pagsulti ang mga tawo sa pagsunod sa Espiritu sa Ginoo.”

Pagpamatuod Ipamatuod ang bili sa gasa sa Espiritu Santo diha sa imong kinabuhi, ug ipahayag
ang imong pasalamat nga ang Langitnong Amahan mihatag niini nga gasa aron
sa pagtabang kanato. Kon angay, mahimo ka nga mosulti ngadto sa mga sakop sa
klase mahitungod sa usa ka higayon nga giaghat ka sa Espiritu Santo.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagkat-on sa pagpaminaw ngadto sa mga
pag-aghat sa Espiritu Santo ug sa pagsunod niadto nga mga pag-aghat kon sila
makadawat niini.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Isaysay sa imong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga asoy gikan sa
journal ni Wilford Woodruff, kinsa sa kaulahian nahimong ikaupat nga
Presidente sa Simbahan:



“Dihang mibalik ako sa Winter Quarters gikan sa [usa ka misyon sa England], 
si Presidente Young misulti kanako, ‘Igsoong Woodruff, gusto nako nga imong
dad-on ang imong asawa ug mga anak ngadto sa Boston, ug mopuyo didto
hangtud nga imong mapundok ang tanang mga Santos sa Dios sa New England
ug sa Canada ug modala kanila ngadto sa Zion.’ Akong gibuhat kon unsay
iyang gisulti kanako. Naabtan ako og duha ka tuig sa pagpundok sa tanan, ug
naulahi ako uban sa usa ka pundok. Dihang miabut ako sa Pittsburgh uban
niini nga pundok kilumkilum kadto, ug nakakita ako og usa ka bapor nga mao
pa lang ang pag-andam sa paglarga. Miadto dayon ako sa kapitan ug nangutana
kaniya kon andam na ba siya sa paglarga. Miingon siya nga andam na siya. ‘Pila
na ba kabuok ang imong mga pasahero?’ ‘Dosientos singkwenta.’ ‘Madala pa ba
nimo ang laing usa ka gatus?’ ‘Madala nako.’ ‘Nan,’ miingon ako, ‘gusto ko nga
mosakay kuyog nimo.’ Ang mga pulong daw lisud mogawas gikan sa akong ba-
ba dihang ang Espiritu Santo miingon ngari kanako, ‘Ayaw gayud pagsakay, ni
ang imong pundok niana nga bapor.’ . . . Milingi ako ug miingon sa kapitan
nga nakahukom ako nga dili lang una molarga sa pagkakaron. Kadto nga bapor
milarga na. Madulom kadto nga gabii, ug sa wala pa makalayo ang bapor
nasunog kini, ug ang tanang sakay niini nangamatay. Kauban unta kami
niadtong mga nangamatay, kon dili pa lang tungod nianang tigpahimangno
nga anaa kanako” (Collected Discourses Delivered by President Wilford Woodruff,
His Two Counselors, the Twelve Apostles, and Others, gihugpong ni Brian H. Stuy,
5 ka bolumen [1987–92], 5:239).

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakig-ambit, kon angay, sa mga kasinatian
dihang sila o ilang kaila naluwas tungod sa pag-aghat gikan sa Espiritu Santo.

2. Pagdala sa klase og makaon, sama sa usa ka kendi, o usa ka magamit nga
aytem, sama sa lapis. Ipakita kini nga aytem ngadto sa usa ka sakop sa klase,
nga mag-ingon nga usa kini ka gasa gikan nimo. Dayon sultihi ang sakop sa
klase sa pagbutang sa aytem diha sa bulsa o ilalom sa lingkuranan ug dili na
magtagad niini. Human kini mabuhat sa sakop sa klase, pangutan-a siya:

• Unsa man ang gamit niini nga gasa alang kanimo sa pagkakaron?
Malipayon ka ba nga nahatagan ka niini nga gasa? Imo ba gayud nga
nadawat kini nga gasa?

• Unsa man unta ang gusto nimong buhaton niini nga gasa?

Ipasabut nga ang gasa sa Espiritu Santo gihatag ngadto sa tanang mga sakop sa
Simbahan dihang sila gikumpirmahan human sa bunyag. Kini bililhon kaayo
nga gasa gikan sa atong Langitnong Amahan. Apan sa kasagaran atong gibuhat
ang espirituhanong tugbang sa pagbutang sa atong gasa diha sa bulsa o sa
ilalom sa lingkuranan, nga nagbaliwala niini. Aron kini nga gasa mahimong
magmapuslanon ug adunay bili ngari kanato, kinahanglan kita nga tinud-anay
nga “modawat sa Espiritu Santo” pinaagi sa pagpangita ug pagpaminaw ngadto
sa iyang mga pag-aghat.

3. Kon anaa ang Video nga Suplimento sa Family Home Evening (Internasyonal)
(53736), ipakita ang “Pagsunod sa Espiritu,” usa ka unom ka minuto nga bahin.
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Pag-ila sa Personal 
nga Pagpadayag

Katuyoan Aron pagtudlo sa mga sakop sa klase nga mas makasabut, makadawat, ug
molihok alang sa personal nga pagpadayag.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Doktrina ug mga Pakigsaad 6:14–15; 9:7–9;
Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:9.

2. Sinatia ang imong kaugalingon sa mosunod nga mga kasulatan nga
naghulagway sa mga paagi nga ang pagpadayag mahimong moabut: Genesis
41:1–36; Lucas 1:26–38; 1 Nephi 4:1–18; 8; 16:10; Doktrina ug mga Pakigsaad
6:22–23; Moises 1:8; Joseph Smith—Kasaysayan 1:30, 33, 59, 62.

3. Dugang nga basahonon: Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pagpadayag,” 196.

4. Mahimo ka nga modapit sa bishop o lain nga bisita (uban sa pagtugot sa
bishopric) sa pagsaysay kabahin sa unsa nga paagi nga ang personal nga
pagpadayag nakaapekto sa iyang kinabuhi. (Mahitabo kini sa katapusan sa
leksyon; ang bisita dili kinahanglan nga anaa sa tibuok panahon sa klase).

5. Mga materyal nga gikinahanglan: Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga
pangmarka sa kasulatan alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag
sa mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha
sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang Unang Kapangulohan miingon, “Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nakautang og kabubut-on sa gigikanan niini, sa pagkaanaa niini,
ug sa paglaum niini alang sa umaabut ngadto sa mga baruganan sa nagpadayon nga
pagpadayag” (Church News, 10 Ene. 1970, 12). Ang propeta nagdawat og pagpadayag
alang sa tibuok Simbahan, apan ang matag usa makadawat og pagpadayag alang sa
iyang personal nga mga panginahanglan. Tabangi ang mga sakop sa klase nga
makahibalo sa kamahinungdanon sa personal nga pagpadayag sa ilang mga kinabuhi.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Pagpadayag Mao ang Paagi sa Dios sa Pagpakigsulti uban sa Iyang mga

Anak

Kalihokan Isulat ang letra P diha sa pisara ug pangutan-a ang mga sakop sa klase unsa nga
pulong nga may kalabutan sa ebanghelyo nga gipasabut niini. Kon ang mga
sakop sa klase dili dayon makatag-an sa Pagpadayag, pun-i og binagsa nga mga
letra hangtud ang mga sakop sa klase makatag-an sa sakto nga pulong.

Panaghisgutan • Unsa man ang pagpadayag? (Ang paagi sa Dios sa pagpakigsulti uban sa iyang
mga anak dinhi sa yuta.)

Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa mosunod nga kinutlo.

Leksyon
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“Ang balaan nga pagpadayag maoy usa sa labing mahinungdanong mga
konsepto ug mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo, kay kon wala kini, ang
tawo dili masayud mahitungod sa mga butang sa Dios ug dili maluwas sa bisan
unsa nga ang-ang sa kaluwasan sa kahangturan. Ang padayon nga pagpadayag
gikan sa Dios ngadto sa iyang mga santos, pinaagi sa Espiritu Santo . . . nakahimo
nga posible sa inadlaw nga giya diha sa matuod nga mga agianan ug nagdala sa
matinud-anon nga kalag ngadto sa hingpit ug mahangturong kaluwasan sa
celestial nga gingharian” (Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan "Pagpadayag" 196).

• Ang pipila ka mga simbahan nagtuo nga ang pagpadayag nahunong, nga ang
Dios wala na makigsulti uban sa iyang mga anak dinhi sa yuta. Ngano nga
importante man nga mahibaloan nga ang pagpadayag nagpadayon karon?

Matag Takus nga Sakop sa Simbahan Adunay Katungod nga Makadawat og
Personal nga Pagpadayag

Kinutlo ug
panaghisgutan

• Kinsa man ang makadawat og pagpadayag? (Mahimo nimong ilista ang mga
tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara.)

Ipabasa sa usa ka sakop ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Boyd K.
Packer:

“Ang pagpadayag dili lamang kutob sa propeta. Giambitan kini sa mga General
Authorities.

“ . . . Ang mga amahan ug mga inahan usab mahimo nga makadawat og pagdasig,
pagpadayag . . . aron sa pagtabang sa paggiya sa ilang mga pamilya. Ug dayag
lamang nga ang matag usa kanato, kon kita motuman niini, mahimo nga
magdadawat sa espirituhanong mga pakigsulti alang sa atong kaugalingong
personal nga giya” (sa Conference Report, Abr. 1974, 135; o Ensign, Mayo 1974, 93).

Ipasabut nga ang matag takus nga sakop sa Simbahan adunay katungod nga
makadawat og pagpadayag, apan ang matag usa kanato gihatagan og pagpadayag
pinasikad sa atong mga responsibilidad ug pagkatinugyanan.

• Kinsa man ang adunay katungod sa pagdawat og pagpadayag alang sa tibuok
Simbahan? (Ang propeta.)

• Alang sa ward? (Ang bishop.)

• Alang sa Primary sa ward? (Ang presidente sa Primary sa ward.)

• Alang sa inyong pamilya? (Ang inyong amahan ug inahan.)

• Alang sa matag usa kaninyo? (Kamo.)

Ipasabut og maayo nga ang matag sakop sa klase, kon siya naningkamot nga
magpuyo sa matarung nga paagi, adunay katungod ug kahigayunan nga
makadawat og personal nga pagpadayag.

Ang Pagpadayag Moabut sa Daghang Nagkalain-lain nga mga Paagi

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Ipasabut og maayo nga ang mga pagpadayag sa Dios moabut sa nagkadaiyang
mga paagi.



• Unsa man ang pipila ka mga pamaagi nga gigamit sa Dios aron sa
pagpakigsulti uban sa iyang mga anak?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Sa higayon nga
makahisgut ang mga sakop sa klase og usa ka pamaagi, pangutana kon
makahunahuna ba sila og usa ka hitabo diha sa mga kasulatan o kasaysayan sa
Simbahan dihang kini nga pamaagi sa pagpadayag gigamit. (Paggahin lamang
og pipila ka mga minuto niini nga panaghisgutan.)

Ang mga tubag mahimo nga maglakip sa:

1. Langitnong mga sinugo (ang pagpakita ni Moroni ngadto ni Joseph Smith;
ang pagpakita ni anghel Gabriel ngadto ni Maria, ang inahan ni Jesus).

2. Mga panan-awon ug mga damgo (ang panan-awon ni Moises kabahin sa
paglalang sa yuta; ang damgo ni Lehi; ang paghubad ni Jose sa damgo sa
Paraon; ang damgo ni Brigham Young kabahin ni Joseph Smith, nga
gihisgutan diha sa leksyon 14).

3. Sagrado nga mga himan (ang paggamit ni Lehi sa Liahona alang sa giya; ang
paggamit ni Joseph Smith sa Urim ug Thummim aron sa paghubad sa
Basahon ni Mormon).

4. Pagdasig (si Oliver Cowdery nakadawat og kalinaw ug pagpamatuod pinaagi
sa Espiritu Santo; si Nephi nakatino unsaon sa pagbaton sa mga palid nga
tumbaga gikan ni Laban).

• Unsa nga pamaagi sa pagpadayag ang kasagarang masinati sa mga sakop sa
Simbahan? (Pagdasig.)

Presentasyon 
sa magtutudlo

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang pagdasig moabut pinaagi sa
Espiritu Santo, ug mahimong moabut pinaagi sa mga pagbati, mga hunahuna, o
mga pulong. Ribyuha gikan sa leksyon 14 ang mga paagi nga ang Espiritu Santo
mahimo nga modasig kanato (tan-awa sa mga pahina 91–92).

Ipasabut nga ang personal nga pagpadayag mahimo usab nga moabut kanato
pinaagi sa mga kasulatan o laing tawo. Ang Espiritu Santo mahimong moaghat
kanato sa pagbasa og usa ka pihong bersikulo sa kasulatan, o mahimo niyang
dasigon ang usa ka ginikanan, magtutudlo, o lider sa Simbahan sa pagsulti
kanato kon unsay gikinahanglan natong madunggan. (Pananglitan, dihang si
Joseph Smith nagkinahanglan nga masayud unsa nga simbahan ang apilan,
giaghat siya nga mag-ampo dihang nagbasa siya sa Santiago 1:5 diha sa Biblia.)
Ang mga panalangin sa priesthood mahimo usab nga bililhong mga tinubdan
sa personal nga pagpadayag.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Daghang mga sakop sa klase ang nakadawat ug nakaila sa pagdasig gikan sa Espiritu
Santo. Ang pipila, bisan pa niana, mahimong wala pa makadawat niini o mahimong
wala pa makaila niini isip pagdasig. Kon angay, awhaga ang mga sakop sa klase kinsa
sinati sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo sa pagpakig-ambit sa ilang mga kasinatian
ngadto sa ubang mga sakop sa klase.

Mahimo nimong ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga si Satanas
naningkamot sa pagsundog sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Tan-awa sa
ikatulong kalihokan sa pagpalambo alang sa kasayuran nga imong mapakig-
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ambit kon unsaon sa pag-ila tali sa tinuod nga personal nga pagpadayag ug sa
sinuon nga mga pag-aghat gikan ni Satanas.

Mga istorya ug
panaghisgutan

Isaysay sa imong kaugalingon nga mga pulong ang mosunod nga mga istorya.
Hisguti uban sa mga sakop sa klase kon sa unsa nga paagi nga ang tawo sa kada
istorya nakadawat og personal nga pagpadayag pinaagi sa pagdasig.

Istorya 1

Niadtong 1921 sila si Elder David O. McKay (kinsa sa kaulahian nahimong
ikasiyam nga Presidente sa Simbahan) ug si Hugh J. Cannon mibisita sa mga
misyon sa tibuok kalibutan. Samtang didto sa Hawaii, mibisita sila sa bulkan sa
Kilauea, ang pinakadako nga aktibong bulkan sa kalibutan, uban sa pipila ka mga
misyonaryo. Nakadiskobre sila og usa ka natural nga balkon nga anaa gayud sa
sulod sa bulkan, ug sila si Elder McKay ug ang pipila ka mga misyonaryo
mikanaog aron sa pagbarug diha niini. Niini nga balkon gawas sila sa mabugnaw
nga hangin ug adunay talagsaon nga talan-awon sa sulod sa bulkan. Pagkataud-
taod, si Elder McKay miingon, “Mga kaigsoonan, akong nabati nga kinahanglan
kitang mogawas dinhi.” Hapit diha diha dayon human sila nakakatkat pabalik
ngadto sa ibabaw, ang balkon diin ilang gibarugan nahagsa ug natagak ngadto sa
tinunaw nga gabaga nga lapok sa ubos. (Tan-awa sa Cherished Experiences from the
Writings of President David O. McKay, gihugpong ni Clare Middlemiss, giusab nga
edisyon [1976], 51–53.)

Istorya 2

Usa ka batan-on nga anciano sa Simbahan diha sa army nga nadestino sa
Australia sa panahon sa Ika–II nga Gubat sa Kalibutan. Nakaila niya ang usa ka
pamilya nga nagpuyo sa duol nga umahan ug migahin og daku-dakong panahon
uban kanila kon walay trabaho. Ang mga sakop sa pamilya nahimong interesado
sa ebanghelyo ug nagtinguha nga makakat-on kabahin niini. Ang anciano
nakatambong og seminary, priesthood miting, ug mga klase sa Simbahan
samtang bata pa apan mibati nga dili angay nga motudlo sa ebanghelyo niini nga
pamilya. Siya nakahukom, bisan pa niana, sa pagbuhat sa iyang pinakamaayo ug
sa pag-ampo alang sa tabang. Sa kaulahian iyang gipasabut nga sa iyang
pagpaningkamot sa pagtudlo sa pamilya mikutlo siya og daghang mga kasulatan
nga dugay na niyang nakalimtan.

Istorya 3

Dihang si Annie natawo gamay kaayo siya nga ang singsing sa kasal sa iyang
inahan moarang sa iyang pulso. Dihang namatay ang inahan ni Annie, iyang
gibilin ang singsing kang Annie. Usa ka adlaw niana si Annie misul-ob sa singsing,
nga gipangga kaayo niya, samtang nagbuhat siya sa iyang buluhaton sa balay.
Dihang nahuman na ang tanang buluhaton, nabantayan niya nga ang singsing
nawala. Nataranta siyang nangita diha sa balay, apan wala gayud kini makit-i. Sa
katapusan miluhod siya ug nag-ampo sa Langitnong Amahan nga tabangan siya.
Siya mibati nga kinahanglan siyang mangita diha sa lawak-katulgan. Iyang gitan-
aw bisan asa sa sulod, apan wala makakita sa singsing. May kahigawad, miadto
siya sa lain nga lawak, apan siya mibati pag-usab nga kinahanglan siyang mangita
didto sa lawak-katulgan. Sa iyang pagsulod sa pultahan sa lawak-katulgan, didto
ra, sa ilalom sa higdaanan, iyang nakit-an ang singsing.



Makapangayo Kita alang sa Personal nga Pagpadayag

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga usahay ang pagdasig o pagpadayag yano ra nga moabut kanato,
sama sa nahimo niini ngadto kang Elder McKay diha sa nag-una nga istorya. Sa
kasagaran, bisan pa niana, kinahanglan kita nga mangayo alang sa pagpadayag
nga atong gikinahanglan, sama sa gibuhat sa mga tawo sa laing duha ka mga
istorya.

• Giunsa ni Annie ug sa batan-on nga elder sa kasundalohan sa pagpangayo sa
personal nga pagpadayag? (Pinaagi sa pag-ampo.)

Ipasabut nga dihang sila si Joseph Smith ug Oliver Cowdery nagtrabaho sa
paghubad sa Basahon ni Mormon, ang Ginoo mitudlo ni Oliver kon unsaon sa
pagpangita ug pagdawat sa pagpadayag nga iyang gikinahanglan aron
makahubad. Mahimo natong gamiton ang susamang sumbanan sa pagpangita
og personal nga pagpadayag.

Basaha uban sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 9:7–9, ug
hisguti ang mga lakang alang sa pagdawat og pagpadayag nga gihatag niini nga
mga bersikulo. Ipasabut nga kinahanglan kitang mangutana sa Langitnong
Amahan kon ang usa ka desisyon husto ba kay sa paghangyo kaniya nga
mohimo sa desisyon alang kanato.

Ipasabut nga dili kinahanglan nga makadawat kita sa atong pagdasig pareho sa
paagi sa pagdawat ni Oliver Cowdery. Mahimo kitang makabaton og pagbati sa
kalinaw kay sa pag-init sa dughan, o mahimo nga dili kita komportable
mahitungod sa sayop nga desisyon kay sa pagkalimot niini.

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Unsa nga pihong mga butang diin ang mga tawo sa inyong pangidaron
mahimong mangita og personal nga pagpadayag? (Kon angay alang sa imong
klase, mahimo ka nga moilis sa unang kalihokan sa pagpalambo alang niining
panaghisgutan ginamit ang pisara.)

Isulat ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Ang mga tubag
mahimong maglakip sa:

Pagbatok sa tintasyon.
Pagsabut sa mga kasulatan.
Paglahutay sa kasakit ug mga pagsulay.
Pagbuntog sa pagkawalay paglaum.
Pagpadayon nga luwas.
Pagpili og mga higala.
Pagdawat og pagpamatuod.
Pagpangandam alang sa usa ka misyon.
Pagtuman og balaan nga mga tawag sa Simbahan.
Pagtagad sa mga sakop sa pamilya.

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Lorenzo Snow, ikalima nga Presidente sa Simbahan:

“Ang espiritu sa Dios . . . mopadayag ngadto sa [mga tawo], bisan diha sa
pinakayano sa mga butang, unsa ang ilang buhaton, pinaagi sa paghimo og 
mga sugyot ngadto kanila. Kinahanglan kita nga maningkamot sa pagkat-on 
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sa kinaiya niini nga espiritu, aron nga atong masabtan ang mga sugyot niini, 
ug dayon kanunay kita nga makahimo sa husto. Mao kini ang labing dako nga
kahigayunan sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nasayud kita nga ato
kining katungod nga makabaton sa mga pagpadayag sa espiritu sa matag adlaw
sa atong mga kinabuhi” (sa Conference Report, Abr. 1899, 52).

Ipasabut og maayo ngadto sa mga sakop sa klase nga makatinguha sila sa giya sa
Ginoo sa bisan unsang hilisgutan.

Kinahanglan Gayud Kita nga Molihok diha sa Pagpadayag nga Atong
Madawat

Mga istorya ug
panaghisgutan

Ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga kon makadawat na gani kita og
pagpadayag o pagdasig mahitungod sa bisan unsa nga atong buhaton,
kinahanglan kita nga molihok. Basaha o ipabasa sa mga sakop sa klase ang
mosunod nga mga istorya, ug hisguti unsa kaha unta ang nahitabo kon ang
tawo sa kada istorya wala molihok alang sa pagdasig.

Istorya 1

“Nanakay kami og mga kabayo didto sa ranso sa akong uyoan. Si Papa miingon
nga ang akong manghud nga lalaki ug babaye ug ako mahimong magsakay
padulong ngadto sa umahan diin ang akong uyoan nagtrabaho. Bag-o pa lang
kami nga mibiya dihang ang akong igsoon nga lalaki ug babaye miingon nga
dili sila ganahan nga moadto. Nagsugod ako sa pagtadlas sa umahan, dihang
daw dunay tawo nga nagsulti, ‘Balik.’ Sa sinugdan nagpadayon lang gihapon
ako, apan ang tingog mibalik na usab. Hinay kaayo kadto nga tingog. Akong
gipahunong ang kabayo. Sa maong higayon ang kabayo nakakita og dakong
bitin ug misugod sa pagsuki. Ako kining napatuyok og napakalma, apan kon
nagpakusog pa kami dihang misuki kini nalagpot na unta ako ug nasamdan.”

• Unsa kaha unta ang nahitabo kon kini nga tawo mibaliwala sa tingog nga
nag-ingon, “Balik”?

Istorya 2

“Kuyog ako niadto uban sa pipila ka mga higala. Ang usa ka batang babaye nga
dili sakop sa Simbahan, ug ako nakahunahuna nga kinahanglan ko nga mosulti
kaniya unsa ang gituohan sa atong simbahan. Ang paghunahuna pa lang gani
mahitungod niini nakapakuyaw na kanako. Naghunahuna ako nga dili gayud
nako mahimo, apan may daw nagsulti ngari kanako, ‘Oo, mahimo nimo.
Padayon lang.’ Ako siyang gisultihan nga gusto ko nga mosulti kaniya
mahitungod sa atong simbahan. Miingon siya, ‘Sige,’ busa gihimo nako. Wala
ako mobati og kahadlok. Sa wala madugay nangutana na siya, ug ang tanang
mga batang babaye nagsulti kaniya mahitungod sa Simbahan. Nag-istoryahanay
kami sulod sa taas nga panahon. Nalipay ako nga nakadawat ako og kaisug sa
pagpangutana kaniya.”

• Unsa kaha unta ang nahitabo kon kini nga batang babaye wala motuman sa
pagdasig sa pagsulti ngadto sa iyang higala mahitungod sa Simbahan?

Ipasabut nga niini nga kahimtang, ang batang babaye dili ra masakitan sa
pagbaliwala sa iyang pagdasig, apan ang iyang higala wala unta makahibalo
mahitungod sa Simbahan nianang higayona. Ipasabut usab nga kon kita dili



molihok alang sa pagdasig nga atong madawat, mahimong mas lisud nga
makadawat og pagdasig sa sunod higayon nga gikinahanglan nato kini. Kon
labaw kitang magtinguha ug maglihok alang sa personal nga pagpadayag, mas
labaw pa nga kita angayan nga modawat niini.

Pagpamatuod Ipasaysay sa bisita ang mahitungod sa unsa nga paagi nga ang personal nga
pagpadayag nakaapekto sa iyang kinabuhi. Kon wala ka makadapit og usa ka
bisita, isaysay ang mahitungod sa unsa nga paagi nga ang personal nga
pagpadayag nakaapekto sa imong kinabuhi, o hatag og pagpamatuod
mahitungod sa kamahinungdanon sa personal nga pagpadayag diha sa atong
mga kinabuhi.

Awhaga ang mga sakop sa klase nga magmainampoong magtinguha sa personal
nga pagpadayag kon nagkinahanglan sila og giya sa ilang mga kinabuhi.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Isulat diha sa lain nga mga piraso sa papel ang mga kahimtang diin ang mga
sakop sa klase mahimong magkinahanglan og personal nga pagpadayag (pag-
andam og dili mominos sa usa ka piraso nga papel alang sa matag sakop sa
klase). Ibutang kini nga mga piraso sa papel diha sa usa ka panaksan, basket,
o garapon ug dad-a kini nganha sa klase. Pagdala usab og botelya nga gamay
og liog, sama sa botelya sa softdrink.

Ipahan-ay sa mga sakop sa klase ang ilang mga lingkuranan sa usa ka lingin.
Ibutang ang botelya sa salog diha sa tunga-tunga sa lingin, ug patuyoka kini.
Kon ang botelya mohunong na sa pagtuyok, ang sakop sa klase nga gitudlo
niini mopili og usa ka piraso nga papel ug mosulti sa unsa nga paagi nga ang
personal nga pagpadayag makatabang kon siya anaa niana nga kahimtang.

Kon ang sakop sa klase makatubag na, siya ang mopatuyok sa botelya, ug
turno na sa lain nga sakop sa klase ang pagpili og usa ka piraso nga papel
(kon ang botelya motudlo ngadto sa sakop sa klase kinsa nakahuman na,
tuyoka kini pag-usab).

Posible nga mga kahimtang:

Natintal ka sa paggamit og makadaot nga mga drugas.
Ang imong inahan nasakit og kanser.
Ikaw walay suod nga mga higala.
Ikaw mibati nga kulang ka og pagpamatuod.
Ang imong amahan nawad-an og trabaho.
Gusto nimong mas masabtan ang mga kasulatan.
Gusto nimong mahibaloan unsaon sa pagsugod sa pagpangandam alang sa

usa ka misyon.
Dili nimo ikasabut ang imong magulang nga lalaki.

2. Kon anaa ang Video nga mga Pasundayag sa Basahon ni Mormon (53911),
ipasalida ang “Akong Andamon ang Dalan,” usa ka pito ka minuto nga bahin.
Hisguti ngano nga ang batan-ong babaye diha sa bahin nagkinahanglan og
personal nga pagpadayag ug giunsa niya kini pagdawat.
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3. Ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga usahay si Satanas makahatag
kanato og lig-on nga mga pagbati nga mahimo natong masaypan nga
pagpadayag gikan sa Dios. Si Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles nagtudlo kanato unsaon nga kita makaila sa pagbati
nga gikan ni Satanas. Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga
pamahayag gikan ni Presidente Packer:

“Adunay mahimong sinuon nga mga pagpadayag, mga pag-aghat gikan sa
yawa. . . . Samtang buhi pa kamo, sa usa ka paagi o sa lain ang kaaway
maningkamot nga kamo mahisalaag. . . . Kon ugaling makadawat kamo og
usa ka pag-aghat nga mobuhat og usa ka butang nga makapahimo kaninyo
nga mobati og kabalisa, butang nga kamo nasayud sa inyong hunahuna nga
sayop ug sukwahi sa mga baruganan sa pagkamatarung, ayaw kini
panumbalinga!” (sa Conference Report, Okt. 1994, 78–79; o Ensign, Nob.
1994, 61; mga italiko sa orihinal).

Mahimo nimong ipasabut nga sa kahimtang nga sama niini, ang pagbati sa
kabalisa mao ang tinuod nga pagpadayag. Kini nga pagkabalisa mao ang
Espiritu Santo nga nagpasidaan kanato nga unsay atong gihunahuna sayop.

Ipasabut og maayo ngadto sa mga sakop sa klase nga ang Dios dili gayud
mohatag kanila og personal nga pagpadayag nga mosukwahi kon unsay
napadayag na diha sa mga kasulatan.
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Gunit sa Gunitanan 
nga Puthaw

Katuyoan Aron pagpalambo diha sa mga sakop sa klase og pagpasalamat alang sa mga
kasulatan ug sa ilang tinguha sa pagtuon ug sa paggamit niini.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang 1 Nephi 8; 15:23–24; 19:23; 2 Nephi
4:15–16; Doktrina ug mga Pakigsaad 1:38; 18:34–36; 68:3–4.

2. Isulat diha sa lain nga kard ang kada usa sa lima ka mga kahimtang nga
gihulagway sa leksyon diha sa pahina “00” [89] (o lima ka susama nga mga
kahimtang nga mas magamit sa mga sakop sa imong klase). Ilakip diha sa
kada kard ang paghulagway sa kahimtang ug ang pangutana nga nagsunod
niini, apan ayaw iapil ang mga pakisayrsan sa kasulatan nga nagsunod sa
pangutana.

3. Isinati ang imong kaugalingon sa mosunod nga mga kasulatan nga mahimong
magamit diha sa kalihokan ginamit ang kahimtang: Exodus 20:15; Mga Salmo
31:1; 37:8; Mateo 6:33; Lucas 15:11–32; 1 Mga Taga-Tesalonica 5:22; 1 Timoteo
4:12; 1 Nephi 3:7; 2 Nephi 2:27; 9:18; Mosiah 13:20; Alma 27:27; Doktrina ug
mga Pakigsaad 4:2; 10:5; 88:119; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13.

4. Pag-andam alang sa matag sakop sa klase og kopya sa binuhat nga kalendaryo
sama sa makita diha sa katapusan sa leksyon (pahina “00” [92]).

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Bolpen o lapis alang sa matag sakop sa klase.
b. Ang hulagway nga Ang Damgo ni Lehi kabahin sa Kahoy sa Kinabuhi

(hulagway 6 diha sa seksyon sa mga hulagway sa manwal; 62620).
c. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa

matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagdala
sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Kon magbasa kita sa mga kasulatan, susama ra kini nga kita naminaw sa Ginoo nga
direkta nga namulong ngari kanato (tan-awa sa D&P 18:35–36). Tabangi ang mga
sakop sa klase nga makasabut nga ang matinud-anon nga pagtuon sa kasulatan dili
lamang makahatag kanato sa giya ngadto sa pagsabut sa mahangturong mga
baruganan apan makahatag usab kanato sa kalig-on aron makasagubang sa mga
hagit karon pinaagi sa paghatag og pagdasig ug mga tubag sa atong mga problema. Si
Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon: “Tungod
kay kita nagtuo nga ang pagbasa sa kasulatan makatabang kanato aron makadawat
og pagpadayag, kita giawhag nga balik-balikon pagbasa ang mga kasulatan. Niining
paagiha, makabaton kita og katungod sa paggamit sa unsa ang gusto sa atong
Langitnong Amahan nga atong mahibaloan ug buhaton sa atong kaugalingong mga
kinabuhi karon. Kana ang usa ka hinungdan nga gituohan sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw sa pagtuon sa kasulatan” (“Scripture Reading and Revelation,” Ensign,
Ene. 1995, 8).
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Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon “Ang Akong Kalag Nalipay sa mga Kasulatan”

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Harold B. Lee, ikaonse nga Presidente sa Simbahan:

“Kon aduna may usa ka butang nga labing gikinahanglan niini nga panahon sa
kasamok ug kahigawad, dihang ang mga lalaki ug mga babaye ug kabatan-onan
ug batan-on nga mga hingkod nawad-an og paglaum sa pagpangita alang sa mga
tubag sa mga problema nga nagpasakit sa katawhan, mao kini ang ‘gunitanan
nga puthaw’ isip usa ka luwas nga giya diha sa tul-id nga dalan padulong ngadto
sa kinabuhing dayon” (Stand Ye in Holy Places [1974], 351).

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Unsa man kaha ang “gunitanan nga puthaw” nga gipasabut ni Presidente Lee?

Dawata ang tanang mga tubag, ug dayon ipasabut nga si Presidente Lee nagpa-
sabut ngadto sa gunitanan nga puthaw nga nakita ni propeta Lehi diha sa usa
ka damgo. Ipakita ang hulagway sa damgo ni Lehi ug sa daklit iasoy ang 
1 Nephi 8. Dayon ipabasa sa mga sakop sa klase ang 1 Nephi 15:23–24.

• Sa unsa nga mga paagi nga ang pulong sa Dios matandi sa usa ka gunitanan
nga puthaw?

• Asa nato makita ang pulong sa Dios?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Kon ang ilang
mahinganlan mao lang ang sumbanan nga mga kasulatan, ipabasa nila ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 1:38, ug idugang ang “mga pagtulun-an gikan sa
mga propeta sa ulahing mga adlaw” nganha sa lista. Ipasabut nga ang mga
kasulatan (lakip na ang mga pagtulun-an gikan sa mga propeta sa ulahing mga
adlaw, nga giisip nga kasulatan) naglangkob sa pulong sa Dios ngadto sa iyang
mga katawhan (tan-awa usab sa D&P 18:34–36; 68:3–4).

Istorya ug
panaghisgutan

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag nga gisaysay ni
Presidente Spencer W. Kimball mahitungod sa pipila ka mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw nga miadto sa gubat:

“Pipila sa atong mga tawo gibilanggo ug gilain gayud. Wala tugoti nga
makahupot og mga kasulatan, sila sa kaulahian misaysay kon giunsa nila
pagpangandoy ang mga pulong sa kamatuoran, labaw pa kay sa pagkaon, labaw
pa gani sa mismong kagawasan. Unta ang gihatag kanila mao lamang ang
gamay nga bahin sa Biblia o Basahon ni Mormon nga anaa lang sa atong mga
estante nga walay gamit! Nakakat-on sila pinaagi sa lisud nga kasinatian susama
sa mga pagbati ni Nephi dihang siya miingon:

“ ‘Kay ang akong kalag nalipay sa mga kasulatan, ug ang akong kasingkasing
namalandong kanila, ug nagsulat kanila alang sa kasayuran ug kaayohan sa
akong mga anak.

“ ‘Tan-awa, ang akong kalag nalipay sa mga butang sa Ginoo; ug ang akong
kasingkasing nagpalandong sa kanunay diha sa mga butang diin ako nakakita
ug nakadungog.’ (2 Nephi 4:15–16)” (“How Rare a Possession—the Scriptures!”
Ensign, Sept. 1976, 4).
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• Ngano nga ang mga kasulatan importante man kaayo alang niining mga
tawhana?

Hangyoa ang mga sakop sa klase nga mahilumong maghunahuna sa mga tubag
sa sunod nga mga pangutana:

• Unsa ka importante ang mga kasulatan alang kanimo? Ikaw ba “nalipay” sa
mga kasulatan?

“Ako Mipahisama sa Tanan nga mga Kasulatan ngari Kanato”

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Ngano nga importante man ang pagbasa ug pagtuon sa mga kasulatan? (Ang
mga tubag mahimong maglakip sa tungod kay nagpamatuod kini kang Kristo;
tungod kay ang Dios nagmando kanato sa pagbuhat sa ingon; tungod kay
nagtudlo kini kanato sa ebanghelyo; tungod kay makatabang kini kanato nga
makabaton o makapalambo sa atong pagpamatuod; tungod kay makatabang
kini kanato nga makakita sa mga solusyon sa atong mga problema.)

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa miagi nga leksyon mahitungod sa
personal nga pagpadayag. Ipasabut nga makadawat kita og personal nga
pagpadayag pinaagi sa pagbasa ug pagtuon sa mga kasulatan. Ang mga kasulatan
naglangkob sa tambag gikan sa Ginoo nga magamit ngari kanato ug mao usab
ngadto sa mga tawo kinsa una nga nakadawat ug nagtala niana nga tambag.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 1 Nephi 19:23. Ipabasa og
kusog sa usa ka sakop sa klase ang bersikulo.

• Unsay buot ipasabut sa “mipahisama sa tanan nga mga kasulatan” ngari sa
atong mga kaugalingon?

Istorya ug
panaghisgutan

Basaha o isaysay ang mosunod nga istorya:

Si Jessi Ramsey mao lang ang tin-edyer nga babaye sa gamay nga branch sa
Simbahan sa Sand Point, Alaska. Kanunay siya nga mobati nga nag-inusara ug
naghunahuna kon mituo ba gayud siya sa ebanghelyo. Siya miingon, “Sa
makadiyot, ako mibasa sa Basahon ni Mormon ug daw wala gayuy nasabtan. Si
Satanas daw nagbuhat gayud sa tanan niyang mahimo aron dili ako makabaton
og pagpamatuod.”

Dayon diha siyay walay ayo nga adlaw sa eskwelahan. Nakalimtan niya ang
pagkaon alang sa paniudto, nakiglalis uban sa usa ka higala, ug dayon naigo sa
usa ka bola sa hockey. Dihang miabut siya sa panimalay, misulod siya sa iyang
kwarto aron sa paghilak.

Siya mipasabut: “Sa akong paghunong og hilak, akong nabantayan nga
nalimtan nako ang akong tulo ka kombinasyon diha sa akong lamesa. Samtang
naglakaw ako aron sa paghipos niini, nahulog kini nga abli diha sa pahina nga
gipasup-itan og usa ka kard. Ang mga bersikulo nga gimarkahan akong nakita.
Akong nabasa diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10–11: ‘Hinumdumi ang
bili sa mga kalag mahinungdanon sa panan-aw sa Dios; Kay, tan-awa, ang
Ginoo nga imong Manunubos nag-antus sa kamatayon diha sa lawas; busa siya
nag-antus sa kasakit sa tanan nga mga tawo, nga unta ang tanan nga mga tawo
maghinulsol ug moduol ngadto kaniya.’



“Sa kalit lang ako nakaamgo nga si Kristo nahigugma kanako ug gusto ko nga
mas makaila pa kaniya. Nagpaabut ako nga ang akong pagpamatuod itunol ra
ngari kanako. Gipakaingon ko nga sayon ra kini. Nasayud na ako karon nga
kinahanglan akong mosiksik, mamalandong ug mag-ampo. . . . Kon ako adunay
hugot nga pagtuo, ang akong Manluluwas motabang kanako. . . .

“Nianang gabhiona nakahukom ako nga magsugod sa pagbasa pag-usab sa
Basahon ni Mormon. Niining higayona, anaa ang pasalig nga ako gayud kining
humanon” (Jessi Ramsey, “No Girl Is an Island,” New Era, Mar. 1994, 9).

• Giunsa ni Jessi sa “pagpahisama [sa] mga kasulatan nganha sa [iyang
kaugalingon]”? Sa unsa nga paagi nga nakatabang kini kaniya?

• Kanus-a kamo mibati nga ang usa ka kasulatan nga inyong nabasa piho nga
alang kaninyo? Sa unsa nga paagi nga ang mga kasulatan nakatabang kaninyo
nga makahimo og usa ka desisyon o makasulbad og usa ka problema?

Hatagi ang mga sakop sa klase og igong panahon aron sa paghunahuna
mahitungod niining mga pangutana sa dili pa motubag. Mahimo ka nga
mopakig-ambit og imong kaugalingong kasinatian.

Kalihokan ginamit
ang kasulatan

Ipasabut nga sa miaging istorya, si Jessi nakakita sa kasulatan nga nakatabang
kaniya pinaagi lamang sa pag-abli sa iyang mga kasulatan. Sa kasagaran, hinoon,
makakita kita sa mga tubag sa mga pangutana ug mga sulbad sa mga problema
pinaagi sa pagtuon ug pagsiksik sa piho nga mga kasulatan. (Mahimo nimong
tudloan ang mga sakop sa klase unsaon paggamit sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan sa dili pa magsugod sa mosunod nga kalihokan. Tan-awa ang unang
kalihokan sa pagpalambo alang sa dugang nga kasayuran.)

Bahina ang klase ngadto sa gagmay nga mga grupo, ug hatagi ang kada grupo og
usa ka kard nga naghulagway sa usa sa mosunod nga mga sitwasyon (o lain nga
sitwasyon nga magamit ngadto sa mga sakop sa klase). Ipasiksik sa mga sakop sa
kada grupo ang mga kasulatan alang sa mga bersikulo nga makatabang sa tawo
nga gihulagway diha sa ilang kard. (Adunay daghang mga kalagmitan alang sa
matag sitwasyon. Hatagi og panahon ang mga sakop sa klase aron sa pagsiksik sa
ilang mga kasulatan nga sila ra. Bisan pa niana, kon ang usa ka grupo maglisud
sa pagpangita sa mga bersikulo, giyahi ang grupo ngadto sa mga pakisayran nga
gilista uban sa tukma nga sitwasyon.)

Kon ang kada grupo makakita og dili mominos sa usa ka magamit nga
kasulatan, ipaambit sa mga sakop sa grupo ngadto sa tibuok klase ang sitwasyon
nga anaa sa ilang kard ug ang mga kasulatan nga ilang nakit-an. Ipasabut nila sa
unsa nga paagi nga kadtong mga kasulatan makatabang sa usa ka tawo diha sa
sitwasyon nga gihulagway.

Sitwasyon 1

Si Kent mao lang ang sakop sa Simbahan sa iyang eskwelahan. Kasagaran sa
iyang mga kauban sa klase nagtahud ug nagdayeg kaniya tungod sa pagsunod
niya sa mga sumbanan sa Simbahan, apan ang pipila ka mga estudyante
nagbugal-bugal ug nagsamok-samok kaniya.

• Unsa nga mga kasulatan ang makatabang ni Kent aron makasagubang sa
pagbugal-bugal ug pagsamok-samok nga iyang nadawat? (Mga Salmo 31:1; 
2 Nephi 9:18; D&P 10:5)
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Sitwasyon 2

Si Karla adunay igsoong babaye kinsa dili kaayo aktibo. Ang iyang mga ginikanan
migahin og dakong panahon sa pagpabalik sa iyang igsoong babaye ngadto sa
Simbahan. Dili pa dugay si Karla natintal nga mohunong na sa pagsimba aron
makadawat siya og bahin sa atensyon nga nadawat sa iyang igsoong babaye.

• Unsa nga mga kasulatan ang mahimong makatabang ni Karla aron mapugngan
kining negatibong mga hunahuna? (Mga Salmo 37:8; Lucas 15:11–32; Mosiah
13:20)

Sitwasyon 3

Atol sa miaging pipila ka mga semana, si Heather adunay daghang mga
responsibilidad ug mga kalisud. Daw siya wala nay igong panahon sa matag
adlaw sa paghuman sa tanan nga kinahanglan niyang himoon. Sa katapusan
nakahimo siya og desisyon nga dili na modawat og bag-ong mga responsibilidad.
Karon ang iyang bishop mitawag kaniya nga mahimong presidente sa iyang klase
sa Beehive.

• Unsa nga mga kasulatan ang mahimong makatabang ni Heather? 
(Mateo 6:33; 1 Nephi 3:7; D&P 4:2; 88:119)

Sitwasyon 4

Ang mga higala ni Clark nagplano og usa ka salosalo. Kabahin sa kalingawan
atol sa salosalo mao ang pagtan-aw og salida nga wala mahisubay sa mga
sumbanan sa Simbahan o sa pamilya ni Clark.

• Unsa nga mga kasulatan ang mahimong makatabang ni Clark sa paghimo 
og usa ka desisyon kabahin niini nga salosalo? (1 Mga Taga-Tesalonica 5:22; 
1 Timoteo 4:12; 2 Nephi 2:27)

Sitwasyon 5

Si Jamie ug usa ka higala nag-shopping. Human sila nakabiya sa tindahan, ang
higala mipakita ni Jamie sa pipila ka mga lapis nga iyang gikuha. Iyang giingnan
si Jamie nga sayon ra ang pagtago niini kon ang tindera wala magtan-aw ug nga
tungod kay ang mga lapis dili man mahal, wala siya makapasakit og bisan kinsa
pinaagi sa pagkuha niini. Iyang gihagad si Jamie sa pagkuha og butang sa sunod
nilang pag-adto sa tindahan.

• Unsa nga mga kasulatan ang mahimong makatabang ni Jamie nga makahukom
og unsay buhaton? (Exodo 20:15; Alma 27:27; Mga Artikulo sa Hugot nga
Pagtuo 1:13)

“Pagtuon sa Akong mga Pulong”

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Ngano nga importante man nga magtuon sa mga kasulatan matag adlaw, dili
lang kay sa panahon nga manginahanglan kita og piho nga tubag o solusyon?

• Ngano nga usahay maglisud man kita sa pagtuon sa mga kasulatan matag
adlaw?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa usa ka kolum sa pisara.
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• Unsa ang atong mahimo aron ang pagtuon sa mga kasulatan mahimong mas
sayon ug mas makahuluganon alang kanato?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa ikaduhang kolum sa pisara
ug sa daklit pahisguti ang kada usa. Dawata ang tanang mga tubag, apan
pokusi kadtong katukma sa mga kalisdanan nga gilista diha sa unang kolum.
Pananglitan, kon gilisdan kita sa pagtuon sa mga kasulatan tungod kay kita
katulgon na kaayo, makakita kita og laing oras sa adlaw aron magbasa.

Kalihokan ginamit ang kalendaryo

Hatagi ang matag sakop sa klase og bolpen o lapis ug kopya sa binuhat nga
kalendaryo. Pabutangi og mga petsa sa mga sakop sa klase ang kalendaryo,
magsugod karong adlawa.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagbasa og bisan unsa diha sa mga kasulatan—
bisan og usa ra ka bersikulo—matag adlaw sulod sa usa ka bulan. Sultihi sila sa
pagsubay sa ilang pagbasa pinaagi sa pagkolor o pagbutang og tsek diha sa kahon
alang sa matag adlaw nga nagbasa sila sa mga kasulatan. Padesisyona sila karon
dayon kon kanus-a ug asa sila mobasa ug ipasulat kini nga kasayuran diha sa luyo
sa kalendaryo.

Pagpamatuod Hatag og pagpamatuod mahitungod sa kamahinungdanon sa mga kasulatan,
ngadto sa kinatibuk-an sa Simbahan ug ngari kanato. Mahimo ka nga mopakig-
ambit og kaugalingong kasinatian diin ang mga kasulatan nakatabang kanimo.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagtuon sa mga kasulatan matag adlaw ug
modangup ngadto niini alang sa mga tubag sa kaugalingong mga pangutana o
mga solusyon sa mga problema.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Tudloi ang mga sakop sa klase unsaon sa paggamit sa mga tabang sa pagtuon
diha sa mga kasulatan sa Simbahan, sama sa mga sinulat sa ubos nga panid,
ug Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan. (Ang pagkat-on sa paggamit sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan labi nga makatabang alang sa mga kabatan-
onan nga mao pa lang ang pagkat-on sa pagtuon sa mga kasulatan.)

2. Pagdala ngadto sa klase og pipila ka mga hulagway nga gigunting gikan sa usa
ka magasin o pamantalaan. Ipakita ang mga hulagway ngadto sa mga sakop sa
klase ug ipapangita nila ang mga kasulatan nga magsilbing ulohan sa mga
hulagway. Mahimo nimo kini pinaagi sa paghatag og lahi nga hulagway
ngadto sa matag sakop sa klase ug sa pagpabuhat sa mga sakop sa klase nga
sila ra, o mahimo nimong ipakita ang samang hulagway ngadto sa tanang
mga sakop sa klase ug papangitaon sila og dungan sa tukma nga kasulatan.

Ang pipila ka mga ehemplo sa mga hulagway ug mga kasulatan nga
mahimong mag-uban niini naglakip sa:

a. usa ka kandila o bombilya—Mateo 5:14 (“Kamo mao ang kahayag alang sa
kalibutan”)
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b. ang mga bitoon sa kagabhion—Moises 1:33 (“Ug mga kalibutan nga dili
maihap Ako milalang”)

c. usa ka umahan—3 Nephi 15:24 (“Kamo akong karnero”) o 3 Nephi 10:4
(“Ako magtigum kaninyo ingon nga usa ka himongaan nga magtigum sa
iyang mga pisô sa ilalom sa iyang mga pako”)

d. usa ka kasagbotan nga talan-awon—Mga Salmo 23:2 (“Siya nagapahigda
kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw “)

e. usa ka bata—Mateo 18:3 (“Gawas kon mangausab kamo ug mangahimong
sama sa mga gagmayng bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa
langit”)

3. Taptapi ang mga mata sa usa ka sakop sa klase ug hangyoa siya sa paglakaw sa
usa ka tul-id nga linya latas sa kwarto (siguroa sa pagsibug ang mga lingkuranan
ug ubang mga babag diha sa agianan). Dayon pahimoa ang duha ka mga sakop
sa klase og usa ka minaomao nga “gunitanan nga puthaw” pinaagi sa pagbitad
og pisi o hikut latas sa kwarto ug hugot nga maggunit niini. Hangyoa ang
gitaptapan nga sakop sa klase sa paglakaw pag-usab sa usa ka tul-id nga linya
latas sa kwarto, niining higayona maggunit sa pisi o hikut. Ipakuha sa sakop sa
klase ang taptap, ug ipasaysay kaniya ngadto sa klase kon unsa nga paglakaw
latas sa kwarto ang mas sayon—ang usa nga adunay “gunitanan nga puthaw” o
ang usa nga wala. (Kon ang sakop sa klase nasayonan sa paglatas sa kwarto nga
wala ang pisi o hikut, pangutan-a kon unsa kalayo ang iyang malakaw sa tul-id
nga linya nga wala kini.)

Ipasabut nga ang pagpakabuhi nga wala ang mga kasulatan susama ra sa
paglakaw sa usa ka tul-id nga linya nga walay pisi aron mogiya kaninyo.
Ang mga kasulatan nagtabang kanato nga magpabilin diha sa dalan sa
pagkamatarung.
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Salamat, O Dios sa Propeta

Katuyoan Aron pagdasig sa mga sakop sa klase sa pagpaminaw, pagsunod, ug pagpaluyo sa
propeta.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Amos 3:7; Mateo 16:19; Mga Taga-Efeso
2:19–20; 1 Nephi 22:2; Mosiah 8:17; Doktrina ug mga Pakigsaad 1:14, 38;
21:4–6; 58:18; 68:3.

2. Paghimo og usa ka kopya sa dula-pulong nga tanghaga (crossword puzzle) nga
makita diha sa katapusan sa leksyon (pahina 116) alang sa matag sakop sa
klase. Kon dili ka makahimo og mga kopya, idrowing ang tanghaga diha sa
usa ka poster o diha sa pisara.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Bolpen o lapis alang sa matag sakop sa klase.
b. Usa ka hulagway sa Presidente sa Simbahan karon.
c. Pipila ka mga kopya sa bag-ohay nga mga isyu sa komperensya sa

Internasyonal nga Magasin alang sa kalihokan diha sa pahina “00” [94].
(Ang mga isyu sa komperensya gimantala sa Hulyo ug Enero alang sa
Internasyonal nga Magasin.)

d. Mga himno ug mga awit sa mga bata nga magamit sa mga sakop sa klase sa
pagkanta sa himno sa katapusan sa leksyon (tan-awa sa pahina “00” [96]).

e. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa
matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang Ginoo sa iyang gugma ug kaalam mitawag og mga propeta aron mogiya kanato 
ug motabang kanato nga makasagubang sa mga hagit sa atong panahon. Kini usa ka
panalangin ang masayran nga ang tambag nga atong madawat gikan sa propeta sama
ra nga kini direkta nga naggikan sa Ginoo. Ipasabut og maayo ngadto sa mga sakop sa
klase ang kamahinungdanon sa pagbaton og usa ka buhi nga propeta karon. Atong
gipaluyohan ang tanang mga sakop sa Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, apan kini nga leksyon nagpokus sa Presidente
sa Simbahan, ang tigpamaba sa Ginoo dinhi sa yuta.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Mga Mensahe Moabut gikan sa Ginoo pinaagi sa Propeta

Istorya ug
panaghisgutan

Basaha o isaysay ang mosunod nga istorya:

Daghang mga katuigan ang milabay, sa wala pay templo sa isla sa Tahiti, 30 
ka mga sakop sa Simbahan sa Tahiti ang dugay nang nagplano nga mobiyahe
ngadto sa Templo sa Hawaii. Nagkugi sila og trabaho sa pag-ayo sa usa ka barko
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ug mitigum sa kwarta nga gikinahanglan alang sa ilang pagbiyahe. Mihangyo
usab sila ug nakadawat og pagtugot alang sa ilang pagbiyahe gikan sa ilang
gobyerno ug gikan ni Presidente David O. McKay, kinsa mao ang Presidente 
sa Simbahan niadtong higayona.

Sa wala pa magsugod ang pagbiyahe, ang mga sakop sa Simbahan kinsa
mobiyahe gihangyo nga magpundok ngadto sa mission home alang sa usa ka
miting. Didto gipahibalo sila nga usa ka espesyal nga mensahe miabut nianang
adlawa gikan ni Presidente McKay. Mihangyo siya kanila nga dili na lang idayon
ang pagbiyahe ngadto sa Hawaii.

• Unsa kaha ang inyong bation kon nakahimo kamo sa tanan niini nga mga
pagpangandam ug dayon gitambagan kamo nga dili na lang moadto?

• Mausab ba ang inyong mga pagbati sa pagkasayud nga ang propeta sa Dios
mihangyo kaninyo nga dili na lang ipadayon ang pagbiyahe? Ngano o
nganong dili?

Ipakig-ambit ang katapusan sa istorya:

Ang mga sakop sa Simbahan wala makasabut nganong dili mahimong ipadayon
ang ilang pagbiyahe, apan sila adunay mga pagpamatuod nga si Presidente
McKay usa ka propeta, busa misunod sila sa iyang tambag.

Human sa pipila ka mga adlaw ang kapitan sa barko nga giplanohang gamiton sa
mga Santos nakadawat og tawag gikan sa dunggoanan diin ang barko nahimu-
tang. Giingnan siya nga paadtoon dayon kay ang iyang barko nag-anam og
kalunod. Dihang iyang gihiling ang iyang barko, iyang nakita nga ang mga nanag-
ayo kinsa gisuholan sa sayo pa mipintal sa nalata nga mga kahoy ug tayaon nga
mga tubo, nga nianang higayona naguba, nga maoy nakaingon nga ang barko
nalunod. Kon ang mga sakop sa Simbahan nakasugod sa pagbiyahe, nalunod na
unta ang barko samtang naglawig pa sila padulong ngadto sa Hawaii.

Ang mga sakop sa Simbahan midawat sa tambag sa propeta nga wala masayud
nganong gihatag kadto, apan karon nakasabut na sila nganong gitambagan sila
nga dili mopadayon sa pagbiyahe. Mapasalamaton sila nga misunod sila sa
tambag sa propeta.

Kalihokan Ipakita ang hulagway sa Presidente sa Simbahan karon.

Ipanghatag ang mga kopya sa Internasyonal nga Magasin nga naglangkob sa
bag-o nga mga pakigpulong sa komperensya. Mahimo nimong bahinon ang
mga sakop sa klase ngadto sa gagmay nga mga grupo ug hatagi og usa ka kopya
ang matag grupo, o mahimo ka nga mohatag og kopya sa matag sakop sa klase.
Papangitaa ang mga sakop sa klase og mga pakigpulong sa Presidente sa
Simbahan karon ug ipatan-aw ang piho nga mga butang nga iyang gitambag
nga atong buhaton.

• Unsa nga tambag ang bag-ong gihatag sa Ginoo kanato pinaagi sa propeta?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Ipamatuod nga ingon
nga ang mga tawo diha sa istorya gipanalipdan tungod kay misunod sila ni
Presidente David O. McKay, kita mapanalanginan kon mosunod kita sa tambag
sa propeta.
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Makahibalo Kita Nga ang Propeta Nagrepresentar sa Dios

Istorya ug
panaghisgutan

• Ngano nga importante man nga makabaton og usa ka pagpamatuod nga ang
Ginoo namulong pinaagi sa propeta?

Ipabasa sa usa ka sakop ang mosunod nga istorya nga gisaysay ni Elder Boyd K.
Packer:

“Mibiya ako sa opisina usa ka Biyernes sa hapon . . . [ug] naghulat sa elevator nga
mopaubos gikan sa ikalimang andana.

“Samtang ang mga pultahan sa elevator hilom nga naabli, didto nagbarug si
Presidente Joseph Fielding Smith. Adunay pagkatingala nga makita siya, kay ang
iyang opisina anaa man sa mas ubos nga andana.

“Sa akong pagkakita kaniya nga nagbarug diha sa pultahan, dihay miabut kanako
nga lig-ong pagsaksi—anaa nagbarug ang propeta sa Dios. Kana nga matahum
nga tingog sa Espiritu . . . gipamatuod ngari kanako nga kini mao ang propeta 
sa Dios.

“Ako dili kinahanglan nga mosulay sa paghubit niana nga kasinatian ngadto sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kana nga matang sa pagsaksi nagpaila niining
simbahana. Dili kini ingon nga gigahin niadtong anaa sa taas nga katungdanan.
Usa kini ka pagsaksi, dili lamang anaa apan mahinungdanon, ngadto sa matag
sakop” (sa Conference Report, Abr. 1971, 122–23; o Ensign, Hunyo 1971, 87).

• Giunsa ni Elder Packer sa pagkahibalo nga si Presidente Smith mao ang
propeta sa Dios?

Ipasabut nga ang pagpamatuod ni Elder Packer gipamatud-an pinaagi sa Espiritu
Santo, dili pinaagi sa pagkakita ni Presidente Smith. Kon angay, isaysay ngadto sa
mga sakop sa klase mahitungod kon giunsa nimo sa pagkadawat sa pagsaksi sa
Espiritu Santo nga ang Presidente sa Simbahan usa ka propeta sa Dios. Dapita ang
mga sakop sa klase sa pagsaysay kon giunsa nila pag-angkon og pagpamatuod
mahitungod sa propeta.

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Unsa ang atong mabuhat aron makadawat og pagsaksi gikan sa Espiritu Santo
nga ang Presidente sa Simbahan usa ka propeta sa Dios?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Ang pipila ka posible
nga mga tubag naglakip sa pag-ampo, pagpuasa, pagbasa sa mga mensahe sa
propeta, pagtan-aw o pagpaminaw sa kinatibuk-an nga komperensya, ug
pagsunod sa tambag sa propeta.

Ang mga Kasulatan Nagtudlo Kanato sa Pagsunod sa Propeta

Kalihokan ginamit
ang kasulatan

Hatagi ang matag sakop sa klase og bolpen o lapis ug kopya sa dula-pulong nga
tanghaga. (Kon wala ka makahimo og mga kopya sa tanghaga, idrowing kini diha
sa pisara o diha sa poster, basaha og kusog ang mga pangutana, ug patabanga og
buhat ang mga sakop sa klase aron sa pagkompleto sa tanghaga.) Awhaga ang
mga sakop sa klase sa pagmarka sa mga tudling sa kasulatan samtang nagbasa sila
niini. Hatagi og igong panahon ang tanan aron makakompleto sa tanghaga.
Pagkahuman sa mga sakop sa klase, basaha ug hisguti ang matag usa nga
nakompleto nga pamahayag. Sa ubos mao ang nakompleto nga mga pamahayag:
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Pababag

1. Ang Dios nagapadayag sa iyang mga tinago ngadto sa iyang mga alagad ang
mga propeta. (Tan-awa sa Amos 3:7.)

6. Ang propeta naghupot sa mga yawe sa gingharian sa langit. (Tan-awa sa
Mateo 16:19.)

7. Kadtong kinsa dili mopatalinghug sa mga pulong sa mga propeta isalikway.
(Tan-awa sa D&P 1:14.)

9. Kinahanglan kita nga modawat sa tambag sa propeta uban sa tanang
pagpailub ug hugot nga pagtuo. (Tan-awa sa D&P 21:4–5.)

Paubos

2. Ang propeta mamulong ingon nga giaghat sa Espiritu Santo. (Tan-awa sa D&P
68:3.)

3. Atong gipaluyohan ang Presidente sa Simbahan isip usa ka propeta,
manalagna, ug tigpadayag. Ang usa ka manalagna nasayud kabahin sa
nangagi na ug kabahin sa mga butang nga umaabut. (Tan-awa sa Mosiah
8:17.)

4. Ang tingog sa Ginoo ug ang tingog sa propeta ngadto sa Simbahan
managsama. (Tan-awa sa D&P 1:38.)

5. Ang organisasyon sa Simbahan gitukod diha sa patukoranan nga mao ang
mga apostoles ug mga propeta, uban ni Jesukristo ingon nga ulohang tukuran
nga bato. (Tan-awa sa Mga Taga-Efeso 2:19–20.)

8. Ang mga balaod sa gingharian (ang Simbahan) gihatag pinaagi sa mga
propeta. (Tan-awa sa D&P 58:18.)

“Salamat, O Dios sa Propeta”

Himno Ipasabut nga si William Fowler, usa ka kinabig nga taga-Britanya nabunyagan
niadtong 1849, nadasig gayud pag-ayo pinaagi sa paghunahuna mahitungod sa
usa ka propeta sa Dios nga nagpuyo taliwala sa mga katawhan nga iyang gisulat
ang mga pulong sa himno nga “Salamat, O Dios, sa Propeta” (Mga Himno ug mga
Awit sa mga Bata, p. 36).

Ipang-apud-apod ang mga himno ug mga awit sa mga bata ug ipaawit o ipabasa
ang mga pulong niini nga himno.

• Ngano nga mapasalamaton man kamo nga magiyahan pinaagi sa usa ka
propeta?

Pagpamatuod Ipakig-ambit uban sa mga sakop sa klase ang imong pagpamatuod mahitungod
sa Presidente sa Simbahan karon. Awhaga sila nga mosunod sa iyang tambag.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.
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1. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpataas sa ilang mga kamot kon
makasaysay sila sa ikasiyam nga artikulo sa hugot nga pagtuo. Dapita
kadtong kinsa mopataas sa ilang mga kamot sa pagsaysay niini. Kon walay
usa nga moboluntaryo sa pagsubli sa artikulo sa hugot nga pagtuo, tabangi
ang mga sakop sa klase sa pagribyu ug sa pagsag-ulo niini pinaagi sa
mosunod nga pagbansay:

Isulat ang artikulo sa hugot nga pagtuo diha sa pisara ug ipasubli kini sa mga
sakop sa klase sa pipila ka mga higayon. Sa matag higayon nga ila kining
sublion, papasa ang usa sa mahinungdanon nga mga pulong. Buhata kini
hangtud ilang masubli ang tibuok artikulo sa hugot nga pagtuo gikan sa
hunahuna.

• Ngano nga importante man nga motuo nga ang Dios “mopadayag pa og
daghan nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang kalabut sa
Gingharian sa Dios”?

• Kang kinsa man ipadayag sa Dios ang iyang kabubut-on kabahin sa
Simbahan, o sa iyang gingharian? (Sa Presidente sa Simbahan.)

2. Ipakita ang hulagway nga Mga Propeta sa Ulahing mga Adlaw (62575; Pakete
sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 506). Paggamit og usa ka piraso nga papel
aron sa pagtabon sa mga pangalan ubos sa unang laray sa mga hulagway, ug
tan-awa kon pila ka mga propeta ang mailhan sa mga sakop sa klase. Dayon
buhata ang sama sa ubang mga laray sa mga hulagway.
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Dula-pulong nga Tanghaga 
(Crossword Puzzle)

3.  Atong gipaluyohan ang Presidente sa Simbahan 
     isip usa ka propeta, manalagna, ug tigpadayag. 
     Ang usa ka manalagna nasayud kabahin sa nangagi 
     na ug kabahin sa mga butang nga __________. 
     (Tan-awa sa Mosiah 8:17.)

Pababag

1. Ang Dios nagapadayag sa iyang mga tinago ngadto 
sa iyang mga alagad ang mga __________. 
(Tan-awa sa Amos 3:7.)

6.   Ang propeta naghupot sa __________ __________ 
      sa gingharian sa langit. (Tan-awa sa Mateo 16:19.) 

7. Kadtong kinsa dili mopatalinghug sa mga pulong sa 
mga propeta __________. (Tan-awa sa D&P 1:14.)

9. Kinahanglan kita nga modawat sa tambag sa 
propeta uban sa tanang pagpailub ug __________ 
__________ __________. (Tan-awa sa D&P 21:4–5.)

Paubos

2.   Ang propeta mamulong ingon nga giaghat 
sa __________ __________. (Tan-awa sa D&P 68:3.)

4.  Ang tingog sa Ginoo ug ang tingog sa propeta ngadto 
     sa Simbahan __________. (Tan-awa sa D&P 1:38.)

8.  Ang __________ __________ sa gingharian (ang Simbahan) 
     gihatag pinaagi sa mga propeta. (Tan-awa sa D&P 58:18.)

   

5.  Ang organisasyon sa Simbahan gitukod diha sa 
     patukoranan nga mao ang mga apostoles ug 
     mga propeta, uban ni __________ ingon nga ulohang 
     tukuran nga bato. (Tan-awa sa Mga Taga-Efeso 2:19–20.)

Kompletoha ang dula-pulong nga tanghaga pinaagi sa pagsulat diha sa mga blangko 
sa mosunod nga mga pamahayag.
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Pagkasakop diha sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makabaton og labaw pa nga
pagpasalamat alang sa pagkasakop diha sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw ug aron pag-awhag kanila sa pagsalmot diha sa
misyon sa Simbahan, nga mao ang pagdapit sa tanan nga “moduol ngadto kang
Kristo” (Moroni 10:32).

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Juan 3:3–5; Mga Buhat 2:38; 2 Nephi 2:6–8;
3 Nephi 27:13–20; Doktrina ug mga Pakigsaad 1:30; 123:12; 128:15; 131:1–4;
Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:4.

2. Alang sa matag sakop sa klase, pag-andam og usa ka hugpong sa mosunod nga
ginunting nga mga pulong:

Ibutang ang matag hugpong sa ginunting nga mga pulong diha sa lain nga
sobre, magkuha sa usa ka ginunting nga pulong gikan sa matag hugpong.
Dayon ibutang ang matag ginunting nga pulong nga imong gikuha ngadto sa
lain nga mga sobre. Siguroa nga ang matag sobre kulangan og usa ka ginunting
nga pulong apan adunay duha nga laing ginunting nga mga pulong (tan-awa
sa kalihokan diha sa pahina “00” [100]).

3. Mga materyal nga gikinahanglan: Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga
pangmarka sa kasulatan alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag
sa mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang kaugalingon nga mga kasulatan
nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian
sa Dios dinhi sa yuta. Isip mga sakop sa Simbahan, nakakat-on kita sa ebanghelyo,
nakadawat og makaluwas nga mga ordinansa, ug nakahimo og mga pakigsaad nga
may kalabutan niadtong mga ordinansa. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase 
nga ang Simbahan nagahatag kanato og mga kahigayunan aron molambo ug aron
mangalagad uban sa pakigdait, pag-abag, ug pagdasig. Ang misyon niini nga
balaanong gipadayag nga organisasyon mao ang pagdapit sa tanang mga tawo 
sa “pagduol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya” (Moroni 10:32).

sa atong mga patayPagtubos

sa atong mga kinabuhiPaghingpit

sa ebanghelyoPagsangyaw
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Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Tinuod nga Simbahan ni Jesukristo

Panaghisgutan • Sa kasagaran diha sa mga miting sa pagpamatuod ang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw moingon nga nasayud sila nga ang Simbahan tinuod. Unsa man
ang buot ipasabut niini?

Human nga mahisgutan sa mga sakop sa klase kini nga pangutana, basaha ang
mosunod nga pamahayag:

“Ang simbahan mao ang naorganisar nga pundok sa mga nagtuo kinsa midala diha
sa ilang kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo pinaagi sa bunyag ug kumpirma. Aron
mahimo nga tinuod nga Simbahan kinahanglan nga kini mao ang Simbahan sa
Ginoo; kinahanglan adunay iyang mga balaod, iyang ngalan, ug siya ang
nagdumala pinaagi sa mga representante nga iyang gitudlo" (Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Simbahan ni Jesukristo,” 235).

Ipamatuod nga bisan tuod nga ang ubang mga simbahan nagtudlo sa pipila ka
mga kamatuoran ug naghimo og daghang maayong mga butang, Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao lamang ang tinuod nga
simbahan dinhi sa kalibutan tungod kay kini mao lamang ang simbahan nga
adunay kompleto nga ebanghelyo ni Jesukristo ug sa katungod sa priesthood
aron mopahigayon og mga ordinansa pinaagi sa ngalan ni Jesukristo. Mao kini
ang Simbahan ni Jesus. Aduna kini iyang ngalan ug iyang balaod, ug
gipangulohan kini pinaagi sa iyang gitudlo nga mga tinugyanan. Ipadayag ang
imong pasalamat alang kang Joseph Smith, ang propeta pinaagi kang kinsa ang
Ginoo mipahiuli sa tinuod nga Simbahan.

Kasulatan Sultihi ang mga sakop sa klase nga si Jesukristo mismo nagpamatuod nga Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw tinuod. Ipabasa
ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:30.

Ang Simbahan Naglig-on ug Naghiusa Kanato

Istorya ug
panaghisgutan

Ipakita ang gidrowing nga naglupad nga mga gangsa nga makita diha sa
katapusan sa leksyon (pahina 104).

• Ang pipila ka mga langgam, sama sa mga gangsa, mobalhin ngadto sa lain-lain
nga mga klima alang sa ting-init ug tingtugnaw. Ngano sa inyong hunahuna
nga ang mga gangsa molupad man sa porma nga V kon mobalhin sila?

Isaysay ang mosunod sa imong kaugalingong mga pulong:

Ang mga syentista nagtuon ngano nga ang mga gangsa molupad man sa porma
nga V kon mobalhin sila, ug ilang nasayran nga ang paglupad niining paagiha
mas sayon alang sa mga langgam kay sa maglupad nga mag-inusara. Ang unang
langgam kinahanglang molupad sugat sa makusog nga hangin, apan ang matag
nagsunod nga langgam diha sa porma adunay minos nga pagpugong sa hangin
nga sagubangon. Kay ang mga langgam magpulipuli man sa pagpangulo (ug
maoy adunay labing lisud nga biyahe), makalupad kini og mas dugay nga walay
pagkakapoy. Ang mga gangsa mobudyong usab aron sa pag-awhag sa matag usa
nga magpadayon.
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Kon ang usa ka gangsa masakit o masamdan ug kinahanglan nga motugpa, laing
duha ka mga gangsa motugpa uban niini. Ubanan nila ang nasamdan nga langgam
hangtud nga mamatay kini o makabaton og igong kalig-on aron sa paglupad pag-
usab. Dayon sila moapas sa ilang panon. (Kinuha gikan sa pakigpulong ni Harvey
O. Bennett ngadto sa Phi Theta Kappa, 5 sa Mayo 1990. Gigamit uban sa pagtugot
sa Buhatan sa Edukasyon sa Lalawigan sa Los Angeles.)

• Sa unsa nga paagi nga ang porma nga V sa mga gangsa susama sa organisasyon
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw? Sa unsang
paagi nga kita, isip mga sakop sa Simbahan, susama sa tinagsa nga mga gangsa
nga naglupad diha sa porma?

Ang Misyon sa Simbahan

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang Simbahan mao ang organisasyon nga diin ang Ginoo
makatuman sa iyang mga katuyoan. Pinaagi sa Simbahan, ang kamatuoran
natudlo ug ang mga tawo nahiusa diha sa gugma ug sa ilang tinguha sa pag-
alagad sa Ginoo.

Mga kinutlo ug
panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Sa unsa nga paagi nga ang Simbahan nagtabang kanato aron makadawat sa
mga panalangin sa plano sa kaluwasan?

Human makabaton ang mga sakop sa klase og  kahigayunan sa pagpakig-ambit
sa pipila sa ilang mga ideya, basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Ezra Taft Benson, ikatrese nga Presidente sa Simbahan:

“Ang misyon sa Simbahan mahimayaon—sa pagdapit kanatong tanan sa
pagduol ngadto kang Kristo pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo, paghingpit
sa atong mga kinabuhi, ug pagtubos sa atong mga patay” (sa Conference
Report, Abr. 1988, 98; o Ensign, Mayo 1988, 85).

Isulat diha sa pisara ang Pagsangyaw sa Ebanghelyo.

• Ngano nga importante man ang pagsangyaw sa ebanghelyo? (Tan-awa sa 
2 Nephi 2:6–8; D&P 123:12.)

Mahimo nimong dapiton ang mga sakop sa klase kang kinsang mga sakop sa
pamilya nakaalagad o nag-alagad og full-time nga mga misyon aron sa pagsulti
mahitungod sa mga panalangin nga miabut pinaagi sa pagsangyaw sa
ebanghelyo.

• Unsaon man nato sa pagtabang sa pagsangyaw sa ebanghelyo bisan kon dili
kita full-time nga mga misyonaryo?

Isulat diha sa pisara ang Paghingpit sa Atong mga Kinabuhi.

• Unsa ang pipila sa mga ordinansa nga atong gikinahanglan aron makabaton
og kahimayaan? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa Juan 3:3–5; 
Mga Buhat 2:38; D&P 131:1–4.)

• Unsa ang sukaranan nga mga baruganan sa ebanghelyo? (Tan-awa sa 3 Nephi
27:13–20; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:4.)

• Sa unsa nga paagi nga ang ordinansa sa priesthood, mga pakigsaad, ug panudlo
sa mga baruganan sa ebanghelyo makatabang kanato nga molambo padulong
sa pagkahingpit?
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Ipamatuod nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
mao lang ang simbahan diin makadawat kita og mga ordinansa sa priesthood,
makahimo og mga pakigsaad uban sa Ginoo, ug matudloan diha sa kahingpitan
sa ebanghelyo.

Isulat diha sa pisara ang Pagtubos sa Atong mga Patay.

• Unsaon nato sa pagtabang sa pagtubos sa mga patay? (Pinaagi sa paghimo
sa buluhaton diha sa templo, sama sa pagpabunyag alang sa mga patay, ug
paghimo sa buluhaton diha sa family history sa pagpangita sa mga ngalan
sa mga kaliwatan kinsa nagkinahanglan nga makadawat sa mga ordinansa
pinaagi sa buluhaton sa templo.)

• Ngano nga importante man ang paghimo sa buluhaton sa templo alang sa
mga patay? (Tan-awa sa D&P 128:15.)

• Sa unsa nga paagi nga ang paghimo sa buluhaton sa templo alang sa mga
patay makatabang kanato nga molambo sa espirituhanon nga paagi?

Sa pagtapos sa panaghisgutan, basaha ang mosunod nga pamahayag ni
Presidente Gordon B. Hinckley, ikakinse nga Presidente sa Simbahan:

“Kitang tanan ania niining mahinungdanon nga paningkamot nga manag-
uban. Ania kita dinhi aron sa pagtabang sa atong Amahan sa Iyang buhat ug
sa Iyang himaya, ‘ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug kinabuhi nga dayon 
sa tawo’ (Moises 1:39). Ang inyong obligasyon diha sa inyong kahimtang sa
kapangakohan sama ra ka mahinungdanon sa akong obligasyon diha sa akong
kahimtang sa kapangakohan. Walay balaan nga tawag niini nga simbahan nga
gamay o minos ang sangputanan. Kitang tanan samtang naningkamot sa
pagtuman sa atong katungdanan makatandog og mga kinabuhi sa uban” 
(sa Conference Report, Abr. 1995, 94; o Ensign, Mayo 1995, 71).

• Unsay inyong gibati nga mahibaloan nga kamo diay makahimo sa
“pagtabang sa [Langitnong] Amahan sa Iyang buhat ug sa Iyang himaya”? 
Sa unsang paagi nga kini nga kahibalo mahimong makapausab sa pamaagi 
sa atong pag-alagad diha sa Simbahan?

Kalihokan Papasa ang mga pulong nga imong gisulat diha sa pisara, ug sultihi ang mga sakop
sa klase nga imong sulayan ang ilang mga paghinumdom. Hatagi ang matag usa
kanila sa usa sa mga sobre nga imong giandam. Dayon ipahan-ay sa matag usa
kanila ang ilang ginunting nga mga pulong sa pagpakita sa misyon sa Simbahan.
Ang mga sakop sa klase sa dili madugay makakita nga dili sila makatuman niana
nga buluhaton uban sa ginunting nga mga pulong nga anaa sa ilang mga sobre.
Kon ila kining madiskobrehan, sultihi sila nga kinahanglan silang magtinabangay
sa pagbuhat. Dapita sila sa pagpakig-ambit sa ilang ginunting nga mga pulong sa
usag usa hangtud nga ang matag tawo makapakita sa misyon sa Simbahan. Kon
ilang makompleto ang pagbansay, ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsa nga paagi nga kini nga pagbansay susama sa pagkasakop sa Simbahan?
(Kinahanglan kita nga magtambayayong aron sa pagtuman sa misyon sa
Simbahan. Nagkinahanglan kita sa tabang sa usag usa.)

• Unsa ang atong mabuhat aron mas epektibo nga magtambayayong sa
pagtuman sa misyon sa Simbahan?



Magmatinud-anon ngadto sa Simbahan

Istorya Ipakig-ambit ang mosunod nga kasinatian sa usa ka batan-ong doktor nga Santos
sa Ulahing mga Adlaw:

“Wala ako makaamgo og unsa ka dako ang nahimo sa Simbahan kanako hangtud
nga mibiya ako sa akong panimalay aron sa pagtuon diha sa usa ka dakong
unibersidad sa medisina. Nahadlok ako nga dili ako makakat-on sama ka sayon sa
ubang mga estudyante. Adunay upat lamang ka mga Mormon diha sa sulod sa
klase, apan kaming tanan sa wala madugay nakabantay nga nakabintaha kami sa
kadaghanan tungod sa mga kahigayunan nga gihatag sa Simbahan kanamo. Wala
kami mahadlok nga mobarug atubangan sa among mga klase ug mohatag sa mga
taho. Makatrabaho kami og maayo uban sa among mga kauban sa klase ug mga
magtutudlo tungod kay nag-apilan kami sa mga kalihokan sa Simbahan nga
nakahatag kanamo niini nga mga kahanas. Kami maayo kaayo sa among pagtuon
tungod kay nakakat-on kami nga ang tabang kanunay nga anaa sa duol, pinaagi
sa pag-ampo.

“Kami nakadiskobre, usab, unsa kami kamahinungdanon ngadto sa usag usa.
Kami sa kalit lang anaa taliwala sa mga tawo nga adunay daghang nagkalain-
laing mga pagtuo ug pamaagi sa kinabuhi, ug importante kadto alang kanamo
nga makabaton og mga higala kinsa nagtuo sama sa among gituohan, mga higala
kinsa nasayud sa paagi nga gusto sa atong Amahan sa Langit nga kami mopuyo.
Dili kami gustong mosunod sa mga pagtintal sa kalibutan, ug nagkinahanglan
kami sa usag usa.

“Mapasalamaton kaayo ako sa tanan nga nahimo sa Simbahan alang kanako isip
usa ka tawo, nga wala gani ako masayud nga nahitabo diay kadto” (sa Walk in
His Ways: Basic Manual for Children, Part A [1982], 76).

Panaghisgutan • Giunsa sa Simbahan sa pagtabang kaninyo?

• Unsaon nato sa pagpakita nga ang pagkasakop sa Simbahan importante alang
kanato?

Kinutlo Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna mahitungod sa unsay gisulti
sa ilang mga pulong ug mga lihok kabahin sa ilang mga pagbati kabahin sa
Simbahan. Dayon basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Joseph F.
Smith, ikaunom nga Presidente sa Simbahan:

“Ang akong kahimtang sa Simbahan mas bililhon ngari kanako kay niiniing
kinabuhia—napulo ka libo ka pilo. Kay diha niini ako adunay kinabuhing walay
katapusan” (kinutlo ni Joseph Fielding Smith, sa The Progress of Man [1964], 450).

Pagpamatuod Human mabasa ang pagpamatuod ni Presidente Smith, hatag sa imong
kaugalingong pagpamatuod kabahin sa kamahinungdanon sa Simbahan diha sa
imong kinabuhi.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpangita og mga paagi nga makasalmot sila
sa misyon sa Simbahan, ug awhaga sila sa pagpakita pinaagi sa ilang mga pulong
ug mga lihok nga mapasalamaton sila nga nahimong mga sakop sa tinuod nga
Simbahan ni Jesukristo.
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Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Paghulog og usa ka gamay nga bato nganha sa usa ka balde nga tubig. Tabangi
ang mga sakop sa klase nga makakita nga ang gamay nga bato, bisan tuod og
gamay, nakahimo og gagmay nga kino diha sa tubig nga miabut ngadto sa
mga ngilit sa balde.

• Sa unsa nga paagi nga kini susama sa atong pagkasakop sa Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw? (Ingon nga ang gamay
nga bato nakaapekto sa tubig nga naglibut niini, kita makaapekto sa
daghang mga tawo nga naglibut kanato pinaagi sa matinud-anong pag-
alagad diha sa Simbahan.)

2. Kon anaa ang Video nga mga Pasundayag sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug
Kasaysayan sa Simbahan (53912), ipasalida ang “Organisasyon sa Simbahan,”
usa ka walo ka minuto nga bahin.

3. Sultihi ang mga sakop sa klase nga ang pagkatukod sa Simbahan dinhi sa yuta
sa katapusang mga adlaw gipanagna sa usa ka propeta sa Daang Tugon. Dayon
basaha o isaysay ang mosunod nga istorya, nga gikan sa Daniel 2:

Si Haring Nabucodonosor sa Babelonia adunay usa ka damgo ug nahasol
tungod kay wala siya masayud sa kahulugan niini. Dihang ang iyang mga
mago ug mga salamangkiro wala makapasabut o makahubad niini, ang hari
nasuko ug misugo nga sila pagapatyon. Apan nianang higayona si Daniel, usa
ka Hebreohanon nga bihag kinsa nahimut-an sa hari, miingon nga kon ang
hari mohatag kaniya og higayon, iyang ipadayag ug hubaron ang damgo.

Si Daniel miadto sa iyang balay ug nangayo sa Dios og tabang, ug ang Dios
mipadayag ngadto kaniya sa damgo ug sa hubad niini. Sa kaulahian, diha sa
atubangan ni Haring Nabucodonosor, si Daniel miingon nga ang Dios
makapadayag og mga tinago ug makapahimo sa mga damgo nga mahibaloan
ug masabtan. Siya miingon nga ang hari nagdamgo mahitungod sa usa ka
dakong larawan. Ang ulo sa larawan bulawan, ang dughan ug ang mga bukton
pilak, ang tiyan ug ang mga paa tumbaga, ug ang mga bitiis puthaw. Ang mga
tiil hinimo gikan sa gisagol nga puthaw ug yutang kolonon. Ang usa ka bato
gisapsap gikan sa bukid nga wala gigamitan sa mga kamot minglapdos sa mga
tiil sa larawan, midugmok niini. Si Daniel miingon, “Ang bato nga naglapdos
sa larawan nahimong usa ka dakong bukid, ug gipuno niini ang tibuok yuta”
(Daniel 2:35).

Si Daniel mihatag usab sa hubad sa damgo. Ang ulo nga bulawan
nagrepresentar ni Haring Nabucodonosor ug sa iyang gamhanan nga
gingharian. Ang mas ubos nga mga gingharian nga mosunod ug nga sa
katapusan mahimong mahuyang girepresentar sa ubang mga bahin sa
larawan. Apan sa katapusang mga adlaw “ang Dios sa langit magatukod og
usa ka gingharian, nga dili gayud malumpag” (Daniel 2:44). Kana nga
gingharian—Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw—girepresentar diha sa damgo pinaagi sa bato (tan-awa sa D&P 65:2).
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Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Daniel 2:44–45.

Ipakita ang hulagway nga Si Daniel Naghubad sa Damgo ni Nabucodonosor
(62531; Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 115), ug hisguti ang mga
bahin sa hulagway.

• Unsa nga gingharian ang magaut-ot sa tanan nga mga gingharian? 
(Tan-awa sa Daniel 2:44; D&P 65:2).

• Hangtud kanus-a kana nga gingharian molungtad? (Tan-awa sa Daniel
2:44.)

• Sa unsa nga paagi nga ang panagna ni Daniel natuman karon? Sa unsa nga
paagi nga kabahin kita sa katumanan sa panagna?

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley:

“Ang gamay nga bato nga gipikas gikan sa bukid nga wala gamiti sa mga
kamot mikaylap aron mopuno sa yuta (tan-awa sa D&P 65:2). Pagkanindot nga
mahimong kabahin niining nagtubo nga gingharian sa atong Ginoo. Walay
mga politikanhong mga utlanan nga nagbulag sa mga kasingkasing sa mga
anak sa Dios, dili igsapayan kon asa man sila nagpuyo. Kabahin kitang tanan
sa usa ka halangdon nga pamilya. Kita mga anak sa Dios. Kita nalakip diha sa
pangalagad sa Iyang Pinalanggang Anak. Siya mao ang atong Manunubos ug
atong Manluluwas, ug ang pagpamatuod mahitungod niining kamatuoran
gibati sa hilabihan kaayo diha sa atong mga kasingkasing. Ang matag usa
adunay katungod sa ingon nga pagpamatuod niini nga buhat. Usa kini ka
tinagsa nga kahibalo sa mahinungdanon nga sukaranang mga kamatuoran nga
nagbugkos kanato ngadto sa unsay atong gitawag nga simbahan ug gingharian
sa Dios” (sa Conference Report, Okt. 1995, 3; o Ensign, Nob. 1995, 4–5).
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Patriyarkal nga 
mga Panalangin

Katuyoan Aron pagtudlo sa mga sakop sa klase sa sukaranang mga baruganan mahitungod
sa pagpangandam ug pagdawat og patriyarkal nga panalangin.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang 1 Nephi 16:10, 16, 28–29; 18:11–12, 20–21.

2. Paghimo og lima ka mga kard, ang matag usa maglangkob sa usa sa mosunod
nga mga pulong: UNSA, KINSA, NGANO, KANUS-A, UNSAON. Sa likod sa kada
kard, isulat ang katukma nga pangutana o mga pangutana sa ubos:

UNSA: Unsa man ang patriyarkal nga panalangin?

KINSA: Kinsa man ang makadawat og patriyarkal nga panalangin? Kinsa man
ang mohatag og patriyarkal nga panalangin?

NGANO: Ngano nga kinahanglan man sa tawo nga maninguha alang sa
patriyarkal nga panalangin?

KANUS-A: Kanus-a man nga ang tawo makadawat og patriyarkal nga panalangin?

UNSAON: Unsaon man sa tawo nga makapangandam aron makadawat og
patriyarkal nga panalangin?

Ipapilit kini nga mga kard diha sa ilalom sa lima ka mga lingkuranan aron
pangitaon sa mga sakop sa klase sa panahon sa leksyon, o ipasa kini ngadto
sa lima ka mga sakop sa klase sa ilang pagsulod sa klase.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang hulagway nga Ang Liahona (hulagway 7 diha sa seksyon sa mga

hulagway sa manwal; 62041; Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 302).
b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa

matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Kitang tanan mga anak sa Dios, ug nagtinguha siya sa paggiya kanato aron nga
makabalik kita ngadto kaniya. Usa ka giya nga iyang giandam alang kanato mao ang
patriyarkal nga panalangin. Ang patriyarkal nga panalangin makatabang sa usa ka tawo
nga makasabut unsay gipaabut sa Ginoo kaniya ug makadasig sa tawo nga motuman
alang sa gisaad nga mga panalangin. Tabangi ang mga sakop sa klase nga makaamgo
nga ang matag usa kanila gisaaran og patriyarkal nga panalangin, ug awhaga sila nga
magpuyo sa takus nga paagi aron makadawat sila niini sa saktong panahon.

Kon adunay mga sakop sa klase nga nakadawat na og patriyarkal nga panalangin,
awhaga sila sa pagsaysay mahitungod sa ilang mga kasinatian (mga kasayuran sama
sa kinsa ang patriyarka sa inyong stake, ngano nga nakahukom sila sa pagpaninguha
og patriyarkal nga panalangin, o giunsa nila sa pagpangandam alang sa panalangin)
kon angay sa panahon sa leksyon.
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Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang Patriyarkal nga Panalangin sama sa usa ka Kaugalingon nga Liahona

Panaghisgutan
ginamit ang
hulagway

Ipakita ang hulagway sa Liahona ug hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagsaysay
mahitungod niini nganha kanimo. Kon wala sila makahibalo sa mga tubag sa
mosunod nga mga pangutana, tabangi sila sa pagpangita sa mga tubag diha sa
gilista nga mga kasulatan.

• Kinsa man ang tawo nga nagluhod diha sa hulagway? (Si propeta Lehi.) Unsa
man ang iyang gigunitan? (Ang Liahona.)

• Unsa man ang Liahona? (Tan-awa sa 1 Nephi 16:10.) Unsa man ang mabuhat
niini? (Tan-awa sa 1 Nephi 16:16.)

• Unsa man ang gikinahanglan aron nga ang Liahona mapuslan? (Tan-awa sa 
1 Nephi 16:28–29.)

Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga ang Liahona usa ka matang
sa kompas nga gihatag sa Ginoo ngadto ni Lehi ug sa iyang pamilya dihang
didto pa sila sa kamingawan. Mipakita kini kanila sa dalan kon asa sila paingon,
apan sa diha lang nga sila nagmatinud-anon ug nagmasulundon.

• Ganahan ba kamo nga makabaton og kinaugalingon nga kompas, sama sa
Liahona, aron magpakita kaninyo sa unsa nga dalan kamo moadto niining
kinabuhia?

Kinutlo Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan
ni Presidente Thomas S. Monson sa Unang Kapangulohan:

“Ang samang Ginoo nga miandam og Liahona kang Lehi nag-andam alang
kaninyo ug alang kanako karon og usa ka talagsaon ug bililhon nga gasa aron
sa paghatag og direksyon sa atong mga kinabuhi, sa pagtimaan sa mga kakuyaw
alang sa atong kahilwasan, ug sa pagplano sa dalan, gani luwas nga agianan—
dili ngadto sa gisaad nga yuta, apan ngadto sa atong langitnong panimalay.
Ang gasa nga akong gipasabut nailhan isip ang inyong patriyarkal nga
panalangin. Matag takus nga sakop sa Simbahan adunay katungod nga
makadawat sa ingon ka mahal ug bililhon nga kaugalingong bahandi” (sa
Conference Report, Okt. 1986, 81; o Ensign, Nob. 1986, 65).

Presentasyon 
sa magtutudlo

Isulat diha sa pisara ang Ang Patriyarkal nga Panalangin: Inyong Kaugalingon nga
Liahona.

Ipasabut nga ang patriyarkal nga panalangin susama sa Liahona sa pipila ka mga
paagi. Isulat ang mosunod diha sa pisara sa ubos sa ulohan:

Gasa gikan sa Langitnong Amahan.

Magamit sumala sa hugot nga pagtuo.

Modala kaninyo sa sakto nga direksyon.

Ipasabut nga niini nga leksyon ang mga sakop sa klase makakat-on kon unsa ang
patriyarkal nga panalangin, unsaon nga sila makadawat niini, ug sa unsa nga
paagi nga mahimo kining giya ngadto kanila samtang sila maghimo og mga
desisyon sa ilang tibuok kinabuhi.
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Ang Patriyarkal nga mga Panalangin Naglangkob sa Tambag sa Dios Ngari
Kanato

Panaghisgutan
ginamit ang Kard 1

Kon imong ibutang ang lima ka mga kard sa ilalom sa mga lingkuranan, ipatan-
aw sa mga sakop sa klase ang ilalom sa ilang mga lingkuranan ug ipatangtang
ang bisan unsa nga kard nga ilang makit-an.

Hangyoa ang sakop sa klase kinsa aduna sa kard nga gisulatan og “UNSA” sa
pagbasa sa pangutana diha sa likod sa kard:

• Unsa man ang patriyarkal nga panalangin?

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagsaysay sa tanan nilang nahibaloan
mahitungod kon unsa ang patriyarkal nga panalangin. Siguroa nga ang mosunod
nga mga punto mahisgutan (ipabasa og kusog sa usa ka sakop sa klase ang kinutlo
nga gikan ni Presidente Monson sa angay nga panahon diha sa panaghisgutan):

1. Ang patriyarkal nga panalangin usa ka dinasig nga panalangin nga nagbutyag sa
kaliwatan sa usa ka tawo (ang tribo sa Israel diin siya nahisakop) ug naghatag og
panabut mahitungod sa iyang kinabuhi.

2. Mahimo kining maglakip sa mga saad sa mga panalangin nga madawat sa tawo,
mga pasidaan mahitungod sa piho nga mga tintasyon o mga kahuyang, o
tambag mahitungod sa unsa nga paagi nga ang tawo kinahanglan nga mopuyo.

3. Ihatag kini sa makausa diha sa kinabuhi sa tawo pinaagi sa usa ka patriyarka
sa stake.

4. Gitala kini, ug usa ka kopya ihatag ngadto sa tawo nga nagdawat sa panalangin.
Ang usa usab ka kopya hipuson diha sa mga arkibo sa Simbahan.

5. Usa kini ka sagrado ug personal nga dokumento nga kinahanglan nga
basahon ug tun-an sa kanunay apan dili basta-basta nga ipakig-ambit sa uban.

Kinutlo Si Presidente Monson miingon: “Ang inyong patriyarkal nga panalangin inyoha
ug inyoha ra gayud. Kini mahimo nga mubo o taas, yano ra o tulukibon. Ang
kataas ug pinulongan dili maoy nakahimo sa patriyarkal nga panalangin. Ang
Espiritu maoy nagpadayag sa tinuod nga kahulugan. Ang inyong panalangin dili
lamang maayo nga pagkapilo ug tagoan. Dili kini angay nga ikwadro o imantala.
Hinoon, angayan kini nga basahon. Angayan kini nga higugmaon. Angayan kini
nga sundon. Ang inyong patriyarkal nga panalangin maoy modan-ag kaninyo sa
mangitngit nga kagabhion. Mogiya kini kaninyo labang sa mga kakuyaw sa
kinabuhi” (sa Conference Report, Okt. 1986, 82–83; o Ensign, Nob. 1986, 66).

Panaghisgutan
ginamit ang Kard 2

Hangyoa ang sakop sa klase kinsa aduna sa kard nga gisulatan og “KINSA” sa
pagbasa sa mga pangutana diha sa likod sa kard:

• Kinsa man ang makadawat og patriyarkal nga panalangin? Kinsa man ang
mohatag og patriyarkal nga panalangin?

Kon ang mga sakop sa klase wala makahibalo, ipasabut nga bisan kinsa nga takus
nga sakop sa Simbahan makadawat og patriyarkal nga panalangin kon siya sakto
na sa panuigon nga makasabut sa mga kahigayunan ug mga responsibilidad nga
nagauban niini. Ang patriyarkal nga mga panalangin gihatag sa mga patriyarka sa
stake, mga naghupot sa priesthood kinsa naordinahan ngadto sa katungdanan sa



patriyarka. (Kini ug ang sunod nga mga pangutana mahimong pagahisgutan sa
daklit kaayo kon kini nahisgutan sa panahon sa panaghisgutan mahitungod kon
unsa ang patriyarkal nga panalangin; kinahanglan kini nga pagahisgutan nga
mas detalyado kon wala kini mahisguti sa nangagi.)

• Unsa ang ngalan sa atong patriyarka sa stake? Unsa ang iyang mga
katungdanan isip usa ka patriyarka?

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente
Joseph F. Smith, ikaunom nga Presidente sa Simbahan:

“Kini buluhaton sa [usa ka patriyarka sa stake] ug katungod ang paghatag og
mga panalangin ngadto sa mga tawo, ang paghimo og mga saad ngadto kanila
diha sa ngalan sa Ginoo, . . . pinaagi sa pagdasig sa Espiritu Santo, ang paghupay
kanila sa mga panahon sa kasakit ug kasamok, ang paglig-on sa ilang hugot nga
pagtuo pinaagi sa mga saad nga ihatag ngadto kanila pinaagi sa Espiritu sa Dios”
(Gospel Doctrine, ika-5 nga edisyon [1939], 181).

Panaghisgutan
ginamit ang Kard 3

Hangyoa ang sakop sa klase kinsa aduna sa kard nga gisulatan og “NGANO” sa
pagbasa sa pangutana diha sa likod sa kard:

• Ngano nga kinahanglan man sa tawo nga maninguha alang sa patriyarkal nga
panalangin? (Aron masayud sa kabubut-on sa Dios, mga saad, ug mga pasidaan
alang kaniya.)

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
John A. Widtsoe, kinsa sakop kaniadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

“Kadtong kinsa naninguha alang sa patriyarkal nga mga panalangin kinahanglan
nga mangayo alang niini uban sa hugot nga pagtuo diha sa pagkatinuod sa gahum
sa Priesthood. Kinahanglan sila nga maninguha niini uban sa matinuoron,
mainampoon nga tinguha nga mahimo, pinaagi sa mga panalangin, nga mas bug-
os nga malipayon sa ilang mga kinabuhi, ug mas hingpit nga makapangalagad
diha sa buhat sa Ginoo” (Evidences and Reconciliations, gihan-ay ni G. Homer
Durham, 3 ka mga bolumen sa 1 [1960], 323).

• Sa unsa nga paagi nga ang patriyarkal nga panalangin makatabang kanato
aron mahimong mas malipayon?

• Sa unsa nga paagi nga ang patriyarkal nga panalangin makatabang kanato nga
mahimong mas makugihon nga mga sulugoon sa Ginoo?

Panaghisgutan
ginamit ang Kard 4

Hangyoa ang sakop sa klase kinsa aduna sa kard nga gisulatan og “KANUS-A” sa
pagbasa sa pangutana diha sa likod sa kard:

• Kanus-a man nga ang tawo makadawat og patriyarkal nga panalangin?

Ipasabut nga ang patriyarkal nga panalangin ihatag kon ang usa ka tawo
hingkod na sa espirituhanong paagi sa paghatag og gibug-aton sa
kamahinungdanon sa panalangin ug magtinguha nga makadawat niini. Ang
mga tawo sa kasagaran makadawat og patriyarkal nga panalangin sa panahon
sa ilang mga katuigan sa pagkatin-edyer, dihang sila sakto na sa panuigon nga
makasabut sa kamahinungdanon sa panalangin apan bata pa nga makagamit
niini isip giya sa paghimo og importante nga mga desisyon sa kinabuhi.

128



Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpakitambag uban sa ilang mga
ginikanan kabahin kon kanus-a nga angayan sila nga modawat og patriyarkal
nga panalangin.

Ang Katumanan sa usa ka Patriyarkal nga Panalangin Nag-agad sa
Pagkamatarung

Panaghisgutan Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang pagkamapuslanon sa Liahona
nag-agad sa hugot nga pagtuo ug pagkamatarung ni Lehi ug sa iyang pamilya.

• Unsay nahitabo sa dihang ang pipila sa mga sakop sa pamilya ni Lehi wala
magmatarung? (Tan-awa sa 1 Nephi 18:11–12, 20–21.)

Ipasabut nga ang patriyarkal nga mga panalangin susama ra nga nag-agad sa
hugot nga pagtuo ug pagkamatarung. Makadawat lamang kita sa gisaad nga mga
panalangin kon magsunod kita sa tambag ug mga sugo nga gihatag kanato sa
Ginoo ug sa iyang mga sulugoon.

Ipasabut nga importante usab nga makaamgo nga ang mga saad nga gihatag diha
sa patriyarkal nga panalangin mahimong dili ang tanan matuman dinhi sa atong
kinabuhi sa yuta. Kon kita matarung, bisan pa niana, sa katapusan madawat ra
nato ang tanang mga panalangin nga gisaad kanato.

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder Widtsoe:

“Ang mga lalaki [ug mga babaye] mapandol usahay tungod kay ang gisaad nga mga
panalangin wala mahitabo niining kinabuhia. Napakyas sila sa paghinumdom nga,
sa ebanghelyo, ang kinabuhi uban sa tanang mga kalihokan niini magpadayon
hangtud sa kahangturan ug nga ang mga buhat sa yuta mahimong ipadayon sa
langit” (Evidences and Reconciliations, 323).

Panaghisgutan Ipasabut nga ang patriyarkal nga panalangin dili makatubag sa kada pangutana
mahitungod sa atong mga kinabuhi. Ang patriyarkal nga mga panalangin
nagkalain-lain gayud sa kataason ug sa detalye; ang pipila taas kaayo ug ang pipila
mubo ra usab. Pinaagi sa patriyarka, ang Langitnong Amahan motudlo sa matag
usa kanato kon unsay nahibaloan Niya nga kinahanglan natong mahibaloan. Ang
kataason o detalye sa patriyarkal nga panalangin wala gayud magpasabut sa
katakus sa magdadawat o sa gugma sa Langitnong Amahan kaniya.

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga ang Langitnong Amahan wala man
magsulti kanato sa tanan mahitungod sa atong mga kinabuhi pinaagi sa
atong patriyarkal nga mga panalangin?

Makapangandam Kita sa Pagdawat og Patriyarkal nga Panalangin

Panaghisgutan
ginamit ang Kard 5

Hangyoa ang sakop sa klase kinsa aduna sa kard nga gisulatan og “UNSAON” sa
pagbasa sa pangutana diha sa likod sa kard:

• Unsaon man sa tawo nga makapangandam aron makadawat og patriyarkal
nga panalangin?

Ipasabut nga ang pinakamaayo nga paagi nga ang mga sakop sa klase
makapangandam karon sa pagdawat og patriyarkal nga panalangin mao ang
pagpadayon sa pagpaningkamot nga magpuyo sa matarung nga paagi. Kon 
ang matag sakop sa klase makahukom, diha sa pakitambag uban sa iyang mga
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ginikanan, nga ang panahon tukma na aron makadawat og patriyarkal nga
panalangin, siya makigkita sa bishop aron makadawat og rekomen alang sa
panalangin. Human madawat ang rekomen, himoon ang usa ka pakigsabut
uban sa patriyarka sa stake. Ang mga ginikanan ug usa o duha ka suod nga mga
sakop sa pamilya mahimong mouban sa tawo nga modawat sa patriyarkal nga
panalangin, apan dagkong mga pundok dili angay nga dapiton.

Ang tawo kinsa modawat sa patriyarkal nga panalangin mahimong mogahin og
igong panahon diha sa pag-ampo ug pagpuasa sa dili pa modawat sa panalangin,
bisan tuod nga dili kinahanglan nga ang tawo magpuasa atol gayud sa panahon
nga siya modawat sa panalangin. Ang pang-domingo nga sinina maoy gireko-
mendar alang niadtong motambong sa panalangin. Ang tanan nga buhaton nga
may kalabutan sa panalangin kinahanglan nga modapit sa Espiritu Santo.

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang patriyarkal nga panalangin naglangkob sa mga saad ug sa
tambag gikan sa Langitnong Amahan. Ipasabut og maayo nga dihang madawat
na nato ang patriyarkal nga panalangin, kinahanglan nato kining tun-an sa
kanunay, mosunod sa tambag nga gihatag niini, ug mopuyo nga takus sa
pagdawat sa mga panalangin nga gisaad niini. Kon imo nang nadawat ang
imong kaugalingong patriyarkal nga panalangin, mahimo nimong sultihan ang
mga sakop sa klase kon unsa ang imong gibati mahitungod niini o sa unsang
paagi kini nakatabang kanimo (likayi ang pagpakig-ambit og piho nga mga
pagpadayag nga gihatag diha sa imong panalangin).

Awhaga ang mga sakop sa klase nga magmatinud-anon ug magmasulundon
aron nga sila mahimong takus sa pagdawat sa ilang patriyarkal nga panalangin
kon moabut na ang panahon.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo

Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o daghan pa niini nga mga kalihokan sa
panahon sa leksyon.

1. Ang patriyarkal nga panalangin mahimong maisip nga kaugalingong kasulatan.
Paghimo og kard alang sa matag sakop sa klase nga naglangkob sa kinutlo sa
ubos. Samtang magpasa ka sa mga kard sa panahon sa klase, ipabasa og kusog sa
usa ka sakop sa klase ang kinutlo. Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghipos sa
kard diha sa ilang mga kasulatan.

“Pagdawat og patriyarkal nga panalangin. Tun-i gayud kini pag-ayo ug isipa
kini nga inyong kaugalingong kasulatan—kay mao kana kon unsa kana. Ang
patriyarkal nga panalangin mao ang dinasig ug mapanagnaong pamahayag
sa misyon sa inyong kinabuhi uban sa mga panalangin, mga pahimangno,
ug mga tambag ingon nga ang patriyarka mahimong giaghat sa paghatag. . . .
Dawata ang inyong patriyarkal nga panalangin ubos sa impluwensya sa
pagpuasa ug pag-ampo, ug dayon basaha kini sa kanunay aron nga kamo
masayud sa kabubut-on sa Dios alang kaninyo” (Ezra Taft Benson, sa
Conference Report, Abr. 1986, 56; o Ensign, Mayo 1986, 43–44).

2. Isaysay ang mosunod nga istorya diha sa imong kaugalingong mga pulong:

“Sa tibuok nakong kinabuhi akong nadungog ang kabahin sa kamahinungdanon
sa pagkuha og patriyarkal nga panalangin. . . . Alang kanako, mora kadto og
makahahadlok. Unsa kaha kon dili nako madungog ang gusto nako nga
madungog? Unsa kaha kon walay dagko nga mga saad alang kanako? Nabalaka
ako kabahin sa igong pagpangandam.



“Nakahukom ako nga kinahanglan nga makabaton ko og hugot nga pagtuo
ug nga ang tanan maayo ra. Nag-ampo ako sa makadaghan, nainterbyu sa
akong bishop, ug nakigsabut uban sa patriyarka sa stake aron sa pagdawat sa
akong panalangin. Dayon naghulat ako, samtang naningkamot nga maandam
sa espirituhanon nga paagi alang niining importante nga petsa.

“Sa adlaw nga ako modawat sa akong panalangin, nagpuasa ako sa tibuok
adlaw. Naghunahuna ako nga maangkon ko kining sobra ka espirituhanong
adlaw, apan si Satanas mitintal kanako ug bati kaayo ang akong adlaw sa
eskwelahan. Grabe ang akong pagkahasol. Miuli ako sa panimalay human sa
eskwela ug naglakaw-lakaw. Naghunahuna ako og balik . . . dihang usa ka
lalaki ug usa ka babaye sa among ward kinsa akong gidayeg misaysay kanamo
kon unsaon sa pagpangandam, misugyot nga kami mag-ampo alang sa piho
nga mga butang nga among gustong masayran.

“Misulod ako sa akong kwarto, miluhod sa kilid sa akong higdaanan, ug nag-
ampo nga ang Langitnong Amahan mosulti kanako sa unsay iyang nasayran
nga labing angayan alang kanako nga madungog. Mihangyo ako nga iyang
wad-on ang akong mga kahadlok ug mohupay sa akong mabalak-on nga
kasingkasing.

“Ang tanan maayo ra kaayo. Sa pagkatinuod, usa kadto ka kaugalingon nga
milagro. Mora gani og hingpit nga nakaila kanako ang patriyarka, gani mas
nakaila pa sa akong kaugalingon kay kanako. Nasayud ako nga namulong siya
alang sa Langitnong Amahan, ug dihang siya namulong, ako mibati sa
kasigurohan nga ang Langitnong Amahan nakaila kanako. Iyang nadungog
ang akong mga pag-ampo. . . .

“Karon nakahibalo na ako ngano nga ang mga lider sa Simbahan kanunay nga
naghatag og gibug-aton sa bili sa patriyarkal nga panalangin. Kon makakat-on
kita sa bili sa usa ka butang ug mobayad sa bili aron maangkon kini, magsugod
kita nga mas makasabut sa bili niini. Alang kanako, ang akong panalangin ug
ang kasinatian sa pagdawat niini maoy usa sa labing maayo nga mga kasinatian
sa akong kinabuhi. Nasayud ako nga ang akong patriyarkal nga panalangin
magpadayon sa paggiya kanako aron matuman ang mga saad niini” (Rebecca
Rose, “My Miracle,” New Era, Hunyo 1995, 54).

3. Kon anaa ang Video nga Suplimento sa Family Home Evening (Internasyonal)
(53277), ipasalida ang “Ang mga Panalangin sa Priesthood,” usa ka pito ka
minuto nga bahin. Niini nga bahin si Sister Ardeth G. Kapp, kanhi Kinatibuk-
ang Presidente sa Young Women, naghisgut sa daghang mga panalangin sa
priesthood. Mahimo nimo nga ipahimutang nang daan ang videocassette aron
nga imo lang nga mapasalida ang usa ka minuto nga bahin diin si Sister Kapp
namulong mahitungod sa patriyarkal nga mga panalangin.
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Leksyon

20
Masayud Gayud Ako 

sa Akong Kaugalingon

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga mapalig-on ang ilang mga pagpamatuod
kang Jesukristo ug sa iyang ebanghelyo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 16:13–17; Alma 32:27–43; Moroni 10:5.

2. Kon anaa ang Video nga Suplimento sa Family Home Evening (Internasyonal)
(53277), andama sa pagpasalida ang “Unsa man ang Inyong Paghunahuna
mahitungod kang Kristo?” usa ka lima ka minuto nga bahin.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka hulagway ni Jesukristo (hulagway 2 diha sa seksyon sa mga

hulagway sa manwal; 62572; Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 240).
b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa

matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang pagpamatuod maoy usa ka personal nga lig-on nga pagtuo kabahin sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo, pinasikad sa kahibalo nga gipadayag pinaagi sa Espiritu
Santo. Kasagaran sa mga sakop sa Simbahan adunay pagpamatuod kabahin sa pipila
ka mga baruganan sa ebanghelyo, ug niini nga pundasyon matukod ang usa ka mas
hingpit nga pagpamatuod. Ang pagpamatuod makadasig kanato nga magpuyo sa
matarung nga paagi, ug ang matarung nga pagpuyo makapalambo sa pagpamatuod.
Ang pagpamatuod mahitungod sa Manluluwas ug sa iyang ebanghelyo gikinahanglan
sa atong kahimayaan.

Samtang nangandam ka sa leksyon, paghunahuna og mga kasinatian nga nakapalig-
on sa imong pagpamatuod. Ipakig-ambit kini kon angay diha sa tibuok nga pagtudlo
sa leksyon.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang mga Gikinahanglan sa Pagpamatuod sa Ebanghelyo

Kinutlo ug
panaghisgutan

Ipakita ang hulagway ni Jesukristo sa tibuok leksyon.

• Kon makadungog kamo sa pulong nga pagpamatuod, unsa man ang inyong
mahunahunaan?

Human nga ang mga sakop sa klase makabaton og igong panahon sa pagtubag
niini nga pangutana, ipasabut nga ang pagpamatuod sa tinuod yano lang.
Dayon ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder
Bruce R. McConkie, kinsa sakop kaniadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpaminaw alang sa tulo ka
mahinungdanong mga elemento sa pagpamatuod.
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“Ang pagpamatuod sa atong panahon naglangkob sa tulo ka mga butang:
Naglangkob kini sa kahibalo nga si Jesus mao ang Ginoo, nga siya mao ang
Anak sa buhi nga Dios kinsa gilansang sa krus alang sa mga sala sa kalibutan;
naglangkob kini sa kamatuoran nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios nga
gitawag aron sa pagpahiuli sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug mahimo nga
tigpadayag sa kahibalo mahitungod kang Kristo alang sa atong panahon; ug
naglangkob kini sa pagkahibalo nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw mao lamang ang tinuod ug buhi nga Simbahan sa
ibabaw sa tibuok yuta, ang usa ka dapit diin ang kaluwasan makit-an, ang
organisasyon nga nagdumala sa ebanghelyo ug tungod niini nagdumala sa
kaluwasan ngadto sa mga anak sa mga tawo” (“Gaining a Testimony of Jesus
Christ,” Ensign, Dis. 1980, 15).

• Unsa ang tulo ka mga butang nga naglangkob sa pagpamatuod? Ngano kaha sa
inyong hunahuna nga ang pagpamatuod kinahanglan man nga maglangkob
niining tulo ka mga butang? Sa unsa nga paagi nga ang pagpamatuod
mahitungod niining tulo ka mga butang nagsilbi nga usa ka pundasyon alang
sa pagpamatuod sa ubang mga kamatuoran sa ebanghelyo?

Ipasabut nga kini nga leksyon magpakita kon unsaon nga pagbaton ug pagpalig-
on sa pagpamatuod.

Pag-angkon og Pagpamatuod

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Ngano nga importante man nga masayud kita sa atong mga kaugalingon nga si
Jesus mao ang atong Manluluwas, nga si Joseph Smith gitawag nga
mahimong propeta, ug nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw mao lamang ang tinuod nga simbahan sa ibabaw sa yuta?

Ipasabut nga dili kita mag-agad sa mga pagpamatuod sa ubang tawo. Matudloan
ug madasig kita pinaagi niini, apan sa katapusan makabaton lamang kita og lig-
on nga pagpamatuod kon atong mabati ang pagsaksi sa Espiritu Santo sa atong
mga kaugalingon.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mateo 16:13–17.

• Mahitungod sa unsa nga kamatuoran ang gipamatud-an ni Pedro? Giunsa ni
Pedro sa pagbaton og personal nga kahibalo mahitungod niini nga kamatuoran?
(Tan-awa sa Mateo 16:17. Ang Langitnong Amahan mipadayag niini ngadto
kaniya.) Unsaon sa pagpadayag sa Langitnong Amahan ang kamatuoran? 
(Tan-awa sa Moroni 10:5.)

• Si Pedro nakig-uban kang Jesus ug nakasaksi sa mga milagro nga gipahigayon
ni Jesus. Ngano kaha nga nagkinahanglan pa man siya og pagpadayag pinaagi
sa Espiritu Santo agi og dugang niini nga mga kasinatian?

Mga kinutlo Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder
Dallin H. Oaks:

“Ang orihinal nga mga Apostoles mao ang mga saksi sa pangalagad ug
pagkabanhaw sa Manluluwas (tan-awa sa Mga Buhat 10:39–41). . . .

“[Apan] ang pagkasaksi dili lamang igo. Bisan ang pagsaksi ug pagpamatuod sa
orihinal nga mga Apostoles kinahanglang maggikan gayud sa pagpamatuod sa
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Espiritu Santo. [Si Presidente Joseph Fielding Smith] nagsulti kanato nga ang
pagsaksi sa Espiritu Santo makahimo og impresyon sa atong kalag nga mas
mahinungdanon kay sa ‘pagbisita sa usa ka anghel’ ” (sa Conference Report,
Okt. 1990, 36; o Ensign, Nob. 1990, 30).

Ipasabut nga matag usa kanato makabaton og pagpamatuod mahitungod kang
Jesukristo ug sa iyang ebanghelyo. Dayon basaha ang mosunod nga pamahayag
ni Presidente Gordon B. Hinckley:

“Ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay responsibilidad nga masayud
sa iyang kaugalingon uban sa kasiguroan nga si Jesus mao ang nabanhaw, buhi
nga Anak sa buhi nga Dios” (sa Conference Report, Abr. 1983, 110; o Ensign,
Mayo 1983, 80).

Presentasyon
ginamit ang video

Ipasalida ang bahin sa video nga “Unsa man ang Inyong hunahuna mahitungod
kang Kristo?” Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna mahitungod sa
ilang kaugalingong mga pagpamatuod diha sa Manluluwas samtang nagtan-aw
sila sa pasundayag. Dapita sila sa pagpangutana sa ilang mga kaugalingon sa
mosunod nga pangutana:

• Ang pagpamatuod ba nako kang Jesukristo lig-on na nga ako mosunod
kaniya, bisan unsa pa ang buhaton ug isulti sa ubang mga tawo?

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga si propeta Alma mihulagway kon unsaon nato nga makabaton og
pagpamatuod. Sa iyang ehemplo, iyang gipakita kon unsaon nato nga makabaton
og pagpamatuod nga ang pulong sa Dios maayo.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Alma 32:27–28.

• Sa ehemplo ni Alma, unsa ang girepresentar sa liso? (Ang pulong sa Dios.)
Unsaon man nato sa pagtanom niini nga liso diha sa atong mga kasingkasing?

• Unsa man sa inyong hunahuna ang gipasabut sa pagsulay sa pulong sa Dios?

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Alma 32:30, 33.

• Unsa man sa inyong hunahuna ang gipasabut sa pagbaton sa pulong sa Dios
nga molambo ug motubo diha sa atong mga kasingkasing? Sa unsa nga paagi
nga makatabang kini kanato nga masayud nga ang pulong maayo?

Ipasabut nga kini nagpasabut sa panghimatuod nga atong madawat kon makakat-
on kita sa kamatuoran. Kon madawat nato ang ingon nga panghimatuod, mahimo
kitang mobati nga gihupay o gibayaw. Mahimo kitang mobati og usa ka tinguha
nga moalagad sa Ginoo ug sa uban.

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Ipasabut nga mahimo natong magamit ang tambag diha sa Alma 32 aron sa
pagbaton og pagpamatuod mahitungod sa piho nga mga aspeto sa ebanghelyo,
sama sa pagkatinuod sa Basahon ni Mormon o sa mga panalangin sa pagbayad
sa ikapulo.

Isulat diha sa pisara ang Ako nasayud nga . . . Kompletoha ang han-ay sa mga
pulong pinaagi sa paghatag sa imong pagpamatuod mahitungod sa usa o duha ka
piho nga mga baruganan sa ebanghelyo. Himoa kini uban sa pagkatim-os ug lig-
on nga pagtuo. Paghatag og mubo nga pagpasabut kon giunsa nimo sa pagbaton
niana nga kahibalo. Dayon dapita ang mga sakop sa klase sa pagbuhat sa ingon.



Pagpalig-on sa Atong mga Pagpamatuod

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Alma 32:37, 41.

• Dihang ang pulong sa Dios nakatubo na diha sa atong mga kasingkasing,
unsaon man nato sa pag-alima niini?

Ipasabut nga samtang makugihon kitang naninguha ug nagbansay sa hugot nga
pagtuo ug pagpailub, makapalambo kita og mga pagpamatuod sa tinagsa nga
mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo. Ang atong mga pagpamatuod
makalambo nga maglakip sa daghan pa nga mga kamatuoran sa ebanghelyo
samtang nag-uswag kita sa espirituhanon nga paagi. Ang padayong pagpakabuhi
sa matarung nga paagi makatabang sa pag-alima sa bahin sa atong mga
pagpamatuod nga ato nang nabatonan. Ipasabut nga daghan sa mga paagi nga
giandam sa Ginoo alang kanato nga makasulay sa iyang pulong ug makapalig-
on sa atong mga pagpamatuod nahisgutan na sa miaging mga leksyon. Ang
hugot nga pagtuo, paghinulsol, ang gasa sa Espiritu Santo, pag-ampo, pagpuasa,
personal nga pagpadayag, patriyarkal nga mga panalangin, pagtuon sa mga
kasulatan, pagsunod sa propeta, ug pag-alagad diha sa Simbahan makatabang
kanato nga mapalig-on ang atong pagpamatuod.

Ang Atong mga Pagpamatuod Makapalig-on Kanato

Istorya Ipasabut nga samtang magpalig-on kita sa atong mga pagpamatuod, ang atong
mga pagpamatuod makahatag kanato og kalig-on. Ipakig-ambit ang mosunod
nga istorya nga gisaysay ni Elder John B. Dickson sa Kapitoan:

“Nahinumduman nako ang usa ka gamayng balangay nga gitawag og
Panacaxtlan, nga nahimutang diin ang mga kapatagan nga duol sa
kabaybayonan nag-abut sa mga kabukiran sa tunga-tungang Mexico. Ang
balangay nahimutang sa usa ka malabong, lunhaw, basaon nga dapit nga
nailhan nga Huesteca, ug ang mga lumulupyo mga anak ni Lehi. Pagka 1979,
. . . ang mga misyonaryo nagsugod sa pagkabig diha sa Huesteca. Singkwentay
dos ka mga tawo ang nagpasakop sa Simbahan sa Panacaxtlan. . . .

“Sa wala madugay human niana, usa ka miting ang gipatawag sa Panacaxtlan
diin ang mga sakop sa Simbahan gihatagan sa mosunod nga mga kapilian:
mosalikway sa Simbahan, mobiya sa balangay, o pagapatyon (dili kay hulga-
hulga lang).

“Ang mga sakop, ilabi na ang mga babaye, miingon nga nasayud sila nga ang
Simbahan tinuod ug dili mosalikway niini. Ila usab nga gipahayag nga
nagtrabaho sila sama ra usab sa uban diha sa komunidad aron sa pagtukod sa
ilang mga pinuy-anan, ug dili gayud sila mobiya. Maisugon nga mibarug, ilang
giingnan ang ilang mga tigbiaybiay nga kon ila gayud silang patyon, ipabuhat na
kini dayon. Ang sitwasyon nagkainit samtang ang dagkong mga sundang giisa
na, dayon sa katapusan gipaubos samtang ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
nanalipod alang nianang gipamatud-an sa Espiritu ngadto kanila nga tinuod.

“Kini nga mga Santos sa katapusan nakakat-on, sama sa kadaghanan kanato,
nga mas lisud ang pagpuyo sa ebanghelyo sa matag adlaw kay sa mamatay alang
niini sa usa ka pamilok, apan ang ilang sayo nga pasalig miabut tungod kay ang
Espiritu mitandog sa ilang mga kasingkasing ug miusab sa ilang mga kinabuhi.
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Ang proseso sa ilang pagkakabig nahitabo samtang ang Basahon ni Mormon
nagtabang sa pagpalig-on sa ilang hugot nga pagtuo kang Jesukristo, ang Anak
sa Dios” (“The Incomparable Gifts,” Ensign, Peb. 1995, 7).

Panaghisgutan • Unsa ang nakahatag og kaisug sa mga Santos sa Panacaxtlan aron sa
pagpanalipod alang sa Simbahan?

• Unsa kaha nga mga kamatuoran sa ebanghelyo sa inyong hunahuna nga sila
adunay pagpamatuod?

• Niini nga sitwasyon, ngano nga importante man alang kanila nga masayud sa
ilang mga kaugalingon nga ang ebanghelyo tinuod?

• Sa unsa nga paagi nga atong masunod ang ehemplo sa mga Santos sa
Panacaxtlan? (Makapanalipod kita alang sa ebanghelyo ug sa Simbahan sa
bisan unsa nga sitwasyon nga atong masagubangan.)

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley:

“Walay usa kanato nga kinahanglan nga magpanuko sa pagpamulong agi og
panalipod alang niini nga Simbahan, alang sa doktrina niini, alang sa mga
katawhan niini, alang sa balaang organisasyon niini ug sa gihatag nga
balaanong responsibilidad. Tinuod kini. Kini mao ang buhat sa Dios” 
(sa Conference Report, Okt. 1996, 72; o Ensign, Nob. 1996, 51).

Panaghisgutan Ipasabut nga kadaghanan sa mga sakop sa Simbahan dili hangyoon nga
magpakamatay alang sa pagpanalipod sa ilang mga gituohan. Bisan pa niana,
kitang tanan gihangyo sa “pagsunod sa ebanghelyo sa matag adlaw” (“The
Incomparable Gifts,” 7). Dayon ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Samtang naningkamot kita sa “pagsunod sa ebanghelyo sa matag adlaw,” 
unsa man ang pipila sa mga kalisdanan nga atong giatubang? Ngano nga
gikinahanglan man nato nga makabaton og pagpamatuod aron makapuyo 
sa ebanghelyo bisan pa niini nga mga kalisdanan?

Pagpamatuod Hatag sa imong pagpamatuod sa yano ug matinuoron nga paagi. Sultihi ang
mga sakop sa klase sa unsa nga paagi nga ang imong pagpamatuod mahitungod
sa ebanghelyo nakaimpluwensya sa imong kinabuhi.

Awhaga ang mga sakop sa klase nga maningkamot sa paglig-on sa ilang mga
pagpamatuod mahitungod sa ebanghelyo.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Pagdala ngadto sa klase sa mosunod nga mga aytem: usa ka garapon nga may
tabon, l/2 sa tasa nga dagaang nga tubig, usa ka kutsara nga asukar, ug duha
ka kutsara nga ugang yeast.

Sa sinugdanan sa leksyon, ipasabut nga ang mga butang nga imong ibutang
diha sa garapon nagrepresentar sa mga paningkamot sa usa ka tawo aron
makabaton og pagpamatuod. Ang tubig nagrepresentar sa pagpaminaw sa
mga pagpamatuod sa uban. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa paghuwad
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sa tubig ngadto sa garapon ug obserbahan ang reaksyon. Ipasabut nga bisan
tuod og walay reaksyon, ang garapon mas puno kay sa una. Ipasabut nga ang
mga pagpamatuod sa uban makatabang kanato nga makasugod og usa ka
pagpamatuod, apan nagkinahanglan pa gihapon kita og atong kaugalingong
pagpamatuod.

Sultihi ang mga sakop sa klase nga ang asukar nagrepresentar sa tinguha sa
tawo nga makabaton og pagpamatuod. Pagdapit og lain pa nga sakop sa klase
sa pagdugang og asukar ngadto sa tubig ug obserbahi ang reaksyon. Ipasabut
nga bisan tuod og adunay gamay ra kaayo nga reaksyon, ang pagkasagol sa
tubig ug sa asukar importante alang sa ikatulo nga sagol aron makahimo og
reaksyon.

Ipasabut nga ang yeast nagrepresentar sa impluwensya sa Espiritu Santo.
Paghangyo og ikatulo nga sakop sa klase sa pagdugang og yeast ngadto sa
tubig ug asukar ug sa pagkutaw o pagyugyog sa sinagol. Sa sinugdan walay
makitang reaksyon. Dapita ang mga sakop sa klase sa pag-obserbar kon unsay
mahitabo sa sinagol samtang magpadayon ang leksyon.

Human sa kinse ka mga minuto, dihang ang yeast, tubig, ug asukar magkasagol
na nga hapit mopuno sa garapon, ipangutana ang mosunod nga mga
pangutana:

• Sa unsa nga paagi nga ang mga pagpamatuod sa uban, ang atong
kaugalingong tinguha nga makabaton og pagpamatuod, ug ang
impluwensya sa Espiritu maghiusa sa pagtabang kanato aron nga
makabaton og lig-on nga pagpamatuod?

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga ang yeast man ang akong gipili—ug
dili ang tubig o ang asukar—sa pagrepresentar sa impluwensya sa Espiritu
Santo? (Ang yeast mipadali sa pagtubo. Samtang ang tubig ug asukar
gikinahanglan, wala kini nabuhat hangtud gidugang ang yeast.)

Mahimo nimong ipasabut nga bisan tuod nga ang kombinasyon sa tubig,
asukar ug yeast nakapahimo sa reaksyon, kinahanglan gayud nga kini
langkuban sa laing mga sagol—sama sa harina, asin, ug gatas—aron
makahimo og pan. Sa samang paagi, ang pagpamatuod kinahanglan nga
langkuban og mga butang nga sama sa pag-alagad, pagtuon sa mga kasulatan,
ug pag-ampo aron tinuoray nga makapalambo sa atong mga kinabuhi.

2. Samtang maghisgut ka sa Alma 32:27–41, ipakita ang gamay nga yuta diha sa
kaang, ug pagbutang og liso diha sa yuta. Sunod niini nga kaang ipakita ang
tanom nga anaa sa kaang nga miturok na. Ipabasa sa mga sakop sa klase ang
Alma 32:27–28.

Ipasabut og maayo nga ang pagpamatuod hinayhinay nga motubo, sama sa
liso diha sa yuta. Kon magpadayon kita sa pag-ampo, magpakita og gugma
ngadto sa mga higala ug mga sakop sa pamilya, ug magbuhat sa atong
katungdanan sa Simbahan, molambo kita nga mag-anam og kalig-on diha sa
atong kahibalo nga ang ebanghelyo tinuod.

3. Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Robert D. Hales sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles mahitungod sa usa ka paagi sa paglig-on sa
atong pagpamatuod:
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“Ipakig-ambit ang inyong pagpamatuod. . . . Pahibaloa ang uban nga ikaw nasayud.
Hatag sa inyong pagpamatuod diha sa miting sa puasa. Sultihi ang inyong
pamilya; sultihi ang inyong mga higala. Inyong makita nga kon mopakig-ambit
kamo sa inyong pagpamatuod mahimo kining mas lig-on, ug adunay daghan pa
sa inyong palibut kinsa gusto usab nga modawat sa kamatuoran” (sa Conference
Report, Okt. 1994, 27; o Ensign, Nob. 1994, 22).

Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghatag sa ilang mga pagpamatuod sa
umaabut nga miting sa puasa ug pagpamatuod, diha sa family home evening, 
o, ingon nga gigiyahan sa Espiritu, isip kabahin niini nga leksyon. Likayi ang
pagtanyag og mga ganti ngadto sa mga sakop sa klase kinsa mohatag sa ilang
mga pagpamatuod. Likayi usab ang pagpakonsensya sa mga tawo sa wala
paghatag sa ilang mga pagpamatuod.
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Agi og Handumanan

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut sa kahulugan sa sakrament
ug sa pag-awhag kanila nga moambit sa sakrament sa takus nga paagi.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang 1 Mga Taga-Corinto 11:28–30; 3 Nephi
18:1–11; 20:8–9; Doktrina ug mga Pakigsaad 20:37, 75, 77, 79; 27:1–4.

2. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang mga hulagway nga Pagpanalangin sa Sakrament (62343; Pakete sa

mga Hulagway sa Ebanghelyo 603); Pagpaambit sa Sakrament (62021;
Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 604); ug Si Jesus Nag-ampo sa
Getsemani (hulagway 4 diha sa seksyon sa mga hulagway sa manwal;
62175; Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 227).

b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa
matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagdala
sa ilang kaugalingong mga kasulatan ngadto sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang sakrament maoy usa sa labing importante ug sagrado nga mga ordinansa sa
Simbahan. Sa pag-ambit sa sakrament atong gihinumduman ang atong Manluluwas ug
mipasalig pag-usab sa atong mga kaugalingon ngadto sa mga saad nga atong gihimo
atol sa bunyag. Moambit kita sa sakrament sa kanunay nga usahay mahimo natong
makalimtan ang kamahinungdanon niini. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagbantay
batok niini pinaagi sa kanunay nga mahimong takus nga moambit sa sakrament ug
modawat sa kanunay nga pagpakig-uban sa Espiritu.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Kinahanglan Natong Hinumduman ang Kamahinungdanon sa Sakrament

Panaghisgutan Isulat ang Agi og Handumanan diha sa pisara, ug sultihi ang mga sakop sa klase
nga kini mao ang ulohan sa leksyon.

• Unsa man sa inyong hunahuna ang hilisgutan sa leksyon?

Tuguti ang mga sakop sa klase og pipila ka mga pagtag-an mahitungod sa
hilisgutan sa leksyon. Kon human sa pipila ka mga pagsulay wala pa gihapon sila
makahatag sa husto nga tubag, sultihi sila nga ang leksyon kabahin sa sakrament.

Ipakita ang mga hulagway nga Pagpanalangin sa Sakrament ug Pagpaambit sa
Sakrament.

Kinutlo ug
panaghisgutan

Isaysay nga daghan kanato miambit sa sakrament gatusan ka mga higayon sa
atong mga kinabuhi. Kon ang usa ka butang gibalikbalik ang kamahinungdanon
niini usahay atong makalimtan.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:

Leksyon
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“Sa kadaghan sa mawala o maangkon gikan niini, [ang sakrament] kinahanglan
nga pagaambitan sa mas seryoso nga paagi kay sa naandan usahay. Kini
kinahanglan nga usa ka tugob sa gahum, balaang pagtahud, mapalandongon
nga higayon. Kini kinahanglan nga mag-awhag sa espirituhanon nga mga
pagbati ug mga impresyon. Sa ingon kini kinahanglan nga dili dalidalion. Kini
dili ingon nga angayan nga ‘mahuman’ aron nga ang matuod nga katuyoan sa
sakrament miting mapadayon. Kini mao ang matuod nga katuyoan sa miting.
Ug ang tanan nga gisulti o giawit o giampo niadto nga mga tulumanon
kinahanglan nga mahiangay sa kahalangdon niining sagrado nga ordinansa”
(sa Conference Report, Okt. 1995, 89; o Ensign, Nob. 1995, 68).

• Ngano nga ang sakrament mas importante man kay sa mga pahibalo, mga
pakigpulong, ug mga himno diha sa sakrament miting?

• Ngano nga moambit man kita sa sakrament matag semana?

Isulat ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara.

Ipahunahuna sa mga sakop sa klase ang katapusang higayon nga nakaambit sila
sa sakrament. Hangyoa sila nga maghunahuna sa hilum kabahin sa mga tubag
ngadto sa mosunod nga mga pangutana:

• Unsa ang pipila ka mga butang nga inyong gihunahuna kabahin sa
katapusang higayon nga miambit kamo sa sakrament? Kadto ba nga mga
hunahuna nakatabang kaninyo nga mas maduol ngadto sa Manluluwas, o
nakasamok ba kini kaninyo gikan sa matuod nga katuyoan sa sakrament?

Moambit Kita sa Sakrament aron sa Paghinumdom sa Pag-ula sa Manluluwas

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Ngano nga ang leksyon mahitungod sa sakrament tawagon man nga “Agi og
Handumanan “?

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
20:77, 79.

• Unsa ang girepresentar sa pan sa sakrament? Unsa ang girepresentar sa tubig
sa sakrament? Ngano nga importante man ang paghinumdom sa lawas ug
dugo sa Manluluwas?

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Kon ang mga sakop sa klase mangutana mahitungod sa paggamit sa pulong nga bino
sa bersikulo 77, ipasabut nga dihang si Joseph Smith nakadawat sa pagpadayag nga
makita diha sa seksyon 20, ang bino maoy gigamit diha sa tulumanon sa sakrament.
Sa kaulahian ang Ginoo mipadayag ngadto kang Joseph Smith nga ang tubig maoy
kinahanglang gamiton (tan-awa sa D&P 27:1–4).

Kinutlo Ipakita ang hulagway nga Si Jesus Nag-ampo sa Getsemani.

Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan naghigugma kanato nga mipadala
gayud sa iyang Anak aron sa pag-ula alang sa atong mga sala. Ipakig-ambit ang
mosunod nga pamahayag ni Elder Melvin J. Ballard, kinsa sakop kaniadto sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, sa pagpakita sa unsa nga paagi nga
ang sakrament makapahinumdom kanato niana nga gugma ug sa pagpakita
ngano nga kinahanglan kita nga mohinumdom sa Pag-ula sa Manluluwas kon
moambit kita sa sakrament:
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“Nahisulat diha sa mga kasulatan nga gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan
nga tungod niana gihatag niya ang iyang Bugtong Anak aron mamatay alang 
sa kalibutan, aron ang tanan nga mosalig kaniya. . . ug maghupot sa iyang mga
sugo, maluwas. Apan kini nga [sakripisyo] wala kaayo magkinahanglan og
dakong sakripisyo gikan  kanato—libre nga gihatag ang tanan niining
mahimayaon nga mga kahigayunan. . . .

“ . . . Samtang kita walay gihimo nga pagsakripisyo, tingali, alang niini nga pag-
ula ug niini nga sakripisyo, bisan pa niana, adunay usa ka tawo nga mihimo og
dako kaayo nga pagsakripisyo, ug ganahan ako nga mamalandong unsa ka dako
ang pagsakripisyo sa atong Amahan sa langit sa paghatag kanato sa gasa sa iyang
pinalanggang Anak, . . . kinsa nahigugma gayud sa kalibutan nga iyang gihatag
ang iyang kinabuhi aron sa pagtubos sa kalibutan, aron sa pagluwas kanato ug
sa pagpakaon kanato sa espirituhanon nga paagi samtang naglakaw kita dinhi
niini nga kinabuhi, ug nag-andam kanato sa pag-adto ug pagpuyo uban kaniya
sa mahangturon nga mga kalibutan. . . .

“Ang atong Amahan sa langit. . . naghigugma sa iyang Anak nga si Jesukristo,
. . . kay [siya] kauban na niya ang iyang Anak, ang atong Manunubos, sa
mahangturon nga mga kalibutan, nga matinud-anon ug matuod sulod sa mga
katuigan. . . . ang Dios nakadungog sa hilak sa iyang Anak niana nga higayon 
sa hilabihan nga kasakit ug panghingutas, sa tanaman dihang . . . siya mituaw:
‘Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako.’ . . .

“ . . . Iyang nakita kana nga Anak nga gihukman, iya siyang nakita nga nagpas-
an sa krus agi sa mga dalan sa Jerusalem ug gikutasan tungod sa iyang gipas-
an. . . . Iyang nakita ang lawas [ni Jesus] nga gipahigda diha sa krus nga kahoy,
iyang nakita ang mapintas nga mga lansang nga gipataop sa iyang mga kamot
ug mga tiil, ug ang mga lapdos nga misamad sa panit, migisi sa unod . . . 
ug mipaagas sa dugo sa kinabuhi sa iyang Anak. . . .

“Niana nga takna akong mapagakit-an ang atong mahal nga Amahan, . . . ang
iyang halangdon nga kasingkasing nga hapit mapikas alang sa gugma nga anaa
kaniya alang sa iyang Anak. O, niana nga higayon dihang iya untang maluwas
ang iyang Anak, ako nagpasalamat kaniya ug nagdayeg kaniya nga wala kita
niya pakyasa, kay dili lang ang iyang gugma sa iyang Anak ang anaa sa iyang
hunahuna, kondili ang iyang gugma alang kanato, ug ako nagmaya nga wala
siya manghilabot, ug nga ang iyang gugma alang kanato maoy mihimo niini
nga posible alang kaniya nga makalahutay sa pagtan-aw sa mga pag-antus sa
iyang Anak ug mihatag kaniya sa katapusan ngari kanato, ang atong
Manluluwas ug atong Manunubos. . . .

“ . . . Akong mga kaigsoonan, . . . kon nasayud pa lang ako unsa kini ka
mahinungdanon . . . nga ako kinahanglan nga modawat sa espirituhanon nga
kinabuhi nga naggikan niana nga Anak, sigurado ako nga kanunay ako nga anaa
diha sa lamesa sa sakrament sa paghatag og pasidungog sa gasa nga miabut ngari
kanato” (“The Sacramental Covenant,” Improvement Era, Okt. 1919, 1028–31).

Moambit Kita sa Sakrament aron sa Pagbag-o sa Atong mga Pakigsaad

Panaghisgutan • Ang mga tawo kasagaran moingon nga kon moambit kita sa sakrament kita
“nagbag-o sa atong mga pakigsaad.” Unsay buot ipasabut niini?
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Siguroa nga ang mga sakop sa klase makasabut nga ang pagbag-o nagpasabut
nga mohimo nga bag-o pag-usab ug nga ang mga pakigsaad maoy mga saad tali
kanato ug sa atong Langitnong Amahan. Ipasabut nga ang sakrament naghatag
kanato og kahigayunan sa pagbag-o sa mga pakigsaad nga atong gihimo dihang
kita gibunyagan.

Panaghisgutan
ginamit ang pisara
ug kasulatan

• Sumala sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, 79, unsa nga mga saad ang atong
gihimo kon moambit kita sa sakrament?

Papasa ang mga gisulat diha sa pisara. Sa wala nga bahin, ilista ang mga saad
nga gihisgutan sa mga sakop sa klase. Ang mga tubag kinahanglan nga maglakip
sa mosunod:

Kita misaad nga:

1. Magdala diha sa atong mga kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo.

2. Kanunay mohinumdom kaniya.

3. Maghupot sa iyang mga sugo.

Tan-aw ngadto sa leksyon 13, diin inyong gihisgutan ang pakigsaad sa bunyag,
ug iparibyu sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:37.

• Unsa nga mga aspeto niini nga bersikulo ang susama sa mga saad diha sa pisara?

1. Magdala diha sa atong mga kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo: “Andam sa
pagdala diha kanila sa ngalan ni Jesukristo.”

2. Kanunay mohinumdom kaniya: “Adunay hugot nga tinguha sa pag-alagad
kaniya ngadto sa katapusan.”

3. Maghupot sa iyang mga sugo: “Sa pagkatinuod magpakita pinaagi sa ilang
mga buhat nga sila nakadawat sa Espiritu ni Kristo.”

• Unsa ang gisaad ngari kanato kon maghupot kita sa mga pakigsaad nga atong
gihimo? (Tan-awa sa D&P 20:77.)

Diha sa tuo nga bahin sa pisara, isulat ang Kanunay makabaton sa iyang Espiritu
uban kanato.

Magtudlo sa mga lista diha sa pisara, ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsa nga paagi nga ang atong mga kinabuhi mausab kon maghinumdom
kita kang Jesus sa tanan natong buhaton?

• Ngano nga ang pagkamasulundon ngadto sa mga sugo gikinahanglan man
alang kanato aron makabaton sa Espiritu Santo uban kanato? Ngano nga
gikinahanglan man nato ang iyang kanunay nga pagpakig-uban?

Kinahanglan Gayud Kita nga Moambit sa Sakrament sa Takus nga Paagi

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Sultihi ang mga sakop sa klase nga dihang si Jesus mibisita sa mga Nephite
human sa iyang Pagkabanhaw, mitudlo siya kanila kabahin sa sakrament.
Ipabasa sa mga sakop sa klase ang 3 Nephi 18:1–11 ug pamarkahi ang mga
pulong nga sa ilang hunahuna importante.
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• Unsa nga mga pulong ang inyong gimarkahan? Ngano nga kadto nga mga
pulong importante man?

• Pila ka mga higayon nga ang pulong nabusog gigamit niining onse ka mga
bersikulo? (Upat ka mga higayon.) Sa unsa nga paagi sa inyong hunahuna
nga kadto kinsa miambit sa sakrament nabusog? (Tan-awa sa 3 Nephi 20:8–9.
Sila napuno sa Espiritu.) Unsaon man nato nga makaandam aron mapuno sa
espirituhanon nga paagi kon moambit kita sa sakrament? Unsaon man nato
paghimo sa pag-ambit sa sakrament matag semana nga mas makahuluganon
nga kasinatian?

• Ngano nga gitawag man ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga “bulahan”
human nga sila nakaambit sa sakrament? (Tan-awa sa 3 Nephi 18:10.)

Ipasabut nga iya silang gitawag nga bulahan tungod kay pinaagi sa pag-ambit sa
sakrament sila misaksi nga sila andam nga mohupot sa mga sugo. Kita mohimo
sa samang pasalig kon kita moambit sa sakrament, ug kita mapanalanginan usab
pinaagi sa paghupot niana nga pasalig.

Ipasabut nga si Apostol Pablo mihisgut mahitungod sa kamahinungdanon sa
pag-ambit sa sakrament sa takus nga paagi. Ipasabut nga ang pagkatakus nga
moambit sa sakrament wala magpasabut sa pagkahingpit. Aron nga moambit sa
sakrament sa takus nga paagi, kinahanglan kita nga maghimo sa atong
pinakamaayo sa pagtuman sa mga pakigsaad nga atong gihimo—sa pagdala diha
sa atong mga kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo, kanunay mohinumdom
kaniya, ug mohupot sa mga sugo.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 1 Mga Taga-Corinto 11:28–30.

• Unsa ang mga sangputanan sa pag-ambit sa sakrament sa dili takus nga paagi?
Sa unsa nga mga paagi nga ang dili pagkatakus nga moambit sa sakrament
makahimo kanato nga “mga maluya ug mga masakiton”?

• Unsa ang gisulti ni Pablo nga kinahanglan natong buhaton aron sa pagsiguro
nga moambit kita sa sakrament sa takus nga paagi? Unsaon nato nga “masusi
[ang atong mga kaugalinon]” sa espirituhanon nga paagi?

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag nga gihimo ni Elder M. Russell Ballard 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ngadto sa mga kabatan-onan sa
Simbahan:

“Akong minahal nga batan-ong mga higala, ako moawhag kaninyo sa paggahin
og panahon matag semana nga kamo ra, layo sa telebisyon ug sa mga tawo. 
Dad-a ang inyong mga kasulatan uban kaninyo, ug samtang kamo magbasa,
mamalandong, ug mag-ampo, matinuorong mosusi sa inyong kinabuhi.
Timbangtimbanga kon giunsa ninyo sa pagpuyo sumala sa mga saad nga inyong
gihimo uban sa Langitnong Amahan. Kon kamo adunay problema, isulti kini
ngadto sa Ginoo diha sa matinuoron ug mapainubsanon nga pag-ampo.
Pakitambag uban sa inyong mga ginikanan; sila motabang kaninyo. Ang inyong
bishop ug ang inyong hingkod nga mga lider sa Young Men ug Young Women
motabang kaninyo. Sila naghigugma kaninyo ug gusto nga kamo malinawon sa
inyong kaugalingon aron kamo makaambit sa sakrament sa takus nga paagi matag
semana. Kon ang tanan masulti ug mabuhat na, bisan pa niana, kamo lang ang



nasayud kon kamo nagmatinud-anon sa inyong mga pakigsaad nga gihimo uban
sa Dios” (sa Conference Report, Abr. 1993, 7; o Ensign, Mayo 1993, 8).

Pagpamatuod Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang sakrament naghatag kanato og
kahigayunan sa pagribyu ug sa paghimo pag-usab sa mga pakigsaad nga atong
gihimo atol sa bunyag. Hatag sa imong pagpamatuod kabahin sa Pag-ula ni
Jesukristo, ug ipahayag ang imong pasalamat alang sa sakrament.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pag-ambit sa sakrament sa takus nga paagi ug
sa paghunahuna mahitungod sa Manluluwas samtang nag-ambit sa sakrament.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo

Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon
sa leksyon.

1. Awita o basaha ang mga pulong sa usa ka himno sa sakrament.

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga moawit lamang kita og piho nga mga
himno sa wala pa ang sakrament? Unsay nakapaespesyal sa mga himno sa
sakrament?

• Unsay katuyoan sa pag-awit og mga himno sa sakrament? (Aron sa
pagtubag niini nga pangutana, mahimo ka nga motudlo og balik ngadto sa
pamahayag ni Elder Holland sa unang seksyon sa leksyon.)

2. Pagdapit og usa ka deacon diha sa klase aron sa pagpakig-ambit sa unsay
kahulugan ngadto kaniya sa pagpaambit sa sakrament. Dayon hisguti ang
mosunod nga mga pangutana (mahimo ka nga mopahigayon alang sa gagmay
nga grupo sa mga sakop sa klase sa paghimo og grupo nga maghisgut-hisgot
kabahin niini nga mga pangutana):

• Unsa may buhaton sa batan-ong mga lalaki sa pagpakita sa balaan nga
pagtahud ug respeto samtang nagpaambit sila sa sakrament?

• Unsa may buhaton sa batan-ong mga babaye nga mahimo ang pag-ambit
sa sakrament nga makabayaw nga kasinatian alang sa ilang mga
kaugalingon ug sa uban?

3. Basaha ang mosunod nga kinutlo:

“Samtang bata pa kaayo . . . nahinumduman nako nga misulti ako sa minahal
nga magtutudlo sa Sunday School nga dili na ko motambong sa sakrament
miting tungod kay kini makapuol ug makalaay. [Ang magtutudlo] mitan-aw
kanako ug miingon, ‘Ayaw gyud ko padungga nga mosulti ka niana pag-usab!
Ang Dios midapit kanimo niana nga miting aron sa pag-ambit sa mga ilhanan sa
mga pag-antus ni Jesukristo ug sa iyang gasa nganha kanimo. Swerte kaayo ka
nga madapit. Kon imong dad-on ang tukma nga espiritu uban kanimo sa miting,
kanunay ka gayud nga makadala og maayo uban kanimo’ “ (LaRue C. Longden,
“God Has Invited You,” gihugpong ni Leon R. Hartshorn, sa Remarkable Stories
from the Lives of Latter-day Saint Women, 2 ka mga bolumen [1973–75], 1:97–98).

• Unsa kaha ang kalainan sa sakrament miting kon atong mahinumduman
ang mga pulong niining magtutudlo sa Sunday School? Unsa kaha ang
kalainan nato kon atong mahinumduman kini nga mga pulong?
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Pagpaningkamot alang 
sa Kahingpitan

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut nga ang kahingpitan
dili diha dayon nga hitabo apan usa ka tumong nga kinahanglan natong
paningkamutan sa tibuok natong kinabuhi.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 5:48; 24:13; Lucas 13:32; 3 Nephi
12:48; 27:27; Moroni 10:32; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:4.

2. Mga materyal nga gikinahanglan: Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga
pangmarka sa kasulatan alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag
sa mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan ngadto
sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Daghang mga tawo nga naghunahuna sa sugo nga “magmahingpit kamo” nga
imposible. Ilabi na ang mga kabatan-onan dali ra nga mawad-an og paglaum kon
makahimo sila og mga sayop. Sila mahimong mobati nga ang kahingpitan dili makab-ot
ug sa ingon dili angay nga paningkamotan. Kitang tanan kinahanglan nga makaamgo
nga ang kahingpitan niini nga kinabuhi dili mapaabut o gani posible. Unsay gipaabut
mao nga kita maningkamot matag adlaw nga mahimong mas maayo kay sa niaging
adlaw. Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga sa umaabut nga adlaw
makab-ut ra nila ang kahingpitan kon maningkamot sila alang niini sa ilang pinaka
maayo nga mahimo sa inadlaw-adlaw.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang Kahingpitan mao ang Atong Tumong

Kalihokan ginamit
ang pisara

Isulat ang mosunod nga gisagol-sagol nga mga letra diha sa pisara (mahimo
nimong gamiton ang unang kalihokan sa pagpalambo isip puli niini nga
kalihokan ginamit ang pisara):

N G A H T I A I K N P

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghan-ay sa gisagol-sagol nga mga letra
aron sa pagdiskobre sa hilisgutan sa karon nga leksyon. Hatag lamang og pipila
ka mga minuto alang niini nga kalihokan. Kon ang mga sakop sa klase makatag-
an sa pulong o wala nay oras, isulat ang nahan-ay nga mga letra diha sa pisara:

KAHINGPITAN

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipapangita ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mateo 5:48. Ipabasa og
kusog sa usa ka sakop sa klase ang bersikulo.

• Unsay buot ipasabut nganha kaninyo sa mahimo nga hingpit?

• Unsay inyong gibati kabahin sa sugo nga mahimo nga hingpit?

Leksyon

22
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Ipasabut nga daghang mga tawo ang mobati og paghinuklog ug nawad-an og
paglaum dihang ilang mabasa kini nga bersikulo sa kasulatan, tungod kay sila
mibati nga ang pagkahimo nga hingpit imposible.

Ipasabut nga ang pulong nga Griyego nga gihubad isip “hingpit” mas tukma nga
nagpasabut nga “kompleto, nahuman, napalambo og maayo.” Ang pagkahimo 
nga hingpit wala magpasabut nga dili gayud makahimo og sayop. Kini nagpasabut
sa paghinulsol sa atong mga sala ug pagkat-on gikan sa atong mga sayop ug
maningkamot nga mahimong kompleto, mapalambo og maayo, matarung nga
mga tawo, sama sa atong Amahan sa Langit ug ni Jesukristo. Ang mamahimo nga
sama niining matang sa tawo dili usa ka hitabo nga mahitabo sa usa ra ka higayon;
usa kini ka proseso nga kinahanglan natong trabahoon sa tibuok natong kinabuhi.

Si Jesukristo Mao ang Atong Panig-ingnan alang sa Kahingpitan

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 3 Nephi 12:48 ug itandi kini sa
Mateo 5:48. Ipasabut nga ang duha ka mga bersikulo naglangkob sa mga pulong
nga gipamulong ni Jesukristo.

• Unsa ang kalainan sa 3 Nephi 12:48 kay sa Mateo 5:48? (Ang 3 Nephi 12:48
nagpasabut sa kahingpitan ni Jesukristo ug maingon man sa kahingpitan sa
atong Amahan sa Langit.)

Ipasabut nga ang Mateo 5:48 gipamulong samtang si Jesus buhi pa dinhi sa yuta,
samtang ang 3 Nephi 12:48 gipamulong sa panahon sa pagbisita ni Jesus ngadto
sa mga Nephite human sa iyang Pagkabanhaw. Bisan tuod nga si Jesus walay
sala, wala siya mahimong hingpit—kompleto, nahuman, napalambo og maayo
hangtud human siya nabanhaw (tan-awa sa Lucas 13:32). Sa samang paagi, dili
kita mahingpit hangtud human nga kita mabanhaw. Apan ang atong Amahan sa
Langit ug ang atong Manluluwas nagpaabut kanato nga magsugod sa proseso sa
kahingpitan samtang ania pa kita dinhi sa yuta ug maghimo og inadlaw nga
matinud-anong paningkamot ngadto sa pagkahimo nga hingpit.

Ipasabut nga isip maoy unang tawo nga nabanhaw ug nahimong hingpit, 
si Jesukristo mihatag og ehemplo alang kanato sa pagsunod. Ipapangita ug
pamarkahi sa mga sakop sa klase ang katapusang duha ka mga han-ay sa mga
pulong sa 3 Nephi 27:27 (gikan sa Busa ngadto sa katapusan sa bersikulo).
Ipabasa og kusog sa usa ka sakop sa klase kining mga han-ay sa mga pulong.

• Unsay gisugyot niini nga bersikulo kabahin kon unsaon nato sa pagsugod 
sa pagpaningkamot ngadto sa kahingpitan? (Maningkamot kita ngadto sa
kahingpitan pinaagi sa pagkahimo nga sama kang Kristo kutob sa mahimo.)

Ipapangita ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Moroni 10:32.

• Sumala niini nga bersikulo, unsay atong kinahanglang buhaton aron sa
“pagduol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya”? (“Ilimud ang
[atong mga kaugalingon] sa tanan nga dili diosnon, ug mohigugma sa Dios
uban sa tibuok [nato] nga gahum, hunahuna ug kusog.”)

Ipasabut nga ang “ilimud ang inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili
diosnon” nagpasabut nga “isalikway ang inyong mga sala.” Kinahanglan 
kita nga maningkamot sa pagsalikway sa atong mga sala ug magpakita nga
gihigugma nato ang Dios uban sa tibuok natong gahum, hunahuna, ug kusog.
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Kon ato kining buhaton sa tibuok natong kinabuhi, dayon si Jesukristo, pinaagi
sa iyang Pag-ula, motabang kanato nga mahimo nga hingpit.

Unsaon man Nako sa Paggiya sa Akong Kinabuhi ngadto sa Kahingpitan?

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Pagdibuho diha sa pisara og usa ka agianan nga adunay daghang mga batong-
tumbanan (tan-awa sa hulagway sa sunod nga pahina). Ipasabut nga kini nga
agianan nagrepresentar sa proseso sa pagpaningkamot ngadto sa kahingpitan.
Isulat ang Kahingpitan diha sa tumoy sa agianan.

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga samtang ang kahingpitan dili gayud
maangkon sa kinatibuk-an dinhi niining kinabuhia, makahimo kita og dako nga
pag-uswag ngadto niini. Ang Ginoo nagpaabut kanato nga mobuhat sa tanan
natong mahimo ngadto sa pagsalikway sa atong mga sala ug mamahimo nga
hingpit, ug iya kitang gihatagan sa ebanghelyo aron sa pagtabang kanato mga
mahimo kini.

• Sumala sa ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo unsa man ang unang mga
baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo?

Isulat ang Magbaton og hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo, Maghinulsol,
Magpabunyag, ug Modawat sa Espiritu Santo diha sa upat ka mga batong-
tumbanan sa sinugdanan sa agianan.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo makatabang
kanato nga molambo ngadto sa kahingpitan? (Makasunod kita sa iyang
ehemplo isip mao ang usa ka hingpit nga tawo. Gihimo niya ang paghinulsol
ug bunyag nga masangputon diha sa atong mga kinabuhi.)

• Sa unsa nga paagi nga ang paghinulsol makatabang kanato nga mouswag?
(Kon kita maghinulsol, atong biyaan ang atong mga sala, nga makapugong
kanato gikan sa paglambo ug pag-uswag.)

• Sa unsa nga paagi nga ang bunyag makatabang nga ang kahingpitan
mahimong posible? (Mapasaylo kita sa atong mga sala human nga kita
mabunyagan. Usab, pinaagi sa bunyag mahimo kitang mga sakop sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, diin giorganisar
aron sa pagtabang kanato nga makakat-on ug makabuhat kon unsay gusto sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga atong buhaton.)

Modawat sa 

Espiritu
 Santo

Maghinulsol

Magpabunyag

Magbaton og 

hugot nga 

pagtuo diha 

kang Jesukristo

KAHINGPITAN
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• Sa unsa nga paagi nga ang pagdawat sa Espiritu Santo makatabang kanato nga
molambo ug mouswag? (Makatinguha kita ug makasunod sa iyang mga pag-
aghat. Kini nga mga pag-aghat kanunay nga modala kanato ngadto sa husto
nga mga buhat.)

Kalihokan ginamit
ang pisara

Tuguti ang matag sakop sa klase, nga pulipuli, sa paghunahuna ug pagsulat diha
sa tumbanang-bato og lain nga baruganan sa ebanghelyo nga makatabang kanato
nga mouswag ngadto sa kahingpitan.

Mga ehemplo:

Mag-ampo
Magtuman sa Pulong sa Kaalam
Motahud sa Igpapahulay
Magmatinuoron
Mahimong masaligan
Mopaluyo sa mga lider
Magtuon sa mga kasulatan
Moalagad sa uban

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang kahingpitan usa ka tinagsa gayud nga proseso. Sa usa ka bahin
kitang tanan anaa sa sama nga agianan, tungod kay kitang tanan naningkamot
nga mahimong sama kang Jesukristo. Sa samang higayon, bisan pa niana, ang
atong mga agianan managlahi kaayo. Gihatagan kitang tanan og nagkalain-laing
mga kalig-on ug mga kahuyang, busa ang kahimtang sa atong pagkat-on niining
mga baruganan sa kahingpitan ug ang panahon nga gikinahanglan aron motubo
ug molambo sa matag usa magkalahi gayud. Ang usa ka tawo mahimomg
matinud-anon kaayo sa pagtuman sa Pulong sa Kaalam apan maglisud og bayad
sa ikapulo, samtang ang lain mahimong sayonan sa pagbayad og ikapulo apan
nanglimbasog sa mga katuigan nga mabuntog ang pagkahakog.

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga tungod kay ang kahingpitan ingon
nga tinagsa nga proseso, dili kita kinahanglan nga mawad-an og paglaum
pinaagi sa pagtandi sa atong mga kaugalingon ngadto sa ubang mga tawo. 
Ni kinahanglan natong sawayon kadtong kinsa mahimong dili ingon ka lig-on
sama kanato diha sa usa ka piho nga butang. Ang Langitnong Amahan ug si
Jesukristo dili motandi kanato sa usag usa apan motimbang-timbang sa atong
pag-uswag sumala sa atong kaugalingong mga kasarang ug mga paningkamot.

Mga sitwasyon ug panaghisgutan

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang kahingpitan dili dayon makab-ot.
Kon mobati kita og paghinuklog kon unsa kita kalayo gikan sa kahingpitan,
makapokus kita sa pagkat-on ug paglambo sa usa o duha ka mga bahin sa usa 
ka higayon. Ginamit ang mosunod nga mga sitwasyon (o uban nga magamit
ngadto sa mga sakop sa klase), hisguti kon sa unsa nga paagi nga ang
pagpalambo diha sa tinagsa nga mga bahin sa ebanghelyo makatabang kanato
nga makapadayon ngadto sa atong katapusang tumong sa kahingpitan.

1. Si Tim nagtrabaho og part-time sa tindahan sa iyang tiyo.

• Unsaon man ni Tim sa pag-uswag ngadto sa kahingpitan sa pagbayad og
mga ikapulo? Sa unsa nga paagi nga ang kinaiya ni Tim kabahin sa ikapulo
makaapekto sa iyang pag-uswag?



Isulat ang Mobayad sa ikapulo diha sa usa ka tumbanang-bato.

2. Ang mga ginikanan ni Peggy aktibong mga sakop sa Simbahan, ug sila
miawhag kaniya sa pagtuman sa mga sumbanan sa Simbahan. Si Peggy
kanunay nga makadungog sa iyang mga higala nga mamulong sa dili
matinahurong paagi mahitungod sa ilang mga ginikanan ug mibaliwala sa
ilang tambag.

• Unsaon man ni Peggy sa paglambo ngadto sa kahingpitan diha sa pagtahud sa
iyang mga ginikanan? Sa unsa nga paagi nga ang pagtahud sa iyang mga
ginikanan makatabang kaniya nga mouswag sa ubang mga bahin?

Isulat ang Motahud sa mga ginikanan diha sa usa ka tumbanang-bato.

3. Si Elizabeth mihimo og tumong nga mahimong mas matinud-anon sa
pagtambong sa iyang mga miting sa Simbahan.

• Sa unsa nga paagi nga kini nga tumong makatabang kang Elizabeth nga
mouswag ngadto sa kahingpitan? Unsay kinahanglan nga buhaton ni Elizabeth
gawas sa yano nga pagpakita diha sa miting aron makab-ot ang iyang tumong?

Isulat ang Motambong sa mga miting sa Simbahan diha sa usa ka tumbanang-bato.

Kinahanglan Molahutay Gayud Kita hangtud sa Katapusan aron Makakab-ot
og Kahingpitan

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mateo 24:13.

• Unsay buot ipasabut sa “molahutay hangtud sa katapusan”? (Magpabilin nga
matinud-anon sa tibuok natong kinabuhi.)

Ipasabut nga ang paglahutay hangtud sa katapusan wala magpasabut nga
makaabut sa usa ka ang-ang sa pag-uswag ug dayon yanong magpabilin niana
nga ang-ang. Nagpasabut kini nga maninguha matag adlaw nga mahimong mas
matarung nga tawo.

Kinutlo Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan ni
Elder Russell M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Mga kaigsoonan, himoon nato ang pinakamaaayo kutob sa atong mahimo 
ug maninguha nga molambo sa matag adlaw. Kon mogawas ang atong mga
pagkadili hingpit, magpadayon kita nga matinguhaon sa pagkorihir niini.
Mahimo kitang mas mapasayloon sa mga sayop diha sa atong mga kaugalingon
ug niadtong atong gihigugma. . . . Kita dili kinahanglan nga madismaya kon 
ang atong matinud-anong mga paningkamot ngadto sa kahingpitan karon daw
lisud kaayo ug walay katapusan. Ang kahingpitan . . . naghulat niadtong kinsa
nahigugma [sa Ginoo] ug naghupot sa iyang mga sugo” (sa Conference Report,
Okt. 1995, 118; o Ensign, Nob. 1995, 88).

Pagpamatuod Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga samtang ang kahingpitan dili gayud
maangkon sa hingpit dinhi niining kinabuhia, kita gipaabut nga magsugod sa
proseso ug mohimo og matinud-anon nga tinguha sa pagbuntog sa atong mga
sala ug mahimong sama ni Jesukristo. Ipamatuod ang mahitungod sa tahas ni
Kristo ug sa iyang Pag-ula sa atong kahingpitan sa katapusan.
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Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga dili mawad-an og paglaum kon ang
kahingpitan daw layo pa kaayo. Awhaga ang matag sakop sa klase sa pagpili og
usa ka baruganan sa ebanghelyo ug mohimo og linain nga paningkamot niining
semanaha sa pagpaninguha ngadto sa kahingpitan nianang bahina.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Mahimo nga ikaw mogamit niini nga kalihokan isip puli sa kalihokan ginamit
ang pisara diha sa sinugdanan sa leksyon:

Isulat ang kada usa sa mga letra nga K A H I N G P I T A N diha sa usa ka
gamay nga piraso sa papel. Kon ikaw adunay sobra sa napulo ka mga sakop,
dugangi og blangko nga mga piraso sa papel hangtud nga ikaw adunay usa ka
piraso sa papel alang sa matag sakop sa klase.

Iganso o ipilit ang dili mominos sa usa nga piraso sa papel nganha sa likod sa
matag sakop sa klase. (Kon adunay sobra sa napulo ka mga sakop sa klase, ang
uban adunay blangko nga mga papel; kon adunay mas minos sa napulo ka
mga sakop sa klase, ang uban adunay duha o tulo ka mga letra diha sa ilang
mga likod.)

Tuguti ang mga sakop sa klase sa paglakaw libut sa lawak-klasehanan ug
ipabasa ang mga letra sa usag usa. Hatagi sila og duha o tulo ka mga minuto
sa paghunahuna kon unsa nga pulong ang gipasabut sa mga letra.

Kon ang mga sakop sa klase makatag-an na sa pulong o wala nay oras, kolek-
taha ang tanang mga piraso sa papel ug iganso o ipilit kini diha sa usa ka
posterboard o tuskig nga papel aron mabasa ang pulong nga Kahingpitan.

2. Pagdala sa klase og aytem nga kinulit gikan sa kahoy ug usa ka piraso nga
sagapsapon nga kahoy, o usa ka aytem nga sinilsil gikan sa bato ug usa ka
sagalsalon nga bato o dakong bato. Tuguti ang mga sakop sa klase sa pagku-
pot ug paghiling sa duha ka mga aytem (kon dili ka buot nga ang mga sakop
sa klase mokupot sa mga aytem, ipakita hinoon kini diha sa atubangan sa
klase). Ipasabut nga ang kinulit nga aytem usa kaniadto ka gam-ununon nga
susama sa sagapsapon nga aytem. Ipasabut nga ang kinulit nga aytem wala
mahimong nindot o nagamit diha dayon; kinahanglan kini nga pormahon
ug pasinawon sa mabinantayon ug inanay nga paagi sa tawo kinsa mihimo
niini. Sa samang paagi, dili kita mahimong hingpit diha dayon. Kita
“moporma” ug “mopasinaw” sa atong mga kaugalingon sa inanay ug
mabinantayon nga paagi pinaagi sa pagsunod sa ehemplo ni Kristo ug 
sa pagpaningkamot sa pagsunod sa iyang mga pagtulun-an.

3. Idrowing ang mosunod nga hulagway diha sa pisara:



• Pila ka mga kwadro ang anaa niini nga hulagway?

Hatagi ang mga sakop sa klase og kahigayunan sa pag-ihap ug paghatag sa
ilang mga tubag, ug dayon sultihi sila nga sa pagkatinuod adunay 30 ka mga
kwadro diha sa hulagway. Hatagi ang mga sakop sa klase og dugang pa nga
higayon sa pagpangita sa 30 ka mga kwadro. Kon dili nila mahimo, ipakita
ang mosunod nga mga kwadro:

1 ka kwadro sa hulagway isip kinatibuk-an

1 ka kwadro nga naglangkob og upat ka mga kwadro, diha sa sentro gayud sa
hulagway

4 ka mga kwadro nga naglangkob og upat ka mga kwadro ang kada usa, usa sa
kada eskina

4 ka mga kwadro nga naglangkob og upat ka mga kwadro ang kada usa, usa
naa sa sentro sa kada kilid

4 ka mga kwadro nga naglangkob og siyam ka mga kwadro ang kada usa, usa
sa kada eskina

16 ka mga kwadro nga naglangkob og usa ka kwadro ang kada usa

• Pila man kaninyo ang nakakita sa tanang 30 ka mga kwadro sa unang
higayon nga mitan-aw kamo sa hulagway? Giunsa man ninyo sa pagpangita
ang tanang 30 ka mga kwadro?

Ipasabut nga ingon nga ang pagpangita sa tanang 30 ka mga kwadro
magkinahanglan og mga pagsulay ug tabang gikan sa uban, ang pag-angkon og
kahingpitan sa bisan unsa nga bahin magkinahanglan og og daghang mga
pagsulay ug tabang gikan sa mga sakop sa pamilya, mga lider sa Simbahan, ug sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Mahimong dili nato hingpit nga mabuhat
ang usa ka kalihokan o masunod ang usa ka baruganan sa unang higayon nga
kita mosulay niini, apan ang atong mga abilidad molambo samtang
magpadayon kita sa pagbuhat sa kalihokan o pagsunod sa baruganan. (Kon
adunay mga sakop sa klase nga nakakita sa tanang 30 ka mga kwadro sa unang
higayon, pahalipayi sila, apan siguroha sila sa pagsulti nga adunay daghan pa
nga mga bahin diin ang kahingpitan dili sayon kaayo nga makab-ut.)
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23
Pagkamasulundon: 

Ang Unang Balaod sa Langit

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut nga ang Dios naghatag
kanato og mga sugo tungod sa iyang gugma alang kanato ug kinahanglan nga
kita motuman sa mga sugo tungod sa atong gugma alang kaniya.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang 1 Samuel 9:17; 10:24; 13:13–14; 15:28;
Lucas 22:41–44; Juan 6:38; 14:15, 21; Mosiah 2:41; 3 Nephi 11:11; Doktrina
ug mga Pakigsaad 130:20–21; Moises 1:39.

2. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang hulagway nga Si Jesus Nag-ampo sa Getsemani (hulagway 4 diha sa

seksyon sa mga hulagway sa manwal; 62175; Pakete sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo 227).

b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa
matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan ngadto sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Atong ikapakita ang atong gugma alang sa Langitnong Amahan pinaagi sa pagtuman
sa iyang mga sugo. Kini importante nga mahinumduman nga ang Langitnong Amahan
naghatag kanato og mga sugo tungod kay nahigugma siya kanato. Gusto niya nga
mahimo kita nga sama kaniya ug makabalik ngadto sa iyang presensya. Tabangi ang
mga sakop sa klase nga makasabut nga pinaagi kini sa paghupot sa mga sugo nga kita
mahimong makadawat sa tanang mga panalangin sa plano sa kaluwasan.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang Unang Balaod sa Langit

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Isulat diha sa pisara ang Ang Unang Balaod sa Langit. Dayon ipangutana sa mga
sakop sa klase ang mosunod nga pangutana:

• Unsa man sa inyong hunahuna ang unang balaod sa langit?

Isulat ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Dawata ang ilang mga
hunahuna ug mga ideya, bisan kon walay usa nga makahisgut sa pagkamasulundon.

Kon ang tanang mga sakop sa klase nakabaton na og kahigayunan sa pagtubag,
isulat ang pulong pagkamasulundon diha sa pisara, o lingini kana nga pulong
kon nahisgutan na.

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga ang pagkamasulundon mao man ang
unang balaod sa langit?

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:
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“Ang mga bintana sa langit abli gayud ngadto sa matinud-anon ug matarung;
walay laing mas dali nga makasira niini kay sa pagkadili masulundon. . . .

“ . . . Makanunayon, malahutayon nga pagkamasulundon ngadto sa mga balaod
sa Dios mao ang yawe nga makaabli sa mga bintana sa langit. Ang
pagkamasulundon makahimo kanato nga dali nga makadawat sa hunahuna ug
kabubut-on sa Ginoo. ‘Ang Ginoo nagkinahanglan sa kasingkasing ug sa usa ka
andam nga hunahuna; ug ang andam ug ang masulundon’ mao kadtong kinsa
makadawat sa mga panalangin sa pagpadayag pinaagi sa abli nga mga bintana sa
langit” (sa Conference Report, Okt. 1995, 101; o Ensign, Nob. 1995, 75–76; tan-
awa usab sa D&P 64:34).

Ipasabut nga ang matag panalangin nga atong madawat gipasikad diha sa atong
pagkamasulundon (tan-awa sa D&P 130:20–21; hinumdumi nga ang dili mausab
nagpasabut nga dili makuha og balik ug ang gipasikad nagpasabut nga gitukod).

Pagsunod sa Dios ug sa Iyang Pinili nga mga Sulugoon

Istorya sa
kasulatan ug
panaghisgutan

Sultihi ang mga sakop sa klase nga mopakig-ambit ka og duha ka mga istorya.
Usa sa mga istorya nagpakita sa mga sangputanan sa pagkadili masulundon, 
ug ang lain nagpakita sa mga sangputanan sa pagkamasulundon.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang mosunod nga mga tudling sa
kasulatan mahitungod ni Saul, ang unang hari sa Israel: 1 Samuel 9:17; 10:24;
15:28.

• Sa hamubo nga panahon, si Saul nabalhin gikan sa pagka pinili sa Ginoo isip
hari ngadto pagkasinalikway sa Ginoo isip hari. Unsa sa inyong hunahuna ang
nahitabo unta aron nga mausab ang kahimtang ni Saul atubangan sa Ginoo?

Tuguti ang mga sakop sa klase sa pagtubag niini nga pangutana. Dayon ipabasa
ug pamarkahi nila ang 1 Samuel 13:13–14.

• Unsa ang labing dako nga hinungdan nga gisalikway sa Ginoo si Saul? 
(Wala siya magmasulundon sa Ginoo ug sa Iyang mga sulugoon.)

• Alang kang Saul, ang pagkadili masulundon nakahimo og kalainan tali 
sa pagkahari ug pagkadili hari. Unsay kalainan nga mahimo sa atong
pagkamasulundon o pagkadili masulundon diha sa atong mga kinabuhi?

Istorya ug
panaghisgutan

Ipasabut nga kabahin sa pagtuman sa Dios mao ang pagsunod sa tambag
niadtong iyang gitawag aron mogiya kanato. Ipakig-ambit ang mosunod nga
istorya nga gisaysay ni Presidente Gordon B. Hinckley, ikakinse nga Presidente
sa Simbahan:

“Daghang katuigan ang milabay nagmisyon ako sa England. Gitawag ako sa
pag-alagad sa buhatan sa Misyon sa Uropa diha sa London ubos sa pagdumala
ni Presidente Joseph F. Merrill sa Konseho sa Napulog Duha, nga nianang
panahona maoy presidente sa Misyon sa Uropa. Usa ka adlaw tulo o upat ka
mga pamantalaan sa London mipagawas og kinopya nga mantalaan gikan sa
usa ka daan nga basahon, matinamayon ug bati nga pagkasulat, nagpasabut
nga ang basahon usa ka kasaysayan sa mga Mormon. Si Presidente Merrill
misulti ngari kanako, ‘Gusto ko nga moadto ka sa tigmantala ug protestahi
kini.’ Mitan-aw ako kaniya ug hapit na lang mosulti nga, ‘Dili lang unta ako.’
Apan maaghupon akong miingon, ‘O, sir.’
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“Dili gayud ako magpanuko nga moingon nga nahadlok ako. Misulod ako sa
akong kwarto ug adunay gibati nga sa akong nahunahuna mao usab ang gibati
ni Moises sa dihang gisugo siya sa Ginoo sa pag-adto ug pagpakigkita sa Paraon.
Nag-ampo ako. Ang akong tiyan morag giukay samtang naglakaw ako sa
estasyonan sa Dalan Goodge aron makasakay sa tren nga mag-agi sa subway
aron makaabut sa Dalan Fleet. Akong nakit-an ang buhatan sa presidente [sa
kompanya sa pamantalaan] ug mipakita sa akong kard ngadto sa resepsyonista.
Iya kining gikuha ug miadto sa sudlunon nga opisina ug sa wala madugay
mibalik aron sa pag-ingon nga ang presidente bisi pa kaayo aron makig-
atubang kanako. Mitubag ako nga gikan pa ako sa lima ka libo ka milya ug nga
ako maghulat. Sulod sa sunod nga oras miadto siya sa makaduha o makatulo sa
iyang opisina; dayon sa katapusan midapit siya kanako sa pagsulod. Dili gayud
nako makalimtan ang hulagway dihang ako misulod. Nanabako siya og taas
nga tustus uban sa panan-aw nga daw nag-ingon, ‘Ayaw ko samoka.’

“Akong gikuptan ang mga mantalaan. Wala na ako makahinumdom kon unsay
akong nasulti human niana. Lain nga gahum ang daw namulong pinaagi kanako.
Sa sinugdan mapanalipdanon siya ug gani makiawayon. Dayon hinayhinay siya
nga nabugnaw. Mitapos siya pinaagi sa pagsaad nga siya dunay buhaton kabahin
niini. Sulod sa usa ka oras napahibalo ang matag magbabaligya sa basahon sa
England sa pag-uli sa mga basahon ngadto sa tigmantala. Sa kadako sa gasto
miimprinta siya ug [mibutang] diha sa atubangan sa matag bolumen sa usa ka
pamahayag nga ang basahon dili kinahanglang ilhon nga usa ka kasaysayan,
apan minao-mao lamang, ug nga walay tinguha sa pagdaot batok sa mga tinahud
nga mga katawhan nga Mormon. Paglabay sa mga katuigan mihatag na usab siya
og laing pabor nga bililhon kaayo ngadto sa Simbahan, ug kada tuig hangtud sa
panahon sa iyang kamatayon nakadawat ako og kard gikan kaniya.

“Akong nasayran nga kon mosulay kita diha sa hugot nga pagtuo sa paglakaw
diha sa pagkamasulundon sa mga hangyo sa priesthood, ang Ginoo moabli sa
agianan, bisan kon morag walay agianan” (“If Ye Be Willing and Obedient,”
Ensign, Hulyo 1995, 4–5).

• Ngano nga lisud alang sa batan-ong si Elder Hinckley sa pagsunod sa tambag
sa iyang presidente sa misyon? Ngano nga usahay lisud man alang kanato
nga mahimong masulundon?

• Sa unsa nga paagi nga si Elder Hinckley napanalanginan tungod sa iyang
pagkamasulundon?

• Unsa nga tambag ang bag-ohay lang nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa mga
lider sa Simbahan? Sa unsa nga paagi nga kita mapanalanginan kon mosunod
kita sa tambag sa atong mga lider sa Simbahan?

Ang Dios Naghatag Kanato og mga Sugo Tungod kay Gusto Niya nga Mopuyo
Kita Pag-usab uban Kaniya

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Moises 1:39.

• Unsa man ang buhat ug himaya sa Dios, o mahinungdanong katuyoan?

Samtang ang mga sakop sa klase motubag niini nga pangutana, siguroa nga
nakasabut sila sa mga pulong nga pagka-imortal ug kinabuhing dayon. Ang pagka-
imortal mao ang kahimtang nga mabuhi hangtud sa kahangturan, nga dili na
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gayud mamatay pag-usab. Ang kinabuhing dayon mao ang mabuhi hangtud sa
kahangturan diha sa presensya sa Dios. Mao kini ang gasa nga gihatag niadtong
kinsa mahimaya diha sa labing taas nga ang-ang sa celestial nga gingharian (tan-
awa sa leksyon 8).

• Sa unsa nga paagi nga ang atong pagkamasulundon makahimo sa bahin niini
diha sa buhat ug himaya sa Langitnong Amahan?

Ipasabut nga kitang tanan mabanhaw ug makadawat sa pagka-imortal. Bisan pa
niana, kinahanglan kita nga motuman sa mga sugo sa Langitnong Amahan aron
mahimong makadawat sa kinabuhing dayon. Ang Langitnong Amahan naghatag
kanato og mga sugo tungod kay nahigugma siya kanato ug gusto nga kita mahimo
nga sama kaniya ug mopuyo sa iyang presensya hangtud sa kahangturan.

Ipasabut nga ang lain nga hinungdan nga ang Langitnong Amahan mihatag
kanato og mga sugo mao nga aron matabangan kita nga mahimong malipayon.
Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mosiah 2:41.

• Sa unsa nga paagi nga inyong nakita nga ang pagkamasulundon sa mga sugo
makahatag og kalipay?

Kon ang mga sakop sa klase maglisud sa pagtubag niini nga pangutana, mahimo
ka nga mohatag og pipila ka mga ehemplo, sama sa kon kita motuman sa sugo
nga magpuasa sa husto nga paagi, makatagamtam kita og espirituhanon nga
paglambo; ug kon kita motuman sa sugo nga maghinulsol, mahimo kita nga
mapasaylo ug makalingkawas gikan sa alantuson sa kahasol sa tanlag. Human ka
makahatag og mga ehemplo, hatagi og dugang pa nga panahon ang mga sakop
sa klase nga mas makahunahuna og kaugalingon nilang mga ehemplo.

Samtang maghisgut ka niini nga pangutana, mahimo ka nga mopasabut nga ang
pagkamasulundon sa mga sugo wala magpasalig nga dili gayud kita makasinati
og mga kalisdanan o mga hagit. Bisan pa niana, bisan kon kita mobati og
kahigawad o maguol mahitungod sa mga kahimtang diha sa atong mga
kinabuhi, mahimo kita nga magmalipayon mahitungod sa atong mga kinabuhi
sa kinatibuk-an tungod sa atong hugot nga pagtuo sa Dios ug sa atong kasiguroan
nga nahimuot siya sa atong mga paningkamot nga mahimo nga masulundon.

Si Jesukristo Mipakita og Hingpit nga Ehemplo sa Pagkamasulundon

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Sultihi ang mga sakop sa klase nga ang Langitnong Amahan mipakita sa iyang
dakong gugma alang kanato dihang iyang gipadala ang iyang Anak aron moula
alang sa atong mga sala. Pinaagi sa pagbuhat kon unsay gusto sa Langitnong
Amahan nga iyang buhaton, si Jesukristo mipakita og hingpit nga ehemplo sa
hingpit nga pagkamasulundon. Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase
ang Juan 6:38 (mahimo nimong ipasabut nga si Jesus maoy nagsulti niini nga
bersikulo).

• Ngano nga si Jesus mikanaog man gikan sa langit?

Ipakita sa mga sakop sa klase ang hulagway nga si Jesus nag-ampo sa Getsemani.
Ipabasa ug pamarkahi nila ang Lucas 22:41–44.

• Sa unsa nga paagi nga gipakita ni Jesus ang hingpit nga pagkamasulundon sa
wala pa siya nag-antus alang sa atong mga sala ug mga kasakit diha sa Tanaman
sa Getsemani?

Leksyon 23
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Ipasabut nga si Jesus mihangyo nga makalingkawas sa kasakit nga iyang
nahibaloan nga moabut diha sa Tanaman sa Getsemani. Bisan pa niana, iyang
giuna ang kabubut-on sa Langitnong Amahan kaysa iyang kaugalingon ug
maandamong miinom gikan sa “pait nga kopa” nga gihatag sa Langitnong
Amahan kaniya (tan-awa sa 3 Nephi 11:11).

• Unsa ang pipila ka mga sitwasyon diin kita mahimong makasulti nga,
“Hinoon, dili ang akong pagbuot maoy matuman kondili ang imo”?

Mituman Kita sa mga Sugo Tungod kay Gihigugma Nato ang Langitnong
Amahan ug si Jesukristo

Panaghisgutan • Unsa ang pipila ka mga hinungdan ngano nga ang mga tawo mituman sa
mga sugo?

Mahimo nimo nga ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Ang
mga tubag mahimong maglakip sa mosunod:

Ang mga tawo mituman tungod kay:

1. Nahadlok sila nga silutan tungod sa pagkadili masulundon.

2. Gusto nila ang mga ganti nga moabut gumikan sa pagkamasulundon.

3. Gusto nila nga ang ubang mga tawo makakita kanila ug maghunahuna nga
sila matarung.

4. Mobati sila og kalinaw ug hingpit nga kalipay kon sila masulundon.

5. Nahigugma sila sa Langitnong Amahan ug ni Jesus.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Juan 14:15.

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga ang gugma alang sa Langitnong Amahan
ug ni Jesus ingon man ana ka importante nga hinungdan alang sa pagtuman sa
mga sugo?

Ang Pagkamasulundon Nag-andam Kanato nga Makaalagad sa Dios

Istorya ug
panaghisgutan

Ipasabut nga kon kita masulundon, mas andam kita nga makaalagad sa Dios ug
niadtong anaa sa atong palibut. Dayon ipakig-ambit ang mosunod nga istorya nga
gisaysay ni Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Duha ka mga misyonaryo . . . migahin og mabulukong adlaw sa pagtukod og
usa ka branch sa Simbahan diha sa usa ka hilit nga balangay. Pagka 5:30 niana
nga buntag, nagtudlo sila og usa ka pamilya sa wala pa ang bana mobiya
ngadto sa umahan. Unya naningkamot sila sa paghaklap sa ilang mga
bongbong nga adobe aron dili makasulod ang mga insekto nga manupsop og
dugo. Sulod sa semana nakapahimutang sila og usa ka gamay nga sementado
nga salog ug nakakab-it og taro nga masudlan og lima ka gallon nga tubig nga
adunay pangbu-bu aron magpabilin nga limpyo. Nakahimo sila og kahimanan
sa pagpanglimpyo ug nakabutang og bag-ong mga bato ug mga balas sa ilang
salaan sa tubig. Kabahin sa adlaw ilang gigahin sa pagtrabaho kauban ang mga
tawo sa mga umahan ug motudlo kanila sa kaulahian. Gikapoy na sila ug
andam na sa pagpahulay.
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“Adunay mabalak-ong tuktok diha sa masapnot nga pultahan nga kahoy. Usa ka
batang babaye naghilak. Gikan siya nga nagdagan ug naghangus. Naningkamot
sila sa pagsabut sa iyang mensahe, nga gisulti sa dinalidali. Ang iyang amahan
nag-antus sa grabeng samad sa ulo samtang nagsakay sa iyang asno diha sa
kangitngit. Nasayud siya nga mamatay ang iyang amahan gawas kon ang mga
elder moluwas sa iyang kinabuhi. Ang mga tawo sa balangay nianang higayona
midala kaniya ngadto sa mga misyonaryo. Nangamuyo ang batang babaye alang
sa kinabuhi sa iyang amahan, dayon midagan aron sa pagtabang kaniya.

“Ang kagrabe sa ilang malisud kaayo nga sitwasyon hinayhinay na nilang gibati.
Anaa sila sa usa ka balangay nga walay mga doktor o mga kahimanan nga pang-
medikal. Walay mga telepono. Ang bugtong paagi sa komunikasyon mao ang
usa ka gansalon nga dalan ibabaw sa agianan sa suba, ug sila walay sakyanan.

“Ang mga tawo sa walog misalig kanila. Ang mga misyonaryo wala mabansay 
sa medisina. Wala sila masayud unsaon sa pag-atiman sa usa ka grabe nga samad
sa ulo, apan nasayud sila og usa ka tawo nga nasayud. Nangluhod sila sa pag-
ampo ug mipasabut sa ilang problema ngadto sa usa ka masinabtanon nga
Amahan sa Langit. Nangamuyo sila alang sa giya, nakaamgo nga dili sila
makaluwas og kinabuhi kon wala ang Iyang tabang.

“Nabati nila nga ang samad kinahanglan nga malimpyohan, maalim, ug ang tawo
hatagan og panalangin. Ang usa ka kauban nangutana, ‘Unsaon man niya pag-
antus sa sakit? Unsaon man nato sa paglimpyo sa samad ug sa pagpanalangin
kaniya samtang anaa siya sa ingon nga pag-antus?’

“Miluhod na usab sila ug mipasabut ngadto sa ilang Amahan, ‘Kami walay
tambal. Kami walay para pakatulog. Palihug tabangi kami nga masayud kon
unsay buhaton. Palihug panalangini siya, Amahan.’

“Sa ilang pagbarug, ang mga higala miabut uban sa samdan nga tawo. Bisan 
sa gamay nga siga sa kandila, ilang makita nga grabe ang iyang pagkasamad.
Hilabihan ang iyang pag-antus. Samtang nagsugod sila sa paglimpyo sa samad,
usa ka dili kasagaran nga butang ang nahitabo. Nakatulog siya. Sa mabinantayon,
matinguhaon nga paagi, ilang nahuman ang paglimpyo, mialim sa samad, ug
mihimo og temporaryo nga bendahe. Samtang nagpandong sa ilang mga kamot
diha sa iyang ulo aron sa pagpanalangin kaniya, malinawon siyang mimata. Ang
ilang pag-ampo natubag, ug ang iyang kinabuhi naluwas. Ang pagsalig sa mga
tawo midako, ug usa ka branch sa Simbahan milambo” (sa Conference Report,
Abr. 1989, 46; o Ensign, Mayo 1989, 35).

• Unsa nga mga sugo ang natuman niini nga mga misyonaryo? (Ang mga tubag
mahimong maglakip nga sila nag-alagad sa uban, nag-ampo alang sa tabang, ug
misunod sa paggiya sa Espiritu.) Sa unsa nga paagi nga ang pagkamasulundon
sa mga misyonaryo nakatabang kanila sa ilang mga paningkamot nga maka-
dawat og giya gikan sa Ginoo? Sa unsa nga paagi nga ang ilang pagkamasu-
lundon nakaapekto sa ilang kalampusan sa misyonaryo nga pangalagad?

• Unsa unta ang kalainan niini nga sitwasyon kon ang mga misyonaryo wala
magmasulundon?

Human mahisguti sa mga sakop sa klase kini nga mga pangutana, basaha ang
mga komentaryo ni Elder Scott mahitungod sa mga misyonaryo:

Leksyon 23
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“Ang mga misyonaryo nakaluwas og kinabuhi tungod kay misalig sila sa Ginoo.
Nasayud sila kon unsaon sa pag-ampo uban sa hugot nga pagtuo alang sa tabang
sa problema nga dili nila masulbad sa ilang mga kaugalingon. Tungod kay sila
nagmasulundon sa Ginoo, ang Ginoo misalig kanila ug mitubag sa ilang pag-
ampo. Nakakat-on sila unsaon sa pag-ila sa tubag dihang miabut kini nga usa 
ka malinawon nga pag-aghat sa Espiritu. Makabaton kamo nianang sama 
nga tabang nga magamit ninyo kon magpuyo kamo nga takus alang niini” 
(sa Conference Report, Abr. 1989, 46; o Ensign, Mayo 1989, 35–36).

Ipasabut nga bisan tuod nga ang atong Langitnong Amahan kanunay nga
maminaw sa atong mga pag-ampo, mas andam kita nga modawat sa iyang tubag
kon kita masulundon.

Pagpamatuod Sultihi ang mga sakop sa klase unsay imong gibati mahitungod sa gugma 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo alang kanato. Ipahayag ang imong
pasalamat alang sa mga sugo, ug ipamatuod nga ang Langitnong Amahan
mihatag kanato og mga sugo aron sa pagtabang kanato nga makadawat og
kinabuhing dayon ug kalipay.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpakita sa ilang gugma alang sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo pinaagi sa paghupot sa mga sugo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Basaha o isaysay sa imong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga
istorya nga gisaysay ni Presidente Wilford Woodruff, ikaupat nga Presidente
sa Simbahan:

“Ako karon mohatag og ehemplo gikan sa akong kaugalingong kasinatian sa
resulta sa wala pagsunod sa tingog sa Espiritu.

“Pipila ka mga tuig na sukad kaniadto adunay kabahin sa akong pamilya nga
nagpuyo sa Randolph, Lalawigan sa Rich [Utah]. Didto ako sa usa ka pagbisita,
uban sa akong pundok [sa mga kabayo], sa bulan sa Disyembre.

“Usa ka Lunes sa buntag ang akong tigpasidaan, ang Espiritu nga nagbantay
kanako, miingon: ‘Dad-a ang imong pundok sa mga kabayo ug pauli ngadto
sa Dakbayan sa Salt Lake.’

“Dihang akong giingnan ang akong pamilya kinsa anaa sa Randolph
makusganon silang miaghat kanako nga moistar ako og dugay-dugay.

“Pinaagi sa ilang pagdani miistar ako hangtud pagka Sabado sa buntag, uban
sa Espiritu nga nagpadayon sa pag-aghat kanako sa pagpauli. Niana dayong
higayona misugod ako sa pagbati og kaulaw nga maghunahuna nga wala ako
mosunod sa unang mga paghunghong sa Espiritu ngari kanako.

“Akong gidala ang akong pundok sa mga kabayo ug mibiya og sayo pagka
Sabado sa buntag. Dihang miabut ako sa Woodruff, ang Bishop miaghat
kanako sa pag-istar hangtud pagka Lunes ug mouban siya kanako.
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“Ako siyang giingnan, ‘Dili na lang, kay dugay na gayud kaayo ko nga wala
makauli.’

“Kusog-kusog gayud ang akong dagan, ug dihang mga kinse ka milya na sa
Wasatch, naabtan ako sa usa ka makusog nga unos sa snow, ang hangin kusog
kaayo nga mihaguros sa akong nawong.

“Sulod sa kinse ka mga minuto dili na ako makakita sa bisan unsa pa nga
dalan, ug wala masayud kon unsaon o asa giyahi ang akong mga kabayo.

“Gibuhian na lang nako ang mga higut sa akong mga hayop, misulod sa
akong bagon, mihigut sa tabon, ug misalig sa akong kinabuhi ug paggiya
ngadto sa mga kamot sa Ginoo, misalig sa akong mga kabayo nga makakita
sa agianan, ingon nga kaduha na sila nakaagi niana nga dalan.

“Nag-ampo ako sa Ginoo sa pagpasaylo sa akong sala sa wala pagsunod sa
tingog sa Espiritu ngari kanako, ug nangamuyo Kaniya sa pagluwas sa akong
kinabuhi.

“Ang akong mga kabayo midala kanako ngadto sa estasyonan [sa tren] sa
Wasatch pagka alas 9 sa gabii, nga ang mga nagkupot sa ligid sa akong bagon
nag-aginod diha sa snow.

“Ako nang napasilongan ang akong mga kabayo, ug kinahanglan nga
magpabilin didto hangtud pagka sunod Lunes sa gabii, nga ang snow unom
ka pye na ang gibag-on, ug nagpadayon pa nga nag-snow.

“Hilabihan gayud kadto ka lisud nga sa katapusan ako ra gayud nga naluwas
ang akong mga kabayo pinaagi sa pagpasulod niini sa usa ka bagon [sa tren]
ug midala niini ngadto sa Ogden; samtang kon mituman lang unta ako sa
pagpadayag sa Espiritu sa Dios ngari kanako, nakabiyahe unta ako padulong
sa Dakbayan sa Salt Lake sa maayo nga dalan nga walay bisan unsa nga unos.

“Samtang akong nadawat ang maayo ug ang dautan, ang mga bunga sa
pagkamasulundon ug pagkadili masulundon, sa akong hunahuna ako
adunay katarungan sa pag-awhag sa tanan nakong batan-ong mga higala
nga magmakanunayong motuman sa mga paghunghong sa Espiritu sa Dios,
ug sila kanunay nga luwas” (Leaves from My Journal [1881], 90–91).

2. Paghimo og mga kopya sa “Tanghaga sa Pagkamasulundon” diha sa sunod
nga pahina. Kay wala na may panahon sa pagbuhat niini nga kalihokan diha
sa klase, hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka kopya sa tanghaga aron
dad-on sa panimalay. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagkompleto sa
tanghaga nga sila ra o uban sa ilang mga pamilya diha sa family home evening.
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Pagmaster sa Kaugalingon Leksyon

24
Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makaamgo nga ang malungtarong

hingpit nga kalipay ug kamaya makab-ut pinaagi sa pagmaster sa kaugalingon.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 16:24; Lucas 22:39–46.

2. Kon ang Video nga Suplimento sa Family Home Evening (53276) anaa,
pangandam sa pagpakita sa “Ang mga Sangputanan sa Atong mga Pagpili
(Ang Puso),” usa ka siyam-ka-minutos nga bahin.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka hulagway sa usa ka maanindot bag-ong sakyanan gikan sa usa ka

magasin o pamantalaan (opsyonal).
b. Usa ka bolpen o lapis ug usa ka piraso nga papel alang sa matag sakop sa

klase.
c. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan

alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase
sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Daghang mga batan-on ang mas naikag kon unsa ang ilang gusto sa karon nga panahon.
Mahimo nga sila adunay kalisud sa paghunahuna mahitungod sa molungtad nga mga
sangputanan sa ilang mga lihok. Tabangi ang mga sakop sa klase nga makakita sa labing
mahinungdanon nga mga butang sa kinabuhi, satemporal ug espirituhanon, mahimo
lamang nga makab-ut pinaagi sa pagmaster sa atong mga kaugalingon.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang pagpuyo nga walay Pagmaster sa Kaugalingon Makuyaw

Panaghisgutan
ginamit ang
hulagway

Ipakita ang litrato sa usa ka sakyanan (kon ikaw wala niana nga litrato,
ihulagway ang mao nga sakyanan). Pangutan-a ang mga sakop sa klase:

• Gusto ba kamo nga mosakay o mopadagan niini nga sakyanan? Ngano? 
Unsa ang inyong nagustohan niini nga sakyanan?

Tuguti ang mga sakop sa klase og pipila ka mga higayon sa pagkomentaryo
niana nga sakyanan.

• Gusto ba kamo nga mosakay o mopadagan niini nga sakyanan kon kini walay
mga preno? Nganong dili?

Ipasabut nga bisag unsa ka maanindot ang usa ka sakyanan o bisan unsa ka
maayo ang makina o mga ligid, kon kini walay mga preno sa dili madugay kini
mao ang makaingon sa usa aksidente. Makuyaw kaayo ang pagsakay sa maong
sakyanan.
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Ipasabut nga ang leksyon karon mahitungod sa usa ka butang nga mahinung-
danon sa atong mga kinabuhi maingon usab sa mga preno ngadto sa usa ka
sakyanan: ang pagmaster sa kaugalingon (gitawag usab og pagkontrol sa
kaugalingon o pagdisiplina sa kaugalingon).

Panaghisgutan 
ug kinutlo

• Unsa sa inyong hunahuna ang pagmaster sa kaugalingon?

Gahini og pipila ka mga gutlo alang sa mga kumentaryo, dayon ipabasa sa usa
ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Russell M. Nelson
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Kamo gihimo sa duha ka mga bahin—ang inyong pisikal nga lawas, ug ang
inyong espiritu diin nagpuyo sulod sa inyong lawas. Tingali nakadungog na
kamo sa panultihon nga ang salabutan makakontrol sa butang. . . . Gusto kong
ihan-ay kini nga may gamay’ng kalahi: ‘Ang espiritu sa lawas.’ Kana mao ang
pagmaster sa kaugalingon” (sa Conference Report, Okt. 1985, 38; o Ensign,
Nob. 1985, 30).

Ipasabut nga ang pagmaster sa kaugalingon mao ang abilidad sa inyong
espiritu sa pagkontrol sa inyong lawas, ang abilidad sa pagbuhat kon unsa ang
inyong nahibaloan nga kinahanglang inyong buhaton bisan kon ang kabahin
diha kaninyo dili gusto nga mobuhat niini. Kamo nagmaster sa kaugalingon
kon kamo nagbuhat sa kabubut-on sa Dios kaysa inyong kaugalingon.

• Sa unsa nga paagi ang usa ka tawo nga walay pagmaster sa kaugalingon sama
sa usa ka sakyanan nga walay mga preno? Ngano nga mahinungdanon man
nga gamiton ang pagmaster sa kaugalingon?

Ang Pagmaster sa Kaugalingon Makahatag og mga Panalangin

Panaghisgutan
ginamit ang mga
kasulatan Ipasabut nga si Jesus nagtudlo kanato nga kita kinahanglan gayud nga

makahimo sa pagmaster sa atong mga kaugalingon kon gusto kitang mahimo
nga iyang mga tinun-an.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop ang Mateo 16:24.

• Ngano man gayud nga ang usa ka tawo “modumili sa iyang kaugalingon”
aron mahimong sumusunod ni Jesukristo?

Ipasabut nga ang Hubad ni Joseph Smith sa Mateo 16:24 (tan-awa sa sinulat sa
ubos sa panid d diha sa edisyon sa Biblia sa mga santos sa Ulahing mga Adlaw)
nagpatin-aw nga kita kinahanglan nga modumuli sa atong mga kaugalingon
“sa tanan nga dili diosnon.” Kita mobiya sa dili matarung nga mga buhat ug
ilisan kini sa pagkamatarung. Ang pagmaster sa kaugalingon naglakip sa
paggamit sa atong kagawasan sa pagpili sa pagpuyo sa matarung nga paagi.

Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga ang pagmaster sa
kaugalingon wala magpasabut nga atong did-an ang atong kaugalingon sa
tanang butang nga mapuslanon o makalingaw. Kon atong gamiton ang
kinaugalingong pagpugong, kita mobiya sa pipila ka mga butang o mga
kasinatian aron pagdawat sa mga butang o mga kasinatian nga buot nato nga
madugangan. Sama pananglit, kon kita magpuasa, sa makadiyut mobiya kita sa
pagkaon, diin mapuslanon, aron makadawat sa espirituhanon nga kalig-on ug
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pagtubo. Sa kinatibuk-an, kita mobiya sa sala ((nga usahay maora og
makalingaw) aron makaangkon og kalinaw sa hunahuna ug sa kahigayunan sa
pagpuyo pag-usab uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Pagpasundayag 
sa Video ug
panaghisgutan

Ipakita ang bahin sa video “Ang mga Sanputanan sa Atong mga Pagpili 
(The Pump).” Dayon hisguti ang mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsa nga paagi nga ang kasinatian niini nga tawo nagpakita sa
panginahanglan sa pagmaster sa kaugalingon? (Tungod sa iyang kakulang sa
pagmaster sa kaugalingon, iyang gitagbaw ang iyang dihadiha nga tinguha
kaysa mangandam alang sa umaabot.)

• Sa unsang paagi nga ang iyang kasinatian lahi kon siya nagmaster pa sa
kaugalingon? (Kon iya pa nga gibomba ang puso sa wala pa siya moinom,
siya unta makaangkon sa tanang mga tubig nga iyang gikinahanglan.)

• Sa unsa nga paagi nga desisyon niini nga tawo (kon moinom ba sa tubig diha
sa botelya o gikati niini ang bomba sa puso) ikatandi ngadto sa espirituhanon
nga mga desisyon nga kinahanglan gayud himoon sa matag usa kanato.

Kita Makahimo sa Pagmaster sa Kaugalingon

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga inyong mapakita ang pagmaster sa
kaugalingon? (Kon ang mga sakop sa klase maglisud sa paghatag og mga tubag,
itudlo nga sila nagpakita og pagmaster sa kaugalingon kon sila magpuasa alang
sa espirituhanon nga kalig-on bisan pa sa kagutom o kon sila mobangon og
sayo bisan pa kon ang ilang mga lawas buot pa nga magpabilin sa higdaanan.)

Ipasabut nga ang pagmaster sa kaugalingon, sama sa ubang mga kabatid,
gipalambo pinaagi sa pagbansay. Sa pipila ka mga higayon, atong gigamit ang
pagmaster sa kaugalingon pinaagi sa yano nga pagbuhat sa gitinguha nga buhat
sa matag adlaw ug sa ingon nag-ugmad og usa ka kinaiya. Bisan pa niana ang
pagmaster sa kaugalingon sa laing mga bahin, mahimong manginahanglan og
dugang paningkamot.

Isulat ang ulohan nga Pagmaster sa Kaugalingon diha sa pisara.

• Unsa nga mga aksyon ang makatabang kanato sa pagmaster sa kaugalingon?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara ubos sa Pagmaster sa
Kaugalingon, ug hisguti ang matag sugyot. Mahimo nga ikaw molakip sa
mosunod nga mga sugyot diha sa panaghisgutan:

1. Trabaho aron sa pagkab-ut sa angay nga mga tumong.

Kon kita makamatikod sa mga bahin sa atong mga kinabuhi nga nagkina-
hanglan og dugang pagmaster sa kaugalingon, kita makahimo og mga tumong
diin gilatid ang klaro ug tukma nga mga lakang nga maoy mogiya kanato. Sama
pananglit, kon kita nagkinahanglan og dugang nga pagmaster sa kaugalingon sa
pagpangandam paingon sa simbahan sa untop nga panahon, kita makaplano
kon unsa nga mga butang nga kinahanglang buhaton sa Sabado aron pagkab-ut
niini nga tumong.
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2. Pulihi og maayo ang dautan nga mga kinaiya.

Mas sayon ang pagputol sa dautan nga kinaiya kon ato kining pulihan sa mas
maayo nga kinaiya o kalihokan. Sama pananglit, ang tawo nga naningkamot sa
pag-usab sa iyang pagkalangayan makahimo niini kon iyang putlon ang kinaiya
nga magtuon lang kon hapit na moabut ang oras ug pulihan kini sa kinaiya nga
magtuon gyud matag adlaw sulod sa tukmang panahon nga gigahin alang niini.

3. Hangyoa ang mga higala o mga sakop sa pamilya sa pagtabang.

Usahay sa yano nga pagkasulti sa usa tawo mahitungod sa tumong nga atong
gihan-ay o usa ka kinaiya nga atong gisulayan sa pagpalambo makapadasig
kanato sa pagtrabaho og maayo. Mga higala ug mga sakop sa pamilya makahatag
usab kanato og kadasig ug pagbulig samtang kita maningkamot sa pagmaster sa
sa kaugalingon.

4. Mag-ampo ug magbasa sa mga kasulatan.

Kon kita mag-ampo, kita makahangyo sa Langitnong Amahan sa paghatag
kanato sa kalig-on nga atong gikinahanglan aron pagkab-ut sa atong mga
tumong o pag-usab sa atong mga kinaiya. Samtang kita magtuon sa mga
kasulatan, kita mahimong magiyahan sa tambag sa Ginoo ug sa panig-ingnan 
sa uban kinsa nagmaster sa kaugalingon, sama ni Daniel o Jose sa Ehipto. Kon
kita madawaton sa impluwensya sa Espiritu Santo, siya makatabang usab kanato
sa pagkab-ut sa nagmaster sa kaugalingon.

Kita Makakab-ut ug Mahinungdanon nga mga Butang uban sa Pagmaster sa
Kaugalingon

Istorya ug
panaghisgutan

Iasoy sa inyong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga istorya mahitungod
sa usa ka tawo kinsa naningkamot sa pagmaster sa kaugalingon:

“Daghan nga mga tuig ang milabay si [Roger Bannister] misalmot sa mga Dula sa
Olympic isip usa ka tsampyon sa usa ka milya nga lumba sa dagan. Siya gilauman
nga modaug, apan siya midangat nga nakahuman diha sa ikaupat nga dapit. Siya
mipauli gikan sa Olympic nga nawad-an sa kadasig, naluya, ug nahigawad.

“Siya nakahukom nga moundang sa lumba sa dagan. Siya usa ka estudyante sa
medisina niana nga panahon, ug ang iyang pagtuon nagkinahanglan og
daghang panahon. Siya mihukom nga maayo pa nga magpadayon sa kinabuhi
ug mogugol sa tanan niyang panahon sa pagpangandam alang sa medisina ug
kalimtan ang iyang mga paglaum mahitungod pagkahawod sa kakusog
modagan sa tibuok kalibutan. Miadto siya sa iyang tigbansay ug misulti kaniya,
‘Sir, moundang na ko. Akong igugol ang tanan nakong panahon sa pagtuon.’
Ang iyang tigbansay miingon, ‘Roger, ako naghunahuna nga ikaw mao ang tawo
nga makadagan sa naandan nga upat ka minuto sa usa ka milya nga dagan. Ako
naglaum nga imo kining hatagan og katapusan nga pagsulay sa dili ka pa
moundang.’

“Si Roger . . . mipauli nga wala mahibalo kon unsa ang isulti o buhaton. Apan sa
wala pa matapus ang kagabhion, iyang napatuo ang iyang kaugalingon nga siya
mopalambo og usa ka hugot nga kabubut-on sa dili pa siya moundang sa dagan.
Siya modagan sa upat ka minuto sa usa ka milya nga dagan.
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“Siya nasayud kon unsa ang ipasabut niini. Siya mohimo og sundanan ug
magsunod niini. Siya nakaamgo nga siya kinahanglan nga magtuon og pito, 
walo, o gani siyam ka mga takna matag adlaw aron makapasar sa eskwelahan sa
medisina. Siya kinahanglang magbansay sa dili mokubos upat ka mga takna
matag adlaw. . . . Siya nahibalo nga siya kinahanglan nga mokaon sa labing
maayo nga mga pagkaon. Siya nahibalo nga siya kinahanglan nga sayo nga
mohigda matag gabii ug matulog siyam o napulo ka mga takna, aron maulian
ang iyang lawas ug kanunay nangandam alang sa mahinungdanon nga adlaw.
Hugot ang iyang kaugalingon nga siya mosunod sa pig-ot nga sundanan nga
nasayran niya ug sa iyang tigbansay nga gikinahanglan alang sa kadaugan ug
kalampusan.

“Pagka Mayo 6, 1954, ang babag sa upat ka minutos sa usa ka milya nga dagan
nalabwan ni Roger Bannister, . . . usa ka tawo nga misalig sa usa ka madaugon
nga sumbanan nga makadala kaniya nga maila sa tibuok kalibutan. . . . Si Roger
Bannister mihan-ay sa sumbanan daghan na nga mga tuig ang milabay ug
gisunod kini dinuyogan sa hingpit nga pasalig, kinaugalingon nga disiplina, ug
usa ka hugot nga tinguha“ (Marvin J. Ashton, sa Conference Report, Okt. 1990,
25–26; or Ensign, Nob. 1990, 22).

• Unsa ang gibuhat ni Roger aron pagmaster sa kaugalingon?

• Lahi ra unta kaayo ang kinabuhi ni Roger kon wala pa siya magmaster sa
kaugalingon?

Personal nga mga
kasinatian

Hatagi ang mga sakop sa klase og pipila ka minutos sa paghunahuna og mga
ehemplo kon giunsa nila o sa usa ka tawo nga ilang nailhan nga nakahimo sa
usa ka butang nga nagkinahanglan og pagmaster sa kaugalingon, sama sa
pagbuntog sa kakulian o personal nga problema, pagkat-on sa pagpatugtog sa
usa ka instrumento sa musika, pagpalambo sa usa ka espirituhanon nga gasa,
pagpalambo sa abilidad sa mga paugnat sa kusog, o pagkab-ut sa espesyal nga
pasidungog diha sa eskwelahan. Dapita ang pipila ka mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa ilang mga ehemplo, ug pangutan-a ang matag sakop sa klase
bahin niining mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsa nga paagi kamo (o ang tawo nga nalakip) nakaamgo niini nga
kalampusan?

• Unsa ka dugay kini nahimo? Unsa ka daghan ang trabaho ug paningkamot
ang gikinahanglan?

• Unsa ang inyong gibati mahitungod niini nga kalampusan? Takus ba niini
ang panahon ug paningkamot nga gikinahanglan?

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang pagmaster sa kaugalingon
magkinahanglan og paningkamot, apan kini usab adunay mahinungdanon nga
mga panalangin.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Basaha ang Lucas 22:39–46 uban sa mga sakop sa klase.

• Giunsa paggamit sa Manluluwas ang pagmaster sa kaugalingon? (Siya
mibuhat kon unsa ang gusto sa Langitnong Amahan, dili ang unsay buot
niya nga buhaton.)



• Unsa ang mga resulta sa iyang pagmaster sa kaugalingon? (Nag-antus siya
alang sa atong mga kasal-anan ug mihimo sa kaluwasan nga possible alang
kanato kon kita maghinulsol.)

Ipasabut nga samtang kita nagpalambo sa pagmaster sa kaugalingon, kita
nagpalambo sa usa ka labaw pa nga abilidad sa pag-ingon, sama sa gihimo ni
Jesus, “Amahan, . . . dili ang akong pagbuot maoy matuman, kondili ang imo.”

Kita Kinahanglan Gayud nga Modesisyon Karon sa Pagmaster sa Atong mga
Kaugalingon

Kinutlo Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag:

Si Presidente David O. McKay nag-awhag kanato sa paghinumdom nga “ang
labing mahinungdanon nga gubat sa kinabuhi giaway sulod sa mahilum nga
mga lawak sa inyong kaugalingong kalag “ (sa Conference Report, Abr. 1969, 95;
o Improvement Era, Hunyo 1969, 30).

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut niini nga pamahayag?

Kalihokan Hatagi ang mga sakop sa klase og mga bolpen o mga lapis ug papel ug hangyoa
sila sa pagsulat sa ilang mga tubag sa mosunod nga pangutana (pasaligi sila nga
walay lain nga makakita sa ilang mga tubag):

• Unsa ang usa ka butang nga inyong mabuhat niini nga semana aron
pagdugang sa inyong pagpugong sa kaugalingon?

Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghipos sa ilang mga papel sa usa ka dapit
diin ang mga papel mopahinumdom kanila sa pagtrabaho sa kalihokan nga
ilang nasulat.

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod mahitungod sa mga ganti nga imong nadawat
samtang ikaw nakakat-on sa pagmaster sa imong kaugalingon.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pag-ampo alang sa panabang sa pagmaster sa
kaugalingon. Pahinumdomi sila nga ang tanang mga panalangin nga gisaad
ngadto sa matinud-anon sa plano sa kaluwasan moabut ngadto niadtong kinsa
nagdumili sa ilang mga kaugalingon sa tanang pagka dili diosnon ug mosunod
sa Ginoo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Dapita ngadto sa klase ang usa ka sakop sa ward o branch kinsa bag-o pa
lamang nga nakakab-ut sa halandumon nga tumong, sama sa paghimo og
maayong paugnat sa kusog; pagpasundayag sa usa ka konsyerto o dula; o
migraduar gikan sa high school, seminary, o kolehiyo. Hatagi ang bisita og
pipila ka minutos sa pagsulti ngadto sa mga sakop sa klase kon sa unsa nga
paagi nga ang pagmaster sa kaugalingon nakatabang kaniya sa pagkab-ut sa
tumong.
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2. Ipasabut nga daghang karaan nga mga dakbayan adunay mga paril nga naglibut
niini aron pagpanalipud sa mga lumulupyo. Ang usa ka dakbayan kinsa walay
mga paril o diha sa dili maayo nga kahimtang sayon ra nga sulungon.

Ipabasa og pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mga Proverbio 25:28.

• Sa unsa nga paagi ang usa ka tawo kinsa walay pagmando sa iyang
kaugalingong ”espiritu" usa katawo nga walay pagpugong sa kaugalingon,
sama sa usa ka dakbayan nga nalumpag, ug walay mga paril"? (Ang ingon
nga tawo walay panalipud batok sa pagtintal ug sayon ra sa mga pangatake
ni Satanas.)

Bahina ang klase ngadto sa gagmay nga mga grupo ug hatagi ang matag grupo
og usa ka piraso nga papel ug bolpen o lapis. Pahimoa ang mga sakop sa
matag grupo og usa o labaw pa nga mga proverbio, sama sa Mga Proverbio
25:28, nga nagpakita sa kakuyaw sa pagpuyo nga walay pagmaster
sakaugalingon. (Lain nga ehemplo mao ang pagtandi nga nagsugod niini nga
leksyon: “Ang usa ka tawo nga walay pagmaster sa kaugalingon sama ra sa usa
ka sakyanan nga walay mga preno.”)

Kon ang tanang mga grupo nahuman na, Ipabasa ug ipasabut sa usa ka sakop
sa matag grupo ang mga proverbio nga gisulat sa grupo.

3. Pagbuhat og kard alang sa matag sakop sa klase uban sa mosunod nga
pamahayag nganha niini:

Ayaw gayud og biyai ang imong labing gitinguha alang sa unsay imong gusto niana
nga higayona.

Hatagi og kard ang matag sakop sa klase, ug hisguti kon unsa ang gipasabut
sa pamahayag ug sa unsa nga paagi kini may kalabutan sa pagmaster sa
kaugalingon. Mahimo nga ikaw mopasabut nga ang tawo diha sa bahin 
sa video nga gigamit diha sa leksyon mibiya sa iyang labing gitinguha
(pagpakabuhi) alang sa iyang gusto niana nga higayona (pag-inum og tubig).

Leksyon 24
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Leksyon

25
Pagpugong sa Atong Kasuko

Katuyoan Aron pagtudlo sa mga sakop sa klase kon unsaon sa pag-ila ug pagbuntog sa mga
pagbati sa kasuko.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mga Proverbio 16:32; Mateo 5:43–44;
Marcos 11:15–17; Mga Taga-Efeso 4:31–32; Mga Taga-Colosas 3:8; Santiago
1:19–20; 2 Nephi 1:26; 3 Nephi 11:29–30; Doktrina ug mga Pakigsaad 60:2;
63:32; 84:24.

2. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka hulagway sa nasuko nga tawo (paggunting og usa gikan sa usa ka

magasin o pamantalaan o pagdrowing og usa sa imong kaugalingon).
b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan

alang sa matag sakop sa klase. Ipadayon ang pag-awhag sa mga sakop sa
klase sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase
matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Si Presidente Howard W. Hunter, ang ika-napulog upat nga Presidente sa Simbahan,
miingon: “Kinahanglan nga kita dili daling masuko ug mas dali nga motabang.
Kinahanglan nga kita motunol sa kamot sa pakighigala ug likayan ang pagpanimalos.
Sa laktud nga pagkasulti, kita kinahanglan nga maghigugmaay sa usag usa uban sa
putli nga gugma ni Kristo . . . kay kana mao ang paagi nga ang Dios nahigugma
kanato” (sa Conference Report, Abr. 1992, 84; o Ensign, Mayo 1992, 61). Niini nga
leksyon, ang mga sakop sa klase makat-on sa mga paagi sa pag-ila ug pagbuntog sa
mga pagbati sa kasuko. Kitang tanan makahimo ug kinahanglan gayud nga
magpugong niining gamhanan nga mga emosyon kon kita mangandoy nga
makadawat og dapit sa gingharian sa Dios.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Unsa ang Kasuko?

Panaghisgutan 
sa hulagway

Ipakita ang hulagway sa usa ka tawo nga nasuko.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati niini nga tawo?

• Unsang mga matang sa mga butang ang makapasuko kanimo? (Gahini
lamang og usa ka minuto o duha ang paghisgot niini nga pangutana.)

• Unsa ang hunahuna sa kalibutan bahin sa kasuko?

Ginamit ang inila nga mga libro, mga kanta, mga salida, o mga pasundayag sa
telebisyon isip mga ehemplo, kon mahimo, ipasabut nga daghang mga tawo sa
kalibutan nagtuo nga ang kasuko usa ka madawat nga reaksyon sa dili nato
gusto nga mga pagkabutang ug nga ang kapintas ug panimalos mao mga
madawat nga mga paagi sa pag-atubang sa kasuko.



Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Unsa ang hunahuna sa Ginoo bahin sa kasuko?

Aron pagtubag niini nga pangutana, ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase
ang 3 Nephi 11:29–30 ug Mga Taga-Efeso 4:31–32. Ipabasa og kusog sa usa o
duha ka mga sakop sa klase kini nga mga bersikulo.

Ipasabut nga diha sa 3 Nephi 11:29–30 si Kristo nagsulti kanato nga ang kasuko
dili kabahin sa iyang ebanghelyo ug “kinahanglan pagahunungon.” Diha sa
Mga Taga-Efeso 4:31–32 ang Apostol Pablo mihatag og gibug-aton nga ang
kasuko ug ang sama nga mga pagbati kinahanglan gayud nga “isalikway.”

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi ang kasuko makadaut kanato? (Hisguti uban sa mga sakop
sa klase kon sa unsa nga paagi ang kasuko makaapekto kanato sa pisikal,
emosyonal, ug sa espirituhanon nga paagi.)

• Unsa kaha ang kahimtang sa kalibutan kon ang mga tawo dili masuko?

Tuguti ang mga sakop sa klase sa paghisgot niini nga pangutana sulod sa pipila
ka mga minutos. Mga tubag mahimong maglakip nga ang mga panagbangi mas
sayon sulbaron; ang mga katawhan mas malinawon ug lig-on sa espirituhanon;
ug adunay mas malipayon nga mga pamilya ug mga kasilinganan, mas dyutay
ra ang bayolente nga mga kremin, minus nga pang-abuso, gamay o walay
panagbulag, ug tingali mas dyutay pa nga mga problema tali sa mga nasud.

Ipasabut nga ang kasuko usa ka naandan nga tawhanong tubag, apan kini mao
ang kinahanglan gayud nato nga buntugon aron mahimo nga sama sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo. Pagkat-on sa pag-ila sa atong kasuko ug sa pag-atubang
niini sa tukma nga paagi makatabang kanato sa pagbuntog niini.

Pag-ila sa mga Hinungdan sa Kasuko

Istorya ug
panaghisgutan

Isulat diha sa pisara (mga  sa pipila ka mga pulgada gikan sa itaas) Kita nasuko
tungod kay: ug dayon isaysay ang mosunod nga mga panghitabo:

Si Janice ug si Denise diha sa sama nga kapunongan sa eskwelahan ug nahimong
managhigala. Usa ka adlaw si Janice misulti ngadto ni Denise nga siya
naghunahuna nga ang presidente sa kapunongan gwapo. Si Denise, kinsa
naghunahuna usab nga kining batan-on nga lalaki gwapo ug nagtinguha sa
iyang pagtagad, nagsugod sa pagsulti og dili mayo nga mga butang mahitungod
ni Janice ngadto sa ubang mga sakop sa kapunongan, lakip sa presidente,
naglaum nga makita si Janice nga dautan.

• Unsa sa inyong hunahuna ang bation ni Janice? Naghunahuna ba kamo nga si
Janice adunay katungod nga masuko kang Denise? Ngano ug ngano nga dili?

Ubos sa unang hugpong sa mga pulong diha sa pisara, isulat ang Among gibati
nga gitagad kami sa dili makiangayon nga paagi.

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag:

“Ang kasuko [gigamit] aron pagkontrol sa uban. Ang ubang tawo nakakat-on og
maayo niini nga pamaagi. Ilang makuha ang ilang gusto pinaagi sa pagpakusog
sa tingog ug kasuko. . . . Sa ingon ang kasuko adunay dili makatarunganon nga
tumong sa pagsulay sa pagpakunhod sa kagawasan sa uban “ (Burton C. Kelly,
“The Case Against Anger,” Ensign, Peb. 1980, 10).
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Idugang sa lista diha sa pisara Kami buot nga mohimo sa among kaugalingong paagi.

Istorya ug
panaghisgutan

Isaysay ang mosunod nga istorya:

Sa diha nga ang lima ka tuig nga si Tommy miadto sa tindahan uban sa iyang
inahan, iyang nasigpatan ang butanganan sa mga kendi ug mipadulong ngadto
niini. Nangayo siya sa iyang inahan og usa ka kendi, apan siya misulti kaniya
nga dili mahimo. Si Tommy nasuko dayon ug nagsugod sa pagsinggit, paghilak
ug pagbusdak sa iyang mga tiil. Naulaw ang iyang inahan ug gihatagan siya og
usa ka kendi aron siya mohilum. Siya nanumpa sa dili na pagdala og usab ni
Tommy sa tindahan.

• Ngano man nga si Tommy gisaput? (Aron pagpugos sa iyang inahan pagpalit
kaniya og kendi.)

• Ang batan-on ug mga hingkod usahay magpakita ba og kasuko tungod sa
hinakog nga mga hinungdan? Makahatag ba ikaw og usa ka ehemplo?

Istorya ug
panaghisgutan

Isaysay ang mosunod nga istorya aron sa paghulagway sa ikatulo nga hinungdan
nga kita usahay masuko:

Si Terry nahigugma sa iyang gamay nga igsoong lalaki apan usahay maghunahuna
nga siya samokan. Usa ka adlaw samtang si Terry didto sa eskwelahan, ang iyang
gamay nga igsoong lalaki misulod sa iyang lawak ug mipagawas gikan sa tukador
sa tanang butang ug gitipun-og kini sa iyang higdaanan.

Sa diha nga nauli si Terry ug nakita ang kasamok siya nangisog pag-ayo.
Nanghasi siya sa tibuok panimalay. Sa diha nga wala niya makit-i ang iyang
igsoong lalaki, misamot siya og kasuko. Sa katapusan iyang nakit-an ang iyang
igsoong lalaki nga nagdula sa nataran sa iyang silingan. Siya misinghag ngadto
kaniya, “Misulod ka ba ug misamok sa akong lawak katulganan?”

Ang iyang gamay nga igsoong lalaki, nagkurog sa kahadlok, miingon, , “Wala ko
magsamok sa imong lawak.. Akong gilimpyohan ang tokador alang kanimo.”

Idugang sa lista diha sa pisara Kita wala makasabut.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Terry human ang iyang gamay nga
igsoong lalaki mipasabut kon unsa ang iyang gibuhat?

• Unsa kaha unta ang reaksyon ni Terry ngadto sa kasamok sa iyang lawak
katulganan kon nakasabut pa siya sa sitwasyon? (Mahimo nga ikaw
mopasabut nga ang husto nga pagsabut sa usa ka sitwasyon wala magpasabut
nga ang sa sitwasyon maayo, apan makatabang kini kanato sa pag-atubang sa
sitwasyon sa mas maayo nga paagi.)

• Nasuko ka ba sukad tungod kay wala nimo masabti ang mga katuyoan sa usa
ka tawo?

Makapugong Kita sa Atong Kasuko

Panaghisgut 
sa kasulatan

Ipasabut nga bisan pa man sa katarungan nga kita nasuko, kita mahimo nga
makapugong kon unsaon nato pag-atubang ang atong kasuko. Diha sa pisara,
ibabaw sa lista sa mga katarungan nga kita nasuko, isulat sa dagko nga letra
Kami mipili kon unsaon sa pagtubag.
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Ipapangita ug ipabasa sa matag sakop sa klase ang usa sa mga kasulatan sa ubos.
Ipabasa og kusog sa usa ka sakop sa klase ang matag kasulatan, ug hisguti uban
sa mga sakop sa klase kon unsa ang gitudlo kanato sa matag kasulatan
mahitungod sa pagpugong sa atong kasuko.

1. Mga Proverbio 16:32
2. Mga Taga-Colosas 3:8
3. Santiago 1:19–20

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa istorya mahitungod ni Janice ug
Denise.

• Unsaon kaha pagtubag ni Janice ang dili maayo nga mga buhat ni Denise?
(Pahataga ang sa mga sakop sa klase og daghan nga mga posibilidad kutob sa
ilang mahunahunaan.)

• Unsa kaha ang mga resulta sa matag usa niining mga tubag? Unsa nga tubag
ang labing maayo alang kang Janice? alang kang Denise?

Ipasabut nga pipila ka posible nga mga tubag, sama sa pagtinguha sa
pagpanimalus, mahimo nga makadaut sa espirituhanon o sa pisikal nga paagi
ngadto sa duha ni Janice ug Denise.

• Unsa ang pipila ka positibo nga paagi nga kita makaatubang sa kasuko?

Hisguti ang mosunod nga positibong mga paagi sa pag-atubang sa kasuko ug
bisan unsa nga laing mga pamaagi nga gisugyot sa mga sakop sa klase. Ilista ang
matag pamaagi diha sa pisara samtang kamo maghisgut niini.

1. Isulti kini.

Kon kita masuko sa laing tawo, kinahanglan kita makigsulti niana nga tawo,
kon mahimo. Samtang kita nagsulti kinahanglan nga kita kalma ug matinuuron.
Ang paghisgut sa mga problema sa kalma ug matinuuron nga paagi makatabang
sa pagwala sa mga kakulba ug makatabang kanato nga mas makasabut sa mga
buhat sa laing tawo.

2. Maghulat.

Kinahanglan atong iangan-angan ang bisan unsa nga buhat hangtud atong
makit-an ang usa ka maayo nga paagi sa pagkontrolar sa atong kasuko. Sama
pananglit, sa pagpakigsulti niana nga tawo kinsa nakapasuko kanato mahimo
nga maayo nga ideya, apan kinahanglan kita maghulat hangtud nga mahupay
una kita. Usahay kini makatabang sa pag-ihap hangtud sa ikanapulo (o gani mas
labaw pa) sa dili pa mosulti o mobuhat og bisan unsa nga butang.

3. Mag-ampo.

Pinaagi sa pag-ampo, kita makahangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang
kanato nga moatubang sa mao nga sitwasyon nga nakapasuko kanato.
Makahangyo usab kita kaniya sa pagpawala sa atong kasuko ug tabangan kita
nga mopasaylo.

4. Pagpaugnat.

Ang pag-apil sa pisikal nga kalihokan nga layo sa samok nga palibut makatabang
sa pagwagtang sa  tensyon nga hinungdan sa kasuko.
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Panaghisgutan • Sa unsang paagi nga ang pagpugong sa inyong mga gibati nga kasuko
makahatag kaninyo og mas dako nga katagbawan kaysa magtinguha sa
pagpanimalos o sa pagpakita sa kasuko diha sa laing mga paagi?

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang atong kapangakohan mao ang
pagkontrolar sa atong kaugalingon nga pamatasan, lakip na ang tukmang paagi
sa pagkontrolar sa atong kasuko. Kinahanglan atong isalig sa Ginoo ang pag-
atiman niadtong kinsa tinuod nga nakasala kanato.

Ang Pagbuntog sa Atong Kasuko Makatabang Kanato nga Mahimong Labaw
nga sama Ni Kristo

Panaghisgutan Ipasabut nga ang pagkat-on sa pagpugong sa atong mga buhat kon kita masuko
mao ang unang lakang sa pagkat-on aron pagbuntog sa kasuko. Ang atong
pinakamahinungdanon nga tumong mao ang pagkat-on nga dili gayud masuko.

• Masuko ba ang Ginoo?

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpasabut ngano nga sila mitubag sa oo o dili.

Ang mga sakop sa klase tingali maghisgot nga ang mga kasulatan nagsulti sa
kapungot (o kasuko) sa Dios ug nga si Kristo nasuko sa diha nga iyang giabug
ang mga mangingilis sa mga kwarta gikan sa templo (tan-awa sa Marcos
11:15–17). Ipasabut nga ang Ginoo wala masuko maingon nga sa kasagaran
atong gihunahuna nga kasuko. Siya dili mabatukon; siya wala magpakita og
pakig-away o nagtinguha sa pagpanimalus, siya wala kawad-i sa pagpugong. Ang
iyang kasuko sa kasagaran gitawag og matarung nga kasuko. Ang katuyoan niini
mao ang pagpanalangin sa mga anak sa Dios, pagpakita sa kamatuoran, ug
paglaglag sa pagkadautan (tan-awa sa 2 Nephi 1:26; D&P 60:2; 63:32; 84:24).

Kinutlo Ipasabut nga si Kristo mihatag kanato og mga sumbanan kon unsa ang buhaton
kon mag-atubang sa usa ka sitwasyon diin kasuko ang naandan nga tubag.
Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder ElRay L.
Christiansen, kinsa usa ka Luyo-luyo ngadto sa Napulog Duha:

“Si Jesus mipakita og usa ka ehemplo sa personal nga panglihok kabahin sa
kasuko sa diha nga, bisan og siya bakak nga giakusahan ug gipaatubang sa mga
kantalita ug pagbugalbugal, siya mibarug nga harianon ug tuman nga kaligdong
sa atubangan sa nalibog nga si Pontiu Pilato. Siya wala mobalos sa kasuko.
Hinoon, tuy-od nga nagbarug, ugdang, wala matandog. Ang iyang panglihok
balaanon. Unsa ka balaanon nga ehemplo alang kanatong tanan!

“Paminaw niining makapatingala nga mga pulong sa Manluluwas, ang hanas
nga magtutudlo:

“ ‘Kamo nakadungog na nga giingon, higugmaa ang imong silingan, ug dumti
ang imong kaaway.

“ ‘Apan magaingon ako kaninyo, higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, ug
mag-ampo kamo alang sa magalutos kaninyo.’ (Mat. 5:43–44.)” (sa Conference
Report, Abr. 1971, 28; o Ensign, Hunyo 1971, 38).

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi kita makapakita og gugma alang niadtong kinsa modaogdaog
kanato?
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• Sa unsa nga paagi nga ang pagpugong ug dayon pagbuntog sa atong kasuko
makahimo kanato nga mas mahisama ni Kristo?

Pagpamatuod Pagpamatuod nga kita kinahanglan gayud nga makat-on sa pagbuntog sa kasuko
kon kita buot nga mahingkod sa espirituhanon nga paagi ug mahimo nga labaw
pa ka sama sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Pahinumdomi ang mga
sakop sa klase nga kita mahimo nga mag-ampo alang sa panabang sa
Langitnong Amahan sa pagbuntog sa kasuko. Mahimo nga ikaw makigbahin sa
personal nga kasinatian diin ang Langitnong Amahan mitabang kanimo sa pag-
atubang sa kasuko.

Magtudlo ngadto sa lista diha sa pisara, awhaga ang mga sakop sa klase sa paggamit
sa usa niining positibo nga mga tubag sa sunod higayon nga sila masuko.

Mga Kalihokan
sa Pagpalambo

Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o labaw pa niini nga mga kalihokan sa
panahon sa leksyon.

1. Pagdala og igo nga mga libro sa himno alang sa mga sakop sa klase aron
basahon ang mga pulong sa “School Thy Feelings” (Mga himno nu. 336).
Ipabasa og dungan sa mga sakop sa klase ang mga pulong, o ipabasa og kusog sa
usa ka sakop sa klase ang mga pulong samtang ang uban hilum nga magsunod.

Human ang mga pulong mabasa, isaysay ang mosunod nga istorya
mahitungod sa sinugdanan niini nga himno:

Ang mga pulong niini nga himno gisulat niadtong 1869 ni Charles W.
Penrose, kinsa wala madugay nahimo nga sakop sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Si Elder Penrose nag-alagad didto sa kapangulohan sa Komperensya
sa Simbahan sa Birmingham (England), ug siya nagdala sa iyang kaugalingong
kasangkapan sa panimalay aron gamiton sa opisina. Sa diha nga siya
gipaluwat gikan sa balaang tawag ug midala og balik sa iyang mga
kasangkapan sa balay,siya gipasanginlan sa lain nga sakop sa Simbahan sa
pagpangawat og kasangkapan nga gipanag-iya sa Simbahan. Kini nga pasangil
nakasakit sa mga pagbati ni Elder Penrose ug nakapasuko kaniya niadtong
tawhana. Si Elder Penrose sa sinugdanan buot nga mobalos sa tawo, apan
hinoon siya misulat sa mga pulong niini nga himno aron pagtabang sa iyang
kaugalingon nga mokalma ug mopugong sa iyang kasuko. (Tan-awa sa George
D. Pyper, Stories of Latter-day Saint Hymns [1939], 158–60; tan-awa usab Orson
F. Whitney, “A Hymn with a History,” Improvement Era, Okt. 1924, 1109–12.)

Basaha pag-usab ang mga pulong sa korus sa himno, ug pahimumdumi ang
mga sakop sa klase nga sila makahimo sa pagbuhat og labaw ka maalamon
nga paagi kon sila magpugong sa ilang kasuko.

2. Kon ang Video nga Suplimento sa Family Home Evening (53276) anaa, ipakita
ang “Panagsultihanay sa Banay,” usa ka lima ka minutos nga bahin.

3. Ipasabut nga pinaagi sa pagpugong sa atong kaugalingong kasuko, sa ingon
kita makatabang usab sa uban sa pagpugong sa ilang kasuko. Ipabasa ug
pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mga Proverbio 15:1.

Ipares-pares ang mga sakop sa klase ug hatagi ang matag parisan sa usa sa mga
pamahayag diha sa ubos aron hisgutan (mahimo nga ikaw mohimo og daghan
pa nga mga pamahayag kon ikaw adunay daghang sakop sa klase). Hangyoa
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ang mga sakop sa klase sa paghunahuna og duha ka mga tubag sa ilang mga
pamahayag: ang usa ka tubag maglakip sa “makapasakit nga mga pulong” nga
makadugang sa kasuko ug usa ka “malumo nga tubag” nga makapawala sa
kasuko. Kon ang tanan nga mga parisan nakahunahuna na og duha ka mga
tubag, himoa nga mopasundayag ang matag parisan sa ilang mga tubag diha sa
usa ka dula alang sa nahibilin diha sa klase.

a. “Nganong dili ka magtan-aw kon asa ka paingon? Hapit ko nimo
madasmagi.”

b. “Bati ang sinina sa imong igsoong lalaki.”
c. “Wala ako mobotar sa imong igsoong babaye alang sa pagka presidente sa

klase.”
d. “Dili ba kita makatan-aw og lain nga pasundayag sa telebisyon? Binuang

man kini.”
e. “Nganong wala pa nimo malimpyohi kanang mga nagakayamukat?”
f. “Imong gilapas ang lagda sa pamilya, busa dili ikaw makaadto sa parti.”
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Ang Kaalam sa 
Pulong sa Kaalam

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase sa pagsabut nga ang pagsunod sa Pulong
sa Kaalam maghatag og espirituhanon nga mga panalangin ingon man usab sa
maayong panglawas.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Doktrina ug mga Pakigsaad 10:4; 88:124; 89.

2. Paghimo og usa ka kopya sa handout alang sa matag sakop sa klase “Mga
Panalangin nga Moabut tungod sa Pagsunod sa Pulong sa Kaalam,” nga
makita sa katapusan sa leksyon (pahina 182).

3. Paghimo og kopya sa istorya mahitungod ni Erroll Bennett sa leksyon sa
sunod nga semana. Sa katapusan sa klase, panghatag sa ginumerohan nga
seksyon ngadto sa nagkalainlain nga sakop sa klase. Hangyoa kining mga
sakop sa klase sa pag-andam sa pagsaysay sa ilang mga seksyon sa istorya,
diha sa ilang kaugalingong mga pulong, sa klase sa sunod semana.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka bolpen o lapis alang sa matag sakop sa klase
b. Usa ka manwal sa tag-iya alang sa sakyanan o kagamitan sa panimalay

(opsyonal).
c. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan alang

sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Tanan nga mga tawo, bisan kadtong gamay ra og nahibaloan o walay kahibalo sa
moderno nga pagpadayag, mahimong mas mahimsog pinaagi sa pagsunod sa mga
baruganan sa Pulong sa Kaalam. Ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam makapalambo ug
makapalig-on sa lawas ug sa salabutan, ug ang mga baruganan niini magamit ngadto sa
tanan. Apan ang Pulong sa Kaalam mas maayo pa kaysa plano sa kahimsog sa
panglawas. Kadtong kinsa masulundon niini gisaaran og “kaalam ug dako nga bahandi,
gani ang mga tinago nga bahandi” (D&P 89:19). Tabangi ang mga sakop sa klase nga
makaila sa mga bahandi, o mga panalangin, nga maato kon kita mosunod sa Pulong sa
Kaalam.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Usa ka Plano alang sa Pagpanalipud sa Atong mga Lawas

Praktikal nga
paghulagway 
sa leksyon

Ipasabut nga kon ang pumapalit mopalit og bag-o nga sakyanan o kagamitan sa
panimalay, ang tiggama mohatag og mga panudlo sa pag-atiman ug paggalam sa
makina. (Kon ikaw nagdala og manwal para sa tag-iya, ipakita kini ngadto sa
mga sakop sa klase uban sa mubo nga pagpasabut kon unsay anaa niini.) Pinaagi
sa pagsunod sa girekomendar nga mga panudlo, ang usa ka tawo makapaabut sa
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maayo pa nga serbisyo ug dugay nga paggamit sa sakyanan o kagamitan sa
panimalay.

• Unsa ang mahitabo kon ang tag-iya mobaliwala sa mga panudlo sa tiggama?
(Ang makina mopalyar o makuyaw.)

Sultihi ang mga sakop sa klase nga matag usa kanila adunay talagsaong
mekanismo. Kini nga mekanismo makaayo sa iyang kaugalingon kon kini adunay
ginagmay nga mga pagkadaut, kini adunay awtomatik nga mga wiper sa bildo ug
usa ka awtomatik nga sistema sa pagpabugnaw, ug kini sa kasagaran maayo kaayo
nga motrabaho kon mas gigamit.

• Unsa kining talagsaon nga mekanismo? (Ang lawas sa tawo.)

• Unsa nga pagpadayag ang mahimo nga hunahunaon nga usa ka “manwal sa
tag-iya” alang sa atong mga lawas? (Ang Pulong sa Kaalam.)

Ipasabut nga maingon nga ang tiggama naghatag og mga panudlo sa pag-atiman
sa usa ka makina, ang Tiglalang sa atong mga lawas mihatag og mga panudlo kon
unsaon sa pag-atiman niini nga mga lawas. Kon kita magsunod niini nga mga
panudlo, diin daghan ang gilakip diha sa Pulong sa Kaalam, kita makapaabut og
mas maayo pa nga serbisyo gikan sa atong mga lawas og mga salabutan. Kini
wala magpasabut nga kita dili gayud masakit o nga ang atong mga lawas wala
gayud magkinahanglan og mga pag-ayo, apan ang Ginoo mopanalangin kanato
samtang kita naninguha sa pagpabilin sa atong mga lawas diha sa maayo nga
kondisyon.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan ug pisara

Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa og kusog sa ulohan ug sa minubo
nga asoy mahitungod sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89 samtang ang uban nga
mga sakop sa klase magsunod diha sa ilang kaugalingong mga kasulatan.

• Kanus-a kining pagpadayag nadawat? Sa unsa nga paagi kini nadawat? 
(Ang Propeta Joseph Smith nagpakisayud sa Ginoo kabahin sa paggamit 
sa tabako, ug ang Ginoo mihatag niini nga pagpadayag agi og tubag.)

Isulat diha sa pisara Ang Pulong sa Kaalam, ug isulat ang mga ulohan Gamita: ug
Ayaw Gamita sa ubos niini nga ulohan.

• Unsa ang gitudlo kanato sa Pulong sa Kaalam mahitungod sa pag-atiman sa
atong mga lawas? (Kon ang mga sakop sa klase nasinati na sa mga baruganan
nga naglangkub diha sa Pulong sa Kaalam, mubo lamang nga rebyu ang
gikinahanglan dinhi. Kon ang mga sakop sa klase wala masinati niini nga
mga baruganan, basaha ug hisguti ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:5–17.)

Isulat o ipasulat sa mga sakop sa klase ang ilang mga tubag ubos sa angay nga
mga ulohan diha sa pisara.
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Ipasabut nga dili tanang butang ang ginganlan diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 89. Sama pananglit, kini nga bersikulo sa tino wala maghisgut sa mga
drugas, apan ang mga propeta ug mga esksperto sa medikal nagtudlo kanato 
nga ang mga druga makadaut kon gamiton gawas sa tino nga mga katuyoan sa
medisina. Ipasabut nga ang mensahe sa Pulong sa Kaalam mao ang paglikay sa
tanang mga butang nga makadaut sa atong mga lawas. Idugang ngadto sa kolum
sa “Ayaw Gamita” diha sa pisara “drugas” ug bisag unsa nga makadaut nga mga
butang nga gihisgutan sa mga sakop sa klase.

Ipasabut nga ang Ginoo mihatag og lain nga mga pagpadayag sa moderno nga
mga panahon mahitungod sa pag-atiman sa kahimsog sa panglawas. Ipabasa ug
pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:124 ug 10:4.

• Unsa ang dugang mga lagda sa maayong panglawas ang gihatag niini nga
mga bersikulo?

Idugang kini nga mga punto ngadto sa tukma nga kolum diha sa pisara.

Kita Mosunod sa Ginoo, Dili sa Nagkakunsabo nga mga Tawo

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
89:4.

• Unsa ang ipasabut sa “nagkakunsabo nga mga tawo “? (Dili matinud-anon
nga mga katawhan kinsa modani sa uban ngadto sa dautang mga buhat.)

• Sumala sa kasulatan, kanus-a kini nga mga tawhana mosulay sa pagdani sa
uban ngadto sa pagkadautan? (Diha sa katapusang mga adlaw, nga karon.)

Presentasyon 
sa magtutudlo

Sultihi ang mga sakop sa klase nga bisan kon ang pagpadayag sa seksyon 89
nahatag labaw pa sa 150 ka mga tuig ang milabay, kini magamit gihapon sa
atong panahon. Niadtong 1833, ang mga paagi sa pag-anunsyo nga atong
makita karon wala mahibaloi. Walay mga radyo o mga telebisyon, ug ang mga
giimprinta nga materyal limitado. Sukad niana nga panahon, ang pag-anunsyo
nahimo nga sagad. Mga katawhan nga kinsa nagpakabana lamang uban sa
pagpangita of kwarta sa kasagaran naggamit og kalibutanon nga pag-anunsyo
aron sa pagbaligya sa dautan nga mga produkto ingon man usab sa mga maayo.
Daghang mga pag-anunsyo gitunong ngadto sa batan-ong mga tawo, nagsulay
sa pagdani kanila nga ang makadaut nga mga butang ug mga produkto mga
kasagaran lamang ug madawat.

Gamita:

Mga lugas
Mga prutas
Mga helba (mga tanum,

ilabi na ang mga
utanon)

Karne (sa dinaginut 
nga paagi)

Ayaw Gamita:

Bino o makahubog nga
mga ilimnon (alkohol)

Tabako
Init nga mga ilimnon 

(tsa ug kape)
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Panaghisgutan Hisguti ang usa ka makadaut nga produkto nga sa kasagaran gianunsyo diha sa
inyong dapit, ug hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna mahitungod
sa mga anunsyo nga ilang nakita alang niana nga produkto.

• Unsa nga mga paagi ang gigamit sa tigpaanunsyo aron mosulay sa pagdani
kaninyo nga kini nga produkto tilinguhaon? (Ang mga tubag mahimo nga
maglakip sa pagpakita sa mabihagon nga mga katawhan ug mga dapit o nagsaad
nga madawat ug pagkainila ngadto niadtong kinsa mogamit sa produkto. Sama
pananglit, daghang mga pag-anunsyo sa beer nagpakita og nindot tan-awon nga
mga katawhan nga nag-angkon og daghang mga kalingawan, nagsugyot nga ang
mga tawo naglingaw lingaw pag-ayo, nagsugyot nga ang mga katawhan
nalingaw tungod kay sila nag-inom og beer.)

Ipasabut nga ang pag-anunsyo sa kasagaran mibaliwala sa makadaut nga mga
epekto sa mga produkto nga ilang gibaligya. Sama pananglit, ang mga pag-
anunsyo sa beer wala gayud magpakita sa mga katawhan nga nahubog ug
nagpasakit sa ilang mga kaugalingon o sa uban.

• Sa unsa nga paagi kita makabatok sa mga paningkamot niadtong mga tawo
kinsa buot nga kita mogamit sa mga butang nga makadaut sa atong mga
lawas ug mga espiritu?

Tabangi ang mga sakop sa klase nga makaamgo nga sa diha nga ang Ginoo
mipadayag sa Pulong sa Kaalam niadtong 1833, siya nasayud kon unsa nga
mga kagawian ang molambo dinhi sa atong panahon. Siya mihatag kanato sa
pagpadayag sa pagtabang kanato nga mahibalo sa kamatuoran mahitungod
kon unsa nga mga butang ang maayo ug dili maayo alang sa atong mga lawas
ug mga espiritu.

Mga Bahandi Ang Gisaad ngadto sa Masulundon

Panaghisgutan Ipasabut nga usahay usa ka artikulo sa mga balita nagtaho sa pagkakaplag sa
usa ka “gitago nga bahandi,” sama sa bililhon nga mga libro o buhat sa arte nga
gitipigan sa usa ka kisame, usa ka nalunod nga barko nga nagdala og bulawan,
o usa ka karaan nga lubnganan nga puno sa talagsaon nga mga binuhat ug
bilihon nga mga alahas.

• Buot ba kamo nga makakita og usa ka plano nga magtudlo kaninyo ngadto sa
usa ka tinago nga bahandi? Unsa ang inyong buhaton kon kamo aduna niini
nga plano?

Ipasabut nga kita nahatagan na sa mao nga plano, apan kini nagdala ngadto sa
tinago nga mga bahandi sa espirituhanon nga katigayunan, dili katigayunan
nga materyal.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
89:18–19.

• Unsa nga mga panalangin ang gisaad niadtong kinsa magsunod sa Pulong sa
Kaalam?

• Unsa nga “mga bahandi sa kahibalo” ug “tinago nga mga bahandi” tingali
nalakip niini nga saad?
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Kalihokan Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka bolpen o lapis ug kopya sa handout
“Mga Panalangin nga Moabut gikan sa Pagsunod sa Pulong sa Kaalam.” Hisguti
ang matag “bahandi,” o panalangin, nga gilista ug sa unsa nga paagi kini miabut
maingon nga resulta sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam.

Ipasabut nga sa panahon nga ang Pulong sa Kaalam gipadayag, kadaghanan sa
mga katawhan wala masayud sa dili makaayo nga epekto sa panglawas nga mga
produkto sama sa tabako ug alkohol. Karon, igpamatud-an sa mga syentipiko
kon unsa ang gisulti sa Ginoo ngadto ni Joseph Smith labaw sa 150 ka mga tuig
na ang milabay, ug daghang mga tawo ang milikay sa ingon nga mga produkto
aron magpuyo nga mas himsog. Ipasabut nga ang pisikal nga mga kaayohan sa
pagsunod sa Pulong sa Kaalam managsama alang niadtong kinsa nagtuo sa
pagpadayag ug kadtong kinsa wala. Hinoon, kadtong kinsa mosunod sa Pulong
sa Kaalam tungod kay kini kasugoan sa Dios makadawat og dugang
espirituhanon nga mga panalangin.

Ipatan-aw sa mga sakop sa klase ang ilang handout ug ilhon kon hain nga mga
bahandi ang miabut gikan sa yano nga pagsunod sa maalamon nga mga paagi sa
kahimsog sa panglawas nga miabut tungod sa pagsunod sa mga kasugoan sa Dios.

Human sa panaghisgutan, papilia ang matag sakop sa klase sa upat ka mga
bahandi nga labing gikaibgan niya karon ug markahan kini diha sa handout.
Ipadala sa panimalay sa mga sakop sa klase ang handout, ug awhagon sila sa
paghisgut niini uban sa ilang mga pamilya, tingali sa gabii sa banay o panahon
sa tingpangaon.

Pagpamatuod Hatag og pagpamatuod sa kamahinungdanon sa Pulong sa Kaalam sa pagpabilin
sa atong lawasnon ug espirituhanon nga kahimsog. Mahimo nga ikaw mosulti
sa mga sakop sa klase mahitungod sa epekto sa Pulong sa Kaalam diha sa imong
kinabuhi o sa kinabuhi sa usa ka tawi nga imong nailhan.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam aron sila
makadawat sa lawasnon ug espirituhanong mga panalangin nga gisaad.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit og usa o pipila niini nga mga kalihokan panahon sa

leksyon.

1. Pagdula “Likayi nga Dili Mahilo.” Pagbutang og mapiko nga lingkuranan sa
tunga sa lawak-klasehanan. Sa usa ka piraso nga papel, isulat ang mga ilimnon
nga may alkohol, ug sa lain nga piraso nga papel, isulat ang tabako. Ipapilit ang
marka nga “mga ilimnon nga may alkohol” sa sandiganan sa lingkuranan ug
ang marka nga “tabako” diha gyud sa lingkuranan sa siya.. Ipalusot ang unom
ka pye nga pisi sa tung tunga sa sandiganan ug sa lingkuranan sa siya (tan-
awa ang paghulagway sa sunod nga pahina), ug pakabiti og singsing ang pisi.
Sultihi ang mga sakop sa klase nga ang katuyoan niini nga dula mao ang
pagpasa sa singsing gikan sa tumoy sa pisi ngadto sa pikas tumoy nga dili
makahikap sa mga makahilo nga “mga ilimnon nga alkohol” ug “tabako.”

Leksyon 26
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Dapita ang usa ka sakop sa klase sa pagsulay sa pagbuhat niini nga mag-
inusara. Kon ang lain nga sakop sa klase buot nga mosulay, tuguti sila sa
pagbuhat sa ingon. Dayon pakuhaa og kapares ang unang sakop sa klase, ug
sugoa sila sa pagpalusot sa singsing nga magtinabangay. (Malagmit makita
nila kini nga mas sayon kaysa tawo nga nagtrabaho nga nag-inusara.)
Pangutan-a ang unang sakop sa klase:

• Mas sayon ba ang pagbuhat niini kon ikaw rang usa o kon duna kay
kauban?

Ipasabut nga ang paghupot sa Pulong sa Kaalam mas sayon kon ikaw adunay
panabang ug abag sa laing mga tawo. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pag-
abag sa matag usa sa ilang pasalig sa paghupot sa Pulong sa Kaalam. Sa
makadiyut hisguti ang mga paagi nga malagmit ila kining mabuhat.

Pahinumdom ngadto sa magtutudlo: Alang sa kasayuran sa uban nga mga dula nga
magtudlo, tan-awa sa Teaching—No Greater Call, 143–44.

2. Kon ang mosunod nga mga bahin sa video anaa, ipakita ang usa niini (ayaw
ipakita ang kabahin nga imo na nga napakita sa panahon sa laing leksyon):

a. “Pagkaadik batok sa Kagawasan,” usa ka tulo ka minutos nga bahin sa
Video nga Suplimento sa Family Home Evening  2 (53277).

b. “Matinud-anon sa Hugot nga Pagtuo,” usa ka siyam ka minutos nga bahin
sa Video nga Suplimento sa Family Home Evening (53276).

Human mapakita ang sa bahin sa video, hisguti kon sa unsa nga paagi ang
pagpili sa pagsunod o sa dili pagsunod sa Pulong sa Kaalam makaapekto sa
kagawasan sa usa ka tawo sa paghimo og mga pagpili sa umaabut (tan-awa sa
leksyon 2).

3. Sa dili pa ang klase, ipapilit ang usa ka piraso nga kendi, kwarta, o pipila sa
uban nga gikaibgan nga butang nganha sa dila sa lit-ag sa ilaga. Diha sa klase,
ibutang ang lit-ag sa ilaga ug ipasundayag kini diha sa lamesa o kahon.

• Pila kaninyo ang andam nga mosulay sa pagkuha sa butang? (Ayaw tuguti
ang bisan kinsa nga mosulay gayud niini.)

Ipasabut nga ang butang gipapilit diha sa lit-ag sa ilaga.

Mga ilimnon 
nga alkohol

Tabako
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• Pila kaninyo ang mosulay gihapon sa pagkuha sa butang gikan sa lit-ag sa
ilaga? Nganong dili?

Ipasabut nga si Satanas nag-andam og espirituhanon nga mga lit-ag alang
kanato. Aron pagdani kanato niini nga mga lit-ag, siya mosaad kanato og
bisan unsa nga atong gusto, apan siya walay tuyo nga motuman sa iyang
mga saad. Daghan sa mga lit-ag ni Satanas naglakip sa Pulong sa Kaalam. Sa
paghimo kanato nga dili mosunod sa Pulong sa Kaalam, si Satanas nagsaad
kanato nga ang pagbuhat sa ingon makahatag kanato sa maanindot nga mga
butang. Sama pananglit, siya mosulti kanato nga sa pag-inom o paggamit og
mga drugas makapahimo kanato nga inila o makahatag kanato og maayong
pagbati. Apan ang dili pagsunod sa Pulong sa Kaalam dili gayud makahatag
og mahangturong kaanyag, pagkainila, o kalipay. Kini usa ka lit-ag nga sa
katapusan mao ang makaingon sa kasakit ug kagul-anan.
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Mga Panalangin nga Moabut tungod 
sa Pagsunod sa Pulong sa Kaalam

Kahimsog sa panglawas: Ang inyong lawas mas makasukol sa sakit ug mga kahuyang.

Kahimsog sa balatian: Kamo makaangkon og minus nga kaluya ug sala ug dugang

kalinaw sa hunahuna.

Kahimsog alang sa Ang inyong mga anak mahimong luwas gikan sa 

inyong mga kaliwat: napanunod nga mga kakulangan ug mga kahuyang tungod

sa pang-abuso sa druga, panabako, ug pag-inom.

Hugot nga pagtuo: Ang inyong hugot nga pagtuo malig-on samtang inyong

makita nga ang Ginoo nanalangin niadtong kinsa nagsunod.

Dali nga mobati sa espiritu: Kamo mas daling modawat ug mosunod sa inspirasyon

gikan sa Espiritu Santo.

Kagawasan: Dili kamo mahimong ulipon sa pang-abuso sa druga o ubang

makaadek nga mga kinaiya.

Kaalam ug kahibalo: Kamo makaangkon og tin-aw nga panghunahuna, ang

tinguha sa pagkat-on, ug ang abilidad sa pag-ila sa

kamatuoran gikan sa bakak; mas dako ang inyong

kalampusan sa eskwelahan ug sa pangtrabaho.

Disiplina sa kaugalingon: Kamo makapugong sa inyong kaugalingon ug mopalig-on

sa inyong abilidad sa pagbalibad sa mga tawo o sa mga

butang nga makahatag kaninyo og kadaut.

Kahigayunan sa panalapi: Dili kamo makagasto og kwarta alang sa mga sigarilyo,

bino, o ubang makadaut nga mga butang, dili kamo

magkinahanglan nga magbayad sa mga galastohan sa

tambal tungod sa paggamit niini nga mga butang.

Abilidad sa pag-alagad: Dili kamo makahimo og kadaut sa uban (pinaagi sa

pagpadagan sa sakyanan nga hubog, magtabako sa ilang

palibut, ug uban pa); kamo makaangkon sa kahimsog og

kalig-on nga gikinahanglan aron pag-alagad sa uban.
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Dili Iya sa Kalibutan

Katuyoan Aron pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagpuyo sa matarung nga paagi bisan
pa man sa kalibutanon nga mga pagpugos.

Pagpangandam 1. Sa mainampuong paagi tun-i ang 1 Samuel 8; 1 Timoteo 4:12; Alma 5:57;
Doktrina ug mga Pakigsaad 3:5–8.

2. Sa semana sa dili pa ihatag ang leksyon, paghimo og kopya sa istorya
mahitungod ni Erroll Bennett ug ihatag ang matag ginumerohan nga seksyon
ngadto sa nagkalainlain nga sakop sa klase. Hangyoa kining mga sakop sa
klase nga moandam sa pagsaysay sa ilang mga seksyon sa istorya diha sa ilang
kaugalingong mga pulong.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Bolpen o lapis ug usa ka piraso nga papel alang sa matag grupo diha sa

kalihokan sa grupo (tan-awa sa pahina 156).
b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan

alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase
sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase sa matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Kita mibiya sa atong langitnong panimalay aron mopuyo dinhi sa yuta ug molambo
sumala sa plano sa kaluwasan. Samtang naghatag kanato uban niini nga
kahigayunan, ang kalibutan usab naghatag kanato og daghang mga hagit, mga
pagtintal, ug pagpamugos. Ilabina, ang mga tin-idyer, nag-atubang og hilabihan nga
mga pagpamugos gikan sa kalibutanon nga katilingban. Samtang sila nagkat-on sa
pag-atubang sa mga hagit sumala sa mga baruganan sa ebanghelyo, sila nalig-on ug
nagpadayon sa ilang mahangturon ngapaglambo. Tabangi ang mga sakop sa klase
nga makasabut nga tungod sa mahangturon nga kamahinungdanon nga atong
makat-unan nga kita ania sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Pag-ila sa Kalibutanon nga mga Impluwensya

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa nangagi nga leksyon sa Pulong sa
Kaalam.

• Aduna bay usa nga inyong nahibaloan nga misulay pagdani kaninyo sa dili
pagsunod sa Pulong sa Kaalam? Mibati ba kamo sukad og pamugos gikan sa
mga higala o mga kaila sa pagbuhat sa mga butang nga inyong nahibaloan
nga sayop?

• Unsa nga mga argumento ang gamiton sa kasagaran kon sila magsulay sa
pagdani sa uban sa pagbuhat og usa ka butang nga sayop?

Leksyon
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Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara (biyai kini nga lista
diha sa pisara alang sa kalihokan sa grupo diha sa ikatulo nga seksyon sa
leksyon). Mahimo nga ikaw mogamit sa mosunod nga mga ehemplo aron sa
pagdasig sa hunahuna sa mga sakop sa klase:

1. “Walay usa nga mahibalo.”

2. “Matag usa nagbuhat niini.”

3. “Dili makadaut kon kausa lang.”

• Ngano nga sa kasagaran epektibo kaayo kini nga mga argumento?

Ipasabut nga kitang tanan buot nga magustohan ug madawat. Dili kini sayop,
apan ang tinguha nga magustohan ug madawat magdala kanato ngadto sa
kasamok kon kita buot nga dawaton sa ubang mga tawo labaw pa kay kita buot
nga dawaton sa Ginoo.

Ipasabut nga kabahin sa pagpuyo dinhi sa yuta mao ang malampusong
pagpakigbatok sa dili matarung nga mga impluwensya. Mas sayon ang pag-
atubang niining mga impluwensya kon ato kining mailhan ug masabtan ang mga
sangputanan sa pagnunot niini.

Pagpamugos sa Isigkaingon ug ang Tinguha nga Mahimong sama sa Uban

Presentasyon 
sa Magtutudlo

Ipasabut nga ang impluwensya sa pagbuhat sa piho nga mga butang sa
kasagaran moabut gikan sa atong mga isigkaingon—mga tawo nga parehas nato
og pangedaron og sama nato ug mga kahimtang. Kini nga matang sa
impluwensya sa kasagaran gitawag og “pagpamugos sa isigkaingon.” Ang
pagpamugos sa isigkaingon mahimo nga positibo o negatibo, nag-agad kon ang
inyong isigkaingon nag-impluwensya kaninyo sa pagbuhat ug matarung o dili
matarung nga mga butang.

Ipasabut nga usahay ang atong isigkaingon mohimo og tinuyo nga
paningkamot sa pag-impluwensya sa atong pamatasan, ug usahay kita
naimpluwensya sa atong mga isigkaingon tungod lamang kay kita buot nga
mahisama niadtong atong gidayeg. Bisag hain niana, nagkinahanglan kita nga
mohunahuna sa mabuot nga paagi kon unsa nga impluwensya ang gipabuhat
kanato ug kon husto ba o dili buhaton kini nga mga butanga.

Istorya ug
Panaghisgutan 
sa kasulatan

Ipasabut nga si Satanas migamit sa negatibo nga pagpamugos sa isigkaingon ug
ang tinguha nga madawat isip iyang mga himan sa tibuok nga mga katuigan.
Sa mga panahon sa Daang Tugon ang mga anak sa Israel nakasinati og tinguha
nga mahisama sa ubang mga katawhan nga naglibut kanila. Hisguti uban sa
mga sakop sa klase ang sitwasyon nga makita diha sa 1 Samuel 8.

Aron pagtubag sa mosunod nga mga pangutana, ipapangita ug ipabasa sa mga
sakop sa klase ang gisugyot nga mga kasulatan. Mahimo nga imong
pabanusbanuson pagbasa og kusog sa mga bersikulo ang mga sakop sa klase
samtang ang nahabilin sa klase magsunod.

• Ang mga anak sa Israel mihangyo ni propeta Samuel sa pagtudlo og usa ka hari
aron momando kanila. Ngano nga ang mga anak sa Israel gusto og usa ka hari?
(1 Samuel 8:4–5; sila gusto nga mahimong “sama sa tanang mga nasud.”)
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• Unsa ang gibuhat ni Samuel sa diha nga ang mga katawhan nangayo og usa
ka hari? (1 Samuel 8:6.) Unsa ang gisulti sa Ginoo nga buhaton ni Samuel? 
(1 Samuel 8:7, 9; siya misulti ni Samuel sa pagpasabut ngadto sa mga
katawhan kon unsay mahitabo sa ilang kinabuhi kon sila adunay usa ka hari.)

• Unsa ang gisulti sa Ginoo, pinaagi ni Samuel, ngadto sa mga Israelita mahitu-
ngud sa mga resulta kon pangulohan sila og hari? (1 Samuel 8:10–11, 13–18.)

• Gusto ba kamo og usa ka hari kon kamo mahibalo nga siya moulipon sa
inyong mga anak ug mokuha sa inyong mga kabtangan? Naghunahuna ba
kamo nga ang mga Israelita miusab sa ilang mga hunahuna mahitungod sa pag-
baton og hari? (1 Samuel 8:19–22.)

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang mga Israelita gusto gihapon og usa ka
hari, bisan kon human na sila sultihi nga ang kinabuhi mapait ubos sa usa ka
hari?

Ipasabut nga ang mga resulta nga gipanagna ni Samuel miabut ngadto sa mga
anak sa Israel. Ang unang pipila ka mga hari nga mimando ibabaw kanila
mitabang kanila nga mahimong lig-on nga nasud, apan ang ulahing mga hari
miulipon kanila, mikuha sa ilang mga kabtangan, ug sa katapusan mitampo sa
pagkapukan sa tibuok nga nasud.

• Kanunay ba gayud kita nga sama sa mga Israelita, nagsalikway sa tambag sa mga
sulugoon sa Ginoo aron kita molabaw sa uban?

• Unsa ang atong nakat-unan gikan sa mga kasinatian sa mga Israelita?

Ipasabut og maayo nga ang dili matarung nga mga impluwensya mahimong
gamhanan ug adunay makalaglag nga mga sangputanan. Aron molambo sa
kinabuhi, kinahanglan gayud nga kita makat-on sa pagkahibalo kon kita
gipugos sa sayop nga deriksyon ug unsaon pagbatok sa pagpamugos.

Pagbatok sa mga Pagpamugos sa Kalibutan

Panaghisgutan Ipasabut nga samtang ang atong mga isigkaingon sa kasagaran adunay dako nga
impluwensya kon unsa ang atong paghunahuna ug buhat, ingon man ang
pagpamugos sa pagbuhat sa sayop nga mga butang mahimo nga moabut gikan
sa ubang mga dapit.

• Unsa ang mahimo sa ubang mga tawo o mga butang nga moimpluwensya
kanato sa pagbuhat sa mga butang nga atong nahibaloan nga sayop? (Ang
tubag mahimo nga maglakip sa inila nga mga salida, musika, o mga inilang
tawo sa mga sports, mga kanta o literatura nga supak sa mga sumbanan sa
Simbahan; o anunsyo nga nagdani kanato sa pagpakasala.)

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Alma 5:57. Ipasabut nga kini
nga bersikulo kabahin sa mga pagtulun-an ni Alma ngadto sa mga katawhan sa
Zarahemla kinsa buot mahimong mga manununod ni Kristo (“ang maayo nga
magbalantay”).

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut ni Alma sa dihang siya misulti
ngadto sa mga katawhan nga “biya kamo gikan sa mga dautan, ug kamo
palayo, ug ayaw paghikap sa ilang mahugaw nga mga butang”?
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• Sa unsa nga paagi kita makapuyo sa kalibutan karon ug sa gihapon magsunod
sa tambag ni Alma?

Human sa panahon sa panaghisgut sa mga sakop sa klase niining pangutanaha,
ipasabut nga karon dili posible o angay ang hingpit nga pagpalain sa atong mga
kaugalingon gikan sa tanang mga tawo kinsa wala magtuo ingon sa atong
gituohan. Apan sa paghupot sa atong mga sumbanan ug sa pagpanlimbasug sa
pagpuyo sa matarung nga paagi, kita makasugakod sa kalibutanon nga mga
pagpamugos ug makahimo og usa ka positibo nga impluwensya niadtong
naglibut kanato. Ang hugpong sa mga pulong nga sa kasagaran gigamit sa
paghulagway niini nga sitwasyon mao ang “maanaa sa kalibutan apan dili iya
sa kalibutan.” Kini nagpasabut nga kita nagpuyo sa kalibutan, apan kita wala
magpuyo sumala sa kalibutanon nga mga sumbanan ug mga tinuohan.

Kalihokan sa grupo Ipasabut nga usa ka paagi sa pagdugang sa atong abilidad sa pagbatok sa
kalibutanon nga mga pagpamugos mao ang pag-andam og sayo sa atong
pagbatok. Bahina ang mga sakop sa klase ngadto sa gagmay nga mga grupo ug
hatagi ang matag grupo og bolpen o lapis ug usa ka piraso nga papel alang sa
paghimo og mga pahinumdom. Ipabuhat sa matag grupo ang usa o labaw pa
nga mga butang gikan sa mga lista sa mga argumento nga imong gibutang diha
sa pisara sa pagsugod sa leksyon. Ipabuhat og dungan sa mga sakop sa grupo
aron sa pagpalambo og mga paagi nga sila makatubag kon adunay usa ka tawo
nga mogamit niini nga mga argumento aron mosulay sa pagdani kanila sa
pagbuhat og usa ka butang nga sayop. Kon ang tanang mga grupo nahuman na,
himoa nga ang matag grupo nga mopakigbahin sa mga tubag uban sa lain nga
mga sakop sa klase. (Tan-awa ang ikatulo nga pagpalambo sa kalihokan alang sa
pagpalahi niini nga kalihokan.)

Panaghisgutan • Unsa ang nakatabang kaninyo sa pagbuhat og matarung nga butang samtang
inyong gibati ang pagpamugos sa pagbuhat sa laing paagi?

Istorya Ipasabut nga samtang kita naningkamot sa pagbatok sa kalibutanon nga mga
impluwensya, kinahanglan mahinumdom kita nga ang Dios nagtinguha sa
atong kalampusan ug mobarug nga andam sa pagtabang kanato. Himoa nga
ang sakop sa klase kinsa gihatagan sa unang bahin sa istorya ni Erroll Bennett
mosaysay karon niini:

1. Ang amahan ni Erroll Bennett nasuko sa diha nga siya nakadungog nga si
Erroll nagplano sa pagpabunyag ngadto sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Siya misukna:

“ ‘Nabuang ka na ba? Imong mabiyaan ang tanang mga butang—tanang mga
butang nga imong gitrabahoan. . . . Kon imo kining buhaton, Dili na ako
moila kanimo. Kuhaa ang imong tanang butang dinhi sa balay ug ayaw na
pagtunob og usab lapas niini nga pultahan.’

“Dili kini unang higayon . . . diin ang lawom nga mga pagduhaduha sa
ginikanan mao ang nahimong babag sa pagdawat sa ebanghelyo. Apan adunay
mas dakong hinungdan niini nga pagsupak kaysa pagsupak niining bag-o nga
relihiyosong mga doktrina. Alang kang Erroll Bennett, ang pagpasakop sa
Simbahan klaro kaayo nga mao nay katapusan sa iyang maanindot ug
malampuson nga panginabuhi isip hawod nga magdudula sa saker didto sa
Tahiti.”
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Si Erroll Bennett ug ang iyang asawa gipaila sa Simbahan pinaagi sa usa ka
higala. Nahibaloan nila ang kamatuoran sa ebanghelyo ug mihukom nga
magpabunyag. Si Erroll nahibalo nga isip usa ka sakop sa Simbahan siya
kinahanglan nga mobalaan sa adlaw nga Igpapahulay, apan ang tanan
niyang mga dula sa liga sa saker pagadulaon sa adlawng Domingo. Si Erroll
usa ka bililhon kaayo nga magdudula, ug sa diha nga ang presidente sa liga
nakadungog nga si Erroll magpasakop sa Simbahan, iyang gitawagan ang
presidente sa stake aron paghangyo kon si Errol makakuha ba og usa ka
matang sa espisyal nga pagtugot sa pagdula sa mga Domingo. Ang
presidente sa stake misulti ngadto sa presidente sa liga nga ang paghukom
mahitungod kon modula o dili sa mga Domingo anaa ra kang Erroll.

Panaghisgutan Pangutan-a ang tanang mga sakop sa klase:

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Erroll mahitungod sa pagpamugos
nga iyang nadawat gikan sa iyang pamilya, mga kauban sa tim,ug mga opisyal
sa liga? Kon kamo si Erroll, unsa ang inyong buhaton?

Ang istorya
gipadayon

Ipasaysay sa giasoyan nga mga sakop sa klase ang ikaduha ug ikatulo nga mga
bahin sa istorya:

2. Si Erroll nakigsulti pag-usab ngadto sa iyang amahan mahitungod sa iyang
hukom sa pagpasakop sa Simbahan ug gisalikway pag-usab, apan ang pasalig ni
Erroll ngadto sa Simbahan lig-on. Siya mihukom sa pagpangayo og tambag
gikan sa higala kinsa mipaila kaniya ngadto sa Simbahan. Kini nga higala
misulti kaniya mahitungod sa mga panalangin sa priesthood, ug lain nga higala
mihatag kang Erroll og usa ka panalangin nga misaad nga ang iyang mga
problema masulbad ug ang iyang amahan modawat sa iyang pagpabunyag.

“Sa pagka sunod adlaw, si Erroll miadto pag-usab sa panimalay sa iyang
amahan. Samtang siya nagpaingon sa panimalay, iyang nakita ang iyang
amahan nga nagbarug sa may ganghaan nganha sa atubangan sa tanaman.
Dihay mga luha sa iyang mga mata. ’Buot ko nga imo akong pasayloon,
Erroll, ‘ siya miingon. ‘Wala ako makatulog kagabii tungod sa paghunahuna
mahitungod niini. . . .’ Dayon siya mipadayon: ‘Ikaw nahibalo nga mga
liboan ka mga tawo ang mahiubos kanimo. Kini magpasabut nga katapusan sa
imong kabuhian kon ikaw dili modula sa mga Domingo. Ikaw nahibalo nga
[ang presidente sa liga] dili mousab sa iskedyul sa tanang liga sa saker alang sa
pagpahigayon lamang kanimo. Sa gihapon, imo kini nga paghukom. . . .”

3. Si Erroll gilisudlisud sa iyang pamilya ug mga higala hangtud sa adlaw nga
siya pagabunyagan. “ ‘Akong nahinumduman ang akong mga gibati niana
nga adlaw,’ Miingon karon si Brother Bennett . . . .’Nakaagi kami og daghang
mga pagsamoksamok, ug kami nahibalo kon unsa ang among pagabuhaton.
Bisan pa gani niana ako mibati nga nagkinahanglan og katapusan nga
panghimatuod, katapusan nga timailhan gikan sa Ginoo nga ang tanan
maayo ra ug nga kami kinahanglan mopadayon.

“ ‘Ako nahinumdom nga misaka sa kilid sa bukid duol sa akong panimalay
diin ganahan ko nga magjaging, ug sa tago nagbubo sa akong mga gibati
ngadto sa akong Langitnong Amahan. Ako nangayo og paghimatuod, tingali
pipila ka mensahe nga ako hapit na mohimo sa husto nga lakang. Diha sa
tungatunga sa bukid nga naglugsong paingon sa panimalay, ako mihalad pag-
usab sa sama nga pag-ampo.
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“ ‘Samtang ako nagkaduol sa among panimalay, dihay usa ka sakyanan nga
giparking sa gawas. Gipanag-iya kini ni Gabriel Vaianui, usa ka sakop nga
[dili kaayo aktibo] sulod sa mga napulo ka mga tuig, nga panagsa lamang
motambong sa simbahan. Si Gabriel didto sa tyangihan ug nakadungog sa
usa ka tawo nga nag-ingon nga si Erroll Bennett nakahukom human niana
nga dili na magpasakop sa Simbahan sa Mormon. Siya mipadagan dayon
ngadto sa akong panimalay aron pagsuta mismo sa iyang kaugalingon.’

“Si Erroll nakaila ni Brother Vaianui isip ang mensahero nga iyang gipangita
ug nangutana dayon kaniya, ‘Gabriel, magpabunyag ba ako karon?’ Sa walay
pag-ukonukon, ang tubag miabut: ‘Erroll, bisag unsay imong buhaton,
kinahanglan gayud nga mabunyagan ka. Ayaw og talikdi ang Simbahan.’ “

Si Erroll mapasalamton kaayo niini nga tambag. Siya miingon, “ ‘Mao lamang
kini ang akong gikinahanglan—kanang gamayng dugang  nga pagdasig sa
nagkulang ko nga kaisug.’ “

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Giunsa ni Erroll pagpangita sa kaisug aron pagbatok sa pagpamugos sa gawas
ug mibuhat kon unsa ang matarung?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Ang lista mahimo nga
maglakip sa:

1. Siya nangayo og tabang gikan sa mga pangulo sa priesthood ug misunod sa
ilang tambag.

2. Siya nangayo niini ug gihatagan og panalangin sa priesthood.

3. Siya matinguhaon nga nag-ampo.

4. Siya nagpabilin nga mauyunon sa Espiritu Santo aron siya makaila sa tubag
sa iyang pag-ampo.

Ipasabut nga matag usa kanato makasunod sa ehemplo ni Erroll kon kita mobati
og pagpamugos sa pagbuhat og usa ka sayop nga butang. Ang Dios motabang
kanato nga mobatok sa mga pagpamugos sa kalibutan.

Ang istorya gitapus Tapusa ang panaghisgutan pinaagi sa pagpahinumdom nga usahay ang
pagbarug bisan pa sa mga pagsamoksamok sa kalibutan adunay makapatingala
nga mga sangputanan. Ipasaysay sa gitudlo nga sakop sa klase ang panapos sa
istorya ni Erroll Bennett:

4. “Ang pagbunyag gipadayon ingon sa gi-eskidyul, ug human niana si Erroll
Bennett may higayon sa paghunahuna. . . . Dili maayo ang pag-hunahuna sa
usa ka makalibog nga solusyon sa problema. . . . Siya dili modula sa mga
Domingo. Sa sunod nga adlaw siya makigsulti ngadto sa [presidente sa iyang
tim] ug moundang sa pagdula sa saker, mobilin sa iyang katungdanan nga
bukas ngadto sa uban nga malaumon nga magdudula.

“Makapakurat ang sumbalik nga tubag [sa presidente] usa ka makapakurat.
‘Hulat una sulod sa pipila ka mga adlaw, ‘siya miingon.’ ‘Hulat una hangtud
nga mahuman ang panagtigum sa liga dili madugay niining semanaha.’

“Sa diha nga si Erroll nakadungog sa mga balita sa paglabay sa pipila ka mga
adlaw, hapit dili siya makatuo niini. [Ang presidente sa tim] mipahibalo sa
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mga opisyal sa liga nga ang Sentral klab mihukom nga dili modula sa mga
Domingo. . . . Ang pagbuto gihimo dayon, ug ang hukom hiniusa. Sukad
karon, ang tanang mga dula sa Honours Division dulaon magabii sulod sa
semana” (Michael Otterson, “Erroll Bennett, Tahitian Soccer Star: His Courage
Change The Rules,” Ensign, Okt. 1982, 15–17).

Ipasabut nga ang mga butang migawas nga maayo alang kang Erroll Bennett,
apan si Erroll midesider sa pagpabunyag nga wala gani makahibalo kon unsa
ang sangputanan. Siya mihukom sa pagbuhat sa husto nga butang bisan kon
unsa nga personal nga mga sangputanan ang mahitabo. Pahinumdumi ang
mga sakop sa klase nga ang pagpili sa husto makahatag og mahangturon nga
mga panalangin, bisan pa kon ang dihadiha nga sitwasyon dili mahitabo sa
paagi nga gusto nato.

Paghimo og Maayo nga Ehemplo

Panaghisgutan ug
istorya 
sa kasulatan

Ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga samtang sila mag-atubang sa
kalibutanon nga mga impluwensya, mahimo nga ilang atubangon ang mga
pagbati sa kamingaw ug pagkasinalikway. Apan ilang mapasayon kini nga mga
pagbati pinaagi sa pagpangita og mga paagi sa paghimo og “positibo nga
pagpamugos sa isigkaingon,” nga moimpluwensya sa ilang mga higala sa
pagbuhat sa matarung.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 1 Timoteo 4:12.

• Sa unsa nga paagi ikaw mahimo nga “mga panig-ingnan sa mga nanagtuo”?

Paghisgut uban sa mga sakop sa klase og mga paagi nga sila makahimo og
maayo nga mga ehemplo, sa pagtabang sa usag-usa ug sa ilang uban nga mga
higala sa pagpuyo sumala sa mga sumbanan sa Ginoo. Mahimo nga imong
ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga paghulagway kon giunsa sa
pipila ka Santos sa Ulahing mga adlaw nga mga istudyante ang pag-atubang sa
dili matarung nga mga pagpamugos:

“Usa ako sa upat ka SUA nga istudyante taliwala sa 1,055 sa among eskwelahan
sa high school among nakit-an nga sa mao lamang nga paagi ang paglikay sa
kamingaw sa Biyernes sa gabii mao ang paghatag og kalingawan nga puli ngadto
sa paghuboghubog ug dili angay nga pamatasan sa kadaghanan sa among mga
isigka istudyante.

“Midapit kami og mga higala sa pag-adto sa among balay aron paghimo og
sarsaparilya ug doughnut gikan sa mga salin, ingon man usab sa pizza, pianono
ug kendi. Kami magdula, sa sulod ug sa gawas, magsayaw, kanta ug gani pag-
indigay sa pagka-on og keyk.

“Among nakit-an nga kadaghanan sa among mga higala ug sa ilang mga higala
nga nalingaw niining puli nga ‘kalingawan’ ug kami nagpasalamat sa
kahigayunan sa paghatag og usa ka maayong ehemplo ug mahimo nga maigmat
nga mga misyonaryo” (Leslie E. Hartsock, in “How to Keep Standards Despite
Temptations,” Church News, 30 Ene. 1982, 15).
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Ang Pagbatok sa Kalibutanon nga mga Impluwensya Makahatag og
Mahangturon nga mga Ganti

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga sa sinugdanan sa iyang pangalagad ngadto sa Ginoo, ang Propeta
Joseph Smith misugot sa nagbalikbalik nga paghangyo ni Martin Harris nga
hulaman ang 116 ka mga pahina nga hubad sa Basahon ni Mormon. Ang Ginoo
misugo ni Joseph sa dili paghatag niini nga mga pahina ngadto ni Martin Harris,
apan si Joseph mipadayon sa paghangyo sa Ginoo hangtud nga sa katapusan
siya mitugot. Ang nahitabo nawala ang mga pahina. Ipabasa ug pamarkahi sa
mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 3:5–8, ang tambag sa Ginoo
ngadto ni Joseph Smith mahitungod sa pagpaimpluwensya sa laing mga tawo.

• Unsa ang gisulti sa Ginoo ngadto ni Joseph Smith mahitungod sa “mahadlok
sa tawo labaw pa kay sa Dios”? Unsa ang gisaad sa Ginoo ngadto ni Joseph
kon siya magmatinud-anon?

• Ngano nga mapuslanon man ang pagpaningkamot sa pagbatok sa negatibo
nga mga impluwensya sa kalibutan ug ang pagbarug sa unsay atong gituohan?

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang pagpahimuot sa Dios mao ang labaw pa ka mahinungdanon
kaysa pagpahimuot sa ubang mga tawo. Ang pagpahimuot sa Dios magdala og
mahangturon nga mga ganti, bisan kon kini makapawala sa pagkainila. Mahimo
nga ikaw mopakigbahin og kasinatian diin kamo nakabatok sa kalibutanon nga
mga impluwensya ug naghupot sa mga kasugoan sa Dios.

Awhaga ang mga sakop sa klase nga mahimong maanaa, apan dili iya, sa
kalibutan ug paghimo og maayo nga mga ehemplo alang sa ilang mga
isigkaingon.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit og usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang pagpamugos sa isigkaingon
usahay dili kaayo mamatikdan. Usahay dili ta nila hangyoon  sa pagbuhat og
sayop nga mga butang apan ilang ipabati kanato nga ubos ang atong
pagkatawo o kita dili pupolar tungod kay kita nagbuhat sa matarung nga mga
butang. Basaha ang mosunod nga mga sitwasyon ug pahisguti sa mga sakop
sa klase kon unsa ang ilang reaksyon kon sila anaa niini nga mga sitwasyon:

a. Si Joe ug usa ka higala naglakaw paingon sa usa ka pundok sa mga batang
lalaki kinsa nagtan-aw sa usa ka magasin. Sa diha nga ang mga batang lalaki
nakakita nga nagsingabut si Joe, ilang gitago-an ang magasin ug miingon,
“Kini nga butang bastos kaayo alang kang Joey! Kon iya kining makita
kinahanglan nga mokumpisal siya sa iyang bishop!” Silang tanan
nangatawa.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Joe? Unsay iyang mahimo?
Unsay kinahanglan niya nga buhaton?

• Kon kamo ang higala ni Joe, unsa ang inyong isulti ni Joe?
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b. Si Michelle misulod sa usa ka lawak-klasehanan diin ang ubang pipila ka
mga babaye saba kaayo nga nangatawa. Siya nakadungog sa usa nga
miingon, “Siya nagpakatarung sa kaugalingon. Siya nagsinina sama nga
ang iyang inahan ang mopili sa iyang mga senina.” Sa diha nga ang mga
babaye nakakita kang Michelle, kalit sila nga nahilum ug milingiw.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Michelle? Unsa ang kinahanglan
niyang buhaton?

2. Isaysay ang mosunod nga istorya aron sa pagpahinumdom sa mga sakop sa klase
nga sila makahimo sa paghatag og maayo nga mga ehemplo alang sa uban:

“Nindot kaayo kini nga tuig tuig alang kanako, ug karon ang akong mga tuig
sa high school naghinapos. Ako nagbarug diha sa dako nga grupo sa saba ug
naghinamhinam nga [mga estudyante] nagpirma sa mga yearbook sa diha nga
usa ka babaye nga wala nako mailhi mihangyo kanako kon siya makapirma sa
akong libro. Ako naghunahuna nga kini dili kaayo kasagaran, apan akong . . .
gitunol [ang libro]. Siya mipahiyom kanako og dako ug nagdali ngadto sa usa
ka lingkuranan sa usa sa mga lawak-klasehan.

“Niana nga gabii samtang ako nagtan-aw sa akong yearbook ug nagpahiyum
sa tanang mga butang nga gisulat sa akong mga higala, akong naagian ang
gamay nga parapo nga nagsugod, ‘Wala ka makaila kanako, apan ako nagtan-
aw kanimo sa tibuok tuig.’

“Ako nakugang. Akong gibalikbalik pagbasa ang han-ay sa mga pulong. Sa
akong kinabuhi wala ko maghunahuna nga tingalig dunay naniid nako.
Naghunahuna lamang ako kon unsa ka maanindot nga panahon ang akong
naangkon. Nagpadayon ako sa pagbasa. Kini nga babaye . . . misulat usab nga
siya nakamatikod kon unsa ako ka aktibo diha sa seminary ug nga siya
determinado nga mahimong sama kanako.

“Samtang mapagarbuhon ako nga siya mipili kanako nga dayegon, ang akong
labing gibati niana nga higayona mao ang lawom nga pagbati sa kahupay nga
sa wala lang masayri wala ako modala kaniya ngadto sa sayop nga agianan
pinaagi sa akong mga lihok. . . .

“Wala na gayud ako makakita pag-usab niadto nga babaye. Apan kanunay
nako nga mahinumdoman ang panahon diin iyang giusab ang akong
kinabuhi pinaagi sa paghangyo sa pagpirma sa akong yearbook. Ako
naningkamot sukad niana nga adlaw sa pagpuyo sa matarung nga paagi sa
matag minuto sama nga adunay usa ka tawo nga nagtan-aw—tungod kay sa
kanunay aduna “ (Kaye Garner, “Just Like Me?” New Era, Okt. 1995, 9).

Himoa nga ang mga sakop sa klase sa hilum nga paagi mohunahuna sa
mosunod nga pangutana:

• Kon inyong makit-an nga adunay usa ka tawo nga nagtan-aw ug
nagasunod sa inyong ehemplo, mahimuot o maulaw ba kamo sa ehemplo
nga inyong nahimo?

3. Mahimo nga ikaw mogamit sa mosunod nga kalihokan sa grupo kaysa
nianang anaa sa pahina 186:
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Bahina ang mga sakop sa klase ngadto sa gagmay nga mga grupo ug hatagi
ang matag grupo og bolpen o lapis ug usa ka piraso nga papel. Ipasulat sa
matag grupo ang usa o duha ka mga butang nga tingali buhaton sa ilang mga
isigkaingon aron pagpugos kanila sa pagbuhat og usa ka butang nga sayop
(sama pananglit, usa ka grupo sa mga higala tingali mokombinser kanila sa
pagtan-aw sa usa ka dili maayo nga salida).

Kon ang matag grupo nakasulat na og usa o duha ka mga ehemplo, himoa
nga ang mga grupo magbinalayloay sa mga papel. Ipatan-aw sa matag grupo
ang mga ehemplo diha sa bag-o nila nga papel ug mohatag og mga paagi sa
tawo niadto nga mga sitwasyon nga makabatok sa pagpamugos sa
isigkaingon. Kon ang mga grupo mahuman na sa paghisgut, ipakigbahin ang
ilang mga sugyot uban sa nahabilin sa klase.

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang usa ka paagi sa pagdugang sa
atong abilidad sa pagbatok sa kalibutanon nga mga impluwensya mao ang
paghukom sa dili pa kita makasinati niini kon unsa ang atong reaksyon niini
nga mga impluwensya.
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193

Hinumduman Mo ang 
Adlaw nga Igpapahulay sa
Pagbalaan Niini

Katuyoan Aron pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay.

Pagpangandam 1. Sa mainampuong paagi tun-i ang Exodu 20:8–11; Isaias 58:13–14; Lucas
24:1–3; Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9–12.

2. Paghimo ug kopya sa “Personal nga Survey sa Igpapahulay,” nga makita sa
katapusan sa leksyon sa (pahina 200), alang sa matag sakop sa klase.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka bolpen o lapis alang sa matag sakop sa klase.
b. Ang mga hulagway sa Pag-apod-apod sa Sakramento (62021; Pakite sa Mga

Hulagway sa Ebanghelyo 604) ug Pag-ampo sa Banay (62275; Pakite sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo 606).

c. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan alang
sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Usahay malisud kini alang sa batan-ong mga tawo nga mobati og pagpasalamat alang
sa adlaw nga Igpapahulay. Sa kasagaran ila lamang kining iuban sa mga lagda ug
mga pagpugong ug malimot nga kini usa ka panalangin gikan sa mahigugmaon nga
Amahan sa Langit. Ang pagsabut ngano nga ang sugo sa Langitnong Amahan kanato
sa pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw makatabang kanato nga makapahimulos sa
Igpapahulay ug magmapasalamaton alang niini. Tabangi ang mga sakop sa klase nga
makasabut nga ang pagtahud sa Ginoo diha sa adlaw nga Igpapahulay makahatag
kanato og mahinungdanon nga mga panalangin.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang Igpapahulay Mao ang Adlaw sa Pagpahulay ug Pagsimba

Istorya Basaha o isaysay ang mosunod nga istorya:

Si Eli Herring usa ka magdudula sa futbol sa tim sa sa High School sa Springville
(Utah). Ang tim bag-o pa lamang nakadaug sa pagka tsampyon sa bansa, ug si
Eli makita nga mahimong magpadayon sa kolehiyo ug gani sa propesyonal nga
panginabuhi sa futbol. Samtang si Eli nakigsulti uban sa iyang mga ginikanan
mahitungod sa mga posibilidad, sila mipasidaan kaniya sa paghinumdom sa
mga hiyas nga gitudlo kaniya.

Daghang mga unibersidad ang midapit ni Eli sa pagdula alang kanila human sa
high school, apan siya mipili sa pagtambong sa Brigham Young University, sa usa
ka bahin tungod kay ang mga tigbansay didto motugot kaniya sa pagbiya alang
sa misyon human sa iyang unang tuig sa pag-eskwela. Pagbalik ni Eli gikan sa
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iyang misyon, siya mipasakop pag-usab sa tim ug nahimong usa sa labing hawod
sa mga magdudula sa futbol sa kolehiyo didto sa Tinipong Bansa.

Samtang si Eli nakaamgo nga aduna siyay maayo nga kahigayunan sa kabuhian
sa pagdula og propesyonal futbol, siya naghunahuna nga malingaw kaayo siya
niini ug daghan kaayo siyag kitaon nga kwarta.. Apan iya usab nga naamgohan
nga isip usa ka propesyonal nga magdudula sa futbol, siya kinahanglan nga
modula sa futbol sa Ipapahulay.

Si Eli nahibalo nga siya makahimo og maayo nga mga butang uban sa kwarta
nga iyang makita isip propesyonal nga magdudula sa futbol. Siya makabayad sa
kolehiyo ug sa mga galastohan sa iyang mga anak, siya makaadto sa misyon
uban sa iyang asawa, siya makahimog bisan unsa nga iyang buhaton human sa
iyang panginabuhi sa futbol nga dili mabalaka mahitungod sa kwarta.

Samtang si Eli nakigbisog aron paghimo sa iyang desisyon, siya nahinumdom
nga nakabasa mahitungod ni Erroll Bennett (tan-awa sa leksyon 27). Sa diha
nga si Erroll mipasakop sa Simbahan, siya mihukom sa paghunong sa pagdula
ma Domingo og saker, bisan kon siya hawod nga magdudula sa saker didto sa
Tahiti ug ang dili pagdula ma Domingo magpasabut nga siya kinahanglan nga
moundang sa iyang tim. Si Eli Herring nahimuot kaayo ni Erroll Bennett. Si Eli
miingon, “nahibalo ako nga buot ako nga mahimong tawo nga sama niana,
uban niana nga matang sa pasalig ug pahinungod ngadto sa akong nahibaloan
nga matarung.”

Ang mga ginikanan ug asawa ni Eli mipahibalo kaniya nga sila mosuporta
kaniya sa bisan unsa nga iyang desisyon. Si Eli nakigsulti sa daghang mga tawo
ug dayon mipuasa ug nag-ampo mahitungod sa iyang desisyon. Siya usab
maikagon nga mibasa sa mga kasulatan. Giabut siya og unom ka mga bulan sa
paghimo og katapusan nga desisyon.

Sa katapusan si Eli mihukom nga alang kaniya, ang pagbalaan sa Igpapahulay
nga adlaw labaw pa ka importante kaysa magdula sa propesyonal futbol ug pag-
angkon og daghang kwarta. “Nagbasa ako sa akong mga kasulatan, ug sa matag
higayon akong makita nga  labaw pa ug lapaw pa ug labaw pa gayud nga mga
katarungan nga akong gibati sa akong kasingkasing nga ako magtuman sa
Igpapahulay nga labaw pa kaysa akong panginahanglan sa pagdula og futbol,”
Si Eli miingon. Siya mibalibad sa mga tanyag gikan sa propesyonal nga mga tim
ug karon nagtudlo ug nagbansay diha sa high school. Siya wala mokita og
ºdaghang mga kwarta, apan siya malipayon. Siya miingon: “Ang mga sweldo
karon, bisan pa sa ka ubos, labaw pa kay sa among madawat sa diha nga mga
estudyante pa kami. Malipayon kami sa pag-angkon ug  labaw pa kaysa among
nadawat kaniadto. Usahay maghunahuna ako nga kami makaangkon unta og
bag-o kaayo nsa sakyanan o usa ka maanindot nga balay, apan ako wala gayuy
bisag unsa nga dakong mga pagduda mahitungod sa akong desisyon.”(Tan-awa
sa Joseph Richardson, “To Keep It Holy,” New Era, Okt. 1997, 34–37.)

Ipasabut nga kini nga leksyon mao ang mahitungod sa mga panalangin nga
atong madawat kon kita mosunod sa kasugoan sa Ginoo sa pagbalaan sa
Igpapahulay nga adlaw.
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Pagtahud sa Igpapahulay nga Adlaw

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Exodo 20:9–11.

• Kanus-a ang Igpapahulay nga adlaw unang gibalaan?

Ipasabut nga human ang Ginoo milalang sa “langit ug yuta, sa dagat, ug sa
tanan nga anaa niana” sulod sa unom ka mga adlaw, siya mipahulay sa ikapito
ka adlaw. Gibalaan niya ang ikapito ka adlaw. Sa laing mga pulong, iya kining
gihimo nga balaan. Ipasabut nga hangtud sa Pagkabanhaw ni Jeukristo, ang
Igpapahulay gihimo sa ikapito ka adlaw (Sabado). Karon ang Igpapahulay
gisaulog sa Domingo agi og handumanan sa Pagkabanhaw sa Manluluwas niana
nga adlaw (tan-awa sa Lucas 24:1–3).

• Unsa ang ipasabut sa pagbalaan og usa ka butang? (Sa pagtahud niini, sa
pagpahinungod niini ngadto sa matarung nga kagawian, sa paghimo niini
nga balaan ug takus sa balaan nga pagtahud.)

• Ngano nga kita kinahanglan nga mobalaan sa Igpapahulay nga adlaw?

Panaghisgutan
ginamit ang
kinutlo ug pisara

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder James E.
Faust, kinsa niana nga higayona usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles:

“Ngano nga ang Dios misugo kanato sa pagtahud sa Igpapahulay nga adlaw?
Ang mga katarungan sa akong hunahuna mao ang dili mukubos og tulo ka
pilo. Ang una adunay kalabutan sa pisikal nga panginahanglan sa pagpahulay
ug pagbag-o. Dayag lang nga ang Dios, kinsa milalang kanato, makahibalo
labaw pa sa atong nahibaloan sa mga kinutoban sa atong pisikal ug kalagsik sa
kaugatan ug kalig-on.”

Isulat ang Pisikal nga pagbag-o diha sa wala nga bahin sa pisara. Dayon pagtawag
og laing sakop sa klase aron basahon niya ang pamahayag ni Elder Faust:

“Ang ikaduhang katarungan mao, sa akong panghunahuna, sa mas dako kaayo
nga kamahinungdanon. Kini adunay kalabutan sa panginahanglan alang sa
pagbag-o sa kinabuhi ug sa paglig-on sa atong espirituhanon nga pagkatawo.
Ang Dios nasayud nga kon pasagdan lang ta sa atong kaugalingong mga paagi
nga dili  pahinumduman kanunay sa atong espirituhanon nga mga
panginahanglan, daghan ang malinga ug mogugul sa ilang panahon sa
pagtagbaw sa kalibutanon nga mga tinguha ug mga kahinam. Kini nga
panginahanglan sa pisikal, mental, ug espirituhanon nga pagbag-o sa kinabuhi
natuman sa matinud-anon nga pagsaulog sa Igpapahulay nga adlaw.”

Ngadto sa tuo sa Pisikal nga pagbag-o isulat ang Espirituhanon nga kalig-on.

• Ngano nga ang panalangin sa espirituhanon nga kalig-on mas labaw pa ka
importante kaysa panalangin sa pisikal nga pagpahulay ug pagbag-o?

Ipabasa sa ikatulo nga sakop sa klase ang nahabilin nga pamahayag ni Elder Faust:

“Ang ikatulo nga katarungan [alang sa pagtahud sa Igpapahulay nga adlaw]
tingali mao ang labing mahinungdanon sa tulo. Kini adunay kalabutan sa
pagkamasulundon ngadto sa mga kasugoan isip usa ka pagpakita sa atong
gugma sa Dios. Bulahan kadtong kinsa wala magkinahanglan og mga
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katarungan kon dili ang ilang gugma alang sa Manluluwas aron paghupot sa
iyang mga kasugoan” (sa Conference Report, Okt. 1991, 46–47; o Ensign, Nob.
1991, 35).

Ngadto sa tuo sa Espirituhanon nga kalig-on, isulat ang Gugma alang sa Dios.

• Sa unsa nga paagi nga ang balaanon nga pagtahud sa pagsaulog sa
Igpapahulay nga adlaw “usa ka pagpakita sa atong gugma alang sa Dios”?
Ngano nga kini malagmit mao ang labing mahinungdanon nga katarungan
alang sa pagtahud sa Igpapahulay?

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan ug pisara

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
59:9–12 (ipasabut nga ang pulong mga halad diha sa bersikulo 12 nagtudlo
ngadto sa mga butang nga atong buhaton aron sa pag-alagad sa Dios ug sa
ubang mga katawhan). Samtang sila nagbasa niini nga mga bersikulo, himoa
nga mangita sila alang sa hugpong sa mga pulong nga ubos sa matag usa sa tulo
ka mga kategoriya nga imong gisulat diha sa pisara. Isulat ang ilang mga tubag
diha sa pisara ubos sa tukma nga mga kategoriya, ingon sa gipakita sa ubos:

Pagtawag sa Igpapahulay nga usa ka Kahimut-an

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Isaias 58:13–14. Tabangi sila sa
paghisgut sa mosunod nga mga hugpong sa mga pulong ug mga pangutana:

1. “Likay . . . sa pagbuhat sa imong kalipayan.”

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut ni Isaias sa dihang siya misulti niini?

Ipasabut nga si Isaias wala mag-ingon nga kita kinahanglan nga dili maglingaw sa
Igpapahulay, siya nag-ingon nga ang Igpapahulay mao ang adlaw sa pagkalimot
sa atong kaugalingong mga tinguha ug mosunod sa kabubut-on sa Dios.

2. “Tawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimut-an.”

• Sa unsa nga paagi ang Igpapahulay usa ka kahimut-an?

3. “Mopasidungog ka kaniya.”

PISIKAL NGA
PAGBAG-O

“Pagapahulay gikan sa
inyong mga kahago”
(bersikulo 10).

ESPIRITUHANON 
NGA KALIG-ON

“Moamping sa inyong
mga kaugalingon nga
walay buling gikan sa
kalibutan” (bersikulo 9).

“Mokumpisal sa inyong
mga sala” (bersikulo 12).

GUGMA ALANG 
SA DIOS

“Mohatag og mga
paghalad sa inyong mga
pag-ampo ngadto sa
Labing Halangdon”
(bersikulo 10).

“Mohalad sa inyong mga
halad ug sa inyong mga
sakramento ngadto sa
Labing Halangdon”
(bersikulo 12).

196



• Sa unsa kaha nga paagi kini nga hugpong sa mga pulong mahimo nga
sumbanan alang sa atong tanan nga mga kalihokan sa panahon sa
Igpapahulay?

4. “Walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi.”

• Sa unsa nga paagi kini nga hugpong sa mga pulong mahimo nga pahimangno
alang kanato kon kita malibog kon unsa ang atong dili buhaton o buhaton
diha sa Igpapahulay?

5. “Magakalipay sa imong kaugalingon kang Jehova.”

• Sa unsa nga paagi nga ang pagsimba sa Dios makahimo kanato nga
malipayon?

Kinutlo ug
panaghisgutan

Ipabasa sa usa ka tawo ang mosunod nga mga pulong gikan ni Presidente
Thomas S. Monson sa Unang Kapangulohan:

“Ang Ginoo mihatag sa adlaw nga Igpapahulay alang sa inyong kaayohan ug
misugo kaninyo sa pagbalaan niini. Daghang mga kalihokan ang angay alang sa
Igpapahulay. Ibutang sa inyong hunahuna, bisan pa niana, nga ang Domingo
dili usa ka adlaw nga pista opisyal. Ang Domingo usa ka balaan nga adlaw” (sa
Conference Report, Okt. 1990, 61; o Ensign, Nob. 1990, 47).

• Unsa ang kalainan tali sa adlaw sa paglingaw-lingaw ug sa balaan nga adlaw?
Unsa ang atong mabuhat aron paghimo sa Igpapahulay nga usa ka balaan nga
adlaw ug usa ka kahimut-an alang kanato?

Kalihokan ginamit
ang pisara

Ipakita ang mga hulagway sa Nag-apud-apod sa Sakramento ug Pag-ampo sa
Pamilya. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpulipuli sa pag-adto sa pisara ug
molista sa mga butang nga ilang mahimo diha sa simbahan ug sa panimalay
aron pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay. Kon ang mga sakop sa klase adunay
mga pangutana mahitungod sa tukma nga mga kalihokan sa adlaw nga
Igpapahulay, dangup ngadto sa ikaupat nga kalihokan sa pagpalambo.

Kalihokan Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka bolpen o lapis ug kopya sa ‘Personal
nga Pagsuta sa Igpapahulay.’ Ipasulat sa matag sakop sa klase ang iyang mga
tubag sa mga pangutana diha sa pagsuta. Palabyi  og lima ngadto sa pito ka mga
minutos, ug dayon hisguti ang mga tubag sa mga sakop sa klase sa mga
pangutana 1 ngadto sa 4 (tuguti sila nga motago sa ilang mga tubag sa ika 5 nga
pangutana).

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod bahin sa mga panalangin ug hingpit nga
kalipay nga miabut nganha kanimo pinaagi sa tukma nga pagsaulog sa adlaw
nga igpapahulay.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghimo sa matag Domingo nga kahimut-an
pinaagi sa pagtuman sa paggamit sa pasalig o mga pasalig nga ilang gisulat diha
sa ilang “Personal nga Pagsuta sa Igpapahulay” (pangutana 5).

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niining mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.
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1. Basaha ang mosunod nga mga komentaryo:

“Usa ka igsoong babaye nga bungol na kaayo sa makausa gipangutana kon
giunsa niya sa pag-adto sa miting sa sakramento matag semana [ug
magpabilin] nga tinuod interesado sa unsay gisulti. . . . [Siya miingon]:
‘Gusto akong makig-uban sa pisikal niadtong kinsa akong gihigugma ug
kinsa nahigugma sa ebanghelyo. Ako makaambit sa ilang espiritu bisan dili
makakadungog og pulong, ug kon ako tinuod nga nahiangay sa espiritu, ang
Ginoo mohunghong ngari kanako’ “ (Robert K. Thomas, “Listening with the
Spirit,” Ensign, Ene. 1978, 40).

• Unsa ang atong mabuhat diha sa miting sa sakramento aron “maangay” sama
niini nga igsoong babaye?

2. Isaysay ang mosunod nga istorya nga gihulagway ni Elder James E. Faust:

“Usa ka . . . milagro nahitabo didto sa Wells Stake Welfare Tannery mga pipila
ka mga tuig ang milabay diin ang mga panit sa mga mananap gitina. Sa
naandan nga mga adlaw sa tingtrabho, ang mga panit gikuha gikan sa mga
kawa ug presko nga apog gibutang diha sa mga kawa, diin human ang mga
panit gibalik ngadto sa mga sinambugan nga apog. Kon ang mga panit dili
mabali sa mga adlaw nga pista opisyal, kini madaut. Apan ang pag-usab wala
gayud himoa sa Domingo, ug walay nadaut nga mga panit inigka Lunes.
Mipasabut si J. Lowell Fox, ang superbisor sa tinaan niana nga panahona:

“ ‘Kini nakahatag og usa ka katingalahan nga kamatuoran sa atong mga
hunahuna: ang mga adlaw sa pangilin mao ang gitino sa tawo, ug dinhi niini
nga mga adlaw ingon man usab sa matag adlaw sa semana, ang mga panit
nagkinahanglan nga makaangkon og espesyal nga pag-atiman sa matag
napulog duha ka mga oras. Ang Domingo mao ang adlaw nga gigahin sa
Ginoo isip usa ka adlaw sa pagpahulay, ug Siya mihimo niini nga posible
alang kanato sa pagpahulay gikan sa atong mga kahago ingon nga Iyang
gisugo. Ang mga panit diha sa tinaan dili gayud madaut sa mga Domingo.
Kini usa ka milagro sa moderno nga panahon, usa ka milagro nga mahitabo
matag katapusan sa semana!’ “ (sa Conference Report, Okt. 1991, 46; o Ensign,
Nob. 1991, 35).

3. Gamita ang mosunod mosunod nga mga pamahayag kon ang mga sakop sa
klase adunay mga pangutana mahitungod sa tukma nga mga kalihokan sa
Igpapahulay nga adlaw:

Mga Butang nga Atong Mahimo sa Igpapahulay

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Ang Igpapahulay mao ang adlaw
diin kita maghusay—aron sa pag-susi sa atong mga kahuyang, sa pagkumpisal
sa atong mga sala ngadto sa atong mga kauban ug sa atong Ginoo. Kini mao
ang adlaw nga magpuasa. . . . Kini mao ang adlaw nga magbasa og maayo nga
mga libro, ang adlaw sa paghunahuna ug pagpalandong, ang adlaw sa pagtuon
sa mga leksyon alang sa priesthood ug mga auxillary, ang adlaw sa pagtuon sa
mga kasulatan ug sa pag-andam sa mga wali, ang adlaw sa pagtagpilaw ug
pagpahulay ug magpahayahay, ang adllaw sa pagduaw sa masakiton, ang
adlaw sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ang adlaw sa pagkabig. ang adlaw sa
hilum nga pagduaw sa pamilya . . . , ang adlaw sa tukma nga pagpangulitawo,
ang adlaw sa pagbuhat og maayo, ang adlaw sa pag-inom sa tuboran sa
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kahibalo ug sa panudlo, ang adlaw sa pagtinguha sa kapasayloan sa atong mga
kasal-anan, ang adlaw sa paglambo sa atong espiritu ug atong kalag, ang adlaw
sa pagpahiuli sa atong espirituhanon nga pagkabutang, ang adlaw sa pag-ambit
sa mga ilhanan sa mga pagsakripisyo ni [Jesus] ug pagbayad sa mga sala, ang
adlaw sa paghunahuna sa mga himaya sa ebanghelyo ug sa mahangturon nga
kalibutan, ang adlaw sa taas nga pagkatkat sa pataas nga agianan paingon sa
atong Langitnong Amahan” (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L.
Kimball [1982], 216).

Mga Butang nga Atong Kinahanglan nga Likayan sa Igpapahulay

Si Elder Ezra Taft Benson, kanhi sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, miingon:

“Alang kanako ang mosunod kinahanglang likayan panahon sa Igpapahulay:

“Pagsobra sa trabaho ug ang pagdugay nga matulog sa Sabado mao nga lapoy
kaayo ka sa sunod adlaw.

“Pasobrahan ang mga miting panahon sa Igpapahulay nga wala nay panahon
alang sa pag-ampo, pamalandong, pakigdait sa pamilya, ug pagtambag.

“Pangguna sa tanaman ug sobra nga mga trabaho sa balay.

“Mga pagsuroysuroy sa mga parke o dapit lulinghayawan, sosyal nga pagduaw
sa mga higala, lingawlingaw nga pagsakay-sakay, Pag-usikusik sa panahon, ug
sa pag-apil sa ubang mga kalingawan. . . .

“Malahutayon kaayo sa pakigdula ug pag-adto sa mga sinehan.

“Pag-apil sa mga paugnat sa kusog ug pagpangayam sa ‘ihalas nga mga
mananap’ diin ang Dios nagbuhat alang sa paggamit sa tawo sa mga panahon
sa kagutom ug naghingapin nga kagutom lamang.’ (Tan-awa sa D&P 89:15.) . . .

“Pagbasa og materiyal nga dili makatabang sa inyong espirituhanon nga
pagbayaw.

“Pagpamalit o pagsuporta sa suki nimo nga negosyo nga nagpalakat og ma
Domingo, ingon sa mga tindahan sa groserya, mga supermarket, mga kan-anan,
ug gasolinahan” (“Keeping the Sabbath Day Holy,” Ensign, Mayo 1971, 6–7).

Pagtrabaho diha sa Igpapahulay

Si Elder Earl C. Tingey sa kapitoan miingon: “Kita nasayud nga adunay
mahinungdanon nga mga negosyo nga kinahanglan gayud nga ablihan sa
Domingo. Kini mao ang pang emerhensya, medikal, sakyanan, ug pipila nga
mga matang sa mga pangalagad sa panalipod, sama sa pulis ug bombero” (sa
Conference Report, Abr. 1996, 12; o Ensign, Mayo 1996, 10–11).

Ang mga empliyado sa ingon nga “mahinungdanon nga mga negosyo”
makabalaan sa Igpapahulay nga adlaw bisan kon ang ilang mga pangalagad
gikinahanglan ma Domingo. Sama pananglit, sila makabasa sa mga kasulatan
sa panahon sa tingpahulay sa trabaho ug motambong sa mga miting sa
Simbahan sa dili pa o human sa trabaho.



Personal nga Pagsurvey sa Igpapahulay

1. Unsa nga mga katuyoan ug mga panalangin sa Igpapahulay ang
importante alang kanimo?

2. Unsa nga mga kalihokan ingon ra og mokuha gikan sa katuyoan sa
Igpapahulay alang kaninyo?

3. Unsa nga mga kalihokan ang makatabang kaninyo nga mobati sa
Espiritu sa adlaw sa Igpapahulay?

4. Unsa ang inyong mabuhat sa dili pa ang Domingo aron sa paghimo sa
Igpapahulay nga mas labaw ka gikahimut-an nga adlaw?

5. Unsay inyong buhaton aron inyong mabalaan ang adlaw nga
igpapahulay ug malingaw niini?
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Ang Pagbayad sa Ikapulo sa
Matarung nga Kinaiya

Katuyoan Aron pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagbayad sa ikapulo nga masadyaon
ug uban sa hugot nga pagtuo.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Malaquias 3:8–12; 2 Mga Taga-Corinto
9:6–7; Moroni 7:6–8; Doktrina ug mga Pakigsaad 104:14–15; 119:4.

2. Mga materyal nga gikinahanglan: Mga kasulatan ug lapis nga pangmarka
alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang pagbayad sa ikapulo usa ka kahigayunan. Pinaagi niini kita makapakita sa atong
pagpasalamat ug gugma alang sa Ginoo. Kinahanglan kitang mobayad sa ikapulo
labaw pa sa pagpanginahanglan sa Dios sa atong pagbuhat niini. Gani dako kaayo kini
nga kahimuot niya kon kita mobayad uban sa hugot nga pagtuo ug uban sa mauyunon
ug malipayon nga kasingkasing. Ang diwa sa atong paghatag, sa pagkatinuod, ingon ka
importante sa pagpanghatag. Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga ang
pagbayad sa ikapulo labaw pa kay sa paghatag og kwarta; kini mao ang pagpakita sa
hugot nga pagtuo, pagpasalamat, ug mapainubsanon nga pagsunod.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang Pagbayad sa Ikapulo Nagpakita sa Hugot nga Pagtuo ug Pagkamasulundon

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya nga gipakigbahin ni Elder Joe J. Christensen sa
Kapitoan:

“Buhi pa kaayo sa akong panumdoman ang akong usa ka kasinatian sa
naghinapos na ang akong misyon. . . .

“Niana nga panahon ako nagtrabaho sa panimalay sa misyon uban sa presidente
sa Misyon sa Mexico ug Central America. Usa niana ka adlaw gitawag niya ang
akong kauban ug ako ngadto sa iyang opisina ug misulti kanamo nga iya kaming
ipadala ngadto sa Oaxaca. Iyang gitunol kanamo ang lista sa mga ngalan sa
tanang mga tawo kinsa mipasakop sa Simbahan sulod sa mubo nga panahon nga
pagpangalagad sa mga misyonaryo didto, gikuhaan na og mga misyonaryo ang
maong dapit sa miaging pipila ka mga bulan. Ang among buluhaton mao ang
pagpangita sa matag tawo nga anaa sa listahan, tan-awon kon naunsa na sila, ug,
kon mahimo, mopahigayon og usa ka miting sa sakramento aron ang mga sakop
magkapundok ug makaambit sa sakramento. Dayon dad-a pagbalik ang taho.

“Kami mibiyahe sa tibuok gabii diha sa gamay ug pig-ot nga relis, miabut kini
og sayo kaayo sa sunod buntag. Sa dayon namong panganaug sa tren, misugod
kami sa pagpangita sa mga pinuy-anan.

Leksyon
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“Ang unang dapit nga among giadtoan mao ang kalye nga adunay naglaray nga tag-
as nga mga bongbong nga tisa nga adunay mga ganghaan. Sa diha nga among
nakit-an ang pinuy-anan nga among gipangita ug misulod sa ganghaan, among
nakit-an ang tibuok nga grupo sa mga panimalay sa sulod. Naluklok sa usa ka suok
mao ang panimalay sa usa ka babaye nga among gipangita. Siya nagpuyo didto
uban sa iyang walo ka tuig nga anak nga lalaki ug masuso nga anak nga babaye.

“Sa iyang paggawas sa iyang gamay nga balay, siya nakaila kanamo pinaagi sa
among binestihan, ug nagdagan sa paghatag kanamo og usa ka mainiton nga
Mixicano nga paghimamat. Dayon sa walay pagsulti og lain pa nga pulong, siya
mitalikod ug mibalik ngadto sa iyang panimalay.

“Wala madugay siya mibalik, nagdala og usa ka gamay nga banga. Siya mikuot
sulod sa banga ug mikuha og pipila ka pesos ug mga sentabos (kwarta sa
Mexico). Siya misulti kanamo nga ang iyang pamilya nakahipos og dyes
porsyento sa unsay ilang makita. Kasagaran niana nga ikapulo nagagikan sa
iyang anak nga lalaki, kinsa nagtrabaho sa plaza didto sa sentro sa dakbayan,
nanglimpya og sapatos. Sa iyang pagpauli matag adlaw, siya dayon mobutang sa
iyang ikapulo ngadto sa gamay nga banga aron nga ang kwarta ikahatag ngadto
sa mga misyonaryo kon sila mobalik.

“Nakahinumdom pa ako sa akong gibati samtang kadto nga babaye nagtunol
kanako sa kwarta. Nagbarug siya nga sinursihan ang mga sinina ug walay
sapatos, ug ang iyang mga anak diha sa mga samang kahimtang. Ako nahibalo
nga adunay daghang mga butang nga ganahan niya nga paliton alang sa iyang
mga anak. Ako nahibalo nga adunay daghang mga butang nga gikinahanglan
kaayo nila ang kwarta.

“Sa sinugdan buot ako nga mohatag og balik sa kwarta ngadto kaniya ug moawhag
kaniya sa paggasto diin kini gikinahanglan og maayo. Apan unya ako nakaamgo
nga kana dili akong katungod. Siya ug ang iyang anak mihipos sa mainampingon
nga paagi niana nga kwarta, nasayud nga kini iya sa Ginoo ug buot nga ihatag kini
Kaniya. Ako nakaamgo, usab, nga sila mapanalanginan tungod niini.

“Nakakat-on ko og usa ka mahinungdanon nga leksyon nianang adlawa
mahitungod sa kamahinungdanon sa pagbayad sa ikapulo ug sa mga panalangin
nga madala niini. Ako nakakat-on usab og leksyon mahitungod sa hugot nga
pagtuo. Kadto nga gamayng bata nga lalaki ug ang iyang inahan wala masayud
kon mobalik pa ba ang mga misyonaryo ngadto sa ilang panimalay, apan sila
masaligon sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug sila adunay hugot nga pagtuo
nga, kon sila masulundon, ang Ginoo mopanalangin kanila” (gikutlo ni Kellene
Ricks, sa “Friend to Friend,” Friend, Ene. 1991, 6).

Sultihi ang mga sakop sa klase nga kini nga leksyon mahitungod sa ikapulo. Ipasabut
nga ang leksyon nagtubag sa tulo ka mga pangutana mahitungod sa ikapulo:

Unsa ang ikapulo?
Unsa nga mga panalangin ang atong madawat kon kita mobayad sa ikapulo?
Unsa ang atong angay nga kinaiya mahitungod sa pagbayad sa ikapulo?

Unsa ang Ikapulo?

Panaghisgutan 
ug kinutlo

• Unsa ang ipasabut sa pagbayad og hingpit nga ikapulo?
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Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Mga pakisayud nga nadawat diha sa opisina sa Unang Kapangulohan sa matag
karon ug unya gikan sa mga opisyal ug mga sakop sa Simbahan nga nangayo og
impormasyon kon unsa ang gihunahuna nga tukma nga ikapulo.

“Kami naghiusa sa pagtubag nga ang labing yano nga pamahayag nga among
nahibaloan mao ang pamahayag sa Ginoo mismo, sa ato pa, nga ang mga sakop
sa Simbahan kinahanglan nga mobayad og ‘usa sa ika napulo sa tanan nila nga
abut sa usa ka tuig’ diin gipasabut nga kinitaan (tan-awa sa D&P 119:4)“ (sa
Conference Report, Okt. 1980, 113; o Ensign, Nob. 1980, 77).

Ipasabut nga bisan kanus-a kita makadawat og kwarta, kita gihangyo sa pagbayad sa
ikapulo pinaagi sa paghatag og dyes porsyento niana nga kwarta ngadto sa Ginoo.

Kasulatan ug
panaghisgutan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Malaquias 3:8–9.

• Sa unsa nga paagi ang mga katawhan “mangawat sa Dios” pinaagi sa dili
pagbayad sa ikapulo?

Panaghisgutan 
ug kinutlo

• Unsa ang gigamitan sa mga pundo sa ikapulo?

Hatagi ang mga sakop sa klase ug higayon sa pagtubag. Dayon basaha ang mosunod
nga pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang Ginoo nagtudlo pinaagi sa pagpadayag nga ang galastohan sa iyang mga
ikapulo pagadumalahon sa iyang mga sulugoon, ang Unang Kapangulohan, ang
Korum sa Napulog Duha, ug ang Presiding Bishopric (tan-awa D&P 120). Kadto
nga mga pundo gigamit aron pagtukod ug paggalam sa mga templo ug mga
balay sa pagsimba, aron sa pagpahigayon sa atong misyonaryo nga buhat sa
tibuok kalibutan, sa paghubad ug sa pagmantala sa mga kasulatan, sa paghatag
og mga kapanguhaan aron sa pagtubos sa mga patay, aron hatagan og pundo
ang relihiyoso nga edukasyon, ug sa pagsuporta sa ubang mga katuyoan sa
Simbahan nga gipili sa gitudlo nga mga sulugoon sa Ginoo” (sa Conference
Report, Abr. 1994, 46; o Ensign, Mayo 1994, 35).

Unsa nga mga Panalangin ang Atong Madawat Kon Kita Magbayad sa Ikapulo?

Panaghisgutan 
sa kasulatan

Ipasabut nga kita makadawat og mga panalangin kon kita magbayad sa ikapulo.
Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Malaquias 3:10.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa Ginoo sa diha nga siya miingon
“Sulayi ninyo ako karon”? (Mobayad sa ikapulo ug tan-awon kon tinuod ba
nga motuman siya sa iyang mga saad. Timan-i nga niini nga bersikulo, ang
pulong sulayi nagpasabut pagsulay.)

• Sa unsa kaha nga paagi ang Ginoo “mobukas . . . sa mga tamboanan sa langit”
aron sa pagpanalangin kanato kon kita mobayad sa ikapulo?

Ipasabut nga ang mga panalangin nga mahimong ihatag sa Ginoo ngadto sa
mga katawhan kinsa nagbayad sa ikapulo naglakip sa abilidad nga mokita og igo
nga kwarta aron sa pagsangkap alang sa ilang mga panginahanglan, ang abilidad
sa paggamit sa kwarta sa maalamon nga paagi, panalipud gikan sa gastoso nga
mga katalagman, ug ang hingpit nga kalipay sa pagpakigbahin ug paghatag. 
Ang pagkamasulundon sa balaod sa ikapulo, sama sa pagkamasulundon sa



ubang mga kasugoan, makatabang usab kanato nga mobati sa impluwensya 
sa Espiritu Santo diha sa atong mga kinabuhi.

Kinutlo ug
panaghisgutan

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
David O. McKay, ikasiyam nga Presidente sa Simbahan:

“Ang ikapulo makahimuot kaayo ngadto sa sinsero og panghunahuna tungod sa
espirituhanon nga pagkamahinungdanon niini. Kini mao ang walay kapakyasan
nga kapanguhaan sa espirituhanon nga gahum. Matinud-anon ug
makanunayon nga pagkamasulundon ngadto niini nga balaod makahatag og
ingon ka dako nga espirituhanong paglambo ingon man usab sa
pagkamasulundon sa bisan unsa nga laing mga baruganan sa ebanghelyo”
(Gospel Ideals [1953], 199).

• Ang Ginoo misaad sa paghatag kanato og espirituhanon ug materyal nga mga
panalangin kon kita mobayad sa hingpit nga ikapulo. Sa unsa nga paagi ang
Ginoo mipanalangin kaninyo o usa ka tawo nga inyong nailhan tungod sa
pagbayad sa ikapulo sa matinud-anon nga paagi? (Mahimo nga kamo
makigbahin og usa ka kasinatian gikan sa inyong kaugalingong kinabuhi.)

Unsa ang Angay Natong Kinaiya mahitungod sa Pagbayad sa Ikapulo?

Istorya ug
panaghisgutan

Ipasabut nga kinahanglan dili kita mobayad sa ikapulo aron lamang makadawat kita
og mga panalangin. Kinahanglan nga kita mobayad sa ikapulo sa husto nga kinaiya—
sa mauyunon nga paagi, sa masadyaon nga paagi, ug uban sa hugot nga pagtuo.

Ipasabut nga sa nangaging panahon, ang ikapulo sa kasagaran pagabayran "sa
matang.” Sa lain nga mga pulong, ang mga sakop sa Simbahan mohatag sa
ikanapulo sa ilang abut sa mga butang sama sa mga abut ug mga kahayupan.
Isaysay ang mosunod nga istorya nga gisulti sa usa ka tawo kinsa isip usa ka bata
nakat-on sa pagbayad og ikapulo diha sa iyang matang:

“Ang pagka espirituhanon ni Lolo Vanisi nakapadasig sa akong kahibulong
isip usa ka bata. Akong mahinumduman nga magsunod kaniya sa matag adlaw
ngadto sa iyang plantasyon. Sa kanunay iyang ipakita kanako ang labing
maayo sa iyang agi, mga saging, ug mga ubi ug moingon: ‘alang sa atong
ikapulo.’ Ang Iyang labing dako nga pag-amuma gihatag niadto niining ‘mga
pinili’ Sa panahon sa ting-ani, sa kasagaran akoy sugoon sa pagdala sa among
karga sa ikapulo ngadto sa presidente sa branch. Nahinumdum ko nga
magtungtung sa kabayo sa pamilya. Si Lolo mopatung og usa ka sako sa maayo
nga gabi ngadto sa buko-buko niini diin akong ibalansi sa akong atubangan.
Dayon sa seryoso kaayo nga tina-awan sa iyang mga mata, siya miingon
kanako, ‘Simi, pag-amping og maayo tungod kay kini atong ikapulo.’ Gikan sa
akong apohan akong nakat-onan og sayo sa kinabuhi nga ang labing maayo
lamang ang imong ihatag ngadto sa Ginoo” (gikutlo ni Dallin H. Oaks, sa
Conference Report, Abr. 1994, 46; o Ensign, Mayo 1994, 35).

• Unsa ang kinaiya ni Lolo Vanisi mahitungod sa pagbayad sa ikapulo?

• Karon nga sa kasagaran kita nagbayad sa ikapulo pinaagi sa kwarta, unsaon
nato paghatag sa labing maayo ngadto sa Ginoo? (Ang mga tubag mahimo
nga maglakip nga kita makahimong sa pagbayad uban sa tukma nga kinaiya
ug mobayad og una sa ikapulo, sa dili pa nato gamiton ang atong kwarta sa
pagpamalit sa mga butang nga atong gikinahanglan o gusto.)
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Panaghisgutan
ginamit ang 
mga kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa usa ka sakop sa klase ang 2 Mga Taga-Corinto 9:6–7.

• Sa unsa nga paagi nga ang paghatag sa ikapulo may kalabutan sa “masadyaon
nga tighatag”?

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Moroni 7:6–8.

• Unsa ang ipasabut sa paghatag og gasa “uban sa pagkamatinud-anon”? 
(Sa paghatag niini sa kinasingkasing, tinuod nga buot mohatag niini.)

• Unsa ang ipasabut sa kontra gusto nga paghatag og gasa? (Naghatag og gasa
apan sa tinuod dili buot mobuhat sa ingon.)

• Kon kita mobayad sa ikapulo, kita naghatag ba og gasa ngadto sa Dios? Ngano
o nganong dili?

Ipasabut nga ang tanang butang nga ania kanato iya sa Dios (tan-awa sa D&P
104:14–15). Bisan kon ang mga pulong sa 1 Mga Taga-Corinto 9:6–7 ug Moroni
7:6–8 magamit sa paagi nga kita nagbayad sa ikapulo, mahinungdanon sa
paghinumdom nga kon kita magbayad sa ikapulo, naghatag lamang kita
pagbalik sa usa sa napulo sa nahatag na nga daan sa Dios kanato.

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang atong kinaiya ug ang paglihok
mahinungdanon kon kita mobayad sa ikapulo ngadto sa Ginoo?

Istorya ug
panaghisgutan

Ipasabut nga ang pabaton og hugot nga pagtuo mao ang laing bahin sa pagbayad
og ikapulo uban sa matarung nga kinaiya. Dayon pakigbahin sa mosunod nga
istorya nga gisaysay ni Elder Dallin H. Oaks:

“Ang akong kinaiya ngadto sa balaod sa ikapulo naangkon pinaagi sa ehemplo
ug sa mga pulong sa akong inahan, nga gihulagway diha sa panagsultihanay
nga akong nahinumduman gikan sa akong kabatan-on.

“Sa panahon sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, ang akong nabiyuda nga inahan
mibuhi sa iyang tulo ka batan-on nga mga anak sa gamay nga suweldo sa usa ka
magtutudlo. Sa diha nga ako nakaamgo nga kami nabuhi nga walay pipila ka
madanihon nga mga butang tungod kay kami walay igong kwarta, akong
gipangutana ang akong inahan kon ngano nga siya mibayad sa kadaghanan sa
iyang suweldo sama sa ikapulo. Wala gayud ako makalimot sa iyang pagpasabut:
‘Dallin, tingali adunay pipila ka mga tawo kinsa wala maglisod nakaangkon sa
tanan nga wala magbayad sa ikapulo, apan kita dili makahimo. Ang Ginoo
mipili sa pagkuha sa inyong amahan ug mipabilin kanako aron sa pagpadako
kaninyo mga anak. Dili ako makahimo niana kon walay mga panalangin sa
Ginoo, ug akong nakuha kadtong mga panalangin pinaagi sa pagbayad sa
matinud-anon nga ikapulo. Kon ako mobayad sa akong ikapulo, ania kanako
ang saad sa Ginoo nga siya mopanalangin kanato, ug kinahanglan gayud nga
atong maangkon kadtong mga panalangin kon kita buot nga makaangkon sa
tanan’” (sa Conference Report, Abr. 1994, 43–44; or Ensign, Mayo 1994, 33).

• Sa unsa nga paagi nga ang pagbayad sa ikapulo usa ka pagpakita ni Sister Oaks
sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo?

• Unsa ang atong mabuhat aron pagbayad sa ikapulo uban sa matarung nga
kinaiya—sa mauyunon, masadyaon, ug uban sa hugot nga pagtuo?



Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod sa ikapulo. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagbayad sa ikapulo nga mauyunon, masadyaon, ug uban sa hugot nga pagtuo
diha sa Ginoo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit og usa o pipila niining mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Kon ang Video nga mga Pasundayag sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan
sa Simbahan (53912) anaa, ipakita ang “Mga Bintana sa Langit,” usa ka
napulog usa nga bahin. Kini nga bahin nagdula sa usa ka panahon sa diha
nga si Presidente Lorenzo Snow, ikalima nga Presidente sa Simbahan,
nagtudlo sa mga panalangin sa ikapulo ngadto sa mga sakop sa Simbahan nga
nagsinati sa usa ka grabe kaayo nga huwaw.

2. Pagdala ngadto sa klase og porma sa Ikapulo ug Ubang mga Halad nga porma.
Ipakita sa mga sakop sa klase diin ilista ang gidaghanon sa ikapulo nga ilang
ibayad. Mahimo nga imo usab itudlo ang mga lugar alang sa mga halad sa
puasa ug ubang mga amot ug ipasabut ngano nga kining mga amot gihimo.
Ipasabut nga kita mohatag niini nga porma ug ang atong ikapulo ug mga
halad ngadto sa bishop (o presidente sa branch) tungod kay siya ang
representante sa Ginoo diha sa atong ward (o branch).

3. Basaha ang mosunod nga istorya:

Si Presidente George Albert Smith, ang ikawalo nga Presidente sa Simbahan,
nakigsulti sa usa ka dugay na nga higala human silang duha nakatambong sa
usa ka komperensya sa Simbahan. Ang higala mipasabut ngadto ni Presidente
Smith kon giunsa niya pagbayad sa ikapulo.

“ ‘Nan,’ siya miingon, ‘kon ako mokita og napulo ka libo ka mga dolyar sulod sa
usa ka tuig, ako mobutang og usa ka libo ka mga dolyar didto sa banko alang sa
ikapulo. Nahibalo ako ngano nga anaa kini diha. Dayon kon moabut ang bishop
ug buot nga mohimo ako og amot alang sa kapilya o hatagan siya og tseke alang
sa usa ka misyonaryo . . . , kon akong mahunahuna nga nagkinahanglan siya sa
kwarta, ako mohatag kaniya og tseke. . . . Sa hinayhinay akong mahurot ang usa
ka libo ka mga dolyar, ug matag dolyar niini naadto diin ako nahibalo nga
nakahimo kini og kaayohan. Karon, unsay imong hunahuna niana?’ ”

• Kini nga tawo nagbayad ba sa ikapulo? Ngano o nganong wala?

Si Presidente Smith mitubag kaniya: “Ako naghunahuna nga ikaw usa ka
mahinatagon kaayo nga tawo sa kabtangan sa lain nga tawo. . . . Wala ikaw
makabayad sa bisag unsa nga ikapulo. Misulti ikaw kanako kon unsay imong
nahimo sa kwarta sa Ginoo. . . . Imong gikuha ang kwarta sa imong labing
maayo nga kauban, ug gihatag kini sa lain” (“The Story of a Generous Man,”
Improvement Era, Hunyo 1947, 357.

• Kinsa ang “labing maayo nga kauban” sa tawo? (Ang Ginoo.)

Ipasabut og maayo nga ang pagbayad sa ikapulo sa matinud-anon nga paagi
naglakip sa pagbuhat niini diha sa paagi nga gihimo sa Ginoo. Dili kini atong
katungdanan ang pagtino kon unsaon paggamit ang ikapulo.
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Ang mga Panalangin 
sa Trabaho

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase sa pagsabut nga ang trabaho makaumol
og kinaiya, nagpalambo sa atong mga kinabuhi, ug motabang kanato nga
mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mga Proverbio 14:23; Mga Pulong ni
Mormon 1:18; Mosiah 2:14; 27:5–7; Moises 4:25.

2. Paghimo og kopya sa mga kinutlo nga ginumerohan og 1 ngadto sa 4 diha
sa pahina 200. Dayon guntinga ang kopya ngadto sa upat ka piraso aron
ang matag kinutlo anaa na sa gilain nga piraso sa papel. (Kon kamo walay
pangkopya nga makina, isulat ang mga kinutlo diha sa upat sa nagkalain
nga mga piraso sa papel.)

3. Hangyoa ang pipila ka mga sakop sa klase sa pagdala ngadto sa klase og usa ka
butang nga nagpakita sa trabaho nga ilang nabuhat. Sama pananglit, usa ka
sakop sa klase kinsa nagtrabaho uban sa iyang pamilya sa pagpintal sa ilang
balay mahimo nga makadala og brutsa sa pintal. Usa ka sakop sa klase kinsa
nagtrabaho aron sa pagpalambo sa iyang kahanas sa arte mahimo nga magdala
og usa ka hulagway nga iyang gidrowing o usa ka balak nga iyang nasulat.
Ipaandam niining mga sakop sa klase ang pagtubag sa mga pangutana diha sa
pahina 210–211 niini nga leksyon ubos sa ikaduha nga ulohan “Mga
pagpasundayag sa mga sakop sa klase.”

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang hulagway sa Usa ka Pamilya nga Nagtambayayong sa Pagtrabaho

(62313).
b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan

alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase
sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Daghang mga tawo ang wala makasabut nga ang trabaho usa ka panalangin.
Nagkadaghan ug nagkadugang pa, ang moderno nga kalibutan nga naghatag og gibug-
aton sa kahayahay ug pagdula. Tabangi ang mga sakop sa klase nga makakita sa bili sa
trabaho diha sa pagtukod sa pamatasan ug pagpalambo sa atong mga kinabuhi. Pipila
ka mga butang nagtandi ngadto sa pag-ila sa kalampusan ug kaayohan nga moabut
ngadto sa usa ka tawo kinsa nagtrabaho og maayo ug mibuhat ug maayo sa trabaho

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Mahinungdanon ang Trabaho

Panaghisgutan Pangutan-a ang mga sakop sa klase sa mosunod nga mga pangutana:

Leksyon
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• Buot ka ba nga motrabaho? Ngano o nganong dili?

Mga tubag sa mga sakop sa klase mahimo nga negatibo o gani kataw-anan.
Dawata ang bisan unsa nga ilang isulti, mogamit sa panaghisgutan aron
pagkuha sa ilang atensyon ug mopasiugda sa pagsalmot.

• Unsa kahay mahitabo sa kalibutan kon ang matag usa mohunong sa
pagtrabaho?

Himoa nga malingaw niini nga panaghisgutan ang mga sakop sa klase. Ang mga
tubag mahimo nga maglakip sa mosunod: Basura ug hugaw nga mga plato
magtipun-og; walay mga magtutudlo; managsul-ob kita og hugaw nga mga
sinina; kita adunay gamay o walay pagka-on. Tabangi ang mga sakop sa klase
nga makakita nga bisan kon ang kalibutan nga walay trabaho mahimo tingali
nga madanihon nga tan-awon sa sinugdanan, kon walay trabaho ang kalibutan
dili kaayo makalingaw nga dapit.

Ang Dios Nagpaabut Kanato nga Magtrabaho

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mga Proverbio 14:23 hangtud
sa pulong ganansya.

• Unsa sa inyong hunahuna ang ipasabut sa pamahayag nga “Diha sa tanang
buhat adunay bunga”? (Kita makapahimulos sa atong trabaho.)

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Moises 4:25 hangtud sa pulong
nga pan. Ipasabut nga kining bersikulo naglangkub sa pipila ka mga pulong sa
Ginoo ngadto ni Adan sa wala pa sila si Adan ug Eva papahawaa sa Tanaman sa
Eden.

• Unsa ang ipasabut sa Ginoo sa diha nga misulti siya niini ngadto ni Adan?
(Siya mipasabut nga si Adan kinahanglan nga motrabaho aron makabaton og
pagkaon.) Sa unsa nga paagi kini makatabang nila ni Adan ug Eba? Sa unsa
nga paagi ang trabaho makatabang kanato?

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Marion G. Romney, kinsa
usa ka Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan:

“Didto sa Eden ang Ginoo misulti ngadto ni Adan:

“ ‘ . . . Tungod kay ikaw . . . mikaon sa bunga sa kahoy diin Ako misugo kanimo,
nag-ingon—Ikaw dili mokaon niini, tungluhon ang yuta tungod kanimo; sa
kasub-anan ikaw mokaon niini sa tibuok mga adlaw sa imong kinabuhi.

“ ‘Pinaagi sa singot sa imong nawong ikaw makakaon og pan, hangtud ikaw
mobalik ngadto sa yuta. . . . ‘ (Moises 4:23, 25.)

“Karon dili kini usa ka mapanimaslon nga sugo. Ang Ginoo wala mobalos batok
ni Adan. Sa yano siya mibutang lamang ni Adan sa usa ka kahimtang diin siya
kinahanglan nga motrabaho aron mabuhi.

“Ang yuta gitunglo diha sa paagi nga gilagda alang kang Adan, dili ngadto sa
iyang kaalaotan. Kon si Adan ug ang iyang kaliwatan nabuhi nga wala
magtrabaho, ang mga katawhan dili gayud unta mabuhi” (sa Conference Report,
Okt. 1973, 105; o Ensign, Ene. 1974, 89).
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Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga ang Dios nagpaabut sa tanan niya nga mga anak sa pagtrabaho.
Matarung nga mga pangulo nga politikanhon ug relihiyoso nga mga pangulo
diha sa Basahon ni Mormon nagtrabaho aron sa pagsuporta sa ilang mga
kaugalingon bisan kon ang mga hari ug ubang mga pangulo sa kasagaran
nabuhi gikan sa mga buhis nga gibayad sa ilang mga katawhan. Ipabasa ug
pamarkahi ang Mosiah 2:14, nga naglangkub sa mga pulong ni Haring
Benjamin, ug Mosiah 27:5, mga mahitungod sa mga pari ug mga magtutudlo
nga Nephite.

• Unsa sa inyong hunahuna ang tubag sa mga katawhan sa diha nga ilang
nakita ang ilang mga pangulo nga nagtrabaho uban kanila?

• Unsa sa inyong hunahuna ang mga resulta sa mga paningkamot niini nga
mga pangulo? (Tan-awa sa Mga Pulong ni Mormon 1:18; Mosiah 27:6–7.
Hinumdumi nga bisan kon dihay daghang mga katarungan alang sa kalinaw
ug kauswagan sa mga katawhan, ang pagkamauyunon sa pagtrabaho sa mga
pangulo uban sa mga katawhan nakatampo og dako sa kalampusan sa mga
Nephite nianang panahona.)

Ang Trabaho Makaumol og Kinaiya

Kinutlo ug
panaghisgutan

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball, ika
napulog duha nga Presidente sa Simbahan:

“Pipila ka mga milagro sa kasaysayan sa atong [Simbahan] milabaw diha sa
pagtukod sa atong mga panimuyo sa usa ka awaaw nga yuta nga walay usa nga
buot moangkon ug dayon naghimo sa disyerto nga mamulak sama sa usa ka
rosas. Ang atong mga katawhan wala lamang nabuhi apan milambo tungod sa
ilang hugot nga pagtuo ug sa panaghiusa sa ilang mga pamilya. Ang atong
kinaiya sa pagka pioneer nahulma [pinaagi] sa pagtrabaho og maayo, sakripisyo,
naghiusa sa pagbuhat, ug nag-agad sa Ginoo.

“Nahinumdom pa ako og maayo sa akong mga katuigan sa pagkabata didto sa
Arizona. Ang among panginabuhi gikan sa yuta. Nihit kaayo ang kwarta ug
panagsa ra makaabut sa tanang panginahanglan. Ang pagpuyo nga kulang sa
mga gikinahanglan ug ang pagpaningkamot mao ang among paagi sa
pagpakabuhi. Kami nakat-on sa pagpakigbahin: Kami nagkigbahin sa trabaho”
(sa Conference Report, Abr. 1981, 107; o Ensign, Mayo 1981, 79).

• Unsa nga positibong mga epekto ang nahimo sa pagtrabaho og maayo sa mga
pioneer diha sa batan-ong si Spencer Kimball?

• Sa unsa nga paagi nga ang atong kinaiya “nahulma [pinaagi] sa pagtrabaho
og maayo”? (Ang mga tubag mahimo nga maglakip nga ang pagtrabaho og
maayo makatabang kanato nga makat-on sa pagdisiplina sa atong mga
kaugalingon, humanon ang tahas nga atong nasugdan, ug mohimo og
maalamon nga mga desisyon.)

Mga kinutlo ug
panaghisgutan nga
ginamit ang pisara

Ipakita ang hulagway sa usa ka pamilya nga nagtambayayong sa pagtrabaho.
Dayon ipanghatag ang mga papel nga naglakip sa mga kinutlo sa ubos. Ipasabut
nga kini mga pamahayag nga gihimo sa upat ka mga managsoon nga lalaki
kinsa kasagaran nagtambayayong nga nagtrabaho uban sa ilang pamilya (gikutlo
ni Dean Jarman, sa Conference Report, Okt. 1982, 126; o Ensign, Nob. 1982, 87).
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Samtang ang usa ka sakop sa klase nagbasa sa matag kinutlo, ipalista sa laing
sakop sa klase diha sa pisara ang mga kaayohan sa trabaho nga gihisgutan.

1. “Usa ka napulog walo ang panuigon nga batan-ong lalaki misulat, ‘Sukad sa
akong nahinumdoman, ako natudloan sa bili sa pagtrabo og maayo ug sa
pagtahud sa tanan ninyong mga kapangakohan ug ang ngalan sa inyong
pamilya. Sa akong paghandum sa akong kasinatian sa mga proyekto sa
pamilya, akong makita kon giunsa niini pag-umol ang akong kinaiya ug
personalidad pinaagi sa pagpahimo kanako og daghang mga importante nga
mga paghukom. Nakaangkon ako og pagsalig pinaagi sa pagpakighimamat 
sa mga tawo ug nakahimo ako og maayo pa nga pagpadayag sa akong
kaugalingon. Apan ang labing importante nga butang mahitungod sa mga
proyekto nga trabaho sa pamilya mao nga ang imong pamilya nagakaduol 
sa pagkahiusa uban sa gugma ug pagtahud.’ ”

2. “Usa ka napulog tulo ang panuigon kinsa namutol og mga sagbot diha sa mga
nataran sulod sa upat ka mga tuig misulat, ‘Ang mga proyekto sa pamilya
tinuod nga nakatabang kanako nga makasabut kon unsaon sa pagtrabaho.
Kon motrabaho kag maayo, mas maayo ang imong bation. Mapasalamaton
ako tungod sa mas nagkaduol nga relasyon uban sa akong mga igsoon nga
lalaki ug mga ginikanan.’ ”

3. “Usa ka dise sais anyos miingon, ‘Ang pagtrabaho sa mga proyekto sa pamilya
nakatudlo kanamo sa kamahinngdanon sa pagkamatinuuron ug kasaligan.
Nakatudlo kini kanamo sa paghimo og daghan nga pagsakripisyo aron sa
pagpabilin sa among ngalan nga maayo og dungog.’ ”

4. “Usa ka kinse anyos miingon, “Ang mga proyekto nga trabaho sa pamilya
nakatabang kanako sa pagdaginot sa akong kwarta. Kon mopalit ako sa
akong mga sinina ug ubang mga butang, ako kini nga ampingan tungod kay
nasayud ako kon pila ang bili niini ug unsa ka lisud sa trabaho aron sa
pagpalit niini. Sa diha nga ang akong mga ginikanan namalit sa akong mga
butang, sa tinuod naghunahuna ako nga adunay walay katapusang tinubdan
nga kwarta, busa dili nako kini ampingan. Ang trabaho usab, naghatag
kanako og mga pagbati sa katagbaw.’ ”

Ipatan-aw sa mga sakop sa klase ang mga lista diha sa pisara ug magsulti
mahitungod sa mga kasinatian sa trabaho nga nakatabang kanila nga moani sa
sama nga mga kaayohan. Aron pagsugod niini nga panaghisgutan, mahimo nga
ikaw mangutana sa mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsa nga paagi ang trabaho nakatabang kaninyo nga mahimong mas
maayo nga tawo? Sa unsa nga paagi nga ang inyong mga relasyon uban sa
mga higala ug mga sakop sa pamilya naapektohan pinaagi sa pagtrabaho
uban kanila aron paglampus sa usa ka gikauyonan nga tumong?

Ang Trabaho Naghatag og usa ka Pagbati sa Kalampusan

Mga presentasyon
sa mga sakop sa
klase

Dapita ang gitudlo nga mga sakop sa klase sa pagpakita ug paghisgot sa daklit 
sa mga butang nga ilang gidala nganha sa klase. Dayon pangutan-a sila sa
mosunod nga mga pangutana:
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• Unsa ang labing malisud nga butang nga buhaton samtang kamo nagtrabaho
niini nga proyekto?

• Unsa ang labing magantihon nga bahin sa pagtrabaho niini nga proyekto?
(Hinumdumi nga ang tubag niini nga pangutana pareha sa tubag sa nangagi
nga pangutana.)

• Samtang kamo nagtrabaho niini, nahigawad ba kamo o gikapoy sa
pagtrabaho? Giunsa ninyo sa pagbuntog niadto nga mga pagbati?

• Sa unsa nga paagi ang inyong mga pagbati mahitungod niini nga proyekto
malahi kon usa ka tawo ang nagbuhat niining tanan alang kaninyo?

Kinutlo ug
panaghisgutan

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Brigham Young:

“Ako nagtuo sa tibuok kong kinabuhi nga, kanang takus nga buhaton mao ang
takus nga buhaton og maayo, ug naghunahuna niini nga ingon ka dako nga
bahin sa akong relihiyon sa pagbuhat og matinuuron, kasaligan nga trabaho,
ingon nga molahutay, alang niadtong nagpatrabaho kanako, sama sa pagbuhat
sa mga pangalagad sa pagsimba sa Dios diha sa Igpapahulay” (gikutlo ni Dean C.
Jessee, in “The Prophet’s Letters to His Sons,” Ensign, Mar. 1974, 68).

• Unsa ang gisulti ni Presidente Young mahitungod sa kamahinungdanon sa
matang sa atong trabaho? Sa unsa nga paagi nga ang trabaho nga nahimo
uban niini nga kinaiya makahatag kanato og usa ka pagbati sa kalampusan?

Pagpamatuod Sultihi ang klase mahitungod sa trabaho nga imong nabuhat nga makahatag og
hingpit nga kalipay ug usa ka pagbati sa kalampusan ngadto sa imong kinabuhi.

Awhaga ang mga sakop sa klase nga matag usa mopili og trabaho nga ilang
gibuhat lamang gumikan sa katungdanan ug sa pagbuhat sa ilang labing maayo
aron sa pag-angkon og maayo nga kinaiya mahitungod sa pagbuhat niana nga
trabaho sa umaabut nga semana. Awhaga sila sa paghinumdom sa bili sa trabaho,
sa kanunay maningkamot sa pagbuhat sa ilang labing maayo.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niining mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Itudlo ang panginahanglan ug ang kalipay sa pagtrabaho.

2. Isaysay ang mosunod nga istorya nga giasoy ni Elder Loren C. Dunn sa kapitoan:

“Samtang kami nagtubo diha sa gamay nga kumunidad, nakita sa akong
amahan ang panginahanglan alang sa akong igsoon nga lalaki ug kanako sa
pagkat-on sa baruganan sa trabaho. Ang resulta, iya kaming gipatrabaho sa usa
ka gamay nga umahan sa ngilit sa lungsod diin siya gipadako. Siya nagdumala
sa lokal nga pamantalaan, mao nga dili siya makapahimulos og daghang
panahon uban kanamo. . . . Ug usahay makahimo kami og mga sayop.

“Ang among gamay nga umahan gilibutan sa ubang mga umahan, ug usa ka
adlaw usa sa mga mag-uuma miadto aron sa pagpakigkita sa akong amahan
aron sa pagsulti kaniya sa iyang gihunahuna nga sayop nga mga butang nga
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among nabuhat. Ang among amahan maampingon nga naminaw kaniya ug
dayon miingon, ‘Jim, wala ka makasabut. Tan-awa, Ako nagpadako og mga
batang lalaki ug dili mga baka’ ” (sa Conference Report, Okt. 1974, 12; o
Ensign, Nob. 1974, 11).

• Unsa ang gipasabut sa amahan ni Elder Dunn sa diha nga siya miingon, “Ako
nagpadako og mga batang lalaki ug dili mga baka”? (Ang iyang una nga
katuyoan sa pag-angkon og umahan mao ang paghatag ngadto sa iyang mga
anak nga lalaki og kahigayunan sa pagtrabaho.) Unsa sa inyong hunahuna
ang makab-ot sa iyang mga anak nga lalaki gikan niini nga kasinatian?
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Ang Inyong Kinaiya 
Makahimo og Kalainan

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut nga kadaghanan sa ilang
kalipay nag-agad diha sa ilang kinaiya.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang 1 Nephi 2:16; 3:4–7; Helaman 15:7.

2. Paghimo og kopya sa “Timailhan sa Kinaiya,” nga makit-an diha sa katapusan
sa leksyon (pahina 00), [184] alang sa matag sakop sa klase.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka bolpen o lapis alang sa matag sakop sa klase.
b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan

alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase
sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase sa matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Tungod kay kita adunay kahibalo sa ebanghelyo ni Jesukristo ug nahibalo nga kita
espiritu nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga kita mao ang labing may positibo
nga panghunahuna nga mga katawhan dinhi sa kalibutan. Kita nahibalo nga ang
atong mahigugmaon nga Amahan sa Langit nagbutang kanato dinhi sa yuta aron
molampos, dili aron mapakyas. Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga
ang pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo makatabang kanato nga molambo sa usa
ka positibo nga kinaiya ug makamugna og kalipay, kalinaw, ug katagbawan sa atong
kaugalingon ug sa mga kinabuhi sa uban.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang Kinaiya Maoy usa ka Gamhanan nga Impluwensya

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna og duha o tulo ka mga butang
nga ilang nahibaloan nga kinahanglan ilang buhaton apan dili sila perming
ganahan nga mobuhat niini. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa paglista niini
nga mga butang diha sa pisara samtang ang mga sakop sa klase nakigbahin sa
ilang mga ideya. Human ang mga sakop sa klase makahigayon sa pagtubag,
ipangutana ang mga mosunod:

• Ngano nga usahay malisud ang pagbuhat niini nga mga butang? Unsa nga mga
panalangin ang inyong madawat kon mobuhat kamo niini nga mga butang?

• Unsa ang motabang ninyo sa pagbuhat sa mga butang nga inyong nahibaloan
nga kinahanglan inyong buhaton?

• Sa unsa nga paagi ang inyong kinaiya mahitungod sa usa ka tahas makaapekto
sa ka maayo o unsa ka dali ang inyong pagbuhat niini?
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Ipasabut nga kon kita mopili sa pag-angkon og usa ka positibo nga kinaiya, sa
kasagaran kita nagpahigayon sa atong trabaho nga labaw pa ka maayo ug labaw
pa ka dali, ug sa kasagaran labaw pa nga malingaw niini. Ang usa ka positibo
nga kinaiya makatabang usab kanato samtang kita nakigbisog sa pagsunod sa
ebanghelyo ni Jesukristo.

Kinutlo Ipabasa sa mga sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente
Spencer W. Kimball:

“Ako magpahinumdom kaninyo . . . nga sa walay pagtagad sa inyo karon nga
pangidaron, kamo nag-umol sa inyong kinabuhi; . . . mahimo nga kini puno sa
kalipay, o mahimo nga kini puno sa kaalautan. Kini nag-agad kaninyo ug sa
inyong kinaiya, kaysa gihabugon sa inyong paglambo o ang gitas-on nga inyong
katkaton, nag-agad sa inyong kinaiya o inyong pagtubag sa mga sitwasyon” (sa
Conference Report, Okt. 1974, 112–13; o Ensign, Nob. 1974, 80).

Ipasabut nga ang leksyon karon naghisgut sa kamahinungdanon sa kinaiya ug
unsaon sa pagpalambo og labaw pa ka positibo nga kinaiya.

Istorya ug
panaghisgutan

Isaysay sa imong kaugalingon nga mga pulong ang mosunod nga istorya nga
giasoy ni Elder Thomas S. Monson sa diha nga siya usa ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Didto sa misyon nga akong gidumala, dihay usa ka gamay nga branch, kini
naglangkub og duha ka mga pamilya. Ako gidapit nga mahimong mamulong sa
usa sa mga tigum. Wala ako maanad sa ingon ka gamay nga mga branch, ang
ward nga akong gidumalaa adunay 1,050 ka mga tawo. Niana nga Domingo
kami miadto sa dapit diin ang mga Santos magtigum. Giabangan kini nga
hawanan. Wala kami magtigum sa dako nga hawanan; kami nagtigum sa usa ka
lawak [didto] sa ilawum silong, mga siyam ka tawo ang tanan.

“Human sa tigum, ang presidente sa branch mihangyo kon makig-istorya ba siya
kanako. Siya miingon, ‘Buot unta kami nga adunay kapilya sa among branch.’
Ako miingon, ‘Sa umaabut nga adlaw.’ Dayon siya mibukas sa kopya sa usa sa
mga magasin sa Simbahan ug mipakita kanako sa hulagway sa mga kapilya sa
Australia ug New Zealand. Siya miingon, ‘Kini mao ang buot namo nga itukod,’
ug siya mitudlo ngadto sa usa ka bilding nga mosulod og tingali upat ka gatus ka
mga tawo, nga mokantidad og dakong kwarta kay sa ilang maabot.

“Ako miingon, ‘Oy, dili kamo makaabut niana hangtud kamo adunay pila ka
gatus nga mga sakop.’ Siya miingon, ‘Tuyo namo nga makaangkon og mga
gatusan ka mga sakop.’ Ug dayon nangutana siya kanako kon makapadala ba
ako og unom ka mga misyonaryo ngadto sa iyang branch. Siya mipasabut nga
ang iyang pamilya personal nga makigbahin sa ebanghelyo diha sa dakbayan,
ug kini iyang gibuhat.

“Usa ka adlaw niana, uban sa mga misyonaryo diha sa iyang gamay nga
tindahan, siya miingon, ‘mga Elder, mag-ampo kita.’ Ug sila miluhod ug
miampo. Kini nga presidente sa branch miingon dayon, “Kini mao ang labing
mahinungdanon nga adlaw sa dakbayan sa Santo Tomas. Kini mao ang adlaw
nga ang ebanghelyo matinud-anon nga masangyaw uban sa pagkaepektibo
dinhi niini nga dakbayan. Kini mao ang adlaw nga kita mosugod sa pagtukod
sa atong bag-o nga kapilya.’
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“Ang mga misyonaryo nangutana, ‘Kinsa ang atong tudloan? Wala kitay mga
tigsusi.’ Ang presidente sa branch miingon, ‘Itunol kanako ang direktoryo sa
telepono.’ Ug iyang giabli ang katapusang bahin sa direktoryo diin ang mga
tawo sa tanang mga propesyon gilista. Siya miingon, ‘Kon kita motukod og 
bag-o nga kapilya, kita nagkinahanglan og arkitekto kinsa usa ka Mormon. 
Ug tungod kay kita walay arkitekto kinsa sakop niini nga branch, kinahanglan
gayud nga mokabig kita og usa.’ Dayon siya mitan-aw sa lista ug miingon, ‘Kinsa
ang mahimo nga unang arkitekto nga Mormon sa Santo Tomas? Ug siya miila sa
usa ka ngalan. Dayon siya mipadayon sa usa ka kontraktor o magtutukod, ug
usa ka tubero, ug usa ka elektrisyan, ug usa ka doktor, ug usa ka abogado. Dayon
personal siya nga miadto sa matag usa ug midapit kaniya ngadto sa iyang
panimalay aron ang mga misyonaryo makapamahayag sa mensahe ug siya ug
ang iyang pamilya makahatag og pagpamatuod human ang mga misyonaryo
makahatag sa ilang mensahe.

“Unsa ang resulta niana nga pagpakigbahin? Ako saksi sa Dios nga diha sa tulo
ka mga tuig sa akong pag-alagad didto sa silangang Canada, akong nakita kana
nga branch nga mitubo gikan sa duha ka mga pamilya ngadto sa usa ka branch
ngadto sa hapit tulo ka gatus nga mga sakop. Sila mitukod sa ilang matahum
nga kapilya. Ako mitambong sa miting diin kana nga bilding mosulod og tingali
upat ka gatus ka mga tawo. Unsa ang sekreto? Kana mao ang kinaiya nga ‘kita
makakab-ot sa atong tumong’ “ (sa Conference Report, Amsterdam Area
Conference, Agos. 1976, 8–9).

• Sa unsa nga paagi nakab-ot niini nga branch ang kahibulongan nga pagtubo?

• Unsa kaha ang mahitabo kon ang presidente sa branch ug ang iyang pamilya
mipili lamang sa paghunahuna kon unsa ka lisud ang trabaho? Sa unsa nga
paagi ang ilang kinaiya nakaapekto sa nahimo nilang kalampusan?

Ang Atong Kinaiya Makaapekto sa Atong Kalipay

Istorya ug
panaghisgutan

Isaysay ang mosunod nga istorya:

Duha ka managhigala ang nangandam sa pag-adto sa sama nga summer camp sulod
sa usa ka bulan. Si Steven naghunahuna nga ang summer camp maoy usa ka pag-
usikusik sa panahon ug nga ang tanang mga inila nga mga bata nagpabilin sa
panimalay, natulog ug nagdula sa video. Siya wala makakita og bisag unsa nga
katarungan sa pag-adto sa mga klase o moapil sa bisag unsa nga mga kalihokan,
apan ang iyang mga ginikanan nakabayad na alang sa kampo, ug namugos nga siya
moadto. Si Richard, sa laing bahin, nagtigum alang sa kampo, og nagtrabaho sa
nataran ug ubang mga trabaho aron makakwarta. Siya gusto nga makat-on og bag-
o nga mga butang ug makighigala. Iyang giimpaki ang tanan niyang malita tulo ka
mga adlaw sa wala pa siya mobiya, sa iyang paggawas sa pultahan siya misaad nga
magpadala og mga kard sa matag sakop sa iyang pamilya.

• Kon inyong pangutan-on sila si Steven ug Richard mahitungod sa ilang mga
kasinatian sa kampo kon sila moabut na sa panimalay, unsa sa inyong
hunahuna ang ilang isulti? Sa unsa kaha nga paagi ang ilang mga tubag
magkalahi? Ngano?

• Sa unsa nga paagi ang atong kinaiya ngadto sa kinabuhi makaapekto kon
unsa kita ka malipayon?

Leksyon 31
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Kalihokan Pag-apud-apod og usa ka bolpen o lapis ug usa ka kopya sa“Timailhan sa
Kinaiya” ngadto sa matag sakop sa klase. Ipasabut nga ang matag seksyon sa
“Timailhan sa Kinaiya” naglangkub sa duha ka nagkasukwahi nga mga kinaiya
uban sa walay sulod nga mga kahon sa taliwala niini. Hangyoa ang mga sakop sa
klase sa pagbasa sa handout ug mohukom kon hain nga kinaiya sa matag parisan
ang labing maayo nga naghulagway niini.

Sama pananglit, diha sa unang seksyon, kon sa kanunay sila nag-ihap sa ilang
mga panalangin, kinahanglan ilang markahan ang kahon sunod nianang dapit
sa seksyon. Kon ang pikas bahin naghulagway niini sa labaw pa katukma (kon
sila kanunay nga maghunahuna mahitungod sa mga butang nga wala kanila),
dayon kinahanglan nga ilang markahan kana nga bahin. Kon usahay sila mobati
sa bisan hain, sila kinahanglan nga mobutang og marka sa taliwala sa kahon.
(Mahimo nga ikaw mopahinumdom sa mga sakop sa klase nga kitang tanan
adunay nagkalahi nga kinaiya sa matag karon ug unya. Ipasabut og maayo nga
ang mga kahon nga ilang gimarkahan dili makahimo kanila nga maayo o
dautan.)

Human ang mga sakop sa klase makahigayon sa paghingpit sa “Timailhan sa
Kinaiya,”hisguti ang pipila ka mga seksyon uban kanila. Sugoa ang mga sakop sa
klase sa pagpasabut kon ngano nga sila mas malipayon kon sila nakahimo o
nakapalambo sa mga kinaiya nga gilista sa wala nga bahin sa handout.

Kita Mahimo nga Makapili sa Pag-angkon og Positibo nga Kinaiya

Panaghisgutan • Unsa nga mga hagit nga anaa kaninyo karon nga tingali mas sayon unta kon
kamo nagpalambo og positibo nga kinaiya mahitungod niini? (Ang mga
tubag mahimo nga maglakip sa pagbuhat sa buluhaton nga ipabuhat sa
panimalay, magkauyon uban sa igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga
babaye, magsunod sa mga ginikanan, magbuhat sa mga trabahoon sulod sa
balay, magtambong sa mga miting sa Simbahan, ug magpili og maayo nga
mga higala.)

Ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga sila makapili kon unsa ang mahimo
nga kinaiya. Matag usa kanato makapalambo og usa ka positibo nga kinaiya nga
makahatag kanato og kalipay ug kalampusan.

Panaghisgutan 
nga ginamit ang
kasulatan ug pisara

Isulat ang Mga Paagi sa Pag-usab sa Inyong Kinaiya: diha sa pisara.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 1 Nephi 3:4–7.

• Unsa nga kinaiya ang anaa nila ni Laman ug Lemuel ngadto sa mga panudlo
nga nadawat ni Lehi gikan sa Ginoo? Unsa ang kinaiya ni Nephi?

• Unsa ang gibasehan ni Nephi sa iyang positibo nga kinaiya mahitungod sa
pagbaton sa mga palid? (Ang iyang hugot nga pagtuo nga siya
magmalampuson tungod kay ang Ginoo dili mohangyo kaniya sa pagbuhat
og usa ka imposible nga butang, tan-awa sa 1 Nephi 3:7.)

• Sa unsa nga paagi ang kinaiya ni Nephi nakatabang kaniya? (Misalig siya sa
Ginoo ug nakahimo sa pagkuha sa  tumbaga nga mga palid.)

Isulat ang Salig sa Ginoo diha sa pisara ubos sa Mga Paagi sa Pag-usab sa Inyong
Kinaiya. Ipasabut nga ang pagbaton sa hugot nga pagtuo nga ang Ginoo dili
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mopabuhat kanato sa usa ka butang nga imposible makatabang kanato nga
magpabilin sa usa ka maayo nga kinaiya samtang kita mangita og paagi sa
paghimo sa unsa’y iyang ipabuhat kanato.

• Unsa ang laing mga butang nga imong mabuhat aron makapalambo og mas
positibo nga kinaiya?

Hisguti og kadali ang matag tubag ug idugang kini ngadto sa lista diha sa pisara.
Mahimo nga ikaw mogamit sa mosunod nga mga tubag aron pagtabang sa mga
sakop sa klase nga makasugod:

1. Mag-ampo (tan-awa sa 1 Nephi 2:16).

• Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo makatabang kanato nga makaangkon
og usa ka positibo nga kinaiya?

2. Basaha ang mga kasulatan (tan-awa sa Helaman 15:7).

• Kon ang negatibo nga mga kinaiya nag-impluwensya kanato, sa unsa nga
paagi ang pagbasa sa mga kasulatan magdala og mga kausaban sa atong
mga kinabuhi?

Samtang ikaw motapos niini nga panaghisgutan, ipasabut og maayo nga ang
positibo nga kinaiya sa kanunay dili moabut kanato sa natural nga paagi.
Makagamit kita niini nga mga sugyot samtang kita nagtrabaho aron sa
pagpalambo sa atong kinaiya.

Pagpamatuod Ipamatuod ngadto sa mga sakop sa klase nga sila mas magmalipayon kon ilang
padayonon ang positibo nga kinaiya. Mahimo nga ikaw makigbahin sa personal
nga kasinatian diin ikaw gipanalanginan tungod sa paghimo o pagpalambo sa usa
ka positibo nga kinaiya. Awhaga ang mga sakop sa klase nga moggamit sa mga
sugyot nga nahisgutan samtang sila nagtrabaho alang sa dako pa nga kalipay.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit og usa o pipila niining mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Ipakita ngadto sa klase ang pipila ka nagkalainlaing mga matang sa liso (gikan
sa mga bulak, mga utanon, mga sagbut, ug uban pa). Ipasabut nga ang mga
liso gagmay apan motubo ngadto sa usa ka butang nga mas dako kaayo kon
kini gitanum ug tugotan nga makagamot.

Ipasabut nga ang atong mga kinaiya mao ang mga liso diin nagagikan ang
pagtubo sa atong mga lihok, ug sama sa mga liso, kita moani og mas labaw pa
kay sa atong gitanum. Ang usa ka positibo nga kinaiya motubo ug makahimo
og mas positibo nga mga kinaiya, alang sa atong mga kaugalingon ug ngadto
sa naglibut kanato. Ang usa ka negatibo nga kinaiya makahimo og labaw pa
ka negatibo nga mga kinaiya.

Pagbutang og usa ka hugpong sa nagbuklad nga bulak o lain nga maanindot
nga tanum diha sa lamesa sa lawak-klasehanan ug pagbutang tapad niini og
usa ka laksot nga sagbut (o pagpakita og mga hulagway niini nga mga tanum).

Leksyon 31

217



• Kon ang inyong “mga binhi sa kinaiya” magpadayon sa pagtubo, unsa ang
ilang dangatan—maanindot nga mga bulak o laksot nga mga sagbut? Sa
unsa nga paagi kita makatanum og maayo nga mga binhi?

2. Isaysay ang mosunod nga istorya:

Si Suzanne wala makagusto sa klase sa paugnat sa kusog. Siya taas ug bakikaw
ang lawas, iyang gibati nga daw pakyas diha sa paugnat sa kusog. Usa ka
adlaw ang magtutudlo mihangyo og usa ka bulontaryo aron motudlo sa usa
ka mas batan-ong lalaki sa paglangoy sa panahon sa klase sa paugnat sa
kusog. Si Suzanne mihunahuna nga walay mas labing bati kaysa pagdula og
basketbol, busa siya mibulontaryo.

Ang pagtudlo ni Henry, usa ka nakulangan sa pangisip nga batang lalaki,
nahimong usa ka tinuod nga hagit. Samtang nagpadayon ang mga leksyon,
nahigawad pag-ayo si Suzanne tungod kay si Henry dili maminaw kaniya.
Siya nagsugod sa pagbinagis ug dili mabination ngadto kaniya. Usa ka gabii si
Suzanne miampo ug mihangyo sa Langitnong Amahan sa pagpahumok sa
kasingkasing ni Henry aron siya mosunod kaniya. Sa nagsunod nga pipila ka
mga adlaw si Henry mao lang gihapon ang panglihok. Bisan pa niana, si
Suzanne nakamatikod nga siya adunay maanindot nga pahiyum. Dayon siya
mikatawa sa usa ka butang nga iyang gibuhat. Dayon siya misugod sa
pagpakigsulti kaniya imbis nga singhagan siya. Samtang si Suzanne misugod
sa pagkapositibo ug mabination ngadto ni Henry, si Henry nahimo nga labaw
pa ka mauyunon sa pagpaminaw ug pagsunod sa iyang mga panudlo. Sa
katapusan sa semistri siya nakat-un sa paglangoy sa gilapdon sa langoyanan.
Si Suzanne nakaamgo nga dili ang kasingkasing ni Henry ang nagkinahanglan
nga pahumokon; ang iya diay nga kaugalingon. (Tan-awa sa Suzanne C.
Stewart, “Sink or Swim,” New Era, Ene. 1994, 44–45.)

• Sa unsa nga paagi ang batasan ni Henry naapektohan sa kinaiya ni Suzanne
ngadto kaniya?

• Sa unsa nga paagi nga ang atong kinaiya makaapekto niadtong naglibut
kanato?

• Kanus-a ang inyong kinaiya nakausab sa negatibo nga sitwasyon sa inyong
kinabuhi ngadto sa usa ka positibo nga sitwasyon?
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Akong giihap kanunay ang
akong mga panalangin.

Komportable ako kon ako
adunay igong kwarta ug
mga kabtangan alang sa
mga panginahanglan.

Malipayon ako kon ako bise.

Akong gitahud ang tanan.

Andam akong modawat ug
moatiman sa akong mga
responsibilidad.

Malingaw akong moalagad
sa uban.

Maningkamot kong
makakita og maayo sa uban.

Gipaningkamutan nako
nga molambo ang akong
mga gasa ug mga talento.

Aduna koy hugot nga
pagtuo ni Ginoong
Jesukristo.

Ang ebanghelyo ni
Jesukristo naggiya sa akong
kinabuhi.

Kanunay akong naghunana
bahin sa mga butang nga
wala kanako.

Nangandoy ako kanunay
nga makaangkon og
daghang bahandi ug
daghang kabtangan.

Kanunay akong
magbagulbol nga daghan
kaayo kog buhaton.

Mas maayo ako sa uban.

Mas gusto ko pa nga ang
responsibilidad adto lang sa
uban

Bise kaayo ko nga
motabang sa uban.

Kanunay kong manaway sa
uban ug mangita og sayop.

Kanunay akong mobati og
kalooy sa kaugalingon.

Sa personal wala ako
makasiguro nga importante
ba si Jesukristo kanako.

Wala ako magtuo nga ang
ebanghelyo ni Jesukristo
adunay epekto sa akong
kinabuhi.

Timailhan sa Kinaiya
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32
Ang Bili sa usa Kalag

Katuyoan Aron paghatag sa mga sakop sa klase og pagsabut sa ilang walay kinutuban nga bili.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Ether 12:27; Doktrina ug mga Pakigsaad
18:10; 46:11–26; Moises 1:39.

2. Alang sa matag sakop sa klase, paghimo og kopya sa handout nga naglakip sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10, nga makita sa katapusan sa leksyon (kon
dili posible ang paghimo og mga kopya, isulat ang kasulatan diha sa usa ka
piraso nga papel alang sa matag sakop sa klase). Guntinga ang matag kopya
ngadto sa unom ka mga piraso aron pagmugna og tanghaga. Guntinga ang
mga tanghaga aron walay duha ka mga tanghaga nga managsama ug walay
piraso gikan sa usa ka tanghaga nga mohaum sa lain nga tanghaga.

Ang mosunod mao ang pipila ka mga posible nga mga paagi sa paggunting sa
mga tanghaga:

Ibutang ang matag tanghaga ngadto sa gilain nga sobre.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Pipila ka nagkalainlain nga mga bulok sa tisas, kon mahimo, alang sa

kalihokan ginamit ang pisara (tan-awa sa pahina 221).
b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan

alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase
sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase sa matag
semana.



Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Pipila ka batan-ong mga tawo wala mobati nga sila bililhon o importante. Sa
pagpaningkamot nga bation nga importante, ang uban kanila misunod sa mga hilig ug
mga uso sa kinabuhi sa kalibutan. Tabangi ang mga sakop sa klase nga makaila ug
magpasalamat sa ilang bili isip mga anak sa atong Amahan sa Langit. Tabangi usab
sila nga makaila nga ang matag usa kanila adunay mga talento ug mga abilidad nga
makapanalangin sa ilang mga kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa uban.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Matag Anak sa Langitnong Amahan Bilihon Kaayo

Kalihokan Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka sobre nga may sulod nga unom ka
piraso sa tanghaga, ug ipasabut nga ang matag sobre may sulod nga usa ka
espisyal nga mensahe gikan sa Ginoo. Bahina ang mga klase ngadto sa mga
grupo sa tagtulo o tag-upat ka mga tawo. Ipabutang sa matag sakop sa grupo ang
tanan gawas sa duha sa iyang mga piraso diha sa tapuk sa grupo (usa ka gilain
nga tapuk sa matag grupo). Ipalahugay sa mga sakop sa grupo ang mga piraso
diha sa ilang tapuk. Dayon hangyoa sila sa pagpangita sa ilang kaugalingong
mga piraso sa tanghaga ug tipunon ang ilang mga tanghaga, magsugod sa duha
ka piraso nga ilang gigunitan.

Kon ang mga sakop sa klase nahuman na, pangutana:

• Unsa ang inyong makita kon inyong itandi ang inyong mga tanghaga sa uban?
(Silang tanan adunay sama nga mensahe: “Hinumdomi ang bili sa mga kalag
mahinungdanon sa panan-aw sa Dios.”)

• Unsa ang gipasabut sa pagkabililhon? (Pagkamahinungdanon o bililhon.)

• Kon ang mga mensahe managsama sa matag tanghaga, giunsa nimo sa
pagkahibalo kon hain nga mga piraso ang kauban sa imong tanghaga?

Ipasabut nga matag tanghaga adunay sama nga mensahe tungod kay ang matag
usa kanato adunay sama ka mahangturon nga bili ngadto sa atong Amahan sa
Langit ug sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo. Matag tanghaga gihimo sa
nagkalainlain nga porma sa mga piraso tungod kay ang matag usa kanato usa ka
talagsaon nga pagkatawo nga adunay nagkalainlain nga mga kalig-on ug mga
kahuyang.

Panguhaa ang mga tanghaga o ipahipos sa mga sakop sa klase kon sila buot nga
mokupot niini.

Ang Matag Usa Kanato Adunay mga Kalig-on ug mga Kahuyang

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

“Ang pulong sa pagkamabination magmugna og mainiton, positibo nga mga pagbati..
Ang kadasig makatakud. Ang mga sakop sa klase mahibalo kon may pagbati ka kanila
ug mobalos diha sa usa ka mainiton, mahigalaon nga paagi” (Teaching—No Greater
Call, 171).

Panaghisgutan • Unsa ang usa ka butang nga nakapahimo kanimo nga talagsaon diha sa mga
sakop sa klase? (Hatagi ang matag sakop sa klase og higayon sa pagtubag.)

Hatagi og gibug-aton nga bisan kon kitang tanan managlahi nga tan-awon,
motingog, ug molihok , kitang tanan mahinungdanon diha sa panan-aw sa
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Ginoo. Siya mihatag sa matag usa kanato og usa ka talagsaon nga kombinasyon
sa mga kalig-on ug mga kahuyang.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
46:11–12.

• Nganong gihatagan kita og nagkalainlain nga mga gasa? (Aron kita
makigbahin ngadto kanila ug makapanalangin sa mga kinabuhi sa usag usa.)

Ipabasa sa mga sakop sa klase para sa ilang kaugalingon ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 46:13–26, magbutang og markahan ang mga bersikulo nga
makahuluganon ngadto kanila.

• Unsa ang mga gasa sa Epiritu nga gihisgutan niini nga mga bersikulo?

Samtang ang mga gasa gihisgutan, ilista kini sa pisara.

Kalihokan Ipasabut nga agi og dugang ngadto sa mga gasa sa Espiritu nga gihisgutan niini
nga kasulatan, mahimo nga kita adunay lain nga mga kalig-on. Pahunahunaa ang
mga sakop sa klase og lain nga mga kahanas ug mga abilidad aron idugang ngadto
sa lista sa mga gasa nga anaa na diha sa pisara. Kon ang pisara napuno o ang
tanan nga mga sugyot nahatag na, dapita ang usa ka sakop sa klase sa paghimo og
linya nga nagliyok sa pipila sa mga gasa ug mga kalig-on nga anaa kaniya. (Kon
ang mga sakop sa klase mag-ukon-ukon sa pagsulti mahitungod sa ilang
kaugalingon nga mga kalig-on, padrowinga sila alang sa laing mga sakop sa klase.)

Sama pananglit:

Paliyoki sa lain nga sakop sa klase ang iyang mga gasa ug mga kalig-on (ginamit
ang laing bulok sa tisas, kon mahimo). Balikbalika hangtud nga dili mokubos sa
tulo o upat ka mga sakop sa klase ang nakabuhat niini. Ipasabut nga bisan kon
ang duha ka hugpong mahimo nga maglangkub sa pipila sa sama nga mga gasa,
walay duha sa mga hugpong ang managsama.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga agi og dugang sa mga talento ug mga gasa, ang matag usa kanato
adunay mga kahuyang. Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Ether
12:27.

• Ngano nga ang Ginoo mohatag kanato og mga kahuyang?

• Unsay atong buhaton aron makadawat sa panabang sa Ginoo sa pagbuntog sa
atong mga kahuyang?

Pag-ayo 

Pagka-ayo

Pagbaton og 
hugot nga pagtuo

Panagna

Nagsulti sa mga 
pinulongan

Nagtrabaho og 
mga milagro

Pagmasadyaon

Pagdrowing og 
mga hulagway

Mga dula sa 
paugnat sa kusog 

Hatag og mga 
pakigpulong

Paghan-ay

Pagpatugtog og piano

Tabang sa pamilya

Paminaw og maayo  

Pagmatinuuron

Pagmanggiluy-on

Paggansilyo

Pagpakuha og 
mga litrato
Pagtuon og 
pagkat-on

Pagkamasaligan
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Istorya ug
panaghisgutan

Aron sa paghulagway sa ka importante sa pagtrabaho og maayo aron pagbuntog
sa atong mga kahuyang ug mopalambo sa atong mga talento, sultihi ang mga
sakop sa klase mahitungod kang Demosthenes [dih MAHS thuh neez], kinsa usa
ka bantugan nga orador sa karaan nga Gresya. Bisan kon si Demosthenes natawo
uban sa malisud nga kabilingan sa pagsulti, siya buot nga mahimong bantugan
nga mamumulong. Aron pagbuntog sa iyang kahuyang sa pagsulti, siya moadto
sa baybayon ug pun-on ang iyang baba sa gagmayng mga bato. Dayon siya
mosinggit ibabaw sa kasaba sa mga balud. Pinaagi sa kanunay nga pagbansay
siya nakat-on sa pagsulti og maayo nga ang mga tawo miabut gikan sa layong
dapit aron maminaw sa bantugang mga pakigpulong nga iyang gihatag. (Tan-
awa sa Encyclopaedia Britannica, 15th ed., s.v. “Demosthenes.”)

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsaysay sa bisag kinsa nga ilang nailhan
kinsa mibuntog sa kahuyang aron sa pagpalambo sa kalig-on. Hangyoa ang mga
sakop sa klase sa pag-ila gikan sa lista diha sa pisara niadtong mga gasa o mga
talento nga maoy mga kahuyang alang kanila sa wala pa nila mapalambo kini
ngadto sa kalig-on.

Palamboa ug Pakig-ambit sa Inyong mga Gasa

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Elder Gordon
B. Hinckley sa diha nga siya sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang trabaho sa kalibutan wala mabuhat pinaagi sa kaalam ug kahawud sa
salabutan. Kini gibuhat sa mga lalaki [ug mga babaye] sa ordinaryo nga kasarang
kinsa migamit sa ilang mga abilidad diha sa usa ka talagsaon nga paagi” (sa
Conference Report, Okt. 1972, 107; o Ensign, Ene. 1973, 92).

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Unsa ang atong mabuhat aron pagdiskobre sa atong mga gasa ug mga talento
ug gamiton kini sa hingpit?

Papasa ang gisulat sa pisara, ug ilista ang mga tubag nga gihatag. Hisguti kon sa
unsa nga paagi ang matag butang diha sa lista makatabang kanato sa
pagdiskobre ug paggamit sa mga gasa ug mga talento.

Ang lista mahimo nga maglakip sa mosunod:

Pangandam alang sa ug pagdawat sa patriyarkal nga panalangin.

Pagpakabuhi nga takus sa pakig-uban sa Espiritu Santo.

Pagbuhat sa mga balaan nga tawag ug mga responsibilidad sa Simbahan.

Pagtuon sa mga kasulatan.

Paminaw ngadto sa propeta ug ubang mga pangulo sa Simbahan.

Paminaw sa mga ginikanan.

Pagsulay og bag-o nga mga kabatid.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Moises 1:39.

• Sumala niini nga kasulatan, unsa ang una nga kabalaka sa Langitnong
Amahan?

Leksyon 32
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• Sa unsa nga paagi nga atong magamit ang atong mga gasa ug mga talento
aron makatabang niini nga buhat?

• Sa unsa nga paagi nga ang paggamit sa atong mga gasa ug mga talento
makadugang sa hingpit sa atong pag-ila sa pagkabililhon? (Kon kita mogamit
niini nga mga abilidad sa matarung nga paagi, kita mahimo nga instrumento
sa mga kamot sa Ginoo aron pagtabang sa uban nga mobalik ngadto kaniya.
Ang pagkahibalo nga kita nagtabang sa trabaho sa Ginoo makadugang sa
atong pag-ila sa pagkabililhon..)

• Sa unsa nga paagi kita makatabang sa uban nga makasabut kon kinsa sila ug
unsa ang ilang matampo ngadto sa ilang pamilya, sa Simbahan, ug sa
komunidad? (Ang tubag mahimo nga maglakip sa pagpakigbahin sa atong
mga gasa uban kanila; moila o modayeg kanila sa ilang mga gasa ug mga
talento, mohatag og mga kahigayunan alang kanila aron makigbahin sa ilang
mga gasa ug mga talento ngadto sa uban.)

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder
Marvin J. Ashton, kinsa usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

“Isip mga anak sa Dios kita mga mahinungdanon nga tawo. Siya mopalig-on
kanato, moumol kanato, ug mopadako kanato kon ihangad nato ang atong mga
ulo, idupa ang atong mga bukton, ug maglakaw uban kaniya. Unsa ka dako nga
panalangin nga malalang sa iyang hitsura ug nahibalo sa atong tinuod nga
potensyal dinhi ug pinaagi kaniya!” (sa Conference Report, Abr. 1973, 21; o
Ensign, Hul 1973, 24).

Pagpamatuod Ingon nga gidumala sa Espiritu, ihatag ang imong pagpamatuod sa bili sa matag
tawo ug sa plano sa Dios alang sa matag usa kanato. Awhaga ang mga sakop sa
klase sa pagpaningkamot aron makita ang ilang kaugalingon nga bili ug ang bili
sa uban diha sa panan-aw sa Dios.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niining mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Sa dili pa ang klase, paghimo og tinagsa nga mga lista sa mga gasa ug mga
talento nga imong makita sa matag sakop sa klase. Kon mahimo, pakigkita sa
mga ginikanan sa matag sakop sa klase sulod sa semana aron sa pagsuta og
dugang. Hatagi ang matag sakop sa klase sa iyang lista sa panahon sa klase.

• Unsa ang imong hunahuna sa imong lista? Naglangkub ba kini og labaw pa
nga talento kay sa imong hunahuna nga anaa kanimo? Unsa pa ang imong
madugang nganha sa lista?

Hangyoa ang matag sakop sa klase sa pagpili sa usa sa mga talento diha sa
lista ug ihulagway kon unsaon kini niya paggamit aron sa pag-alagad sa uban.

2. Isaysay ang mosunod nga istorya:

“Akong nahinumduman ang unang higayon sa pagsulod ni Jenni sa akong
klase sa seminary ug miingon kanako hi. Siya maglisud sa pagsulti nagkayuring
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ang iyang mga pulong, ug malisud sa pagsabut, ug siya nagtakiang ug
nagkimpangkimpang samtang naninguha ang iyang mga tuhod sa pagdala sa
iyang niwang nga lawas ngadto sa iyang lingkuranan. Sulod sa unang semana
ni Jenni . . . sa akong klase, mao ra og kontento siya nga gibaliwala sa
kadaghanan sa iyang mga kauban sa klase, kinsa makita nga nakigbisog kon
unsaon sa pagpakighugoy uban kaniya.

“Si Jenni mosulay sa pagsulti, ug dyutay ra kaayo sa mga estudyante ang
makasabut kaniya. . . . Kadaghanan kanila magpalayo sa ilang kaugalingon
gikan kaniya sa pagpakig-uban ug, ang resulta, mipadayon sa pagbaliwala
kaniya sa matinahuron nga paagi.

“Bisan pa niana, wala sila makahibalo nga sulod sa nadeporma nga lawas ni
Jenni mao ang usa ka igmat nga hunahuna, usa ka bulawanon nga
kasingkasing, ug usa ka dili mapugngan nga espiritu nga nagsinggit nga
madunggan, nga masabtan, nga madawat, ug nga higugmaon. Kinahanglan
nga siya dili ibaliwala, sa matinahuron o sa laing paagi.”

Usa ka adlaw si Jenni mihangyo sa iyang magtutudlo kon mahimo ba siya nga
makasulti diha sa klase. Siya nangayo og usa ka higala nga molingkod tupad
kaniya panahon sa paniudto. Ang klase nahilum og dugaydugay, ug unya usa
ka babaye nga ginganlan og Treasure miboluntaryo.

“ ‘Amiga na ta, Jenni.’ . . . Kini . . . ang nakahatag sa higala ni Treasure nga si
Wendy sa kaisug sa pagpataas sa iyang kamot ug miingon kang Jenni nga siya
usab makighigala ug molingkod sa iyang tapad panahon sa paniudto matag
adlaw. . . .

“Akong namatngonan nga samtang ang mga adlaw nahimong semana nga
sila si Treasure ug Wendy nagsugod sa paghubad sa mga pulong ni Jenni kon
kami dili makasabut kaniya.

“Samtang ang mga estudyante nagsugod pagkakita kon unsa ka matahum,
maalamon nga tawo si Jenni, misugod sila sa pagdapit kaniya sa mga kalihokan
[ug] mitabang kaniya sa iyang mga kalisud. . . . Ang mga kauban sa klase ni Jenni
mitabang kaniya nga makaamgo kon unsa siya ka talagsaon nga tawo. [Sila]
mipaapil kaniya sa ilang grupo sa suod nga mga higala ug mitabang kaniya nga
mobati nga siya nalakip; [ilang] nakita pinaagi sa iyang kakulangan ang espesyal
nga mga panginahanglan sa iyang kasingkasing—usa ka batan-on nga babaye
nga buot nga madawat ug masabtan” (Victor W. Harris, “The Miracle of Jenni,”
New Era, Mar. 1996, 12–14).

• Ngano nga ang klase mibaliwala ni Jenni sa sinugdanan?

• Unsa ang nadiskobrehan sa klase sa dihang sila nakaila na ni Jenni?

• Sa unsa nga paagi kita makakat-on sa pagtan-aw lapas sa lawasnon nga mga
kalainan aron makasabut sa bili sa matag tawo diha sa panan-aw sa Dios?
(Tan-awa sa 1 Samuel 16:7.)
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Higugmaa ang Imong Silingan

Katuyoan Aron pagdasig sa mga sakop sa klase sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo nga
“mohigugma sa iyang silingan” (Mateo 22:39).

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 22:35–39; Marcos 6:30–44; Lucas
10:25–37; Juan 19:25–27; 1 Juan 4:20–21; 3 Nephi 17:7–13, 17–23; Moroni
7:46–48.

2. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang mga hulagway nga Si Jesus Nag-ayo sa mga Nephites (62541; Pakete sa

Mga Hulagway sa Ebanghelyo 317); Si Jesus Nag-ampo uban sa mga Nephie
(62542); Ang Maayo nga Samarianhon (62156; Pakite sa Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 218); ug Pag-ampo sa dili pa Matulog (62217).

b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan
alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase
sa pagdala sa ilang kaugalingong kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang Ginoo misugo kanato sa paghigugma sa atong silingan (tan-awa sa Mateo 22:39).
Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpalambo og gugma alang sa tanang mga tawo
pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Jesus ug pinaagi sa pag-ampo aron mapuno sa
gugma nga putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Gugma: Ang Labing Mahinungdanon nga Sugo

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Sa dili pa ipahayag ang hilisgutan sa leksyon, ipangutana ang mosunod nga
pangutana:

• Sa tanan nga mga kasugoan, hain sa inyong hunahuna ang pinakamahi-
nungdanon?

Tuguti ang mga sakop sa klase sa paghatag og mga tubag niini nga pangutana.
Dayon ipasabut nga sa makausa usa ka tawo ang misulay sa paglansis ni Jesus
pinaagi sa pagpangutana sa sama nga pangutana (tan-awa sa Mateo 22:35–36).
Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang tubag ni Jesus diha sa Mateo
22:37–38.

Isulat ang Higugmaa ang Ginoo diha sa pisara. Dayon ipabasa ug pamarkahi sa
mga sakop sa klase ang Mateo 22:39.

Isulat ang Higugmaa ang imong silingan diha sa pisara.

• Ngano sa inyong hunahuna nga kining duha ang labing mahinungdanon nga
kasugoan?
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• Sa unsa nga paagi nga ang pagsunod niini nga mga kasugoan makahimo nga
mas sayon sa pagsunod sa ubang mga kasugoan?

• Sa unsa nga paagi nga ang sugo sa paghigugma sa atong silingan “nahisama
ngadto” sa sugo sa paghigugma sa Ginoo?

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 1 Juan 4:20–21.

• Ngano nga imposible ang paghigugma sa Dios ug sa samang higayon
maglagot sa ubang mga tawo?

Ipasabut nga ang propeta Mormon nagtudlo usab nga kinahanglan mahigugma
kita sa usag usa. Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Moroni
7:46–47.

• Unsa ang putli nga gugma? (Ang tiunay nga gugma ni Kristo.)

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Mormon miingon nga “kon [kita] walay
gugma nga putli, [kita] walay kapuslanan”?

• Ngano nga usahay malisud ang pagbaton og putli nga gugma alang sa tanang
mga tawo?

Ipasabut nga kining leksyon naghisgut og tulo ka mga butang nga atong
mabuhat nga makatabang kanato sa pagbaton og gugma nga putli.

Ang Manluluwas Naghatag og Hingpit nga Panig-ingnan sa Gugma

Panaghisgutan nga
ginamit ang pisara
ug kasulatan

Isulat ang mosunod diha sa pisara:

Kita makapalambo og gugma nga putli pinaagi sa:

1. Pagsunod sa panig-ingnan sa Manluluwas

Basaha uban sa mga sakop sa klase ang mga tudling sa mga kasulatan nga gilista
sa ubos. Pamarkahi sa mga sakop sa klase ang hugpong sa mga pulong diha sa
mga tudling nga nagpakita sa hingpit nga gugma sa Manluluwas alang sa tanang
mga tawo. Human ninyo mabasa ang matag tudling, hangyoa ang mga sakop sa
klase sa pagpakigbahin sa hugpong sa mga pulong nga ilang namarkahan ug
mosulti kon ngano nga sila mipili niadto nga hugpong sa mga pulong.

1. 3 Nephi 17:7–13, 17–23. Si Jesus mipanalangin sa mga Nephites. (Ipakita ang
mga hulagway ni Jesus nga nag-ayo sa mga Nephites ug si Jesus nga nag-ampo
uban sa mga Nephites samtang kamo naghisgut niini nga tudling. Mahimo
nga ikaw mogamit sa bahin sa video nga gilista diha sa ikaduha nga kalihokan
sa pagpalambo.)

2. Marcos 6:30–44. Sa diha nga ang mga tawo misunod ni Jesus ug sa iyang mga
Apostoles, si Jesus nagtudlo kanila kaysa papahawaon sila, ingon sa gihangyo
sa iyang mga Apostoles. Sa diha nga ang mga katawhan gipanggutom, sa
milagroso nga paagi siya mipakaon kanila.

3. Juan 19:25–27. Si Jesus, samtang diha sa krus, naghangyo nga ang iyang
inahan amumahon.

• Giunsa pagtagad ni Jesukristo ang uban? Unsa nga mga butang ang atong
mabuhat aron pagsunod sa iyang panig-ingnan?
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Ang Pag-alagad sa Uban Makatabang Kanato nga Mopalambo sa Gugma nga Putli 

Panaghisgutan
ginamit ang pisara
ug kasulatan

Idugang 2. Paghatag og pangalagad nganha sa pisara.

Ipasabut nga sa makausa human si Jesus mipasabut sa kasugoan sa paghigugma
sa atong silingan, usa ka tawo nangutana kaniya, “Ug Kinsa man ang akong
silingan?” (tan-awa sa Lucas 10:25–29). Si Jesus mitubag pinaagi sa pagsulti og
sambingay, o usa ka istorya nga gitumong aron sa pagtudlo og leksyon.

Ipakita ang hulagway sa maayo nga Samarianhon, ug ipabasa sa mga sakop sa
klase ang sambingay sa maayo nga Samarianhon diha sa Lucas 10:30–35. Dayon
ipatubag nila ang gipangutana sa Manluluwas:

• “Hain man nining tulo . . . ang silingan sa tawo nga nahulog ngadto sa mga
kamot sa mga tulisan?” (Lucas 10:36).

Human ang mga sakop sa klase mitubag sa pangutana, pabasaha sila sa tubag
diha sa Lucas 10:37. Ipasabut og maayo nga ang tanang mga katawhan atong
mga silingan. Dapita ang mga sakop sa klase sa “paglakaw . . . ug buhata ang
ingon,” ingon sa gisulti sa Manluluwas.

• Unsa ang pipila ka mga butang nga atong mabuhat aron mahimong maayo
nga mga silingan ngadto sa tanan nga mga katawhan? Sa unsa nga paagi ang
pagka maayo nga silingan makatabang kanato nga makapalambo sa gugma
nga putli?

Istorya ug
panaghisgutan

Isaysay diha sa imong kaugalingon nga pulong ang mosunod nga istorya:

“Ang yelo hinay nga nagpangatagak didto sa tugnaw, malisud nga kayutaan sa
Canada. Sa ibabaw usa ka simburyo sa abuhon, walay kinabuhi nga mga
panganud nga gisagulan sa hubo nga mga kahoy sa aspen diha sa yuta,
nagpakita og masulub-on nga hulagway. Nagtakilid ako nga nagtutok ngadto sa
gawas sa bintana sa among [trak de karga]. Ang talan-awon sa gawas mitukma sa
akong kaugalingon nga nawad-an sa paglaum nga mga espiritu. Ang akong
kauban, si Elder Hancock, nag hum sa ‘Joy to the World’ sa iyang kaugalingon,
nga nagpahiyum og dyutay ug hinay nga nagtoktok sa iyang mga tudlo diha sa
gunitanan sa manibela. Pasko, ang akong unang higayon nga layo sa panimalay,
moabut na sa tulo na lang ka adlaw. Kanunay ako nga malingaw sa sama ka
ingon nga tradisyonal nga Pasko matag tuig sa panimalay. Apan nabiyaan na
nako kana ug layo kaayo sama sa akong pamilya. Buot ako nga kining Paskoha
mahimo nga sama sa gihapon apan nahibalo ako nga dili kini mahimo. . . .

“ . . . Ang among apartment walay bisan unsang timailhan sa Pasko. Gani kami
walay panahon sa pagbutang og kahoy alang sa pasko. Sa sinugdanan
nagkasabut kami sa pagpalabay sa tibuok adlaw sa Pasko pinaagi sa aktibo nga
misyonaryong buhat, apan si Elder Hancock nakamatikud dayon sa akong
kakulang sa kadasig ug mipahigayon alang kanamo nga manihapon uban sa
pipila mga sakop niana nga gabii.

“ ‘Elder,’ siya miingon samtang nagpaingon kami ngadto sa lungsod, ‘ang imong
gikinahanglan labaw pa sa pabo nga panihapon mao ang usa ka gamay nga
ATNGNK (Ang tiunay nga gugma ni Kristo) sa imong kinabuhi.’ Mingisi siya sa
iyang kaugalingon nga daw nakapadayag siya og usa ka malantip nga
komentaryo. Mitan-aw ako sa gawas sa bintana, nga nagpakaaron ingnon nga ako
siyang gibalewala. Sa kanunay naghunahuna ko kon giunsa niya sa pagpabilin nga
masadyaon. Ang iyang paningkamot sa pagtudlo kanako sa mga panaghisgutan,
ug ang pag-atiman sa erya nga bag-o namong giablihan, tingali malisud alang
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kaniya, bisan pa niana wala gayud ako makadungog kaniya nga nagreklamo o
nawad-an sa kadasig. Hinoon, ako may nagsigeg bagutbot para namong duha.
Naghunahuna ako kon unsay gipasabut niya sa ATNGNK. Tingali pipila ka bag-o
nga pulong sa misyonaryo nga walay usang nagtagad sa pagsulti kanako.”

Isulat ang ATNGNK diha sa pisara. Dayon padayon sa istorya:

“Mihunong kami didto sa lapad nga kalye didto sa mas karaan nga bahin sa
lungsod, miparada sa among trak, ug misugod sa pagpangita. Ang tabla nga
mga agianan ibabaw sa mikaging nga yuta nabali samtang kami mitunob niini.
Ang mga balay niini nga kalye mga gubaon, walay pintal, ug sama sa walay
kinabuhi. . . . Pipila ka mga balay walay tawo. Sa una nga kanto among nakita
ang usa ka gamay nga payag nga, kon itandi, ang ubang mga balay diha sa
kalye daw monindot na lang tan-awon.

“Ang balay walay gipakitang bisan gamay nga timailhan nga napintalan kini.
Walay mga outlet sa suga nga gitaud, wala kami makakita dinhi og kuryente.
Ang akong kauban mituktok sa pultahan. . . . Gamay nga hinay nga mga tunob
nagagikan sa luyo sa balay ug nagpaingon sa pultahan. Kini miigot sa pag-abli,
ug akong nakita ang usa ka tigulang na kaayo nga babaye nga angayan nang
ibutang sa musiyom.

“Ang babaye may gitas-on nga upat ug tunga ka tiil. Ang iyang nawong napuno
sa mga kunot, tungod lamang sa pagpaninguha og maayo nga akong maaninaw
ang duha ka mahait, sama ka itom sa karbon nga mga mata nga naglili sa mga
giwang. Midapit siya sa pagpasulod kanamo. Ingon sa akong gihunahuna, ang
iyang panimalay gubaon usab sa sulod, bisan pa niini kini hilabihan ka limpyo.

“Ang iyang ngalan mao si Ginang Evar, ug siya usa ka 98-anyos nga lalin gikan
sa Poland. Misulay kami pagtudlo sa panaghisgutan, apan kini malisud—siya
gimingaw pag-ayo. Bag-o pa lamang niyang nahibaloan nga walay usa sa iyang
mga anak ang mauli alang sa Pasko, ug busa siya mag-inusara. Gibati ako og
kasubo alang niini nga babaye, apan kami adunay trabaho nga pagabuhaton.
Nagsultihanay kami og dugayguday ug dayon mibiya.

“Sa misunod nga adlaw nahuman namo ang among mga pangandam alang sa
Pasko. Among gihangyo ang Relief Society sa pagluto kanamo og pipila ka mga
keyk aron dad-on ngadto sa among mga gipangtudloan. Daghan ang misugot,
ug sa wala madugay ang among gamay nga apartment napuno sa nagkalailain
nga mga keyk. Usa ka igsoon nga babaye midala kanamo og tulo. Siya miingon
nga siya buot moluto og usa alang kanamo, apan nangatarungan nga kon siya
moluto og duha among ipanghatag ang duha, busa siya nagluto og tulo.
Mipahiyum ako niana apan dili makalikay sa paghunahuna kon unsa kahaw-
ang nga tan-awon ang among dapit nga walay usa ka kahoy alang sa pasko.

“Ang pasko daling miabut, sa usa ka tin-aw nga masanagong adlaw. Ang akong
tiyan mao ra og gibaligtos sa paghunahuna sa pagsulod sa mga panimalay sa mga
tawo nga among gitudloan sa adlaw sa Pasko. Kon si Elder Hancock ginerbiyos,
iyang kining gitagoan pag-ayo. Milungtad og hapit tibuok adlaw ang
pagpanghatud sa among mga keyk. Ang mga tawo nalipay sa pagkakita kanamo,
silang tanan, bisan ang usa ka tawo nga sa una mipagawas kanamo. Sa pagkasalup
sa adlaw usa na lamang ka keyk ang nahabilin, ang amo na lang nga keyk, ug ang
among panihapon mga tunga sa oras pa. Sa diha nga kami misakay na sa trak
naghunahuna ko og init nga inasal nga pabo nga may palaman nga sinaglan og
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mga cranberry. Si Elder Hancock mihunong sa makadiyot aron pagtan-aw og usa ka
butang samtang siya mipadailos. Ako mitan-aw ug walay nakita—gawas nianang
lumbay sa karaan nga mga balay nga among gisuroy sa sayo pa. Nanagharag kini sa
makalibog nga mga angulo, ang kang Ginang Ivar ang labing ngil-ad.

“ ‘Kana mao ang balay nga iyang gitan-aw,’ naghunahuna ako sa akong
kaugalingon. Nakaila kaayo ako sa akong kauban. ‘Buot niya nga dili kami
moadto sa among sabut sa panihapon aron among ihatag ang among katapusan
nga keyk niana nga tigulang nga babaye.’ Siya milingi ug nakakita kanako nga
nagtan-aw usab sa balay. Nagkasugat ang among mga mata, ug siya nagpaabut,
nakaila usab siya og maayo kanako. Nag-agad kini sa akong desisyon.

“Ako naghunahuna sa panimalay sa smiyembro nga nagpaabut kanamo—
maabiabihon, madanihon, puno sa kinabuhi. Dili man namo sayop nga walay
usa sa mga anak sa tigulang nga babaye nga makapauli. Dili gani siya makasabut
sa panaghisgutan, busa nganong maghasulhasol pa man?

“Mitakilid ko ug naghunahuna bahin sa among panimalay. Ang akong igsoong
babaye mahibalik gikan sa eskwelahan, ug ang akong igsoong lalaki moadto sa
amo uban sa iyang pamilya. Apan unsa kaha kon, tungod sa pipila ka mga
katarungan, walay usa kanamo nga makapauli? Unsa kaha kon kana ang akong
inahan maoy mag-inusara sa adlaw sa  Pasko? Usa ka bugon nga ingon ka dako
sa bunga sa grape mibabag sa akong tutonlan.

“Mipasiplat ako ngadto ni Elder Hancock ug miingon, ‘Dili man kaayo ko
ganahan sa keyk.’

“Siya mingisi. Mihunong kami aron sa pagtelepono aron balibaran ang pamilya
nga miyembro ug dayon daling mipadagan sa sakyanan aron sa pagpahimulos
sa nahabilin sa adlaw sa pagpakig-uban sa usa ka mahinungdanon nga babaye.
Siya misaysay kanamo og mga istorya sa iyang yutang natawhan ug sa sa mga
Pasko panahon sa iyang kabatan-on. . . . Sa wala pa kami mobiya, si Ginang Evar
adunay bag-ong nagtipun-og nga kahoy sa iyang abuhan ug katunga nga keyk
alang sa iyang panudlanan sa pagkaon.

“Sa pagpaingon og balik ngadto sa among apartment misulay ako sa pagsulti
ngadto ni Elder Hancock kon unsa ang akong gibati, apan ang mga pulong dili
lang gyud mogula. Ang telepono nagbagting sa among pagsulod. Gitubag kini ni
Elder Hancock samtang ako nagtempla ug init nga tsokolate.

“ ‘Tag-ana unsa?’ siya mipahibalo, human sa mubo nga panaghisgut. Ibalin na ko.’

“Wala ako mahibalo kon unsa ang isulti, dihay daghan kaayo. Sa katapusan
nakasulti ako sa hinanali, ‘Maayo, sa dili pa ikaw molakaw adunay usa ka
butang nga akong buot mahibaloan. Unsa ang gipasabut sa ATNGNK?’

“ ‘Kini nagpasabut sa unsa ang imong gibati karong adlawa, Elder Johnson. Ang
ATNGNK nagpasabut sa “Ang Tiunay Nga Gugma Ni Kristo.” Ug kini labaw pa
kalami kay sa panihapon nga pabo.’ Uban niana siya misugod sa pag-impake”
(Kelly Johnson, “The Secret of TPLOC,” New Era, Agos. 1979, 40–42).

• Unsa ang importante nga leksyon ang nakat-unan ni Elder Johnson? Sa unsa
nga paagi kini atong magamit?

Ipasabut nga samtang kita motabang sa uban nga mga tawo, ang atong gugma
alang kanila magtubo.
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Ang Langitnong Amahan Motabang Kanato nga Mopalambo sa Gugma nga Putli

Panaghisgutan
ginamit ang pisara
ug kasulatan

Ipasabut nga si Mormon nagsulti mahitungod sa uban nga mga butang nga
atong mabuhat aron makapalambo sa gugma nga putli. Ipabasa ug pamarkahi 
sa mga sakop sa klase ang Moroni 7:48.

Ipakita ang hulagway sa Pag-ampo sa dili pa Matulog. Idugang 3. Nag-ampo
alang sa panabang ngadto sa lista diha sa pisara.

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang pag-ampo importante sa atong mga
paningkamot sa pagpalambo sa gugma nga putli?

Ipasabut nga kita nagkinahanglan sa panabang sa Langitnong Amahan aron
mapuno niining matang sa gugma. Siya mupuno kanato sa gugma nga putli kon
kita kinasingkasing nga mangayo niana nga panalangin ug mohimo og usa ka
paningkamot sa pagsunod sa panig-ingnan sa Manluluwas diha sa atong
pagkigrelasyon sa uban.

Pagpamatuod Ipakigbahin ang inyong pagpasalamat alang sa gugma sa Langitnong Amahan
ug Jesukristo kanato, ug mopamatuod sa hingpit nga kalipay nga moabut kanato
kon kita adunay gugma nga putli alang sa uban.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpalambo og gugma alang sa ilang mga
silingan pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Jesukristo, maghatag og
pangalagad, ug mag-ampo aron mapuno uban sa “ang tiunay nga gugma ni
Kristo” (Moroni 7:47).

Mga kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit og usa o pipila niining mga kalihokan sa panahon sa

klase.

1. Kantaha uban sa mga sakop sa klase ang "Maghigugmaay" (Manwal sa
Primary: PAM-B, 241).

2. Kon ang Book of Mormon nga Video Presentations (529112) anaa, ipakita ang
"Hingpit nga Kalipay," upat ka minutos nga bahin, nga may kalabutan sa
inyong pagbasa sa E Nephi 17:7–13, 17–23.

3. Paghimo og kopya sa tanghaga diha sa sunod nga pahina alang sa matag sakop
sa klase. Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka kopya sa tanghaga ug bolpen
o lapis. (Kon dili makopya,, andama ang tanghaga diha sa poster ug himoa nga
magtinabangay sa pagtrabaho ang mga sakop sa klase.) Ipasabut nga usa sa
kasulatan nga mga mensahe nga gihisgutan niini nga Kon ang Book of Mormon
nga Video Presentations (529112) anaa, ipakita ang "Hingpit nga Kalipay," upat
ka minutos nga bahin, nga may kalabutan sa inyong pagbasa sa E Nephi
17:7–13, 17–23. nga leksyon gitagoan diha sa tanghaga. Sultihi ang mga sakop
sa klase sa pagsugod sa ikaduha nga letra diha sa tanghaga, A, ug isulat ang
matag ikaduha nga letra diha sa mga blanko aron sa pagpangita sa mensahe
(“Ang gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo, ug kini molahutay
sa kahangturan”).
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Leksyon

34
Pagpasaylo sa Uban

Katuyoan Aron pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagpangita  sa kalinaw nga magagikan
sa pagpasaylo sa uban.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-I ang Genesis 45:1–15; Mateo 5:43–45; 18:21–22;
Lucas 15:11–32; 1 Nephi 7:8–21; Moroni 6:8; Doktrina ug mga Pakigsaad
64:9–10.

2. Isulat ang mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan diha sa linain nga piraso
sa papel: Moroni 6:8; Mateo 18:21–22; Doktrina ug mga Pakigsaad 64:9–10;
Mateo 5:43–45.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka piraso nga papel nga himoon og usa ka papel nga ayroplano (tan-

awa sa pahina 235).
b. Papilit nga tape.
c. Usa ka sensilyo, gamay nga bato, o uban nga gagmayng pabug-at.
d. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan alang

sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan diha sa klase sa matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Kon atong pabug-atan ang atong mga kaugalingon uban sa kasuko, kayugot, ug
panimalus, atong giwagtang ang mga panalangin sa pag-angkon og giya sa Balaang
Espiritu. Atong gidapit ang espiritu sa kaaway sulod sa atong mga kinabuhi ug sa
ingon nagpugong sa atong kaugalingong paglambo ngadto sa kahimayaan kon kita
dili mapasayloon. Atong gidapit ang Balaang Espiritu sulod sa atong mga kinabuhi
kon kita magsunod sa panig-ingnan ni Jesukristo ug tinuod nga mopasaylo.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Kita Gisugo sa Pagpasaylo sa Tanang mga tawo

Panaghisgutan 
ug kinutlo

• Unsa ang ipasabut sa pagpasaylo sa usa ka tawo?

Human ang mga sakop sa klase makahigayon sa pagtubag, hangyoa ang mga
sakop sa klase sa pagbasa sa mosunod nga pamahayag ni Elder Richard G. Scott
sa korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang pagpasaylo . . . magtugot sa gugma sa Dios sa paghinlo sa inyong
kasingkasing ug hunahuna sa hilo sa kayugot. Kini molimpyo sa inyong sa
kaisipan sa tinguha sa pagpanimalus. Kini mohimo og dapit alang sa pagputli,
pag-ayo, pagpahiuli sa gugma sa Ginoo” (sa Conference Report, Abr. 1992, 45;
o Ensign, Mayo 1992, 33).

Ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga ang pagpasaylo sa uban wala
magpasabut sa pag-uyon sa ilang sayop nga binuhatan og kalapasan. Ang



pagpasaylo sa usa ka tawo nagpasabut nga uban sa panabang sa atong Langitnong
Amahan, kita makalimpyo sa atong mga kasingkasing sa kasuko o kayugot ngadto
sa malapason, mohunong sa paghunahuna niana nga kalapasan, ug bation ang
kalinaw. Kini nga paagi dili sa kanunay sayon o madali, apan ang Langitnong
Amahan motabang kanato samtang kita maningkamot sa pagpasaylo.

Kalihokan ginamit
ang kasulatan ug
panaghisgutan

Hatagi ang matag sakop sa klase (o gamay nga pundok sa mga sakop sa klase) og
usa sa mga piraso sa papel nga imong giandam uban sa pakisayran sa kasulatan
diha niini.

Ipapangita ug ipabasa sa mga sakop sa klase ang ilang mga pakisayran. Paghatag
og igo nga panahon alang sa matag sakop sa klase nga makasabut sa mensahe sa
kasulatan. Dayon ipangutana ang mosunod, ug ipatubag sa mga sakop sa klase
pinaagi sa pagbasa og kusog sa kasulatan nga nagtubag sa pangutana.

1. Unsa ka sagad ang Ginoo andam nga mopasaylo? (Moroni 6:8.)

• Ngano nga importante alang kanato sa pagbaton sa sama nga pagkaandam
nga mopasaylo? (Ipasabut og maayo nga aron mahimo nga labaw ka sama
sa Ginoo, kinahanglan gayud nga kita maningkamot sa pagsunod sa iyang
panig-ingnan, bisan kon usahay kini malisud.)

2. Unsa ka sagad kita kinahanglan mopasaylo sa uban? (Mateo 18:21–22.
Mahimo nga ikaw mopasabut nga si Jesus wala magpahayag og tukma nga
gidaghanon sa mga higayon nga kita kinahanglan nga mopasaylo, siya
naggamit sa dako nga numero aron sa pagpakita nga kita kinahanglan nga
mopasaylo kanunay kon gikinahanglan.)

• Unsa ka sagad kita mohangyo sa Ginoo sa pagpasaylo kanato? (Pahinumdumi
ang mga sakop sa klase nga kitang tanan nanginahanglan sa pagpasaylo sa
Ginoo. Kita kinahanglan nga maningkamot sa pagpakita sa uban sa sama nga
pagkamabination ug pagkamaloloy-on nga gipakita sa Ginoo kanato.)

3. Ngano nga kinahanglan mopasaylo kita sa uban? (D&P 64:9–10.)

• Sa unsa nga paagi nga mas dakong sala ang pagdumili sa pagpasaylo sa usa
ka tawo? (Kon kita modumili sa pagpasaylo sa uban, kita mahimo nga
mapuno sa kasuko, kayugot, ug magtinguha sa pagpanimalus. Kini nga mga
pagbati makahimo kanato nga mawad-an sa pagpakig-uban sa Espiritu Santo
ug mohimo niini nga labaw pa ka lisud alang kanato sa pagsunod sa ubang
mga baruganan sa ebanghelyo. Ingon man, kon kita dili mopasaylo sa usa ka
tawo,  labaw pa ka lisud alang niana nga tawo sa pagtuman sa iyang
kaugalingong pamaagi sa paghinulsol.)

4. Unsa nga mga panalangin ang gisaad sa Ginoo kanato kon kita mapasayloon
ngadto sa uban? (Mateo 5:43–45.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpasaylo sa uban makahimo kanato nga “mga
anak sa atong Amahan sa Langit”?

Ang Pagpasaylo sa Uban Makahatag Kanato og Kalinaw

Praktikal nga
paghulagway 
sa leksyon

Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa paghimo og papel nga ayroplano, o
paghimo og usa sa imong kaugalingon. Pagpapilit og usa ka sensilyo, bato, o
pabug-at sa pikas kilid sa ayroplano. Barug diha sa sama nga bahin sa lawak sa
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mga sakop sa klase, ug hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa paglabay og hinay
sa ayroplano ngadto sa pikas dapit sa lawak. Sunod, punita ang ayroplano ug
tangtanga ang gipapilit nga butang. Ipalabay pag-usab sa sakop sa klase ang
ayroplano. Human ang sakop sa klase makabuhat sa ingon sa pipila ka mga
higayon, hiposa ang ayroplano, ug ipangutana ang mosunod:

• Sa unsa nga paagi nga ang usa lamang ka gamay nga pabug-at nakapugong sa
ayroplano sa pagtarung og lupad?

Ipasabut nga ang pagpapilit og pabug-at sa pako sa papel nga ayroplano sama 
ra sa nagtanum og kayugot. Kon kita modumili sa pagpasaylo sa uban, kita
nagdaladala og bug-at nga buot nga nagpugong kanato sa pagbiyahe sa higpit ug
pig-ot nga dalan nga buot sa Amahan sa Langit alang kanato. Mahinungdanon
nga mopasaylo sa uban aron kita makapahimulos sa panag-uban sa Balaang
Espiritu ug motubo sa pagkaespirituhanon.

Kinutlo ug
panaghisgutan

Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa mosunod nga pamahayag nga
gihimo ni Elder Gordon B. Hinckley sa diha nga siya usa pa ka sakop sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Walay kalinaw ang paghambin sa nanglabay nga mga kaligutgot. Walay kalinaw
sa paghandom sa kasakit sa naalim na nga mga samad. Anaa lamang ang kalinaw
sa paghinulsol ug pagpasaylo. Mao kini ang matam-is nga kalinaw ni Kristo,
kinsa miingon, ‘Bulahan ang mga magbubuhat og kadaitan, kay sila pagatawgon
nga mga anak sa Dios’ (Mateo 5:9)” (sa Conference Report, Okt. 1980, 88; o
Ensign, Nob. 1980, 63).

• Ngano nga malisud nga mobati og kalinaw kon kita dili mopasaylo sa uban?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpasaylo sa uban makatabang kanato nga
mahimong mga tigpasiugda sa kalinaw?

Istorya ug
panaghisgutan

Basaha ang mosunod nga istorya, nga gisaysay diha sa kinatibuk-ang komperensya
ni Bishop H. Burke Peterson sa diha nga siya usa pa ka Unang Magtatambag sa
Presiding Bishopric:

“Sa panahon sa Ikaduhang nga Gubat sa Kalibutan dihay makalilisang nga mga
panig-ingnan sa pagsinalbahis sa tawo ngadto sa laing tawo. Human sa gubat ug
sa diha nga ang mga concentration camp giablihan, dihay dako nga kalagot
taliwala sa maluyahon ug niwang na kaayo nga mga nahabilin nga buhi.. Diha sa
usa ka kampo, ang mga tigpaniid nakamatikod ug usa ka lumad sa Poland nga
daw himsog kaayo ug malinawon nga sila naghunahuna nga tingali siya bag-o pa
nga nabilanggo. Nakugang sila sa pagkasayud nga siya didto labaw pa sa unom
na ka mga tuig! Dayon, sila nangatarungan, nga siya wala tingali mag-antus sa
makalilisang nga mga pagtampalas ngadto sa iyang mga sakop sa pamilya nga
gihimo sa kadaghanan sa mga bilanggo. Apan sa diha nga gipangutana siya, ilang
nasayran kon sa unsa nga paagi ang mga sundalo miabut ngadto sa iyang
dakbayan, gipalinya diha sa paril ang iyang asawa, duha ka anak nga mga babaye,
ug tulo ka gagmay nga anak nga mga lalaki, dayon gipamusil sa masinggan. Bisan
kon siya nangamuyo nga mamatay uban kanila, siya gipabilin nga buhi tungod
sa iyang kahibalo ug abilidad sa paghubad sa pinulongan.

“Kining taga-Poland nga amahan miingon: ‘Ako kinahanglan nga mohukom diha
dayon . . . kon kasilagan ko ba ang mga sundalo kinsa mibuhat niini. Usa kadto ka
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sayon nga paghukom, sa tinud-anay. Usa ako ka abogado. Sa akong pagbansay
akong nakita . . . kon unsa ang mahimo sa kayugot ngadto sa mga hunahuna ug
mga lawas sa mga katawhan. Ang kayugot bag-o pa lamang nga mipatay sa unom
ka mga tawo nga labing mahinungdanon kanako sa kalibutan. Ako mihukom
dayon nga ako mopahigayon sa nahabilin sa akong kinabuhi—bisan kon pipila ka
mga adlaw o daghang mga tuig—mohigugma sa matag tawo nga akong ikasugat’
(George G. Ritchie uban ni Elizabeth Sherrill, Return from Tomorrow [Waco, Texas:
Chosen Books, 1978], p. 116)” (sa Conference Report, Okt. 1983, 84–85; o Ensign,
Nob. 1983, 60).

• Unsa kaha nga mga katarungan ang ihatag niini nga tawo kon siya mipili nga
dili mapasayloon?

• Unsa kaha ang mahitabo niini nga tawo kon siya mipahigayon sa tanan niyang
panahon sa pagkasuko ug nagplano sa iyang panimalus?

• Sa unsang paagi nga ang iyang paghukom nga mopasaylo nakahimo og
kalainan sa iyang kinabuhi?

Ang mga Kasulatan Naglangkub og Daghang mga Panig-ingnan sa Pagpasaylo

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Basaha ug hisguti uban sa mga sakop sa klase ang mosunod nga mga panghitabo
sa kasulatan nga naghulagway sa pamaagi sa pagpasaylo:

1. Si Nephi nag-awhag sa iyang igsoon nga mga lalaki sa pagbaton og hugot nga
pagtuo diha sa Ginoo (1 Nephi 7:8–21).

• Unsa ang nabuhat nila ni Laman ug Lemuel nga gikinahanglan ni Nephi
nga mopasaylo?

• Unsa ka dugay si Nephi nakahukom aron pasayloon ang iyang igsoon nga
mga lalaki?

2. Si Jose mipaila sa iyang igsoon nga mga lalaki, kinsa mibaligya kaniya ngadto
sa Ehipto (Genesis 45:1–15).

• Sa diha nga si Jose mipaila sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang igsoon
nga mga lalaki, kinsa ang iyang gikabalak-an og una? (Ang iyang amahan
ug ang iyang igsoon nga mga lalaki.)

• Giunsa ni Jose sa pagpakita ngadto sa iyang igsoon nga mga lalaki nga siya
mipasaylo kanila? (Siya miatiman kanila ug sa ilang mga pamilya sa
panahon sa kagutom.)

3. Ang mausikon nga anak nga lalaki nga mipauli sa panimalay (Lucas 15:11–32).

• Unsa ang reaksyon sa amahan sa mausikon nga anak sa diha nga mipauli
ang iyang anak nga lalaki?

• Unsa ang reaksyon sa magulang nga lalaki sa diha nga ang mausikon nga
anak nga lalaki mipauli? Unsa ang atong makat-unan gikan sa tubag sa
amahan ngadto sa iyang magulang nga anak nga lalaki?

Kinutlo ug
panaghisgutan

• Kinsa ang nagahatag kanato og labing maayo nga panig-ingnan sa pagpasaylo
nga sundon? (Ang Manluluwas.)

Leksyon 34
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Basaha ang mosunod nga pamahayag mahitungod sa mapasayloon nga gugma
ni Kristo:

“Sa tibuok niya nga kinabuhi siya nabiktima sa kangil-ad. Isip usa ka bag-ong
natawo nga masuso siya sa hilom nga gipalayo aron pagluwas sa iyang kinabuhi
tungod sa pahimangno sa usa ka anghel diha sa usa ka damgo. . . . Sa katapusan
sa iyang mabudlay nga kinabuhi siya mibarug diha sa kalinaw, pinugngan,
balaanon nga kaligdong. . . .

“Siya gibunalan, gikastigo sa kagamhanan. Siya nagsul-ob og mga tunok nga
korona. . . . Siya gibiaybiay ug gibugalbugalan. Siya miantus sa tanang pakaulaw
sa mga kamot sa iyang kaugalingong mga katawhan. . . . Siya gipugos nga mopas-
an sa iyang kaugalingon nga krus. . . . Sa katapusan, uban sa mga sundalo ug sa
mga namasangil kaniya, siya mitan-aw ngadto sa Romano nga mga sundalo ug
misulti niining imortal nga mga pulong: ‘Amahan, pasayloa sila , kay wala sila
makasabut sa ilang ginabuhat.’ (Lucas 23:34)” (Spencer W. Kimball, The Miracle of
Forgiveness [1969], 279–80).

• Paghunahuna og pipila ka mga butang nga nabuhat sa uban nga nakapasakit
o nakapasilo kaninyo. Sa unsa nga paagi ang panig-ingnan sa Manluluwas
nakatabang kaninyo sa pagpasaylo sa uban?

Ipasabut og maayo nga bisan kon kita dili makasinati og bisag unsang butang
nga ingon ka bangis sa mga butang nga nasinati sa Manluluwas, kitang tanan
adunay mga kahigayunan sa pagpasaylo sa uban. Ang sugo sa Ginoo nga
mopasaylo sa uban magamit ngadto sa matag usa.

Pagpamatuod Pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pagpasaylo sa uban aron paghatag
kanato og kalinaw ug motabang kanato nga makapahimulos sa panag-uban sa
Espiritu. Ingon nga angay, mahimo nga ikaw makigbahin uban sa imong mga
sakop sa klase sa kasinatian nga imong naangkon uban sa pagpasaylo.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagsunod sa mga panig-ingnan sa Ginoo sa
pagpasaylo sa uban. Dapita sila sa pagpangayo sa iyang panabang sa pagpasaylo
aron usab sila mobati sa kalinaw nga moabut pinaagi sa pagpasaylo sa uban.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Kantaha o basaha uban sa mga sakop sa klase ang ikaduhang bersikulo sa
“Naghunahuna Ka ba sa Pag-ampo?” (Mga Baruganan sa Ebanghelyo, nu. 358–59).

• Ngano nga importante nga kita mag-ampo kon kita naningkamot sa
pagpasaylo sa usa ka tawo?

• Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo alang sa panabang sa Ginoo sa
pagpasaylo sa usa ka tawo makatabang sa pagdala kanato og kapahulayan?

2. Basaha ang mosunod nga mga pamahayag ngadto sa klase. Human sa matag
pamahayag, hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghukom kon ang
pamahayag nagpakita ba sa pagkamapasayloon o dili mapasayloon nga
kinaiya. Hangyoa sila sa pagpasabut sa ilang mga pagpili
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a. Wala siya modapit kanako sa iyang salosalo, busa dili ako modapit kaniya.

b. Gibaliwala niya ako sa diha nga nangayo ako og panabang kaniya. Tingali
nabalaka siya mahitungod sa laing butang.

c. Iyang gikataw-an ang akong buhok, busa akong gikataw-an ang iyang sinul-
uban sa sinina.

d. Tingali ako siya nga pasayloon, apan dili ako makigsulti kaniya.

e. Dili gayud siya motupad og lingkod o makigsulti kanako sa panahon sa
klase. Naglibog lang ko kon maulawon ba siya.

3. Basaha o isaysay ang mosunod nga istorya:

“Mao ra og binuang ang pagpakig-away, ug ang 12-anyos nga si Ava
Rosenberg dili buot makig-away. Apan lain nga 12-anyos sa eskwelahan
magsige og pamugos nga si Ava ang nagkawat sa iyang bolpen.”

Ang batang babaye ug ang iyang igsoon naghimo og makahahadlok nga mga
hulga batok ni Ava. Usa niana ka adlaw, samtang si Ava miadto sa fountain
nga imnanan diha sa eskwelahan, usa ka pundok sa mga tawo miduol kaniya, 
ug usa ka babaye miatake kaniya. Iyang gipatiran ug gisumbag si Ava ug
gipakong ang iyang ulo diha sa yuta.

“Ang inahan ni Ava miadto sa eskwelahan aron sa paghisgot sa mga hulga
batok sa iyang anak nga babaye. Sa diha nga siya miabut , iyang nakit-an si
Ava nga diha sa opisina nga diha sa kahimtang sa grabe nga kalisang—ang
iyang nawong nagluspad, nanghubag ug nagkadugo, ang iyang apapangig
grabe nga nalisa.

“ ‘Miistar kami og daghang mga oras didto sa ospital,’ si Sister Rosenberg
miingon. Ang misunod mao ang usa ka kalisud sa dili malampuson nga mga
operasyon, nga sa katapusan misangko sa pagsumpay og bukog gikan sa ubos
nga apapangig ngadto sa itaas nga apapangig, nga gipalig-on sa usa ka plata
nga titanium ug mga roska. Ang resulta, ang iyang nawong grabe kaayo nga
nasamad ug siya diha sa hilabihan nga kasakit.”

• Unsa ang inyong gibati mahitungod sa babaye kinsa miatake kang Ava?
Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Ava mahitungod kaniya?

Ipadayon ang istorya:

“Sa katapusan si Ava migula gikan sa ospital sa usa ka Sabado. Ang sunod adlaw
mao ang Domingo sa pagpuasa, ug sa panahon sa miting sa pagpamatuod si
Ava mibarug aron mosulti. Sa linawas malisud ang pagporma sa mga pulong,
ug mga luha mipuno sa iyang mga mata. Apan si Ava adunay importante nga
isulti. Iyang gihangyo ang kongregasyon sa pagpuasa ug pag-ampo—nga ang
Ginoo mopanalangin sa batang babaye nga mibuhat niini ngadto kaniya.

“ ‘Ang mga ulat sa akong mga samad mamaayo ra,’ si Ava miingon. ‘Apan ang
babaye nga miatake kanako adunay lawom nga ulat sa sulod. Ako adunay usa
ka mahigugmaong pamilya ug ebanghelyo nga mopalahutay kanako. Siya
walay bisag usa. Pag-ampo alang kaniya. Pag-ampo nga ang mga misyonaryo
makakita kaniya ug motudlo kaniya, aron siya mausab gikan sa kayugot
ngadto sa paghigugma.’
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“Daghang diha sa kongregasyon ang natandog sa panig-ingnan sa pagpasaylo
ni Ava. Alang kaniya, bisan pa niana, kini usa lamang ka yano nga butang sa
pagbuhat kon unsa ang gitudlo sa Ginoo. ‘Ato untang higugmaon ang atong
mga kaaway, 'siya tinuoray gyud nga misulti. ‘Sa didto pa ako sa ospital, dili
ako makasulti tungod kay diha ako sa hilabihang kasakit. Apan ako
makahunahuna, ug ako nahinumdom nga naghunahuna sa akong
kaugalingon, Unsa kaha ang buhaton sa Manluluwas?”

Bisan pa man sa nagpadayon nga mga hulga batok kaniya, ug nagbalikbalik
nga mga pagdisdis nga layo sa panimalay, nagpabilin nga kasakit, ug usahay
makapawala sa paglaum nga pagkaayo, ang mga higala ug pamilya ni Ava
nagpamatuod nga sila wala gayud makadungog kaniya nga nagsulti og usa ka
pulong batok sa babaye nga mibun-og kaniya.

“ ‘Tingali magpabilin ang plata sa akong apapangig sa tibuok kong kinabuhi,’
siya miingon. Apan walay sapayan kini tungod kay nahibalo ako nga ayohon
ako didto sa celestial nga gingharian. Maglaum og mag-ampo lamang ako nga
[ang babaye nga miatake kanako] mamaayo usab’ “ (Richard M. Romney,
“Pray for Her,” New Era, Okt. 1994, 44–45).

• Sa diha nga si Ava mibarug diha sa miting sa pagpamatuod, siya mihangyo
sa kongregasyon sa pag-ampo alang sa babaye nga miatake kaniya. Kon si
Ava mibuhat sa kasagaran nga buhaton sa mga katawhan sa iyang
sitwasyon ug mipasulabi sa iyang kasuko, kayugot, ug ang tinguha alang sa
pagpanimalos, unsa kaha ang epekto niini diha kaniya?

• Unsay inyong hunahuna mahitungod sa reaksyon ni Ava ngadto sa mga
panghitabo?
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Ihatag ang Inyong 
Kaugalingon

Katuyoan Aron pag-awhag sa mga sakop sa klase sa paghatag sa ilang mga kaugalingon
pinaagi sa pagpangalagad.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Mateo 25:34–40; Mosiah 2:17.

2. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Usa ka piraso nga papel ug usa ka bolpen o lapis alang sa matag sakop sa

klase.
b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan

alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase
sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan diha sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang gugma nga putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo, naglakip sa usa ka tinguha nga
moalagad. Aron kita mas mahisama ni Kristo, ang matag usa kanato kinahanglan
gayud nga andam nga moalagad sa uban. Si Jesus mitudlo, “Ug bisan kinsay gustong
maghawod kaninyo, kinahanglan ma inyo siyang ulipon” (Mateo 20:27). Tabangi ang
mga sakop sa klase nga makasabut nga sila adunay abilidad sa pag-alagad, ug
awhaga sila sa pagpangita og mga kahigayunan sa pagtabang sa uban.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang mga Resulta sa Pangalagad Makahatag og Impluwensya sa Taas nga

Panahon

Istorya ug
panaghisgutan

Basaha o isaysay ang mosunod nga istorya:

“Usa ka batan-on nga inahan nga sumasakay sa pangabii nga biyahe uban sa iyang
duha ka tuig nga anak nga babaye natanggong tungod sa dautang panahon
[didto] sa airport sa Chicago nga walay dalang pagkaon o limpyo nga sinina alang
sa bata og walay kwarta. Siya duha ka bulan na nga nagsabak ug namiligro nga
makuhaan, busa siya gipahimangnoan sa doktor sa dili pagkugos sa bata gawas
kon kinahanglanon kaayo. Sulod sa dugay nga takna nagsige siyag balhinbalhin
og linya, naningkamot nga makasakay paingon sa Michigan. Ang terminal saba,
puno sa gikapoy, nawad-an sa paglaum, ug gipangsapot nga mga pasahero, ug siya
nakadungog og masawayon nga pasumbingay ngadto sa naghilak niya nga anak
ug sa iyang pagpadailus sa iyang anak pinaagi sa iyang tiil diha sa salog samtang
ang linya mag-irog paingon sa unahan. Walay usa nga mitanyag sa pagtabang sa
nabasa, gigutom, ug naluya nga bata. Dayon, ang babaye sa kaulahian mitaho,
‘Usa ka tawo miduol paingon kanamo ug sa mabination nga pahiyum miingon,
“Aduna ba ako’y ikatabang kanimo?” Sa mapasalamaton nga pangagho akong
gidawat ang iyang tanyag. Iyang gialsa ang akong nagbakho nga gamayng anak
nga babaye gikan sa bugnaw nga salog ug sa mahigugmaon nga paagi gigakos niya
kini samtang iya kining gipikpik og hinay sa bukobuko. Nangutana siya kon
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makausap ba ang bata og usa ka piraso nga gum. Sa diha nga nahilum na ang bata,
iya siyang gikugos ug sa mabination nga paagi miingon ngadto sa ubang diha sa
linya nga nag-una kanako, kon unsa ang akong panginahanglan sa ilang tabang.
Ingon og sila miuyon ug dayon miadto sa lukatanan sa tiket [diha sa atubangan sa
linya] ug mihimo og mga pagpahigayon uban sa klerk alang kanako nga
mabutang diha sa biyahe nga mobiya sa dili madugay. Iya kaming giubanan
ngadto sa usa ka lingkuranan, diin kami nagtabi og kadali, hangtud nga siya
nakasiguro nga mamaayo ra ako. Mipadayon siya sa iyang biyahe. Mga usa ka
semana ang milabay akong nakita ang hulagway ni Apostol Spencer W. Kimball ug
nakaila kaniya nga mao ang estranghero didto sa airport’ ” (Edward L. Kimball ug
Andrew E. Kimball, Jr., Spencer W. Kimball [1977], 334).

• Unsa ang diha-diha mga epekto sa pangalagad ni Presidente Kimball? (Ang
inahan ug ang iyang anak nga babaye nahupay ug nakahimo sa pagsakay sa
ayroplano sa labing dali.)

Pagdrowing og yano nga mga pigura sa tawo diha sa wala nga dapit sa pisara.
Markahi ang dagway og Presidente Kimball. Pagdrowing dayon og dugang duha
ka mga pigura sa tawo nga duol sa tuo niana nga pigura. Ipasabut nga kini
nagpaila sa inahan ug sa iyang anak nga babaye.

Ipasabut nga ang buhat sa pangalagad adunay malungtaron usab nga mga
epekto. Dayon hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa mosunod nga
sulat, nga gipadala ngadto ni Presidente Kimball daghang mga katuigan human
siya mitabang sa babaye didto sa luparanan sa ayroplano:

“Minahal nga President Kimball:

“Usa ako ka estudyante sa Unibersidad sa Brigham Young. Bag-o pa lamang ako
nga nahibalik gikan sa akong misyon didto sa Munich sa Kasadpang Alemanya.
Ako adunay maanindot nga misyon ug nakakat-on og daghan. . . .

“Naglingkod ako diha sa miting sa priesthood sa miaging semana, sa dihang usa
ka istorya gisaysay mahitungod sa usa ka mahigugmaon nga pangalagad nga
imong nahimo mga 21 ka mga tuig na ang milabay didto sa airpor sa Chicago.
Ang istorya gisaysay kon sa unsa nga paagi imong nahibalag ang usa ka batan-
ong mabdos nga inahan uban sa usa ka nagsiyagit nga anak diha sa . . . usa ka
[kahimtang nga] makahasol nga paghulat diha sa taas nga linya alang sa iyang
mga tiket. Siya namiligro nga makuhaan ug busa dili makaalsa sa iyang anak

Presidente
Kimball
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aron paglingaw kaniya. Nakasinati na siya og upat ka nangagi nga pagkakuha sa
gisabak diin nakadugang sa katarungan sa mga mando sa doktor nga dili
moduko o moalsa.

“ . . . Imong gihupay ang naghilak nga bata, ug mipasabut sa kalisud ngadto sa
ubang mga pasahero diha sa linya. Kini nga buhat sa gugma miwagtang sa
kakapoy ug kakulba sa akong inahan. Natawo ako sa paglabay sa  pipila ka mga
bulan didto sa Flint, Michigan.

“Buot lang ako nga magpasalamat kanimo tungod sa imong gugma. Salamat
kanimo sa imong panig-ingnan!” (gikutlo ni Gordon B. Hinckley, sa Dibosyonal
nga Pakigpulong sa Pasko, 18 Dis. 1983).

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Sa diha nga si Elder Kimball mitabang sa babaye didto sa airport, ang tawo
nga misulat niini nga sulat wala pa matawo. Sa unsa nga paagi nga ang buhat
sa pangalagad ni Elder Kimball nakaimpluwensya sa kinabuhi niini nga tawo?

Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagdrowing diha sa pisara og usa ka yano
nga hulagway nga nagpaila sa batan-on nga lalaki nga misulat sa sulat. Dayon
pangutana:

• Kinsa pa kaha ang naimpluwensya niining buhat sa pagkamabination?

Alang sa matag tawo o pundok sa mga tawo nga gihisgutan, ipadugang sa sakop
sa klase nga anaa sa pisara ang laing hulagway nganha sa dayagrama.. Hisguti
kon sa unsa nga paagi ang gihisgutan nga mga tawo tingali naimpluwensya sa
pangalagad ni Presidente Kimball. Ang mga tubag mahimo nga maglakip sa
mosunod:

Ang ubang mga tawo kinsa nagbarug sa linya didto sa luparanan sa ayroplano

Ang empleyado sa lukatanan sa tiket

Mga sakop sa pamilya ug mga higala sa inahan ug sa iyang anak nga babaye

Ang mga tawo didto sa Alemanya kinsa gitudloan sa ebanghelyo sa batan-on
nga lalaki nga mihimo sa sulat

Si Presidente Kimball ug ang iyang pamilya (timan-i nga ang unang istorya
gitala sa usa ka anak ug usa ka apo ni Presidente Kimball)

Mga sakop niini nga klase ug uban kinsa nakadungog sa istorya

Ipasabut nga usa ka buhat sa pangalagad adunay potensyal sa pag-impluwensya
sa mga kinabuhi sa daghang mga tawo.

Ang Pag-alagad sa Uban Maoy Pag-alagad ngadto sa Ginoo

Istorya Ipabasa sa usa ka tawo ang mosunod nga istorya nga gisaysay mahitungod kang
Emma Somerville McConkie, usa ka biyuda kinsa, bisan pa man sa iyang
kaugalingon nga sakit, nakakaplag og panahon ug kusog sa pag-alagad sa uban
kinsa nag-antus (ang kasinatian gisaysay ni Oscar McConkie, anak nga lalaki ni
Sister McConkie):

“Si mama mao ang presidente sa [ward] Relief Society. . . . [Usa ka dili sakop
kinsa misupak sa Simbahan] naminyo sa usa ka Mormon nga babaye. Sila
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adunay pipila ka mga anak, karon sila adunay bag-o nga bata. Kabus kaayo sila
ug si Mama nag-atiman matag adlaw sa bata ug sa pagdala kanila og mga basket
sa pagkaon. . . . Si mama mismo masakiton, ug daghang mga higayon nga hapit
dili makapauli human motrabaho sa panimalay [niini nga pamilya].

“Usa ka adlaw siya mipauli nga hilabihan ka kapoy ug lapoy. Nakatulog siya
diha sa iyang lingkuranan. Siya nagdamgo nga siya nagligo og usa ka gamay nga
bata diin iyang nadiskobrehan nga ang Bata nga Kristo. Siya naghunahuna, O,
unsa ka dako nga dungog sa ingon nga makaalagad sa mao gayud nga Kristo!
Samtang iyang gisabak ang bata, natugob sa kalipay. . . . Ang dili ikasulti nga
kalipay mipuno sa tibuok niya nga pagkatawo. Siya napuno sa himaya sa Ginoo.
Maingon og ang kinauyokan sa iyang mga kabukogan matunaw. Ang iyang
hingpit nga kalipay dako kaayo nga nakapamata kini kaniya. Sa iyang pagmata,
kini nga mga pulong gisulti ngadto kaniya, ‘Maingon nga gibuhat ninyo kini
ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat usab
ninyo kini kanako’ “ (gikutlo ni Bruce R. McConkie, sa “Charity Which Never
Faileth,” Relief Society Magazine, Mar. 1970, 169).

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mateo 25:34–40. Siguroa nga
sila makasabut nga “ang Hari” dinhi niini nga mga bersikulo mao si Jesukristo.

• Unsa ang gipasabut ni Jesus sa dihang siya miingon, “Maingon nga gibuhat
ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon,
gibuhat usab ninyo kini kanako “?

Kon ang mga sakop sa klase nagkinahanglan og tabang sa pagtubag niini nga
pangutana, ipabasa ug pamarkahi nila ang Mosiah 2:17.

• Sa unsa nga paagi nga ang pag-alagad sa uban pag-alagad usab ngadto sa Dios?

Panaghisgutan Dangup og balik ngadto sa istorya mahitungod ni Sister McConkie, ug ipangutana
ang mga mosunod:

• Sa inyong hunahuna ngano nga si Sister McConkie mialagad man niining
batan-on nga pamilya sa ingon ka makugihon? Sa unsa nga mga paagi 
ang iyang mga buhat nagpakita nga siya nag-alagad og labaw pa kay sa
pangatungdanan lamang isip presidente sa Relief Society? Sa unsa nga
paagi kini nga pangalagad nagpakita sa iyang gugma alang sa Ginoo?

• Unsa sa inyong hunahuna giunsa pag-impluwensya sa iyang mga lihok ang
iyang mga pagbati ngadto sa pamilya nga iyang gialagaran? Sa unsa kaha nga
paagi kini nakaapekto sa iyang gugma alang sa Ginoo?

• Pinaagi sa pagtabang sa bana diha sa pamilya, siya nagpakita nga siya andam
nga moalagad sa usa ka tawo kinsa supak sa Simbahan. Ngano man nga ang
atong mga pag-alagad ug gugma dili kutob lamang sa mga sakop sa Simbahan,
pamilya, ug mga higala?

Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga pipila ka mga tawo
moalagad lamang niadtong ilang gikalingawan nga igkauban ug maglikay sa
uban, nagpakita nga ang ilang gugma alang sa uban limitado. Si Jesus nagsugo
kanato sa paghigugma ug moalagad sa matag usa. Kita nagpakita sa atong pagka
andam nga mohatag sa atong mga kaugalingon kon kita mahigugma ug
moatiman mahitungod sa mga katawhan.
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Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Hans B. Ringger sa Kapitoan:

“Kita nagkinahanglan nga motan-aw sa atong palibut, ug kon kita dili makakita sa
kakabus, sakit, ug kawalay paglaum diha sa atong kaugalingong kasilinganan o
ward, kon mao kinahanglan nga kita motan-aw og maayo. Ug hinumdumi, kita dili
mahimo nga mahadlok nga molapas sa atong kaugalingong sosyal o kulturanhon
nga mga palibut. Kinahanglan nga atong wad-on sa atong mga kaugalingon ang
relihiyoso, kaliwat, o sosyal nga pagpamili ug mopalapad sa mga utlanan sa atong
pangalagad. Ang pangalagad kinahanglan nga dili gayud motamay ug dili gayud
sayon. Dili ba sa iyang kaugalingon si Jesus nakigsagol uban niadtong kinsa
gisaway nga dili angay sa nagpakamatarung sa kaugalignon nga mga Pariseo? 
Ug dili ba kadtong mga tawhana mao ang labing nagkinahanglan Kaniya?” 
(sa Conference Report, Abr. 1990, 33; o Ensign, Mayo 1990, 26).

Kinahanglan nga Kita Mangita og mga Kahigayunan sa Pag-alagad

Kinutlo ug
panaghisgutan

Ipabasa sa usa ka tawo kini nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Ang Dios nakamatikod kanato, ug iya kitang gibantayan. Apan sa kasagaran
pinaagi ngadto sa lain nga tawo iyang ihatag ang atong mga panginahanglan.
Busa, mahinungdanon kaayo nga kita moalagad sa matag usa diha sa gingharian.
Ang mga katawhan sa Simbahan nagkinahanglan sa kalig-on sa matag usa,
suporta, ug pagkapangulo. . . . Sa kasagaran, ang atong mga buhat sa pangalagad
naglangkub sa yano nga pag-awhag o maghatag og kalibutanon [ordinaryo] nga
pagtabang uban sa kalibutanon nga mga tahas, apan unsa ka mahimayaon nga
mga sangputanan ang naggikan sa kalibutanon nga mga buhat ug gikan sa gamay
apan tinuyo nga mga binuhatan!” (“Small Acts of Service,” Ensign, Dis. 1974, 5).

• Sa unsa nga paagi nga ang yano nga mga buhat sa pangalagad nagpakita og
gugma? Unsa ang pipila ka mga yano nga mga butang nga atong mabuhat
aron sa pagpakita sa atong gugma alang sa uban?

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag nga gihimo ni Elder M. Russell Ballard sa
usa ka pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya:

“Atong nakita ang lapad, malukupon nga mga panghitabo sa kalibutan; bisan pa
niana, kinahanglan gayud nga atong mahinumduman nga ang mga katuyoan sa
Ginoo sa atong personal nga mga kinabuhi sa kinatibuk-an matuman pinaagi sa
gagmay ug yano nga mga butang ug dili sa pagkamahinungdanon ug talagsaon.”

Wala madugay sa mao gihapon nga pagpakigpulong, si Elder Ballard misulti
mahitungod sa gagmay ug yano nga mga butang nga atong mabuhat aron sa
pagtabang sa uban, mitapos sa:

“Kinahanglan nga dili gayud kita mobaliwala o mopalabay sa pag-aghat sa
Espiritu sa paghatag sa pangalagad ngadto sa usag usa” (sa Conference Report,
Abr. 1990, 4, 7; o Ensign, Mayo 1990, 6, 8).

Kalihokan Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka piraso nga papel ug usa ka bolpen
o lapis. Ipalista sa tago ang mga buhat sa pangalagad nga ilang mapahigayon
diha sa panimalay, sa eskwelahan, diha sa kasilinganan, sa simbahan, o diha
sa kumunidad.
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Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod sa hingpit nga kalipay sa pagpangalagad ug ang
mga panalangin sa gugma ug pagtubo nga moabut gikan sa pag-alagad sa uban.

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpili og usa ka butang diha sa ilang mga
lista ug mopahigayon sa pangalagad nga ilang nakita. Awhaga sila sa pagpangita
og mga kahigayunan aron sa pag-alagad sa uban.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit og usa o pipila niining mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa leksyon 33, nga mao ang
mahitungod sa gugma nga putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo. Ingon sa
atong gihisgutan niana nga leksyon, usa ka paagi sa pagpalambo sa gugma
nga putli mao ang pag-alagad sa uban. Kon kita moalagad sa uban kita
nagpakita sa atong gugma alang kanila ug alang sa Langitnong Amahan ug
ni Jesukristo. Kini modugang sa atong gugma alang sa Langitnong Amahan
ug ni Jesus, ug sa atong tinguha sa pag-alagad kanila magkadugang. Kini nga
tinguha nagpakita sa iyang kaugalingon sa mas dako pa nga tinguha sa pag-
alagad sa uban. Samtang nag-alagad kita sa uban, ang atong gugma
nagpadayon sa pagtubo.

Diha sa gilain nga mga piraso sa papel, isulat ang ngalan sa matag sakop sa
inyong klase, lakip ang ngalan niadtong dili kasagaran motambong sa klase.
Ibutang ang mga piraso sa papel diha sa garapon, ug papilia ang matag sakop
sa klase og tagsa ug basahon sa hilum ang ngalan nga nasulat diha niini.
(Tudloi ang mga sakop sa klase sa pagpili og lain nga ngalan kon ang ilang
napili ilang kaugalingon. Kon adunay daghan pa nga piraso sa papel kay sa
mga sakop sa klase, pipila ka mga sakop sa klase nagkinahanglan nga mopili
og labaw pa sa usa ka piraso sa papel.)

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagbuhat og usa ka butang nga mabination
sa umaabut nga semana alang sa mga tawo kansang ngalan ilang napili.
Pagpamatuod nga samtang sila mobuhat sa ingon, ang ilang gugma alang sa
mga katawhan nga ilang gialagaran ug alang sa Langitnong Amahan ug ni
Jesus magkadugang.

2. Hatagi ang matag sakop sa klase og pipila ka papel nga mga kamot, sama
niadtong gipakita sa pahina 247, aron dad-on sa panimalay. Dapita ang mga
sakop sa klase sa pagpangita og mga kahigayunan sa pagtabang sa ilang mga
sakop sa pamilya nga dili mahibaloan, nagbilin sa matinabangon nga kamot
sa diha nga nahuman na sila og pahigayon sa buhat sa pangalagad. Mahimo
nga mahibulong sila kon unsa ka dali nga motakud kini nga kalihokan diha sa
mga sakop sa pamilya.
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Naalagaran na ikaw sa matinabangon nga kamot.
Karon imo na usab nga turno. Ibilin kining
matinabangon nga kamot human nimo mabuhat
ang usa ka butang nga maanindot alang sa usa ka
sakop sa atong pamilya.

Naalagaran na ikaw sa matinabangon nga kamot.
Karon imo na usab nga turno. Ibilin kining
matinabangon nga kamot human nimo mabuhat
ang usa ka butang nga maanindot alang sa usa ka
sakop sa atong pamilya.

Naalagaran na ikaw sa matinabangon nga kamot.
Karon imo na usab nga turno. Ibilin kining
matinabangon nga kamot human nimo mabuhat
ang usa ka butang nga maanindot alang sa usa ka
sakop sa atong pamilya.

Naalagaran na ikaw sa matinabangon nga kamot.
Karon imo na usab nga turno. Ibilin kining
matinabangon nga kamot human nimo mabuhat
ang usa ka butang nga maanindot alang sa usa ka
sakop sa atong pamilya.

Naalagaran na ikaw sa matinabangon nga kamot.
Karon imo na usab nga turno. Ibilin kining
matinabangon nga kamot human nimo mabuhat
ang usa ka butang nga maanindot alang sa usa ka
sakop sa atong pamilya.

Naalagaran na ikaw sa matinabangon nga kamot.
Karon imo na usab nga turno. Ibilin kining
matinabangon nga kamot human nimo mabuhat
ang usa ka butang nga maanindot alang sa usa ka
sakop sa atong pamilya.
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Leksyon

36
Tan-aw lapas sa 

Imong Kaugalingon

Katuyoan Aron sa pagtabang sa mga sakop sa klase sa pagsabut nga sila mas maduol
ngadto sa Maluluwas pinaagi sa paghunahuna sa mga panginahanglan sa uban
sa dili pa ang ilang kaugalingon.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Ruth 1–2; 1 Samuel 19–20; Mat 7:12; Lucas
23:34.

2. Mga materyal nga gikinahanglan: Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga
pangmarka sa kasulatan alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag
sa mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha
sa klase sa matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Sumala sa usa ka karaan nga panultihon, “Ang kinagamyang mga pakite mao ang
tawo nga giputos sa iyang kaugalingon.” Daghang mga tawo sa kalibutan naghatag
og gamay nga panghunahuna ngadto sa unsa ang gihunahuna ug gibati sa uban. Ang
kahakog maingon og sayon ug kasagaran ra nga moabut, ug kini mao ang hinungdan
sa daghang mga problema sa kalibutan. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga
ang paghunahuna sa uban mao ang paagi sa Manluluwas.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang Paghunahuna og Una sa Uban

Istorya ug
panaghisgutan

Isulat diha sa pisara ang 1+1=0 ug 1–1=2. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa
pagsulbad kon sa unsa nga paagi nga kini nga mga pormula sa matimatika
mahimo nga tinuod.

Human ang mga sakop sa klase makahigayon sa pagtubag, sultihi sila sa
mosunod nga sambingay:

Usa ka Lunes sa buntag sa diha nga si Rob ug Janet miabut sa eskwelahan, ilang
namatikdan nga ang ilang magtutudlo, nga si Ginoong May, adunay makapaikag
nga pahiyum sa iyang nawong. “Unsa kaha ang buhaton karon ni Ginoong
May,” mihunghong si Janet ngadto ni Rob. Ang uban nga mga istudyante diha sa
klase mao ra usab og mapakisayron kon unsa ang nagpaluyo sa makapaduda nga
pahiyum ni Ginoong May.

Mao ra kini og molungtad sa hangtud aron mosugod ang klase. Sa diha nga
mibagting ang kampana aron mosugod ang klase, si Ginoong May miingon,
“Karon ako mohatag sa matag usa kaninyo og tulo ka mga gasa. Kamo mahimo
nga mobuhat sa bisan unsay buot ninyo nga buhaton niini nga mga gasa. Apan
ang katuyoan sa pagdawat niini nga mga gasa mao ang pagkuha og daghan pa
niini sa katapusan sa semana.”

Uban niana nga mubong pagpasabut, si Ginoong May mihatag sa matag
istudyante og tulo ka gagmay nga mga pirasong papel. Si Rob midali pagtan-aw



sa matag usa. Diha sa usa ka piraso nga papel mao ang pulong “Pahiyum.” Sa
ikaduhang piraso sa papel mabasa ang “Kinasingkasing nga modayeg.” Ang
ikatulo yano nga mabasa “Tabang.”

Usa ka istudyante mipataas sa iyang kamot ug nangutana, “Unsa ang angay
namo nga buhaton niini?”

Si Ginoong May mipahiyum pag-usab. “Masulbad ra ninyo kini,” siya miingon.

Determinado nga makakuha og daghan pa nga mga gasa, gihan-ok ni Rob ang
mga piraso sa papel ngadto sa iyang bulsa aron walay usa nga makakuha niini
gikan kaniya. Dayon iyang gipahimuslan ang nahabilin nga adlaw sa semana sa
pagsulay sa pagpanguha og mga gasa gikan sa ubang mga tawo. Siya
mibugalbugal sa usa sa mga estudyante diha sa klase ug dayon mitan-aw sa
palibut aron makakita kon pila ka mga tawo ang mipahiyum nganha kaniya. Sa
diha nga siya nakakuha og maayo nga grado diha sa pasulit sa espeling, iyang
gipakita ang iyang grado sa daghan nga mga tawo, naglaum nga usa ka tawo
mohatag kaniya og kinasingkasing nga pagdayeg. Ug iyang gipahinumduman si
Tom sa pabor nga iyang nahimo sa makausa alang kaniya, nga nag-ingon,
“Parehas na ta kon imo akong tabangan sa akong taho mahitungod sa libro.” Sa
katapusan sa semana, ang tanan nga diha kang Rob mao ang tulo ka nagum-os
nga mga piraso sa papel diha sa iyang bulsa ug ang gibati nga sakit sa iyang tiyan.

Si Janet wala kaayo maghunahuna sa gipabuhat ni Ginoong May. Siya nagpadayon
sa iyang semana sama sa kanunay niya nga gibuhat. Iyang gihimamat ang matag
usa uban sa pahiyum. Sa diha nga siya nakaamgo nga si Emily nakahimo og labing
maayo diha sa pasulit sa matimatika, siya mipahalipay kaniya. Wala madugay
niana nga semana siya nakamatikod nga si Loren naglisud sa iyang proyekto sa
siyensya. Siya mitabang kaniya sa problema nga nakapahigawad kaniya. Sa
katapusan sa semana, si Janet mas malipayon pa kay sa nangagi, bisan kon iyang
nakalimtan ang hagit ni Ginoong May sa pagkuha og daghan pa nga mga gasa.

Si Rob nalibog. Siya naninguha og maayo sa pagkuha og daghan pa nga mga gasa,
apan siya napakyas. Sa laing bahin siya nakaamgo nga bisan kon si Janet walay
gibuhat nga bisag usa ka butang nga lahi, ang matag usa mipahiyum kaniya. Ang
mga tawo naghatag kanunay niya og kinasingkasing nga mga pagdayeg. Ug kon
siya magkinahanglan og tabang sa usa ka butang, sa kanunay usa ka tawo ang
ingon og makamatikud ug motanyag og tabang.

• Alang kang Rob, sa unsa nga paagi nga ang usa dugangan og usa katugbang
sa wala? (Human sa pagpaninguha sa tibuok semana sa pagdugang sa iyang
kaugalingong tipiganan sa mga “gasa,”siya mao ra og adunay minus pa kay
sa pagsugod sa semana.) Sa unsa nga paagi nga ang usa kuhaan og usa ang
katugbang duha alang kang Janet? (Kay sa maninguha sa pag-angkon og mga
pahiyum, mga pagdayeg, ug tabang gikan sa uban, iyang gipanghatag kadto
nga mga gasa. Hinoon, sa niana nga paagi, siya nakadawat niadtong mga
gasa gikan sa uban ug mibati gani nga labaw pa ka malipayon kay sa iyang
gibati sa diha nga nagsugod ang semana.)

Ipasabut nga si Rob mihimo sa gipabuhat ni Ginoong May sa hinakog nga paagi
apan si Janet dili hakog, nagpalabay sa semana sa paghunahuna sa uban. Bisan
kon iyang gipanghatag ang iyang mga gasa, wala gayud siya kawad-i sa bisag
unsa nga butang (sama pananglit, wala siya mawad-i sa iyang pahiyum kon siya
mopahiyum). Ingon man usab, kon atong ihatag ang atong mga kaugalingon, sa
kasagaran atong makita nga dili gani kita mawad-an sa bisan unsa nga butang.
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Hinoon, kita makadawat og mga gasa sa gugma, pakighigala, ug labaw pa ka
dakong kalipay.

Kahakog batok sa Pagka Dili Hakog

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Unsa ang ipasabut diha kaninyo ang pulong hakog alang kaninyo?

Human sa panaghisgutan, basaha diha sa diksyonaryo ang kahulugan sa hakog:
“Nagtinguha o naghunahuna alang sa kaugalingong pagpahimulos, kahimuot,
o kaayohan sa walay pagtagad alang sa uban.”

• Unsa ang pipila ka mga kinaiya sa hakog nga tawo?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara, lakip ang pipila sa
mosunod nga mga kinaiya:

HAKOG

Makaugalingon
Dalo
Dili mabination
Walay pagbati
Maibugon
Dili makapahimuot

• Unsa ang pipila ka resulta sa pagkahakog?

Isulat ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Ang mga tubag mahimo
nga maglakip sa mosunod:

ANG MGA RESULTA SA PAGKAHAKOG

Dili matinud-anon (pamakak, panglimbong, pangawat)
Pangabubho
Dili maayo nga mga pakigrelasyon sa pamilya
Magdumili sa pag-alagad sa Simbahan
Imoralidad
Gubat ug kremin

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkahakog makahatag niini nga resulta?

Ipasabut nga ang katugbang sa pagkahakog mao ang pagka dili hakog. Ang dili
hakog nga mga tawo maghunahuna sa uban sa dili pa sila maghunahuna sa
ilang mga kaugalingon.

• Unsa ang mga kinaiya sa dili hakog nga tawo?

Mahimo nga imong ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara, o
mahimo nga sa yano nga paagi imo silang tabangan nga makakita nga ang dili
hakog nga tawo adunay mga kinaiya nga katugbang niadtong hakog nga tawo.
Sama pananglit, ang usa ka dili hakog nga tawo manggihatagon ug mabination
kaysa dalo ug dili mabination.

• Unsa ang pipila ka mga resulta sa pagka dili hakog?

Tabangi ang sakop sa klase nga makakita nga kon ang mga kinaiya sa pagka dili
hakog mao ang katugbang niadtong pagka hakog, ingon man usab ang mga
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resulta sa pagka dili hakog katugbang sa mga resulta sa pagka hakog. Ang pagka
dili hakog mosangpot sa gugma, pangalagad, ug kalinaw.

Mga sitwasyon ug
panaghisgutan

Hisguti uban sa mga sakop sa klase ang mosunod nga sitwasyon:

1. Si Max nahibalo nga ang iyang inahan naghimo og pie. Tungod kay siya
gigutom sa iyang pag-abut sa panimalay gikan sa eskwelahan, iyang gihiwa ang
pie ug gikaon ang hapit tunga niini. Sa diha nga gisukna siya sa iyang inahan,
miingon siya nga gusto niya nga kan-on ang iyang pie og sayo ug tungod kay
siya ang kinadak-an diha sa pamilya angayan siya sa kinadak-an nga bahin.

• Kinsa ang gihunahuna ni Max?

• Unsa unta ang lain niyang mabuhat?

2. Usa ka sabado sa hapon unom ka mga babaye ang mihukom nga mangaon ug
magdungan og panan-aw og sine. Lima sa mga babaye mipili sa pagtan-aw sa
usa ka sine, apan si Joan namugos nga sila motan-aw sa usa diin ang iyang
paborito nga artista mao ang nagdala didto sa sinehan nga tabok sa lungsod.
Sa diha nga ang uban nga mga babaye nagkahiusa sa pagsupak ni Joan, siya
miingon nga kon sila dili moadto sa iyang sine dili na siya mouban. Sa
masuk-anon nga paagi pinabusdak ang tiil nga migawas siya sa lawak.

• Unsa sa inyong hunahuna ang pamatasan ni Joan?

• Sa unsa nga nga paagi si Joan mas mauyunon unta sa mga pagbati sa iyang
mga higala?

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna sa hilom mahitungod sa
mosunod nga mga pangutana:

• Unsa ang inyong buhaton diha sa ingon nga sitwasyon sama ni Max o ni
Joan? Sa unsa man nga mga paagi ikaw usa ka hakog o dili hakog nga tawo?

Papalambo sa usa ka Dili Hakog nga Kinaiya

Kinutlo ug
panaghisgutan

Si Presidente Spencer W. Kimball mipahimulos sa iyang kinabuhi sa
paghunahuna sa uban ug sa Ginoo kaysa iyang kaugalingon. Ipabasa sa usa ka
sakop sa klase ang mosunod nga tambag gikan ni President Kimball ngadto sa
batan-ong mga tawo:

“Aron sa pagbuhat sa usa ka espesyal nga mga butang nga gihatag ngadto niini
nga kaliwatan, kamo kinahanglan nga magbantay batok sa pagkahakog. Usa sa
mga kahilig nga anaa sa kadaghanan sa mga tawo nga sa yano kinahanglan nga
buntugon mao ang kahilig nga mahimong hakog. Ang tanan ninyong mahimo
karon samtang kamo batan-on pa ug nga mas dali nga mahimong dili kaayo
hakog ug mas dili hakog mao ang mahimong mahinungdadnon ug
malungtaron nga tampo nganha sa matang sa inyong kinabuhi diha sa mga
katuigan, sa pagkatinuod didto sa kahangturan, nga moabut. Kamo mahimo nga
labaw pa ka maayo nga asawa o labaw pa ka maayo nga bana, usa ka labaw pa ka
maayo nga inahan o labaw pa ka maayo nga amahan, kon inyong mapugngan
ang kahilig nga mahimong hakog” (“President Kimball Speaks Out on Planning
Your Life,” New Era, Sept. 1981, 51).

• Ngano nga si Presidente Kimball mihatag og gibug-aton sa kaimportante sa
pagkat-on nga mahimong dili hakog “samtang kamo batan-on pa ug

Leksyon 36
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masunuron”? (Ang masunuron nagpasabut nga “sayon nga maimpluwensya”
si Presidente Kimball nag-ingon nga mas sayon ang pag-usab kon kita batan-
on pa kay sa kon tigulang na kita ug mahimo nga nakaugmad na og dautan
nga mga pamatasan.)

• Sa unsa nga paagi nga ang ang pagka dili hakog makapalambo sa atong mga
kinabuhi karon ug sa kahangturan?

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Mateo 7:12. Ipasabut nga
daghang mga tawo ang miila niini nga pagtulun-an isip Bulawanong Lagda.

• Sa unsa nga paagi kini nga pagtulun-an makatabang kanato nga mahimong
mas dili hakog?

• Unsa ang pipila ka piho nga mga butang ang atong mahimo aron pagbuntog
sa pagkahakog?

Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga kita makahimo sa ingon nga
mga butang nga sama sa:

Pagpakita og pagtahud ug pagkamabination.
Dayega ang uban sa kinasingkasing.
Likayi ang pagkantalita.
Ibutang ang atong mga kaugalingon diha sa pagkabutang sa laing tawo.
Likayi ang mga hunahuna sa kasilag, kasina, o pangabubho.
Pagmatinud-anon sa pagka interesado sa ubang mga tawo.
Pagpakita og gugma alang sa uban.

Pagsunod sa mga Panig-ingnan sa dili Hakog nga mga Tawo

Mga istorya sa
kasulatan ug
panaghisgutan

Sultihi ang klase nga adunay daghang mahinungdanon nga mga panig-ingnan
diha sa mga kasulatan sa mga lalaki ug mga babaye kinsa mga dili hakog. Kay
sa maghunahuna sa ilang mga kaugalingon, sila naghunahuna sa uban.
Kadaghanan niini nga mga katawhan miantus sa kakuyaw, kasamok, kasakit,
ug sa pagkahighawad aron makahimo sa pagtabang sa uban.

Ihulagway ang mosunod nga mga istorya sa kasulatan. Human sa matag istorya,
pahisguti sa mga sakop sa klase ang panig-ingnan sa pagka dili hakog.

Jonathan

Si Jonathan mao ang anak nga lalaki ni Haring Saul. Sa kasagaran siya unta ang
sunod sa linya nga mahimong hari. Bisan pa niana, ang propeta Samuel
midihog ni David aron pagsunod ni Saul isip usa ka Hari. Sa 1 Samuel, mga
kapitulo 19 ug 20, atong mabasa nga si Jonathan nanalipud sa iyang higala nga
si David sa diha nga si Saul misulay sa pagpatay ni David.

• Unsa kahay gihimo ni Jonathan kon hakog pa siya? Giunsa pagpakita ni
Jonathan nga siya dili hakog?

Ruth

Sa diha nga ang bana ni Ruth namatay, siya mihukom sa pagbiya sa iyang yutang
natawhan ug miadto sa Betlehem uban sa iyang ugangan nga babaye, nga si
Naomi, kinsa usa usab ka biyuda. Sa diha nga miabut sila sa Betlehem, si Ruth
misangkap og pagkaon alang kang Naomi pinaagi sa pagpunit, o panghagdaw sa
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mais o lugas nga nahabilin diha sa mga umahan human sa pag-ani. (Tan-awa sa
Ruth 1–2.)

• Unsa kaha ang mga hinungdan nga makahimo si Ruth sa pagpabilin sa iyang
yutang natawhan kaysa mouban ni Naomi?

• Giunsa ni Ruth pagpakita nga siya dili hakog?

Joseph Smith

Ang Propeta Joseph Smith nag-antus sa pagpakaulaw ug pang-abuso gikan sa
mga kaaway sa Simbahan samtang siya naghubad sa Basahon ni Mormon ug
mitukod sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo. Sa wala madugay siya mihatag
sa iyang kinabuhi alang sa iyang pagpamatuod.

• Unsa nga mga panalangin ang atong nadawat tungod sa pagkadili hakog ni
Joseph Smith?

• Sa unsa nga paagi kita, sama ni Joseph Smith, makahatag og labaw pa sa
atong mga kinabuhi diha sa pangalagad sa Ginoo?

Jesukristo

Si Jesukristo mitudlo kanato nga dili maghinakog, ug siya kanunay mihimo sa
unsa ang iyang gitudlo, naghatag kanato og panig-ingnan aron sundon. Usa ka
mahinungdanon nga panig-ingnan sa iyang pagka dili hakog gipakita didto sa
krus. Nagtudlo ngadto sa mga sundalo nga Romano kinsa milansang kaniya sa
krus, siya miingon, “Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabut sa ilang
ginabuhat” (Lucas 23:34).

• Kinsa ang gihunahuna ni Jesus niana nga panahon sa personal nga
paghingutas?

• Unsa ang ubang mga panig-ingnan sa pagka dili hakog gikan sa kinabuhi ug
mga pagtulun-an ni Jesukristo? Sa unsa nga paagi nga ang Pagtubos ni
Jesukristo usa ka dili hinakog nga buhat?

Pagpamatuod Pagpamatuod nga si Jesukristo mihatag kanato sa hingpit nga panig-ingnan sa
pagka dili hakog. Awhaga ang sakop sa klase sa pagsunod niana nga panig-ingnan,
motrabaho aron mahimo nga dili kaayo hakog sa sulod umaabut nga semana.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niining mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Palingkura ang mga sakop sa klase nga naglingin. Ipasabut nga ang pagtan-aw
sa kaayo sa ubang mga tawo kabahin sa pagka dili hakog. Dayon papulipuliha
ang mga sakop sa klase sa pagpakig-ambit sa usa ka butang nga ilang gidayeg
mahitungod sa usa ka tawo diha sa ilang wala.

2. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti mahitungod kon unsa ang ilang
gibati sa dihang sila mipahigayon og usa ka buhat sa pangalagad samtang sila
gipangutana sa leksyon 35. Siguroha nga sila magsulti mahitungod sa mga
butang nga ilang gibati kaysa piho nga mga butang nga ilang gihimo.

Leksyon 36
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Leksyon

37
Matinuoron sa 

Tanang mga Butang

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga mopasalig sa paghimo og
makanunayon, tinuyo nga pagpaningkamot nga mahimong matinuoron sa
tanang mga butang.

Pagpangandam 1. Sa mainampuong paagi tun-i ang Exodo 20:16; Ecclesiastes 5:4–5; 1 Nephi
4:31–33, 35–37; Alma 27:26–27; Doktrina ug mga Pakigsaad 3:5; 14:7; 20:77;
82:10; 89:19; 124:15; Moises 4:4; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13.

2. Mga materyal nga gikinahanglan: Hugpong sa mga kasulatan ug lapis ng
pangmarka sa mga kasulatan alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-
awhag sa mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan
nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang pagkamatinuuron naglakip sa pagmatinud-anon sa kaugalingon ingon man ang
pagkamatinuoron sa uban ug sa Ginoo. Kini ang baruganan sa ebanghelyo nga
makaapekto sa daghang og lain pang mahangturon nga mga baruganan. Tabangi ang
mga sakop sa klase nga makakita nga ang mga panalangin sa pagkamatinuuron
daghan: respito sa kaugalingon, paghigugma sa uban, ug sa katapusan ang tanan nga
mga panalangin nga ikahatag sa Ginoo.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Pagkamatinuoron diha sa Pulong ug sa Buhat

Istorya ug
panaghisgutan

Isaysay ang mosunod nga istorya nganha sa klase:

Bisan kon si Tony adunay dili maayo nga mga kinaiya sa pagtuon iyang nakuha
ang pasado nga mga grado. Ang matag usa naghunahuna nga siya maayo sa
pagkuha og mga pasulit. Apan sa pagkatinuod, yano ra siya nga nakat-on kon
unsaon sa pagpanlimbong.

Ang mga ginikanan ni Tony buot nga motungha siya sa kolehiyo, apan sila
nabalaka tungod kay mao ra og dili gayud siya magtuon o magbuhat sa iyang
homework. Sa kanunay gipangutana siya kon unsa ang iyang gibati mahitungod
sa eskwelahan. Kanunay siya nga moingon kanila nga maayo ra siya.

Usa ka adlaw ang amahan ni Tony nangutana kaniya og pipila ka mga
pangutana nga nagkinahanglan og panabut sa yano nga algebra. Si Tony wala
makahimo sa pagtubag niini, apan siya miingon nga siya nakadawat og pasado
nga mga grado diha sa iyang klase sa algebra, busa ang mga pangutana tingali
malisud kaayo alang sa estudyante sa high school.

Sa diha nga ang apohan nga babaye ni Tony nangutana kaniya mahitungod sa
mga libro nga iyang gibasa sa iyang klase sa literatura, iyang nadiskobrehan nga
siya gamay ra o wala makasabut niini. Iyang gipangutana si Tony mahitungod



niini, apan siya mitubag nga iyang napasaran ang iyang klase sa literatura, busa
siya nasayud sa tanan niyang gikinahanglan nga mahibaloan.

Usa ka adlaw ang mga ginikanan ni Tony nangutana kaniya kon gibati ba niya
nga andam sa pagpadayon sa koliheyo. Siya mitubag nga siya nagtuo nga maayo
ra siya. Namugos siya nga ang iyang pasado nga mga grado nagpakita nga siya
andam. Iyang gihagit ang iyang mga ginikanan sa pagpaabut ug motan-aw kon
unsa unya siya ka maayo didto sa koliheyo.

Human sa panaghisgut, gibati og kahaw-ang si Tony. Iyang gibatid ang mga kahanas
sa pagpanlimbong nga wala gayud mopakyas sa pagpapasar kaniya sa iyang mga
klase, apan siya nasayud nga sa pagkatinuod siya wala gayud magtuon ug walay
daghan nga nakat-unan sa bisan unsa sa eskwelahan. Siya naghunahuna kon
makakita ba siya og kolehiyo diin siya makahimo sa pagpanlimbong ug molansis sa
iyang pagsulod sa mga klase sa paagi nga iyang nahimo sukad.

• Kang kinsa si Tony dili matinuoron? (Sa iyang mga matutudlo, sa iyang mga
kauban sa klase, sa iyang mga ginikanan, sa iyang apohan nga babaye, ug sa
iyang kaugalingon.)

• Unsa ang ubang mga matang sa pagkadili matinuoron ang anaa gawas sa
pagpanlimbong? (Ang mga tubag mahimo nga maglakip sa pagpangawat,
pamakak, pagsulti nga dili tanan tinuod, magpakahilum kon adunay usa ka
tawo nga magsulti og usa ka butang nga dili tinuod, ug uban pa.)

Kinutlo Ipasabut nga bisan kon tataw ang pagkadili matinuoron ni Tony, pipila ka mga
matang sa pagkadili matinuuron ang labaw pa nga dili mailhan. Hangyoa ang
usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa mosunod nga pamahayag ni Elder Marvin J.
Ashton, kinsa usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“[Human] sa 50 ka mga tuig . . . pipila ka kanhi mga estudyante nahinumdom
uban sa malungtarong pagpasalamat sa mga pulong nga gipasulti pag-usab sa usa
ka magtutudlo nganha sa iyang klase sa sinugdanan sa matag adlaw. Sa matag
buntag sa tingtungha kini nga [magtutudlo] misilsil sa kahulugan sa pagkamatinu-
oron sulod sa among mga salabutan pinaagi sa pagpahimo namo sa pagsag-ulo sa
‘Ang bakak mao ang bisag unsa nga pakigsulti nga gihatag ngadto sa lain uban sa
katuyoan sa paglingla.’ Ang bakak mahimo nga epektibong isulti nga wala gyuy
mga pulong nga litukon. Usahay ang yango sa ulo o pagpakahilum makalingla”
(sa Conference Report, Abr. 1982, 10; o Ensign, Mayo 1982, 9).

Ipasabut og maayo nga bisag sa unsa nga higayon nga kita mohimo o motugot sa
usa ka tawo nga motuo sa usa ka butang nga dili tinuod, kita wala magmatinuoron.
Aron mahimaya didto sa celestial nga gingharian, kinahanglan gayud nga kita
makat-on nga magmatinud-anon sa atong kaugalingon, sa uban, ug sa Ginoo.

Ang Pagkamatinuoron sa Atong mga Kaugalingon

Panaghisgutan Hisguti og balik ang istorya mahitungod ni Tony, ug ipangutana ang mosunod:

• Kinsa ang labing nasakitan sa dili pagkamatinuoron ni Tony? (Si Tony mismo.)
Sa unsa nga paagi siya nasakitan?

• Sa unsa nga paagi si Tony dili matinuuron sa iyang kaugalingon? (Siya misulay
sa pagpatuo sa iyang kaugalingon nga ang pagpanglimbong dili bug-at tungod
kay ang mga butang nga wala niya mahibaloi dili gani importante.)
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• Kon ang kakulang sa pagkamatinuoron ni Tony magpadayon, sa inyong
hunahuna sa unsa nga paagi makaapekto kini sa iyang kinabuhi?

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang Moises 4:4. Ipasabut nga niini nga bersikulo
ang Ginoo nagsulti.

• Sa unsa nga mga paagi ang impluwensya ni Satanas nakaapekto ni Tony? (Si
Tony gilingla o “nabutaan” ngadto sa paghunahuna nga ang iyang pagkadili
matinuuron dili usa ka bug-at nga problema. Ang iyang pagkadili matinuuron
sa iyang kaugalingon nakahimo kaniya sa paglingla usab sa uban.)

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Isulat ang Pagkamatinuoron sa kaugalingon diha sa wala nga bahin sa pisara.

• Unsa ang ipasabut sa magmatinuoron sa atong mga kaugalingon? (Ang mga
tubag mahimo nga maglakip sa pagdawat og kapangakohan alang sa atong
mga paghukom kaysa mobasol sa laing mga tawo o mga kahimtang,; pag-ila
nga ang atong mga paghukom adunay mga sangputanan; ug mahimo nga
mauyonon nga mo-ila sa atong mga kalig-on ug sa atong mga kahuyang.)

• Nganong importante man nga magmatinuoron sa atong mga kaugalingon?
(Kon kita matinuuron sa atong mga kaugalingon mahitungod sa atong mga
hunahuna ug mga lihok, kita mahibalo kon unsa gayud ang atong buhaton
aron mahimong sama sa Ginoo. Kita makapangayo sa iyang panabang sa
pagbuntog sa atong mga kahuyang, ug ato siyang mapasalamatan alang sa
atong mga panalangin.)

• Sa unsa nga paagi kita makapalambo niini nga matang sa pagkamatinuoron?

Ang Pagkamatinuoron ngadto sa Uban

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkamatinuoron sa atong mga kaugalingon
makatabang kanato nga magmatinuoron ngadto sa uban? (Kon kita
matinuoron sa atong mga kaugalingon, kita makapalambo sa usa ka salabutan
sa dungog ug pagtahud sa kaugalingon. Atong magamit kining sama nga
pagtahud diha sa atong mga relasyon sa uban.)

Isulat ang Pagkamatinuoron ngadto sa uban ubos sa Pagkamatinuoron sa
kaugalingon diha sa pisara.

• Unsang mga butang ang makapugong kanato nga magmatinuoron sa uban?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa tuo nga bahin sa pisara. Ang
mga tubag mahimo nga maglakip sa:

Garbo
Kadalo
Pagmaniubra
Kayugot
Pagpangatarungan og sayop
Kahadlok nga madiskobrehan

• Sa unsa nga paagi kini nga mga butang makapugong kanato sa
pagkamatinuuron ngadto sa uban? (Sama pananglit, kon kita puno sa garbo,
mahimo nga kita mabalaka kaayo sa atong kadungganan nga kita andam nga
mamakak aron sa paghimo sa uban nga maghunahuna og maayo kanato.)
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Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbalik ngadto sa Moises 4:4 ug basaha pag-
usab kini nga bersikulo.

• Sa unsa nga paagi nga ang mga pamakak makadala kanato sa pagkaulipon?

Ipasabut og maayo nga kon kita dili matinuoron ug dili maghinulsol, mahimo
nga kita magpadayon sa labaw pa nga dili matinuoron nga pamatasan. Sama
pananglit, hunahunaa nga usa ka tawo nangawat og bisiklita sa silingan. Sa diha
nga ang silingan nangutana kon adunay bay usa nga nakakita niini, ang tawo
nga mikawat sa besiklita mahimong moangkon o moingon nga wala  (lain nga
dili matinuoron nga buhat). Aron pag-angkon sa bisiklita, ang tawo nga
mikawat niini kinahanglan nga motago niini gikan sa tag-iya o ibaligya ngadto
sa lain nga tawo (lain nga dili matinuoron nga mga buhat). Sa ingon, kon kita
makahimo og usa ka dili matinuoron nga buhat ug dili maghinulsol, sa
kasagaran kita mopadayon sa pagkadili matinuoron aron paglikay nga dili
hidakpan. Kini nga matang sa pagkadili matinuoron makahimo og dako kaayo
nga kadaut sa atong pakigrelasyon sa uban ug sa atong Ginoo.

Isaysay o ipabasa sa usa ka tawo ang ikanapulog tulo ka artikulo sa hugot nga
pagtuo.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkamatinuoron makatabang kanato sa
“pagbuhat og maayo sa tanang mga tawo ”?

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 1 Nephi 4:31–33.

• Ngano sa inyong hunahuna nga nakigsulti si Nephi ngadto ni Zoram, ang
sulugoon ni Laban, uban sa panumpa o saad? Naghunahuna ba kamo nga
aduna siyay tuyo sa paghupot sa iyang saad?

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 1 Nephi 4:35–37.

• Unsa ang nahitabo sa diha nga si Zoram mitubag ngadto sa saad ni Nephi
uban sa saad sa iyang kaugalingon?

Ipasabut nga sa panahon ni Nephi ug Zoram, ang usa ka panumpa sagrado ug
kinahanglan tumanon. Busa sa diha nga si Zoram misaad nga mobiya sa Jerusalem
ug mosunod ni Nephi ug sa iyang pamilya ngadto sa kamigawan, si Nephi wala
mahadlok nga si Zoram mosulay sa pag-ikyas ug mobalik ngadto sa iyang
panimalay. Ingon man usab, ang panumpa ni Nephi misiguro ni Zoram nga siya
tagdon sa mabination ug sa maangayon nga paagi ni Nephi ug sa iyang pamilya.

• Unsa ang pipila ka mga saad nga atong gihimo ngadto sa uban? (Sa pagtuman
sa mga gipabuhat sa Simbahan, sa paghimo sa mga buhat libot sa panimalay,
sa pagpauli sa piho nga panahon, o sa pagbuhat sa atong kaugalingon nga
buluhaton sa eskwelahan.)

• Kon ang atong mga saad ngadto sa uban maingon ka ligdong nga gituman
sama sa kang Nephi ug Zoram, sa unsa nga paagi ang atong mga
pakigrelasyon sa uban molambo? Sa unsa nga paagi nga ang atong mga
komunidad, ug gani ang kalibutan mahimong mapalambo? (Ipabasa ug
pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Alma 27:26–27.)

• Unsa nga mga kasinatian ang diha kanimo diin ikaw napanalanginan tungod
sa pagkamatinuoron sa uban nga mga katawhan?
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Ang Pagkamatinuoron uban sa Dios

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan ug pisara

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Ecclesiastes 5:4–5. Ipasabut nga
ang panumpa maoy usa ka matinud-anon nga saad.

Isulat ang Pagkamatinuoron uban sa Dios ubos sa Pagkamatinuoron ngadto sa uban
diha sa pisara.

• Unsa ang pipila sa mga panumpa nga atong gihimo uban sa Dios?

Papasa ang anaa sa tuo nga bahin diha sa pisara, ug ilista ang mga tubag diha sa
ibabaw sa tuo nga bahin. Ang lista kinahanglan nga maglakip sa:

1. Sa pagdala ngari kanato sa ngalan ni Kristo.

2. Sa kanunay mohinumdom kaniya.

3. Maghupot sa iyang mga sugo.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 3:5, ug patiman-i sa mga sakop sa klase
ang hugpong sa mga pulong “ang mga saad.” Ipasabut nga ang Dios naghimo og
maanidot nga mga saad nganhi kanato.

• Unsa ang pipila ka mga saad nga gihimo sa Dios nganhi kanato kon kita
motuman sa ebanghelyo?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase duol sa ubos sa tuo nga bahin sa
pisara. Kon maglisud sila sa pagtubag, ipabasa kanila ang mga pakisayran sa
kasulatan sa ubos. Ang lista diha sa pisara kinahanglan nga maglakip sa:

1. Ang Espiritu sa Ginoo kanunay nga mag-uban kanato (tan-awa sa D&P 20:77).

2. Dako nga mga bahandi sa kahibalo (Tan-awa sa D&P 89:19).

3. Kinabuhing Dayon (tan-awa sa D&P 14:7).

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 82:10.

• Ngano nga importante man ang magmatinud-anon sa paghupot sa atong mga
pakigsaad uban sa Dios?

Pagpamatuod Hatag sa imong pagpamatuod mahitungod sa mga panalangin ug sa
kamahinungdanon sa pagkamatinuoron sa tanan nga mga butang.

Awhaga ang mga sakop sa klase nga sa kanunay magmatinuoron sa ilang mga
kaugalingon, sa uban, ug sa Ginoo. Awhaga sila sa paghinumdom sa mga saad
nga gihimo sa Ginoo niadtong kinsa matinuoron ug matinud-anon. Tapusa
pinaagi sa pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 124:15 ngadto sa mga sakop sa
klase ug mohagit kanila sa pagpalambo sa matang sa kaligdong (matinuuron)
nga diha kang Hyrum Smith.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit og usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Isaysay ang mosunod nga istorya:
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Usa ka magtutudlo sa seminary nagtudlo ngadto sa iyang klase sa kaimportante
sa pagkamatinuoron ug nagpasabut nga sa kasagaran dili kita masayud kon ang
atong pagkamatinuoron gisulayan. Usa ka adlaw siya mihatag og usa ka pasulit
diha sa klase ug mikuha sa mga papel. Iyang gigradohan kini sa panimalay
nianang pagkagabii ug gitala ang mga puntos, apan wala niya markahi ang
bisan hain sa mga papel.. Sa sunod nga adlaw, iyang giuli ang mga papel ug
mihangyo sa mga istudyante sa paggrado sa ilang kaugalingong mga pasulit ug
itaho ang ilang mga puntos. Kadaghanan sa mga istudyante mitaho og tag-as
nga mga puntos. “John?” “85.” “Susan?” “95.” “Harold?” “80.” “Arnold?” “90.”
“Mary? . . . Mary?” Ang tubag hilum kaayo: “45.” Sa diha nga ang tanang mga
puntos gitala ang kalainan tali sa duha ka mga puntos nakita. Daghang mga
istudyante ang mitaho og mas taas nga puntos kaysa gitala sa magtutudlo sa
dihang iyang gigradohan ang mga pasulit sa iyang kaugalingon.

Usa ka dili kasagaran nga kahilum ang mipatigbabaw sa klase sa diha nga ang
magtutudlo mipasabut kon unsa ang iyang gihimo: “Kini usa ka lahi nga
pasulit. Kini mao ang usa ka pasulit sa pagkamatinuuron. Akong namatikdan
nga kadaghanan kaninyo mitan-aw ni Mary sa diha nga iyang gipahibalo ang
iyang puntos nga 45. Buot ko nga ang matag usa ninyo mahibalo nga sa
akong rekord si Mary nakakab-ut sa kinatas-an nga puntos dinhi sa klase ”
(Family Home Evening Resource Book [1983], 195).

2. Sa dili pa ang klase, han-aya ang mosunod nga dula uban sa usa ka sakop sa klase:

Ipasabut nga mangutana ikaw kaniya ngano nga naulahi siya sa pagpauli sa
panimalay gikan sa eskwelahan. Sultihi siya sa paghimo og bisan unsa nga
mga katarungan nga iyang mahunahunaan aron sa pagpugong kanimo sa
pagkahibalo nga siya miadto sa balay sa iyang higala kaysa modiritso sa
pagpauli sa panimalay ingon sa gisulti kaniya. Ikaw nagkinahanglan og usa ka
taas nga pisi o hilo alang niini nga kalihokan.

Sugdi ang role play pinaagi sa pagpangutana og usa ka yano nga pangutana
sama sa “Ngano nga naulahi ka sa pagpauli sa panimalay gikan sa eskwelahan
karong adlawa?” Samtang ang mga sakop sa klase sayop nga motubag, pusta
siya sa hilo sa makausa. Dayon pangutana sa sunod nga pangutana (sama
pananglit, “Ngano nga kinahanglan ka nga magpabilin human sa eskwela?”).
Samtang siya motubag pag-usab og sayop, pusta siya og lain nga gitas-on sa
pisi o hilo. Padayon sa pagpangutana og mga pangutana, , moputos sa pisi
libot kaniya sa matag higayon motubag siya og sayop.

Ipasabut sa klase nga mihangyo ikaw sa tawo sa paghatag og sayop nga mga
tubag aron sa pagtabang nga makita kon sa unsa nga paagi ang usa ka bakak
mosanpot ngadto sa lain ug unsa ka dali kita malit-ag pinaagi sa atong mga
pamakak.

3. Kon ang Video nga Suplimento sa Family Home Evening (53276) anaa, ipakita
ang “Ang Pagkamatinuuron Modala ngadto sa Kaligdong,” usa ka unom ka
minutos nga bahin.

4. Ipahulagway sa mga sakop sa klase ang pipila ka mga sitwasyon diin sayon ra
nga mahimong dili matinuoron ug ilista ang mga katarungan ngano nga
matintalon ang mahimong dili matinuoron sa matag usa niini nga mga
sitwasyon. (Ang mga katarungan mahimo nga maglakip aron paglikay sa
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kaulaw, aron makaangkon og bintaha, aron pagpasakit sa uban, ug sa
pagpamalibad sa dili maayo nga binuhatan.) Dayon hisguti ang kadaut nga
mahimong naingnan sa pagka dili matinuoron sa matag sitwasyon ug sa mga
panalangin nga moabut gikan sa pagka matinuoron. Hatagi og gibug-aton
diha sa mga sakop sa klase nga bisan kon ang pagkamatinuoron mao ra og
makaingon sa dihadiha nga mga kalisud (sama pananglit, ikaw dili kaayo
maayo sa usa ka pasulit diin ikaw wala magtuon), kini makahatag og
mahangturon nga mga ganti.

5. Basaha o isaysay ang mosunod nga istorya nga giasoy ni Elder Jeffrey R.
Holland sa diha nga presidente pa siya sa Unibersidad sa Brigham Young:

“Usa ka gabii nadugay ako og pauli sa panimalay gikan sa trabaho. Ang akong
siyam ka tuig nga anak nga babaye . . . daw makita nga nabalaka kaayo. . . .
Hinay siya nga misulod sa sala ug miingon, ‘Daddy, kinahanglan nga makigsulti
ko nimo.’ akong gigunitan ang iyang kamot ug . . . siya misugod sa paghilak.

“ ‘Didto ako sa [tindahan] ganihang buntag ug nakakita og usa ka sudlanan sa
pulbos nga nasayud ko nga ganahan kaayo si Mama. Nasiguro ko nga
mahalon kaayo kini, apan gipunit ko kini aron lamang sa pagdayeg niini. . . .
Nahulog kini gikan sa akong mga kamot ngadto sa salog. Gipunit ko dayon
kini, apan Daddy, ang salamin naliki. Wala ako’y igong kwarta sa pagbayad
niini, ug ako nag-inusara. . . . Akong gibutang og balik sa istante ang sudlanan
sa pulbos ug mibiya sa tindahan. O, Daddy, naghunahuna ko nga dili ako
matinuuron.’ Ug dayon mihilak siya og maayo.

“Ako siyang gialsa sa akong mga bukton samtang kana nga gamay nga siyam ka
tuig nga lawas nagkurog sa kasakit sa sala nga gipagula. Siya miingon, ‘Dili ako
makatulog ug dili ako makakaon ug dili ako makasulti sa akong mga pag-ampo.
Unsa ang akong buhaton? Dili gayud nako makuha kini sa akong hunahuna.’

“Maayo kay, si Mama miapil kanamo, ug kami nagsulti og dugaydugay niana
nga gabii. Amo siyang gisultihan nga kami mapagarbuhon kaayo sa iyang
pagka matinuuron . . . ug mahigawad unta kami kon nakahimo siya sa
pagkaon o pagkatulog og maayo gisultihan ko siya . . . ang sudlanan sa pulbos
tingali dili kaayo magkantidad og dako, ug nga mobalik kami ngadto sa
tigdumala sa tindahan, sultihan siya sa problema, ug , tali kanamong duha,
bayaran ang bili. Kon ang sudlanan sa pulbos atua pa gihapon, [tingali
mahimo nga among] paliton kini alang kang Mama. Kanang naliki nga
gamayng salamin mahimo nga usa ka pahinumdom kang [Mama] kutob nga
iya kining mapanag-iya nga ang iyang gamay nga anak nga babaye wala
gayud mapakyas sa pagka matinuoron ug sinsitibo sa pagkaespirituhanon. . . .

‘Ang mga luha hinayhinay nga mihunong, ang iyang gamay nga lawas
nagsugod sa paghupay, ug [siya] miingon, ‘Naghunahuna ko nga maka ampo
ako karon’ “ (gikutlo ni J. Richard Clarke, sa Conference Report, Abr. 1984, 86;
o Ensign, Mayo 1984, 63–64).

• Ingon ba niini ang imong bation sa diha nga ikaw wala magmatinuoron?

• Unsaon nato pagdugang sa atong pagka sensitibo sa pagkamatinuoron?
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Magmalimpyo Kamo

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase sa pagsabut sa kamahinungdanon sa
pagkalimpyo sa kadungganan.

Mainampoong 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Genesis 39:1–20; 1 Mga Taga-Corinto
6:19–20; 2 Nephi 28:8, 20–22; Moroni 7:16–17; Doktrina og mga Pakigsaad
98:11; 133:5; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13.

2. Dugang nga basahunon:
a. Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan (34285). Mahimo nga ikaw mokonsulta

sa bishop mahitungod sa pag-angkon og mga kopya niini nga gamayng
basahon alang sa mga sakop sa klase kinsa wala niini.

3. Pag-andam og usa ka lit-ag sa bao: Pagdukdok og mga lansang diha sa usa ka
duha ka pye nga piraso sa tabla diha sa tulo-o upat ka pulgada nga mga kal-
ang. Pikoa ang ulo sa matag lansang sa 90-ka angang nga angulo (tan-awa ang
drowing). Kon dili mahimo ang pag-andam niini nga lit-ag, pagdrowing og
hulagway niini diha sa pisara.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:

a. Usa ka tsart nga naglakip sa ika napulog tulo ka mga artikulo sa hugot nga
pagtuo (pagbuhat sa imong kaugalingon o gamita ang tsart 65013 gikan sa
librarya sa balay tigumanan).

b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan alang
sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Alang sa mga kabatan-onan adunay pipila ka mga hagit nga sama ka importante,
sama ka lisud, o kutob sa mahimo sama sa pagpabilin nga limpyo ang kadungganan.
Si Satanas naglakaw taliwala sa atong mga batan-on “sama sa leon nga nagangulob,
. . . nga nangitag iyang matukob” (1 Pedro 5:8).
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Gamiti og kaalam ug pagkasensitibo samtang imong tabangan ang mga sakop sa klase
nga makasabut nga ang paghilawas usa ka gasa gikan sa Dios nga makahatag og
mahinungdanong katumanan ug kahimuot apan kinahanglan gayud nga kini gamiton
sulod sa mga sumbanan nga gihimo sa Dios. Siya mitudlo kanato nga kining
pagkasuod kinahanglan nga mahitabo lamang sulod sa kaminyoon. Si Satanas
mosulay sa pagdani kanato nga kining gasa mahimong magamit nga gawasnon,, apan
ang pagsunod sa iyang mga pagtintal mosangpot sa pagbasol, kasakit, kasub-anan, ug
kalaglagan. Tudloi ang mga sakop sa klase mahitungod sa kalipay ug kalinaw sa
hunahuna nga ilang maangkon kon sila lig-on nga mobarug batok ni Satanas ug
mohupot sa mga sumbanan sa Ginoo sa pagkalimpyo sa kadungganan.

Mahimo nga ikaw motudlo niini nga leksyon sa duha ka mga semana. Kon imong
itudlo ang tibuok leksyon sulod sa usa ka semana, hisguti og kadali lang ang medya ug
pamiste, o ipokus sa mga bahin sa leksyon nga imong gibati nga labing gikinahanglan
alang sa imong klase.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang Kaputli Usa ka Bililhon nga Gasa

Kinutlo ug
panaghisgutan

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Mahimo ba nga makigsulti ako kaninyo og usa ka gutlo o duha mahitungod
nianang labing mahal ug bililhon sa tanang mga butang. Mahunahunaan ba
ninyo kon unsa kini? Kini ba mga bond, mga puhonan sa negosyo, mga
dyamante? Panon ba kini sa mga baka o pundok sa mga hayopan? Mga
sakyanan ba kini o mga balay? Mga medalya ba sa paugnat sa kusog?”

• Unsa sa inyong hunahuna ang gisulti ni Presidente Kimball?

Hatagi og mubo nga og pipila ka higayon ang mga sakop sa klase sa pagtubag,
dayon padayon sa pamahayag:

“Kini dili mapalit sa kwarta, apan kini mapahimuslan sa tanan, bisan niadtong
kabus og mga kahimtang ingon man usab sa mga adunahan, maingon man usab
sa mga istudyante sa high school maingon man usab niadtong mga naghupot sa
mga titulo [sa pagkadoktor.]. . . . Kana nga akong gisulti mao ang kaputli ug
hiyas” (sa Conference Report, Sydney Australia Area Conference 1976, 54).

• Unsa ang kaputli?

Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga ang pagka putli nagpasabut
nga naghupot sa sumbanan sa kadungganan (panghilawas) nga kalimpyo. Ang
Langitnong Amahan nagsugo nga kita molikay gikan sa bisan unsa nga
pagkighilawas sa dili pa ang kaminyoon ug hingpit nga matinud-anon ngadto sa
atong kapikas human sa kaminyoon. Nagsugo usab siya kanato sa paglikay sa
imoral nga mga matang sa kalingawan ug sa pagpabilin sa atong mga hunahuna
nga lunsay.

• Si Presidente Kimball miingon nga ang kaputli labaw pa ka importante kay sa
kwarta, mga kabtangan, o mga ganti. Ngano sa inyong hunahuna nga mibati
siya nga mahinungdanon kaayo ang mahitungod sa kaputli?
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Istorya sa
kasulatan ug
panaghisgutan

Ipasabut nga ang mga kasulatan naglangkob sa daghang mga panig-ingnan sa
mga tawo kinsa nakasabut sa pagka importante sa kaputli. Usa niini nga mga
tawo mao si Jose, kinsa gibaligya ngadto sa pagkaulipon sa iyang mga igsoong
lalaki ug nahimo nga sulugoon ni Potiphar, usa ka mauswagon nga Ehiptohanon
(tan-awa sa Genesis 37; 39).

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang Genesis 39:7–12. Ipasabut nga si Jose nahibalo sa
sumbanan sa kaputli sa Ginoo ug nakamatikod nga ang asawa ni Potiphar
naningkamot sa pagdani kaniya sa paglapas niana nga sumbanan (tan-awa sa
Genesis 39:9).

• Unsa ang gibuhat ni Jose sa diha nga ang iyang kaputli gihulga? (Genesis
39:12.) Unsa ang risgo sa pagbuhat niini?

Ipasabut nga si Jose nagkupot og taas nga katungdanan sa panimalay ni Potiphar.
Bisan pa niana, sa diha nga ang asawa ni Potiphar namakak mahitungod sa
hitabo ug miingon nga si Jose mihimo og dautan nga lihok ngadto kaniya, si Jose
gibalhug ngadto sa bilanggoan (tan-awa sa Genesis 39:13–20).

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Jose andam sa morisgo og dako aron nga
magpabilin nga putli?

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna mahitungod sa mosunod nga
mga pangutana nga dili motubag niini og kusog:

• Unsa kaha ang inyong buhaton sa sama nga sitwasyon? Unsa ka importante
ang kaputli diha kaninyo?

Kinahanglan Gayud nga Kita Makigbatok sa mga Pagtintal ni Satanas

Praktikal nga
paghulagway 
sa leksyon

Ipakita ang lit-ag sa bao (o itudlo ang drowing diha sa pisara).

• Sa inyong hunahuna unsa kaha kining butanga?

Human ang mga sakop sa klase makahigayon sa pagtubag, ipasabut nga kini usa
ka lit-ag aron pagdakop sa mamaak nga mga bao. Ihatag ang mosunod nga
kasayuran diha sa inyong kaugalingong mga pulong:

Lamian nga sabaw ang mahimo gikan sa unod sa mamaak nga mga bao. Bisan
pa niana, kini nga mga bao abtik kaayo ug mosukol, busa lisud nga dakpon. Kon
sila anaa sa tubig, ilang magamit ang ilang ba-ba nga ingon og sungo sama sa
mga ba-ba aron sa pag-agaw sa paon nga gigamit aron sa pagdani kanila nga dili
gani mohikap sa taga nga magkupot sa paon. Diha sa tubig luwas sila ug anaa
kontrolado. Hinoon, kon inyo silang madani nga mogawas sa tubig, mas sayon
sila nga dakpon.

Ipataas ang usa ka tumoy sa lit-ag aron ang napiko nga mga lansang mopunting
pataas.

Kon inyong butangan og hilaw nga karne diha sa ibabaw niini nga lit-ag ug
ipahimutang ang ubos nga tumoy sa lit-ag diha sa tubig, ang bao makasimhot
sa karne ug mokatkat sa lit-ag aron kan-on kini. Kon ikaw molihok paingon sa
lit-ag, ang bao, makamatikud sa peligro, mouk-uk ngadto sa tipaka niini ug
maninguha sa pagdailus balik ngadto sa tubig. Apan ang tipaka niini masangit
diha sa usa sa mga lansang ug kini moungot. Dayon inyo na kining madala sa
panimalay ug himoon kini nga sabaw sa bao.
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Ipasabut nga ang tawo kinsa manakop og mamaak nga mga bao nagtandi sa
kaluwasan sa bao diha sa tubigan ngadto sa atong kaugalingong kaluwasan diha
sa ebanghelyo. Dayon siya mihimo sa mosunod nga pamahayag:

“Telebisyon, mga sinehan, mga magasin, ug ubang medya sa atong panahon
nagsinggit nga ang maayo nga mga panahon giubanan sa pagka imoral, alkohol,
ug kabangis. Ang pipila ka maingon og maayo nga mga bata diha sa inyong
eskwelahan mahimo nga manabako ug marijuana ug mogamit og mga drugas.
Ang madanihon nga batan-ong mga lalaki ug mga babaye diha sa mga
komersyal sa beer ingon og nalingaw.

“Kini usa ka paon. Sama sa baho nga karne diha sa damyo sa akong tubigan sa
Georgia, kini nga paon mahimo nga gamiton aron sa paglimbong ug pagbudhi
kaninyo. Kon atong tugutan ang atong mga kaugalingon nga malimbongan
ngadto sa pagbiya sa kaluwasan sa Simbahan ug sa ebanghelyo, kita usab mahimo
nga malit-ag. Sa yano nga paagi kamo dili makaako nga mabutang sa piligro nga
mahimong sabaw sa bao!” (Ron Whipple, “Catch a Snapping Turtle,” New Era,
Hulyo 1996, 26–27).

Panaghisgutan • Ngano nga ang bao mokatkat man diha sa lit-ag?

Ipasabut nga ang bao nangita og usa ka butang nga madanihon—pagkaon. Diha
sa lain nga kahimtang, maayo alang sa bao nga mokaon sa pagkaon. Hinoon,
niini nga pagkabutang, ang pagkaon dili maayo ang pagkahatag, ug miresulta kini
sa kamatayon sa bao. Sa ingon niini pagkasama, ang panghilawas nga kalingawan
dili kinaiyanhon nga dautan, apan kon gamiton sa sayop nga mga higayon—sa
bisan unsa nga sitwasyon nga gawas sa kaminyoon—kini mahimo nga malaglagon
ug mahimo nga moresulta diha sa espirituhanon nga kamatayon.

Ipasabut nga kon si Satanas mohimo og paon aron sa pagdani kanato ngadto sa
dili angay nga pamatasan, malinglahon kaayo siya. Dili dayon siya magsugod sa
pagtintal kanato sa bug-at nga mga sala, hinoon, siya motintal kanato ngadto sa
daw inosente nga mga hunahuna ug mga kalihokan nga sayon ra modala
ngadto sa labaw pa ka bug-at nga mga sala (tan-awa sa 2 Nephi 28:8, 20–22).

• Unsa ang mga matang sa paon nga gigamit ni Satanas sa pagdani kanato
ngadto sa pagka imoral? (Ang tubag maglakip og dili ligdong nga sinnina,
mahugaw nga mga salida o mga programa sa telebisyon, mahugaw nga mga
komedya, ug malaw-ay nga mga musika.)

Si Satanas Nagamit sa Medya aron Pagdani Kanato ngadto sa Pagka Imoral

Kinutlo ug
pagpasundayag 
sa magtutudlo

Ipasabut nga ang pipila sa paon ni Satanas makuha pinaagi sa medya. Basaha
ang mosunod nga pamahayag gikan sa Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan (kon
ikaw nagdala og mga kopya alang sa mga sakop sa klase, pasunda sila pagbasa
diha sa pahina 11):

“Bisan unsa ang inyong basahon, paminawon, o tan-awon makahaylo kaninyo.
Ang pangpubliko nga kalingawan ug ang medya makahatag kaninyo sa daghang
positibo nga kasinatian. Kini makabayaw ug modasig kaninyo, motudlo kaninyo sa
maayo ug mga matarung nga mga baruganan, ug modala kaninyo nga mas duol
ngadto sa katahum nga gihatag niini nga kalibutan. Apan makahimo usab kini sa
sayop ug dautan nga normal nga tan-awon, mahinamon, ug mahimong madawat.”
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Ipasabut nga daghang inila nga mga salida, mga programa sa telebisyon, mga libro,
mga magasin, ug musika nagpakita sa mga sumbanan sa kalibutan, diin lahi ra
kaayo gikan sa mga sumbanan sa Ginoo. Dili lamang ang kalibutanon nga mga
sumbanan nagpasiugda sa paggamit og alkohol, tabako, ug kabangis, sila mosugyot
sa dili husto nga paagi nga ang pakighilawas kinahanglan nga anaa sa matag usa sa
bisan unsa nga higayon. Ang medya nga nagpasiugda sa kalibutanon nga mga
sumbanan sa kasagaran napakyas sa pagpakita sa lawasnon ug espirituhanon nga
kadaut nga moabut gikan sa paglapas sa mga kasugoan sa Dios.

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Gordon B. Hinckley:

“Adunay unos nga naghaguros sa imong palibut. Adunay maabtik nga
pagpahimulos sa pakighilawas ug kabangis nga makita sa telebisyon ug pinaagi
sa mga videotape, [pornograpiya] mga magasin, mga pangalagad sa linagyo nga
tawag sa telepono, ug gani sa internet.

“Ang akong pangamuyo kaninyo . . . mao ang pagpalayo sa inyong kaugalingon
gikan niining mga butanga. Kamo mahimo nga [makabalhin sa tsanel] diha sa
TV. Kamo makalikay sama sa usa ka sakit nga midagsang ang pag-abang o
pagpanag-iya sa mga videotape nga gihimo aron sa paglingaw ug modala kaninyo
sa pagbuhat og mga butang nga inyong pagabasulan. . . . Kamo dili kinahanglan
nga mobasa sa bisan unsang imoral nga literatura. Dili kini makatabang
kaninyo. Makadaut lamang kini kaninyo” (“True to the Faith,” Ensign, Hunyo
1996, 4).

Panaghisgutan • Nakasulti o nakadungog ba kamo sukad sa laing tawo nga miingon, “Kini nga
salida OK lang tungod kay ang dautan nga talan-awon nga anaa niiini usa ra
man” o “Gusto ko sa musika apan wala gayud ako maminaw sa mga pulong”?
Unsa ang sayop niining paghatag og katarungan alang sa pagtan-aw o
pagpaminaw sa imoral nga mga butang?

Ipasabut nga bisan unsa ka gamay nga kadautan makaapekto kanato sa negatibo
nga paagi pinaagi sa paghimo kanato sa kasamtangan nga dili mobati sa mga
pag-aghat sa Espiritu Santo. Ang pagdawat sa gamay nga pagkadautan makahimo
usab kanato nga labaw pa ka dali nga madala sa mas dako pa nga kadautan. Kon
kita motan-aw og mga sine nga adunay “usa lamang” ka dautan nga talan-awon,
kita mahimo nga dili kaayo mabalak-on mahitungod sa mga salida sa pipila ka
dautan nga mga talan-awon ug modawat og labaw pa ka imoral ug pagkadautan
nganha sa atong mga kinabuhi. Kon kita maminaw sa musika bisan kon wala kita
magtagad sa mga pulong, ang atong alimpatakan mahimo nga naminaw ngadto
niini ug morekord niini sa atong panumdoman.

• Unsaon ninyo pagsiguro nga ang mga salida, mga pasundayag sa telebisyon
musika, mga libro, mga magasin, ug uban nga medya nga makaimpluwensya
kaninyo naghulagway sa mga sumbanan sa Ginoo, kay sa kalibutan?

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang Moroni 7:16–17 ug hisguti kon unsa ang
gitudlo niini nga mga bersikulo kon unsaon sa pagbanabana kon unsa ang
maayo ug unsa ang dautan.

Dayon ipasundayag ang tsart nga naglangkub sa ika napulog tulo ka artikulo sa
hugot nga pagtuo, ug tudlo ngadto sa katapusan sa hugpong sa mga pulong, nga
makatabang kanato sa atong pagpili og mga salida, musika, ug ubang medya.
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Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga kita kinahanglan nga mobuhat
og labaw pa kay sa paglikay sa dautan. Kita gitudloan sa “pagsalikway sa tanan nga
dautan,” apan sa sama nga higayon “mounong ngadto sa tanan nga maayo” (D&P
98:11). Ang ikanapulog tulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo nag-ingon nga kita
kinahanglan nga “maninguha sa pagpangita” sa maayo nga mga butang—mohimo
sa paningkamot sa pagpangita niini, magtuon niini, ug mokaplag sa ilang
katahum. Kinahanglan nga atong likayan ang medya nga wala mahiuyon sa mga
sumbanan sa Ginoo, apan kita usab kinahanglan nga mangita sa medya nga
nagtabang sa mga sumbanan sa Ginoo.

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti mahitungod sa mga paagi nga ilang
gitinguha ug nakakita og takus nga mga salida, musika, mga libro, ug uban nga
medya.

Si Satanas Naggamit sa Uso aron sa Pagdani Kanato ngadto sa Pagkaimoral 

Kinutlo Ipasabut nga ang laing paagi sa pagdani ni Satanas kanato ngadto sa imoral nga
pamatasan mao ang pag-awhag kanato sa pagsul-ob og law-ay nga sinena.
Pabasaha ang usa ka sakop sa klase sa mosunod nga pamahayag gikan sa Alang
sa Kalig-on sa Kabatan-onan (kon ikaw nagdala og mga kopya alang sa mga sakop
sa klase, pasunda sila sa pagbasa diha sa pahina 8):

“Ang mga suluguon sa Dios kanunay nga nagtambag sa iyang mga anak nga
magsinina sa ligdong nga paagi aron sa pagpakita og pagtahud kanila ug sa ilang
mga kaugalingon. Tungod kay diha sa paagi sa inyong pagsinina naghatag og
mga mensahe mahitungod sa inyong kaugalingon ngadto sa uban ug sa
kasagaran moimpluwensya sa mga lihok nimo ug sa uban, kinahanglan nga
ikaw magsina sa ingon nga paagi aron kini magdala sa labing maayo diha sa
imong kaugalingon ug niadtong duol kanimo.”

Istorya ug
panaghisgutan

Aron paghulagway sa punto nga sa unsang paagi ang pagsinena sa usa ka tawo
makaapekto kon unsa ang iyang mga panglihok, isaysay ang mosunod nga
istorya diha sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Usa ka tigbansay sa usa ka propesyonal nga tim sa magdudula nasamok og
maayo tungod sa mga lihok ug sinultihan sa mga sakop sa tim sa diha nga sila
nagbiyahe pinaagi sa giabangan nga ayroplano ngadto sa ilang nagkalainlain
nga mga destinasyon. Ilang gisungogsungog ang mga flight attendant, milabay
sa mga pagkaon, ug nagsiningitay sa usa’g usa sulod sa ayroplano. Ang mga
kompaniya sa ayroplano naglisud sa pagkuha ug mga flight attendant kon kini
nga pundok sa magdudula ang mosakay.

Human sa dugay nga paghunahuna, ang tigbansay nakahimo og usa ka
sulusyon. Sukad niadtong higayona, ang mga sakop sa tim kinahanglan nga
magsul-ob og amerkana, kurbata, ug pormal nga sapatos kon magbiyahe, kaysa
ordinaryo nga sinul-uban nga gitugot nga isul-ob nila sa nangagi. Ang ilang
batasan nausab og dako. Maingon nga kon sila pormal nga magsinina nga sama
sa mga maayong tawo, sila manglihok nga sama sa maayong mga tawo. Ang
mga flight attendant nagsugod na gani sa paghangyo nga motrabaho diha sa mga
biyahe nga giabangan niini nga tim.

• Unsay nakatabang sa mga sakop sa tim nga molambo ang ilang kinaiya?
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• Sa unsa nga paagi ang inyong batasan mausab nga mag-agad unsa ang inyong
gisul-ob? Unsa man ang inyong lihok kon kamo nagsul-ob sa inyong
pinakadaan ug pinakahugaw nga sinina? Unsa man ang imong lihok kon
kamo magsul-ob sa inyong pinakanindot nga sinena?

Ipasabut nga kon kita magsul-ob sa dili ligdong nga sinina—ang sinina nga
mubo ra kaayo o hugot ra kaayo o nakahimo og dili angay nga pagtagad sa
atong mga lawas—mahimo nga kita magsugod sa paghunahuna ug maglihok
usab nga dili ligdong.

Ipasabut nga kon unsa ang atong sinul-oban makaapekto usab niadtong
naglibut kanato. Ang dili ligdong nga pagsinina mahimo nga moawhag
niadtong nagtan-aw kanato nga motan-aw pag-ayo sa atong mga lawas. Kini
mahimo usab nga makahatag kanila sa pagtuo sa dili tinuod nga mga butang
mahitungod sa atong mga sumbanan ug sa atong pamatasan.

Panaghisgutan Mahimong imong ipasabut nga ang mga estelo nga pinakauso dili kanunay
ligdong. Hangyoa ang mga sakop sa klase alang sa mga sugyot kon unsa ang
ilang mahimo kon ang sinina nga nauso karon dili ligdong. Tabangi sila nga
makasabut nga usahay ang nauso nga mga estelo mahimo nga usbon aron kini
mahimo nga ligdong (sama pananglit, ang sayal mahimo nga patas-an o ang
kamisino mahimong buhaton gikan sa sama apan baga nga panapton). Kon
ang estelo dili mahimo nga usbon, hinoon, kinahanglan nga kita kanunay nga
mopili sa kaligdong ibabaw sa nauso.

Basaha pag-usab ang pamahayag gikan sa pahina 8 sa Alang sa Kalig-on sa
Kabatan-onan.

• Sa unsa nga paagi kamo makapakita sa inyong pagtahud sa Dios ug sa inyong
kaugalingon pinaagi sa inyong sinul-uban? Sa unsa nga paagi kamo “magsinina
sa ingon nga paagi nga aron kini makahatag sa labing maayo sa inyong
kaugalingon ug niadtong duol kaninyo ”?

Si Satanas Modangup sa Kinaiyanhon nga mga Tinguha aron Pagdani
Kanato ngadto sa Pagkaimoral

Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipahayag ang mosunod nga kasayuran diha sa imong kaugalingon nga mga
pulong, sensitibo sa kahingkod sa mga sakop sa imong klase (ang ubang 12-ug
13-anyos interesado kaayo sa kaatbang nga sekso ug nagkinahanglan og paggiya
sa paghimo og angay nga pakigrelasyon, samtang ang uban nga sama og
panuigon mahimong dili interesado o gani maulaw sa sugyot sa pagka interesado
sa kaatbang nga sekso):

Ang lawasnon nga atraksyon ngadto sa mga sakop sa kaatbang nga sekso natural
ug normal. Ang Langitnong Amahan ang naghatag kanato niini nga mga
pagbati, apan siya usab mitudlo kanato sa pagpugong niini hangtud sa tukma
nga panahon ug kahimtang alang sa pagpahayag niini.

Aron pagtabang sa pagpugong niini nga mga pagbati, ang mga lider sa
Simbahan mitambag sa mga batan-on nga dili makig-date hangtud nga sila dili
moabut sa pinakakubos 16 anyos. Pipila ka lawasnon nga mga pagpahayag sa
pagbati mahimo nga angay diha sa pagpakigdate nga mga sitwasyon, apan kini
kinahanglan nga itagana alang sa usa ka pinili nga espesyal nga mga tawo sa
tukma nga panahon sa imong kinabuhi, dili magpatuyang sa higayon. Kini nga
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mga pagpahayag dili angay kon wala pa ikaw sa igo nga panuigon ug igo nga
kahingkod sa pagpakig-date sa tukma nga paagi.

Ang ubang mga pagpahayag sa pagbati angay lamang uban sa imong kapikas
human kamo maminyo. Kini nga mga pagpahayag naglakip sa pagpakighilawas
ug bisag unsa nga mga lihok nga nagdala ngadto niini, sama sa masubsob nga
paghalok, paghikap sa bisan unsa nga bahin sa lawas sa lain nga tawo ilawom sa
ilang mga sinina, o paghikap sa “tinago nga mga bahin ” diha sa ibabaw o
ilawom sa ilang mga sinina. Usa ka maayo nga sukaranang lagda mao nga ang
bisan unsa nga mga hunahuna o mga lihok nga nagpadugang sa inyong kaikag
sa o tinguha sa lawas sa laing tawo dili maayo. Kini nga mga hunahuna ug mga
lihok makasasala gawas sa relasyon sa kaminyoon.

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga kon sila nakaapil na sa dili angay 
nga kinaiya, kinahanglan nga sila makigsulti sa bishop. Siya makatambag kanila
kon unsaon sa paghinulsol. Kon ang mga sakop sa klase adunay kabalaka
mahitungod kon unsa ang angay o dili angay, awhaga sila sa pagpakigsulti sa
tago sa ilang mga ginikanan o sa bishop.

Hingpit nga Kalipay ang Naghulat sa Putli

Istorya ug
panaghisgutan

Ipasabut nga ang pagsunod sa mga sumbanan sa Ginoo sa pagkalimpyo sa
kadungganan dili makapahimo kanato nga inila. Apan kini modala kanato
ngadto sa mahangturon nga kalipay, diin mas labaw pa nga bililhon kaysa
pagtugot sa kalibutan.

Isaysay ang mosunod nga sugilanon diha sa imong kaugalingon nga mga pulong:

Si Hal sa kanunay mibuhat sa tanan sa pag-alagad sa Ginoo. Siya naninguha sa
pagsunod sa mga kasugoan ug mibuhat sa unsa ang ipabuhat kaniya sa Ginoo.
Usahay dili kini sayon.

Daghan sa mga higala ug mga kaila ni Hal dili interesado sa relihiyon ug
nagpuyo sa matang sa kinabuhi nga ingon og nagbugalbugal sa mga
Kristohanon nga mga pagtulun-an. Matag usa nahibalo nga si Hal usa ka Santos
sa Ulahing mga Adlaw, ug usahay ang iyang mga kauban moyagayaga kaniya
tungod sa iyang mga tinuohan. Sa kasagaran si Hal mobaliwala sa ilang
pagkomedya, apan usahay kini maoy nakaingon nga siya nag-inusara ug
sinalikway. Usahay siya maghunahuna kon ang pagtrabaho og maayo sa
pagsunod sa mga kasugoan ug pagpabilin sa iyang kaligdong takus ba niini.

Sa panahon sa iyang pagpakig date, si Hal nakigdate sa daghang mga babaye
kinsa madanihon ug mipabati kaniya nga wala kaayo mag-inusara ug sinalikway.
Sa diha nga nakaamgo siya nga kining mga babaye nagtinguha sa lawasnon nga
pagbati gikan kaniya, si Hal sa kasagaran maghunahuna, “Lahi ba gayud ako sa
uban? Ngano nga ako magpadayon sa pagpabilin nga limpyo sa kadungganan?
Sayon kaayo ang dili paghimo sa ingon.” Apan si Hal nahibalo kon unsa ang
gipaabut sa Ginoo kaniya. Siya nasayud nga siya kinahanglan nga magpadayon
sa sumbanan sa pagkamatarung nga iyang giugmad sa iyang kinabuhi. Siya
nagtuman sa balaod sa kaputli, bisan pa kon kini masakit sa diha nga ang pipila
ka mga babaye mao ra og nawad-an sa kaikag diha kaniya tungod kay iyang
gipadayon ang sumbanan sa Ginoo.
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Sa diha nga nakit-an ni Hal ang batan-on nga babaye nga kinsa angay kaniya, siya
takus sa pagminyo kaniya didto sa templo alang sa kahangturan. Mga tuig ang
milabay, si Hal mihandum sa batan-on niya nga kinabuhi ug nakaamgo nga ang
tanan nga nakahimo kaniya nga malipayon—ang iyang asawa, ang iyang pamilya,
ang Simbahan—naangkon niya tungod kay iyang napadayon ang iyang mga
sumbanan ug nagtinguha sa pagpuyo sa matarung nga paagi. Iyang gipasalamatan
ang Langitnong Amahan tungod sa paghatag kaniya sa kalig-on sa pagbuhat kon
unsa ang matarung. Karon siya nakasabut kon unsa nga kalipay ang moabut
gumikan sa pagpabilin sa iyang kaugalingon nga limpyo ang kadungganan.

• Unsa kaha ang nahitabo kon si Hal wala pa magpabilin nga limpyo sa
kadungganan?

• Unsa nga mga panalangin ang atong madawat niini nga kinabuhi tungod sa
pagpabilin nga limpyo sa kadungganan?

• Unsa nga mga panalangin ang atong madawat didto sa kahangturan tungod
sa pagpabilin nga limpyo sa kadungganan?

Pagpamatuod Ipasabut nga ang atong mga lawas mga templo ug ang Ginoo misugo kanato
sa paghupot niining mga templo nga limpyo (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
6:19–20; D&P 133:5), diin naglakip sa pagka limpyo sa lawas, hunahuna, ug
espiritu. Ipamatuod ang kamahinungdanon sa pagpadayon sa moral nga
kalimpyo.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagsunod sa mga sumbanan sa Ginoo ug
magmaputli ug magmalimpyo sa kadungganan.

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Hangyoa ang bishop sa pagrekomendar og batan-on nga hingkod kinsa
mahimong ehemplo sa mga sakop sa klase. Kini nga tawo mahimong bag-o
pa lamang nga nakadawat og tawag sa misyon o nag-andam alang sa
pagminyo sa templo. Dapita siya sa pag-adto sa klase ug pagpakigbahin sa
iyang mga pagbati mahitungod sa pagpuyo og usa ka limpyo nga kinabuhi
ug ang kalinaw ug hingpit nga kalipay nga moabut tungod sa paghupot sa
balaod sa kaputli.

2. Kon ang mosunod nga mga bahin sa video anaa, ipasalida ang usa niini:
a. “moralidad alang sa mga Kabatan-onan,” usa ka 22-minutos nga bahin

siguroha sa pag-apil ang husto nga numero sa aytem.
b. “Kaputli: Maingon sa Gipugas sa Tawo,” usa ka 2-ka minutos nga bahin sa

Video  nga Pangsuplimento sa Family Home Evening 2 (53277).

3. Ipasabut nga sa kalibutan karon, kita sa kasagaran gipatuo nga ang importante
nga mga pagpahayag sa pagbati kinahanglan nga kanunay lawasnon. Bisan 
pa niana, adunay daghang mga paagi nga atong mapakita ang pagbati o
pagpasalamat sa walay paglapas sa mga sumbanan sa Ginoo. Hangyoa ang mga
sakop sa klase sa pagsugyot og matarung ug makaayo sa lawas nga mga paagi
nga sila makapakita sa pagbati o pagpasalamat alang sa mga sakop sa kaatbang
nga sekso. Ilista ang mga tubag diha sa pisara.
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Leksyon

39
Magmasadyaon

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase sa paglikay nga dili mawad-an sa kadasig
ug mosunod sa tambag sa Manluluwas nga “magmasadyaon” (Juan 16:33).

Pagpangandam 1. Sa mainampoon nga paagi tun-i ang Juan 16:33; 1 Pedro 1:7; 2 Nephi
2:17–18, 27; Ether 12:6; Doktrina ug mga Pakigsaad 121:1–9; 122:5–9.

2. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Duha ngadto sa upat ka mga basahon sa himno alang sa kalihokan diha sa

pahina 272.
b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan

alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase
sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta kita misinggit sa kalipay tungod sa
kahigayunan nga molambo ngadto sa atong kinabuhi dinhi sa yuta (tan-awa sa Job
38:4, 7). Kita nahibalo nga sa panahon sa pagkamortal kita makasinati og kasub-anan,
kasakit, kahigawad, mga problema, ug mga pagsulay, ingon man usab sa kasadya ug
hingpit nga kalipay. Uban niining tanan nga kahibalo atong gibati ang kalinaw ug
kasigurohan, tungod kay kita nahibalo nga ang atong Amahan sa Langit sa kanunay
mahunahunaon kanato. Tabangi ang mga sakop sa klase nga hunahunaon ang
pahimangno ni Kristo nga “magmasadyaon” isip pahinumdom nga, sa walay pagtagad
sa atong mga kahimtang, kita makakaplag sa kalinaw og hingpit nga kalipay sa
kinabuhi.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang mga Pagsulay Kabahin sa Plano sa Kaluwasan

Panaghisgutan Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghanduraw nga sila anaa sa kinabuhi sa
wala pa dinhi sa yuta ug nga sa dili madugay sila matawo sa yuta. Sila
nagsinultihanay uban sa usag usa kabahin sa unsa kaha ang mahitabo kanila,
nasayud nga ang kinabuhi sa yuta adunay daghang mga kahigayunan ug mga
hagit. Dayon basaha ang mga pamahayag sa ubos, usa sa matag higayon, ug
pahisguti sa usa mga sakop sa klase ang ilang mga gibati mahitungod sa matag
pamahayag samtang sila nangandam sa pag-adto sa yuta.

1. Kamo makaangkon og mga kahigawad, mga pagsulay, ug mga problema
samtang anaa sa pagkamortal.

2. Kamo usab makasinati og hingpit nga kalipay.

3. Si Satanas motinal kaninyo.

4. Ang atong Amahan sa Langit buot nga kamo molampus ug magmalipayon.



Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipangutana ang mosunod, magtugot sa mga sakop sa klase sa pagtan-aw sa
giuban nga mga kasulatan aron motabang kanila nga makatubag niini:

• Ngano nga ang mga kahigawad, mga problema, ug ubang mga pagsulay
kabahin sa plano sa kaluwasan? (Tan-awa sa 1 Pedro 1:7; Ether 12:6; D&P
122:7.)

Pagpasundayag
ginamit ang pisara

Idrowing ang mosunod nga dayagrama diha sa pisara:

Ipasabut nga matag usa makasinati og mga pagsulay ug mga kahigawad.
Kadaghanan sa atong mga kalampusan sa kinabuhi nag-agad kon sa unsa nga
paagi nato tubagon ang mga pagsulay. Makapili kita og usa sa duha ka
sukaranan nga mga tubag sa mga pagsulay; ang paagi sa Ginoo o ang paagi ni
Satanas.

Si Satanas Buot nga Mawad-an Kita sa Kadasig

Kinutlo ug
panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Marvin J. Ashton, kinsa usa ka
sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Usa sa labing gamhanan nga mga himan ni Satanas mao ang pagkawala sa
kadasig” (sa Conference Report, Abr. 1988, 73; o Ensign, Mayo 1988, 63).

Idugang Mawad-an sa kadasig nganha sa pisara sunod sa paagi ni Satanas—.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 2 Nephi 2:17–18, 27.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkawala sa kadasig makatabang ni Satanas nga
molampus ang iyang tumong sa paghimo kanato nga “mauyamot sama
ngadto kaniya”? Sa unsa nga paagi nga ang imong mga paningkamot sa
pagsunod sa mga kasugoan ug paghimo og maayo sa eskwelahan ug sa ubang
mga kalihokan maapektohan kon ikaw mawad-an sa kadasig?

Basaha ang sumpay sa pamahayag ni Elder Ashton:

“Mga paghunghong sa ‘dili ikaw makahimo niini,’ ‘dili ikaw maayo,’ ‘ulahi na
kaayo,’ ‘unsa pay kapuslanan?’ o ‘‘kini wala nay paglaum’ mao ang mga himan
sa kalaglagan, ni Satanas . . . buot nga ikaw mohunong sa pagsulay. Importante
nga isalikway ang pagkawala sa kadasig [sa atong mga kinabuhi]. Kini
mahimong makaangkon og piho nga gidugayon sa trabaho ug kusog, apan kini
matuman ” (sa Conference Report, Abr. 1988, 73; o Ensign, Mayo 1988, 63).
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Ang Ginoo Nagtudlo Kanato nga Magmasadyaon

Kinutlo ug
panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

• Unsa nga mga pagsulay ang nasinati sa Manluluwas?

Ipasabut nga ang Manluluwas miantus og labi pang dako nga mga pagsulay kay
sa ato gayud nga masinati, bisan pa niana wala siya mawad-i sa kadasig. Basaha
ang mosunod nga pamahayag ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles:

“Bisan kon sa ingon ka ligdong nga misyon nga gihatag ngadto Kaniya, ang
Manluluwas nakakaplag og kahimuot sa pagtuman; Siya nalipay sa mga
katawhan ug misulti sa Iyang mga tinun-an nga magmasaligon. . . .

“Hinumdumi ang dili mabination nga pagtagad nga Iyang nadawat, ang
pagkasinalikway nga iyang nasinati, ug ang walay kaangayan . . . nga Iyang
gilahutay. Kon kita, usab, unya mag-atubang sa pipila niana sa kinabuhi, kita
makahinumdom nga si Kristo usab gisamok sa matag dapit, apan wala
mahingawa, naglibog, apan wala mawad-i sa kadasig, gigukod, apan wala biyai,
gisalikway, apan wala malaglag (tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 4:8–9)” (sa
Conference Report, Okt. 1995, 90–91; o Ensign, Nob. 1995, 68–69).

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Juan 16:33.

• Unsa ang gusto sa Ginoo nga atong bation kon kita adunay mga kahigawad,
mga problema, ug mga pagsulay?

Idugang “Pagmasadyaon” nganha sa pisara sunod sa Ang Paagi sa Ginoo—. Ang
pisara ingon na niini nga tan-awon karon:

• Sa unsa nga paagi ang Manluluwas “mibuntog sa kalibutan”?

• Sa unsa nga paagi nga kining kahibalo makatabang kanato nga
“magmasadyaon”?

Kita Mahimo nga Magmasadyaon Bisan kon anaa sa Malisud nga mga
Panahon

Kalihokan Bahina ang mga klase ngadto sa upat ka mga grupo nga adunay lider sa matag
grupo, ug hatagi ang matag grupo og basahon sa mga himno. Ipahatag sa matag
grupo ang usa sa mga tudling sa himno “Isipa ang Imong mga Grasya” (Mga
Baruganan sa Ebanghelyo, nu. 324–25; giimprinta usab sa ubos). Kon ikaw adunay
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gamay nga klase, mahimo nga ikaw mobahin ngadto sa duha ka mga grupo ug
ipahatag sa matag grupo ang duha ka mga tudling. Ipapangita sa matag grupo
ang mensahe sa ilang tudling (o mga tudling). Awhaga sila sa paghunahuna og
mga panig-ingnan gikan sa mga istorya sa kasulatan, kasaysayan sa Simbahan, o
personal nga mga kasinatian nga nagtudlo sa sama nga mensahe. Human ang
matag grupo makahigayon sa paghunahuna sa mga ideya, ipabasa sa lider ang
tudling ngadto sa klase ug unya ipakigbahin ang mga ideya nga gihisgutan sa
grupo. (Mahimo nga ikaw mogamit sa una nga kalihokan sa pagpalambo agi og
puli o dugang ngadto niini nga kalihokan.)

“Kon sa kinabuhi mo gisakit ka,
Naguol nagtuo tanan wala na,
Ipha ang inyong panalangin,
Kamo matingala’s binuhat sa Dios.

“Kamo nabug–atan ba sa suliran?
Ang krus bug-at ba nga gipas-an?
Ipha ang inyong panalangin,
Ug mag-awit mo sa adlaw nga tanan.

“Kon bahandi sa uban makita n’yo,
Hunahunaa ang saad ni Kristo.
Ipha ninyo ang inyong panalangin,
Inyong ganti sa langit magpabilin.

“Di ba sa kasamok gamay o dako,
Ayaw kaguol Dios uban kanato.
Ipha ninyo ang inyong panalangin,
Tabang ma-inyo bisan mo hain.”

Istorya ug
panaghisgutan

Basaha ang mosunod nga istorya nga gisaysay ni Presidente Gordon B. Hinckley
mahitungod sa iyang unang pipila ka semana sa iyang misyon didto sa Inglaterra.
Ipapaminaw sa mga kauban sa klase ang mga butang nga nakatabang kaniya nga
makabuntog sa pagkawala sa kadasig.

“Wala pa ako maayo sa diha nga miabut ko. Kadtong unang pipila ka mga
semana, tungod sa pagkasakit ug sa pagsupak nga akong gibati, nawala kanako
ang kadasig. Mihimo ako ug sulat ngadto sa amo sa buotan kong amahan ug
miingon nga akong gibati nga ako nag-usikusik sa akong panahon ug sa iyang
kwarta. Siya akong amahan ug akong presidente sa stake, ug siya usa ka
maalamon ug dinasig nga tawo. Siya misulat og mubo kaayo nga sulat ngari
kanako nga nagaingon, ‘Minahal nga Gordon, ania kanako ang bag-o mo nga
sulat. Ako adunay usa lamang ka sugyot kalimti ang imong kaugalingon ug
trabahoa ang buluhaton.’ Sayo niana nga buntag sa among klase sa kasulatan ang
akong kauban ug ako nakabasa niini nga mga pulong sa Ginoo: ‘Kay bisan kinsa
nga buot magapatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon siya niini,
apan bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako ug tungod
sa Maayong Balita, magapatunhay niini.’ (Marcos 8:35.)

“Kadtong mga pulong sa magtutudlo, gisundan sa sulat sa akong amahan uban sa
iyang tambag sa pagkalimot sa akong kaugalingon og magtrabaho, mituhop sa
akong pagkatawo. Uban sa sulat sa akong amahan diha sa akong kamot, misulod
ako sa among lawak higdaanan didto sa balay sa 15 Wadham Road, diin kami
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nagpuyo, ug miluhod ug mihimo og panaad ngadto sa Ginoo. Ako nakigsaad nga
ako maninguha sa paghikalimot sa akong kaugalingon ug mohatag sa akong
kaugalingon diha sa pag-alagad Kaniya.

“Niana nga adlaw sa Hulyo niadtong 1933 mao ang adlaw sa akong paghukom.
Usa ka bag-o nga kahayag miabut sa akong kinabuhi ug usa ka bag-o nga hingpit
nga kalipay ngadto sa akong kasingkasing. Ang gabon sa Inglaterra mao ra og
misaka, ug akong nakita ang kahayag sa adlaw. Aduna akoy buhong ug talagsaon
nga kasinatian sa misyon, diin ako mapasalamaton sa hangtud” (“Gospel to
Great Britain,” Ensign, Hulyo 1987, 7).

• Unsa ang pipila ka mga butang nga nakatabang ni Elder Hinckley nga
mabuntog ang pagkawala sa kadasig? Unsa ang ubang mga butang nga
nakatabang kaninyo nga mabuntog ang pagkawala sa kadasig?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara ubos sa
“Magmasadyaon.” Ang mga tubag kinahanglan nga maglakip sa mosunod:

Mosunod sa tambag sa mga ginikanan
Mobasa sa mga kasulatan
Kalimtan ang atong mga kaugalingon (dili maghinakog)
Mohatag og pangalagad
Mag-ampo

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga ang Propeta Joseph Smith miatubang og mga pagsulay nga gani
labaw pa niadtong nasinati ni Elder Hinckley didto sa Inglaterra. Sa panahon sa
talagsaon nga kalisud, sa diha nga si Joseph usa ka binilanggo didto sa
bilanggoan sa Liberty, Missouri, siya nangamuyo ngadto sa Dios, nangutana kon
unsa ka dugay ang Dios motugot nga ang mga Santos pagagukuron (tan-awa sa
D&P 121:1–6).

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang tubag sa Ginoo ngadto sa pag-ampo ni Joseph
diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121:7–9 ug 122:5–9. Awhaga sila sa pagmarka
sa mga pulong ug hugpong sa mga pulong niini nga mga bersikulo nga gibati
nila nga importante.

• Hain nga mga pulong o hugpong sa mga pulong ang inyong gimarkahan?
Ngano nga inyo kini nga gimarkahan?

• Unsa ang ipasabut sa “kining tanan nga mga butang makahatag kanimo og
kasinatian, ug alang sa imong kaayohan”? (D&P 122:7). Sa unsa nga paagi
imong makita nga ang mga pagsulay mahimo nga alang sa imong kaayohan?

• Unsa sa imong hunahuna ang gibati ni Joseph Smith sa diha nga siya
gisultihan, “Ayaw kahadlok unsa ang mahimo sa tawo, kay ang Dios mouban
kanimo hangtud sa kahangturan”? (D&P 122:9). Sa unsa nga paagi kini nga
saad makatabang kaninyo nga makabuntog sa pagkawala sa kadasig? Sa unsa
nga paagi kita mahimo nga takus niini nga saad?

Pagpamatuod Kon angay, isaysay mahitungod sa panahon sa diha nga ang Ginoo mitabang
kaninyo nga mabuntog ang mga pagbati sa pagkawala sa kadasig. Pagpamatuod
nga samtang kita mosunod sa Manluluwas, kita makahimo nga “magmasaligon,”
bisan sulod sa malisud nga mga panahon.
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Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagtubag sa mga pagsulay pinaagi sa
pagkamasaligon. Itudlo pag-usab ang lista diha sa pisara sa mga paagi sa
pagbuntog sa pagkawala sa kadasig, ug awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagbuhat og usa o labaw pa niini nga mga butang kon ilang bation ang
pagkawala sa kadasig niini nga semana.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit og usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka piraso nga papel ug bolpen o lapis.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paglista diha sa ilang mga papel sa dili
mokubos tulo ka mga panalangin nga ilang naangkon. Tabangi sila nga
makasabut nga ang pagpasalamat makatabang sa pagdala og tinuod nga
kalipay. Isugyot nga hatagan nila og higayon sa paglista sa pipila sa ilang
mga panalangin sa sunod nga higayon nga sila mawad-an sa kadasig. Kini
makatabang kanila nga “magmasaligon” pinaagi sa pagpahinumdom kanila
kon unsa gayud ka maayo ang kinabuhi.

2. Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka kopya sa pagtandi nga kalihokan-
ginamit ang kasulatan diha sa pahina 276. Magpadrowing og linya sa mga
sakop sa klase gikan sa matag kasulatan ngadto sa husto nga pakisayran.
Awhaga sila sa pagmarka sa mga hugpong sa mga pulong diha sa ilang mga
kasulatan kon ilang nakumpleto ang pagbansay.

3. Pag-andam og usa ka kard alang sa matag sakop sa klase uban sa mosunod
nga pamahayag diha niini (gikutlo ni John Henry Evans, sa Joseph Smith, an
American Prophet [1946], 9):

“Ayaw gayud pagpakawala sa kadasig. Kon ako maunlod sa kinaubsan nga lungag
sa Nova Scotia, uban sa Rocky Mountains nga gitipun-og diha kanako, ako
mopadayon sa pagpakigbisog, mogamit sa hugot nga pagtuo, ug maghupot og
maayo nga kaisog, ug ako mogawas nga mananaug.”—Joseph Smith

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagdala sa mga kard diin ila kining makita
kanunay. Kini makatabang sa mga sakop sa klase sa paghinumdom nga
“magmasadyaon,” bisan sulod sa malisud nga mga panahon.
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“Magmasadyaon”

Pagdrowing og linya gikan sa matag kasulatan ngadto 
sa husto niini nga pakisayran.

“Salig kamo; ako kini, ayaw kamo kalisang.”

“Ang malipayong kasingkasing 
nagapadayag sa usa ka masayag 
nga panagway.”

“Paglipay kay ako mogiya kaninyo.”

“Ihangad ang imong ulo ug pagmaya, 
kay ikaw adunay dako nga hinungdan 
sa pagmaya; kay ikaw matinud-anon 
sa paghupot sa mga sugo.”

“Busa, paglipay, ug ayaw kahadlok, 
kay ako ang Ginoo anaa uban kaninyo, 
ug mobarug diha kaninyo.”

“Dinhi sa kalibutan aduna kamoy 
kagul-anan: apan sumalig kamo.”

“Sa kalipay panag-alagad 
kamo kang Jehova.”

Salmo 100:2

Mateo 14:27

Doktrina ug mga
Pakigsaad 78:18

Mga Proberbio 15:13

Doktrina ug mga
Pakigsaad 68:6

Alma 8:15

John 16:33
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Panimalay: Usa ka Eskwelahan
alang sa Kahangturan

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase sa pagsabut nga ang panimalay mao ang
labing maayo nga dapit sa pag-andam alang sa mga hagit sa yutan-on nga
kinabuhi ug sa mga panalangin sa kinabuhing dayon.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang 4 Nephi 1:2–3, 15–16; Doktrina ug mga
Pakigsaad 88:119.

2. Isulat ang matag usa sa mosunod nga mga pulong o hugpong sa mga pulong
diha sa gilain nga ginilis nga papel:

Trabaho
Hugot nga pagtuo
Gugma
Pag-ampo
Pagpugong sa kasuko
Pangalagad
Pagka dili hakog
Pagtuon sa kasulatan

3. Isulat ang mosunod nga pamahayag diha sa kard o sa gamay nga pirasong
papel alang sa matag sakop sa klase (gikan sa “Blueprint for Family Living,”
Improvement Era, Abr. 1963, 252):

“Ako nagtuo nga ang labing maayo nga dapit sa pag-andam alang sa. . .
kinabuhing dayon anaa sa panimalay.”—President David O. McKay

4. Paghimo og usa ka kopya sa dayagram sa balay nga makita diha sa katapusan
sa leksyon (pahina [283]). Dayon guntinga ang nagkalainlain nga mga bahin
sa dayagram aron mahimo nga usa ka tanghaga.

5. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang hulagway sa Ulahing mga Adlaw nga mga Propeta (62575; Pakete sa

mga Hulagway sa Ebanghelyo 506) ug bisan unsa nga mga hulagway sa
mga sakop sa bag-ong Unang Kapangulohan o Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles (anaa sa gikan sa librarya sa mitinghouse o mga isyu sa
komperensya sa Ensign).

b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan
alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase
sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase sa matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlor

Walay laing butang nga atong buhaton samtang ania sa yuta nga labaw pa ka
importante kay sa unsa ang atong buhaton sa atong mga panimalay uban sa atong
mga pamilya. Unsay atong buhaton sa atong mga pamilya importante dili lamang
tungod kay kini nag-andam kanato alang sa kahangturan, apan usab tungod kay kini
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makatabang kanato sa pagsagubang sa mga hagit sa matag adlaw sa kinabuhi. Walay
mga pakigrelasyon ang ingon ka importante kaysa mga pagkigrelasyon sa pamilya. Si
Presidente Harold B. Lee, ang ika napulog usa ka Presidente sa Simbahan, mipasabut og
maayo nga “ang labing importante nga buhat sa Ginoo nga sukad inyong nga buhaton
mao ang buhat nga inyong buhaton sulod sa mga bongbong sa inyong kaugalingong
panimalay” (Strengthening the Home [gamay nga ighahatag nga basahon, 1973], 7).

Sa panahon sa leksyon pagmatngon sa mga pagbati sa mga sakop sa klase kinsa wala
magagikan sa mga panimalay nga nagsunod sa ebanghelyo. Mahimo nga ikaw
mopokus sa importante nga mga baruganan nga makat-unan sa mga sakop sa klase
gikan sa ilang mga pamilya, sama sa pagkamatinuoron ug sa pagtrabaho og maayo,
bisan kon ang mga sakop sa pamilya dili sakop sa simbahan. Awhaga ang mga sakop
sa klase sa paghukom karon nga kon sila mahingkud, sila mag- ugmad sa ilang
kaugalingon og mga panimalay nga nagsunod sa ebanghelyo.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang mga Pamilya Importante ngadto sa Atong Langitnong Amahan

Panaghisgutan 
nga ginamit ang
hulagway ug
kinutlo

Ipakita ang mga hulagway sa ulahing mga adlaw nga mga propeta ug mga
Apostoles.

• Kinsa kini nga mga tawo? (Kon ang mga sakop sa klase dili makaila sa mga
tawo, ipahayag ang ilang mga ngalan ug ang ilang balaang mga tawag diha sa
Simbahan.)

• Unsa ang pipila sa nag-unang mga kapangakohan sa mga propeta ug mga
apostoles?

Dapita ang usa ka sakop sa klase sa paglista ngadto sa pisara ang mga tubag
niini nga pangutana. Human ang mga sakop sa klase makahigayon sa
paghatag sa ilang mga tubag, sultihi sila nga ang tanang mahinungdanon nga
mga kapangakohan sa mga propeta ug mga apostoles adunay usa ka labing
mahinungdanon nga katuyoan. Dayon basaha ang mosunod nga pamahayag
ni Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang pangalagad sa mga propeta ug mga apostoles nagagiya gayud kanila ug sa
kanunay ngadto sa panimalay ug sa pamilya. . . .

“Ang katapusan nga katuyoan sa tanan nga atong gitudlo mao ang paghiusa sa
mga ginikanan ug mga anak diha sa hugot nga pagtuo sa Ginoong Jesukristo, nga
sila malipayon sa panimalay, gibugkos diha sa mahangturon nga kaminyoon,
gisumpay ngadto sa ilang mga kaliwatan, ug gisiguro sa kahimayaan diha sa
atubangan sa atong Langitnong Amahan” (sa Conference Report, Abr. 1995, 8; 
o Ensign, Mayo 1995, 8).

• Unsa ang gisulti niini nga pamahayag mahitungod sa mga panimalay ug mga
pamilya?

Ipasabut nga kining pamahayag nagpasabut kon unsa ka importante ang mga
pamilya ngadto sa atong Langitnong Amahan. Sultihi ang mga sakop sa klase
nga ang leksyon karon naghisgut ngano nga ang mga pamilya importante ug sa
unsa nga paagi kita makatampo sa mga paningkamot sa atong mga pamilya nga
makakat-on ug mogamit sa mga baruganan sa ebanghelyo.
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Ang Kinabuhi sa Pamilya Nagtabang Kanato nga Makakat-on sa mga
Baruganan sa Ebanghelyo

Istorya Ipasabut nga ang panimalay mao ang importante nga dapit alang kanato sa pagkat-
on sa ebanghelyo. Basaha o isaysay ang mosunod nga istorya nga gipakigbahin sa
usa ka batan-on nga Santos sa Ulahing mga Adlaw mahitungod sa unsa nga paagi
ang kasinatian diha sa panimalay nakatabang kaniya nga makakat-on sa mga
baruganan sa ebanghelyo:

“Sa Basahon ni Mormon . . . inyo diha nga makita ang labing maayo nga
pakigpulong sa pagdalit sa ice cream diha sa usa ka matinud-anon nga
matarung nga pamilya. Sa pagkatinuod wala kini magsulti kaayo mahitungod
sa ice cream. . . . Apan kini nagtudlo kaninyo og maayo sa tukma nga paagi sa
pagdalit sa ice cream.

“Tingali mas makasabut kon ako mosulti kaninyo kon sa unsa nga paagi sa
nangagi ako midalit og ice cream ug dayon mopasabut sa kalainan.

“Tungod kay ako usa ka tin-idyer, kon si papa o mama mihangyo kanako sa
pagdalit sa matag usa og ice cream, ang unang butang nga akong buhaton mao
ang pagpangita og [dako] nga panaksan ug pun-on ang ice cream ngadto sa
tinaksan sa tin-idyer, nga mga duha ka pulgada sa ibabaw sa baba. Dayon akong
idalit ang ice cream alang sa ubang mga sakop sa akong pamilya. Hinuon, ang
akong igsoon nga lalaki ug igsoon nga mga babaye mga gagmay pa kay kanako,
mao nga natural lang nga ang gagmay nga mga plato sa ice cream husto ra alang
kanila.

“Karon, ang akong papa mipakita kanako sa Basahon ni Mormon diin nagpasabut
nga ang akong paagi [dili husto].

“Sa 4 Nephi kini nagsulti kon unsa ang kahimtang human ang Manluluwas
miduaw sa mga tawo sa Amerika human sa iyang pagkabanhaw. Human sa iyang
pagduaw, ang mga katawhan matinud-anon nga nagpuyo sa matarung nga mga
kinabuhi. Ug ang sa paagi sa ilang pagpuyo makatabang kanato nga makasabut
kon unsaon sa pagpalambo sa celestial nga mga pamilya. Gani makatudlo kini
kanato kon unsaon pagdalit og ice cream.”

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang 4 Nephi 1:2–3, 15–16.

• Unsa kaha ang kalabutan niini nga mga bersikulo tali sa pagdalit sa pagkaon
sa inyong banay?

Gipadayon 
ang istorya

Padayona ang istorya:

“ . . . Ang akong papa malumo nga mipasabut kanako nga kon akong daghanon
ang akong bahin, masina o mangabubho ang [akong igsoong mga babaye.] Kon
sila mahimo nga ingon niana, sila magsugod sa paghatag kanako sa tanang
matang sa mga pangatarungan ngano nga sila angay makaangkon og ingon ka
daghan sa akoa. Sa dayag, kinahanglan nga mopasabut ako ngadto kanila, sa
igong kakusog aron sila makasabut, nga ang tin-idyer nagkinahanglan og labaw
pa ka daghan nga pagkaon kay sa ‘gagmay nga batang mga babaye.’ Dayon sa
kanunay sila motubag alang niana. Ug ako kinahanglang motubag—sa dako
dako nga tingog, natural lang.
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“Karon, sa diha nga akong gibasa ang 4 Nephi, akong makita nga kami adunay
usa niadtong ‘mga panagbangi’ nga gisulti ni Nephi; ug ang panagbangi ang
naingnan sa ‘kagubot;’ ug ang nakaingon sa kagubot mao ang ‘kasina.’

“Busa, inyong makita nga adunay usa ka piho nga paagi sa inyong pagdalit og
ice cream diha sa pamilya nga nagtinguha nga mahimong mas matarung.

“Si mama mipasabut usab og laing butang. Kon ang matag usa tugutan nga
makaangkon og makiangayon nga bahin, sumala sa ilang mga panginahanglan,
niana  wala gayuy kusog nga mokaon sa ice cream ug walay kabus nga mokaon
og ice cream. Ang ipasabut sa walay adunahan o walay hinay mao nga ang
matag usa adunay igong gidaghanon alang sa iyang panginahanglan, apan dili
manubra ang iyang bahin kay sa [uban] nga masina na hinuon sila ug maoy
makaingon sa mga kagubot nga mosangpot ngadto sa panagbangi.

“Kon kini nga mga panagbangi malikayan, aduna gayuy ‘kalinaw sa mao nga
yuta.’ Maayo na lang kay adunay kalinaw diha sa [panimalay], ug ang matag usa
mas malipayon!” (R. Todd Hunt, “Serving Ice Cream in a Celestial Family,” New
Era, Ene.–Feb. 1982, 9).

Panaghisgutan • Unsa ang nakat-unan sa tigsulat sa istorya sa diha nga siya midalit og ice
cream ngadto sa iyang pamilya? (Ang mga tubag mahimo nga maglakip nga
siya nakakat-on mahitungod sa makaguba nga mga epekto sa panagbangi ug
ang makatabang nga mga epekto sa gugma, ug siya nakaamgo nga ang iyang
mga lihok nakaimpluwensya sa matang sa kalipay diha sa iyang panimalay.)

Kalihokan Ipakita ang mga ginunting nga papel nga imong naandam ug ipasabut nga ang
matag ginunting naglangkob sa baruganan sa ebanghelyo nga nahisgutan sa
klase sa Sunday School niini nga tuig. Ipasabut nga kita nakat-on usab
mahitungod niini nga mga baruganan sa panimalay. Papulipuliha ang mga
sakop sa klase sa pagpili og usa ka ginunting nga papel, magbasa sa baruganan
nga nahisulat niini, ug itunol kini og balik diha kanimo. Dayon ipasugyot sa
tanang mga sakop sa klase ang mga paagi nga ang kinabuhi sa pamilya
makatabang kanato nga makakat-on niana nga baruganan.

Ang Kinabuhi sa Pamilya Nag-andam Kanato alang sa mga Hagit sa Kinabuhi

Kalihokan Ipasabut nga kon kita makakat-on sa mga baruganan sa ebanghelyo diha sa
panimalay, kita mas makaandam aron magmalampuson sa pagsagubangsa mga
hagit sa kinabuhi. Sama pananglit, kon ang batan-on nga lalaki diha sa istorya
mogamit sa leksyon nga iyang nakat-unan sa dihang siya nagdalit pa sa ice
cream, siya maka ugmad sa pagtukod ug magpabilin sa maayong pakighigala
diha sa eskwelahan.

Magsunod sa sama nga paagi ingon sa nag una, ipabasa pag-usab ang mga
baruganan nga nasulat diha sa mga ginunting nga papel. Samtang ang matag
baruganan gibasa, pangutan-a ang mga sakop sa klase kon sa unsang mga paagi
kini magamit aron sa pagsagubang sa mga hagit nga mahimong ilang masinati
gawas sa panimalay, sama sa eskwelahan o sa pagpakighugoyhugoy sa ilang mga
higala.

Ingon nga angay, isulti ang panahon sa diha nga usa ka butang nga imong
nakat-unan nakatabang kanimo nga malampuson nga makaatubang sa hagit
nga imong nasinati gawas sa panimalay.
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Ang Kinabuhi sa Pamilya Nag-andam Kanato alang sa Kinabuhing Dayon

Kinutlo Ipasabut nga ang kinabuhi sa pamilya nag-andam kanato alang sa labaw pa kay
sa mga hagit sa matag adlaw nga kinabuhi. Ipanghatag ang mga kopya nga
imong nahimo sa pamahayag ni Presidente David O. McKay, ika siyam nga
Presidente sa Simbahan, mahitungod sa pamilya nga nag-andam alang sa
kinabuhing dayon. Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang pamahayag.

Kalihokan Ipasabut nga ang mga sakop sa klase mohimo og usa ka kalihokan aron sa
pagpakita kon sa unsa nga paagi ang kinabuhi sa pamilya moandam kanato
alang sa kinabuhing dayon. Bahina ang mga piraso sa dayagram sa balay diha sa
mga sakop sa klase ug ipadungan nila og trabaho aron mapundok ang tanghaga.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
88:119. Ipasabut nga kining bersikulo mao ang kabahin sa panudlo sa usa ka
pagpadayag sa una nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagtukod og templo.
Ipasabut nga bisan kon kini nga bersikulo mao ang mahitungod sa templo, kini
magamit usab ngadto sa panimalay, tungod kay “ang panimalay lamang ang
ikatandi sa templo diha sa pagkasagrado ” (Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
"Templo," 246–47)

Hisguti uban sa mga sakop sa klase ngano nga ang mga kalidad nga gilista niini
nga bersikulo mahinungdanon sa usa ka “balay sa Dios.” Sama pananglit,
mahimo nga imong kuhaon ang piraso sa tanghaga nga gibutangan og ngalan
nga “pag-ampo” ug pangutan-a ang mga sakop sa klase ngano nga ang
panimalay nga walay pag-ampo dili kompleto.

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Unsa ang pipila ka mga buhat nga himoon sa atong mga pamilya aron mahimo
ang atong mga panimalay nga mga balay sa Dios?

Isulat ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Ang mga tubag
mahimo nga maglakip sa mosunod:

Mohimo og pag-ampo sa banay.
Magtinabangay sa usag usa.
Magpinasayloay sa usag usa.
Maghiusa sa pagbasa sa mga kasulatan.
Maghiusa sa pagtrabaho.
Pagmangihunahunaon sa matag usa.

• Unsa ang mabuhat sa mga batan-on aron sa pagtabang sa ilang mga
ginikanan nga mahimo ang ilang mga panimalay nga mga balay sa Dios?
Unsa ang mahimo sa mga batan-on kon ang ilang mga ginikanan dili mga
sakop sa Simbahan o dili madasigon sa paghimo og pag-ampo sa pamilya o
Family Home Evening og mahitungod sa pagtambong sa mga miting sa
Simbahan?

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Boyd K. Packer:

“Mahimong dili kinahanglan, nga ang labing sagrado nga dapit sa yuta mao ang
templo. Ang kapilya, ang balay sa stake, ug ang templo mga sagrado samtang sila
nagtampo sa pagtukod sa labing sagrado nga kapunongan sa Simbahan—ang
panimalay—ug ngadto sa mga panalangin sa labing sagrado nga mga relasyon
diha sa Simbahan, ang pamilya” (That All May Be Edified [1982], 234–35).
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Pagpamatuod Pagpamatuod sa kamahinungdanon sa panimalay ug pamilya sa pagkat-on sa
mga baruganan sa ebanghelyo ug sa pag-andam alang sa kinabuhing dayon.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghunahuna mahitungod sa pamahayag ni
Presidente McKay (diha sa ilang mga piraso sa papel) ug sa pagtampo sa mga
paninguha sa pamilya aron makaangkon og sentro sa ebanghelyo nga panimalay.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Tabangi ang mga sakop sa klase nga memoryahon ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 88:119. Isulat ang mga bersikulo diha sa pisara ingon sa gipakita sa
ubos:

Han-aya ninyo ang inyong mga kaugalingon;

Andama ang matag butang nga kinahanglanon;

ug pagtukod og usa ka balay,

gani usa ka balay sa pag-ampo,

usa ka balay sa pagpuasa,

usa ka balay sa hugot nga pagtuo,

usa ka balay sa pagtulun-an,

usa ka balay sa himaya,

usa ka balay sa kahusay,

usa ka balay sa Dios.

Ipausab pagbasa sa mga sakop sa klase ang bersikulo sa pipila ka mga higayon,
magbasa diha sa pisara imbis sa ilang mga kasulatan. Dayon papasa ang usa ka
linya ug ipabasa nila pag-usab. Ipadayon ang paagi hangtud nga ang mga
sakop sa klase makaresayt sa tibuok bersikulo gikan sa pagsag-ulo.
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Leksyon

41
Kaminyoon nga 
Walay Katapusan

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut kon sa unsa nga paagi nga
makaandam karon alang sa umaabut nga kaminyoon nga walay katapusan.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Genesis 2:24; Doktrina ug mga Pakigsaad
49:15; 131:1–4; Moises 3:24.

2. Hulagway sa usa ka Templo (sama sa hulagway 8 diha sa seksyon sa larawan
diha sa manwal).

3. Kon ang Video nga mga Pasundayag sa Daang Tugon (53224) anaa, pangandam
sa pagpakita sa “Kaminyoon diha sa Pakigsaad,” unom ka minutos nga bahin.

4. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang tsart sa plano sa kaluwasan nga imong gihimo alang sa leksyon 2 

(o ang kopya sa tsart nga makit-an sa seksyon sa larawan diha sa manwal).
b. Litrato sa templo sama sa litrato diha sa seksyon sa litrato sa manwal).
c. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan alang

sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang kaminyoon sa templo nag-abli sa pultahan sa kahimayaan didto sa celestial nga
gingharian. Human ang bana ug asawa mabugkos didto sa templo, kinahanglan gayud
nga ilang sundon ang mga pakigsaad nga ilang nahimo ug maghupot sa mga
baruganan sa gugma ug pagkamasulundon aron makab-ot ang walay katapusan nga
kaminyoon. Kadtong nagpuyo alang sa walay katapusan nga kaminyoon makaamgo 
sa mahinungdanon nga mga panalangin dinhi sa yuta ug sa sunod nga kinabuhi.

Sa panahon sa leksyon pagmatngon sa mga gibati sa mga sakop sa klase kansang mga
ginikanan nagkabulag o wala maminyo sulod sa templo.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang mga Pamilya Mahimo nga Magkauban Hangtud sa Kahangturan

Istorya ug
panaghisgutan

Sultihi ang mga sakop sa klase nga sa tibuok leksyon karon ikaw makigbahin sa
usa ka tinuod nga istorya mahitungod sa usa ka batan-on nga babaye nga
ginganlan og Chris (gikan ni Chris Geilman, “As Long As You Both Shall Live,”
New Era, Ene. 1994, 9–11). Dayon basaha ang sinugdanan sa istorya:

Si Chris ug ang iyang bana unang naminyo sa usa ka sibil nga seremonya nga
gipahigayon sa ilang presidente sa branch. Wala madugay si Chris misulti
kabahin niana nga seremonyas “Wala akoy nahinumdoman kon unsa ang
gisulti gawas sa katapusan nga mga pulong: ‘samtang kamo buhi pa’. Kami
nagkahigugmaay, ug sa kamatuoran nga kami wala maminyo didto sa templo
mao ra og dili importante.“
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Niana nga higayona si Chris wala magplano nga maminyo sa templo. Siya
miingon.: “Ako nagpasakop sa Simbahan lima ka tuig na ang milabay ug
nakadawat og pipila ka mga leksyon nga may kalabutan sa pagkamahinungdanon
sa kaminyoon sa templo. Apan . . . ang kahangturan maingon og dugay pa
kaayo. . . . Ako usab nga gibati nga ang kaminyoon sa templo alang lamang sa
‘pinakamaayo’ sa Simbahan, dili sa usa ka tawo nga sama nako kinsa nagsukarap
gihapon sa binata nga pagpamatuod.”

Lima ka mga tuig human sa kasal, si Chris ug ang iyang bana nakadiskobre nga
sila nagpaabut sa ilang unang anak.

• Sa unsa nga paagi kini nga balita nakaapekto sa pagbati ni Chris mahitungod
sa kahangturan ug kaminyoon sa templo?

Padayon sa pagbasa sa istorya:

Si Chris miingon. “Ang akong labing dako nga kakugang mahitungod sa kaduol
sa kahangturan miabut . . . sa diha nga akong nadiskobrehan nga kami
nagpaabut sa among unang anak. Mibati ako nga kasukaon, mahinam,
nahimong mapaubsanon, ug nahadlok ug ang tanan sa sama nga higayon.
Paglabay sa mga bulan, usa ka dakong gugma alang sa gamay nga bata diha sa
akong sabakan nagsugod sa pagtubo ug mipuno gayud sa akong pagkatawo.
Samtang kini nga gugma mitubo, ingon man usab ang kamatuoran nga buot ko
nga kini nga bata among maangkon hangtud sa tanang kahangturan. . . .

“Ang akong gugma alang sa akong bana nagtubo usab labaw pa sa bisan unsang
butang nga sukad akong nahunahuna. . . . Ang mga pulong nga ‘samtang kamong
duha buhi’ nagsugod sa pagsamok kanako. Ang kahangturan inanay nga nagkaduol
kaayo, ug buot ko nga ang among kalipay molungtad sa walay katapusan.”

• Unsa ang kinahanglan nga buhaton ni Chris ug sa iyang bana aron ang ilang
kalipay molungtad sa kahangturan? (Kinahanglan nga siya maminyo sa templo.)

Ipasabut nga didto sa templo, pinaagi sa gahum sa priesthood, si Chris ug ang
iyang bana mahimo nga maminyo alang sa kahangturan, dili lamang hangtud
sa kamatayon. Ang ilang mga anak mahimo dayon nga “matawo diha sa
pakigsaad,” diin nagpasabut nga sila manag-uban nga mabugkos isip pamilya
sa kahangturan.

Ipasabut nga daghang mga tawo naghunahuna nga ang kaminyoon usa lamang
ka sosyal nga pamatasan o legal nga kasabutan tali sa usa ka lalaki ug usa ka
babaye nga sila manag-uban sa pagpuyo. Ang uban nagtan-aw sa kaminyoon
isip wala na sa panahon ug wala kinahanglana. Ngadto sa mga Santos sa
Ulahing mga adlaw, ang kaminyoon mahinungdanon kaayo. Ang Dios miorden
sa kaminyoon sukad pa gayud sa sinugdanan (tan-awa sa Genesis 2:24; D&P
49:15; Moises 3:24). Ang kaminyoon mao ang labing sagrado nga relasyon nga
mahimo. Ang atong Langitnong Amahan naghatag kanato sa kaminyoon nga
walay katapusan aron kita mahimo nga sama kaniya.

• Ngano nga si Chris sa una mibati man nga ang pagminyo sa templo dili
importante? (Siya mibati nga ang “kahangturan [maingon og] dugay pa
kaayo”; siya naghunahuna nga ang “labing maayo” nga mga sakop lamang
sa Simbahan ang nabugkos didto sa templo.)



• Unsa ang nakapatuo ni Chris nga importante ang maminyo sa templo? (Ang
iyang gugma sa iyang bana mitubo, ug buot niya nga ang ilang anak matawo
diha sa pagkigsaad. Siya buot nga makig-uban sa iyang pamilya sa kahangturan.)

Pagpasundayag 
sa video

Ipasabut nga ang usa ka hinungdan sa pagminyo sa templo mao nga nahigugma
kita sa atong mga sakop sa pamilya ug buot nga makig-uban kanila sa kahangturan.
Ipakita ang bahin sa video “Kaminyoon diha sa Pakigsaad.”

Human ninyo mapakita ang bahin sa video, pangutana:

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong desisyon sa pagminyo didto sa templo
makaapekto sa inyong mga anak ug mga apo sa umaabut?

Ang Kaminyoon nga Walay Katapusan Mahinungdanon alang sa Kahimayaan

Istorya ug
panaghisgutan

Ipadayon ang istorya mahitungod ni Chris:

Ang mga sakop sa ward diin si Chris ug ang iyang bana nagpuyo sa kasagaran
mobiyahe ngadto sa templo. Si Chris sa kaulahian mitala unsa ang iyang gibati
sa diha nga dili siya makauban kanila: “Ako nakat-on nga kon dili ako mohimo
sa mga pakigsaad nga mga kabahin sa seremonya sa templo, ako magpabilin
diha sa gawas nga dili mabugkos alang sa kahangturan.”

• Unsa sa inyong hunahuna ang ipasabut ni Chris sa diha nga siya miingon
nga “magpabilin diha sa gawas nga dili mabugkos alang sa kahangturan”?
(Siya ug ang iyang bana dili makahimo sa pagdawat sa kahimayaan sa labing
taas nga matang sa celestial nga gingharian. Gamita ang mosunod nga mga
panaghisgutan aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut niini.)

Panaghisgutan
ginamit ang tsart
ug pisara

Ipakita ang tsart sa plano sa kaluwasan. Iribyu og kadali ang plano sa kaluwasan.

Diha sa ibabaw sa wala nga tumoy sa pisara, isulat ang Celestial nga Gingharian.

• Unsa ang pipila ka mga butang ang kinahanglan gayud ang atong buhaton
aron makasulod sa celestial nga gingharian?

Ubos sa mga pulong sa Celestial nga Gingharian, ilista ang mga tubag sa mga sakop
sa klase niini nga pangutana. Ang mga tubag mahimong maglakip sa mosunod:

Magpabunyag
Dawata ang gasa sa Espiritu Santo
Gamita ang hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo
Sunda ang mga kasugoan

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan ug pisara

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1–4.

Nganha sa tuo sa mga pulong Celestial nga Gingharian, isulat ang pulong
Kahimayaan. Ipasabut nga ang kahimayaan mao ang kinabuhi diha sa labing
taas sa tulo ka mga ang-ang sa celestial nga gingharian.

• Agi og dugang sa mga gikinahanglan aron makasulod sa celestial nga
gingharian, unsa nga mga ordinansa ang kinahanglan gayud nga atong
madawat aron makab-ut ang kahimayaan?

Diha sa pisara, isulat ang Magminyo diha sa templo ubos sa pulong Kahimayaan.
Ang pisara kinahanglan nga makita sama niini:
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Pagpamatuod nga kadto lamang kinsa naminyo diha sa templo ug takus nga
nagpuyo ang mahimo nga makadawat sa kahimayaan.

Pagpangandam alang sa Kaminyoon sa Templo

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Tingali ang kaminyoon mao ang labing mahinungdanon sa tanang mga
desisyon ug nga adunay labing malukupon nga mga epekto kay kini adunay
kalabutan dili lamang sa karon nga kalipay, apan sa mahangturong hingpit nga
mga kalipay. Dili lamang kini makaapekto sa duha ka tawo nga nalakip, apan
ang ilang mga anak ug . . . ang mga anak sa ilang mga anak hangtud ngadto sa
labing ulahi nga mga henerasyon.

“Sa pagpili og usa ka kauban sa kinabuhi ug alang sa kahangturan, dayag lang
nga labing maampingon nga pagplano ug paghunahuna ug pag-ampo ug
pagpuasa kinahanglan nga buhaton aron masiguro nga ang tanang mga
desisyon, kinahanglan gayud nga dili masayop. . . .

“Kami morekomendar dayon nga ang tanang mga batan-ong mga lalaki ug
mga batan-ong mga babaye gikan sa ilang pagka masuso paingon sa taas
magplano aron maminyo diha lamang sa templo, aron magpabilin ang ilang
mga kinabuhi nga walay mansa aron kini matuman” (The Matter of Marriage
[pakigpulong nga gihatag didto sa Salt Lake Institute of Religion, 22 Okt.
1976], 4–5).

Hulagway ug
panaghisgutan

Ipakita ang hulagway sa templo, ug isulat diha sa pisara ang Pagtinguha og usa
ka butang nga labaw pa kahalangdon. Ipasabut nga kon kita magtinguha aron sa
pagbaton og usa ka butang, kita andam nga motrabaho sa makugihon nga
paagi aron makabaton niini.

• Unsa ang imong mahimo niini nga panahon sa imong kinabuhi aron sa
pagpangandam nga maminyo diha sa templo?

Ipasabut nga ang pag-andam alang sa kaminyoon sa kahangturan maglakip sa
pinakamasuludon, paghunahuna, ug pag-ampo. Kadto lamang mga sakop sa
Simbahan kinsa nagpuyo sa matarung ang gitugotan pagsulod sa templo.

Istorya ug
panaghisgutan

Ipadayon ang istorya mahitungod kang Chris:

Human si Chris mohukom nga siya buot makigminyo sa iyang bana didto sa
templo, ang iyang panan-aw sa kinabuhi nausab. “Ang akong tanang mga
hunahuna nasentro palibut kon unsa ang akong buhaton aron mahimo nga
takus sa pagsulod sa templo,” miingon siya.

CELESTIAL NGA KAHIMAYAAN
GINGHARIAN

Magpabunyag Magminyo diha sa templo

Dawata ang gasa 
sa Espiritu Santo

Gamita ang hugot nga 
pagtuo diha ni Jesukristo

Sunda ang mga kasugoan
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• Unsa sa imong hunahuna ang nakatabang ni Chris sa pagsentro sa tanan
niyang mga hunahuna diha sa pagpakatakus aron makasulod sa templo?

• Sa unsa nga paagi nga ang paghinumdom sa templo kanunay
moimpluwensya sa mga butang nga atong gibuhat ug gisulti?

Kinutlo ug
panaghisgutan

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Howard W. Hunter, ika
napulog upat nga Presidente sa Simbahan:

“Akong gidapit ang mga Santos sa Ulahing mga adlaw sa pagtan-aw sa templo sa
Ginoo isip mahinungdanon nga simbolo sa inyong pagkasakop. Mao kini ang
pinakadakong tinguha sa akong kasingkasing nga mahimo nga takus ang matag
sakop sa Simbahan nga mosulod sa templo. . . . Ang mga butang nga kinahanglan
gayud nga atong buhaton ug dili buhaton aron mahimo nga takus sa rekomen sa
templo mao gayud ang mga butang nga makasiguro nga kita magmalipayon isip
indibidwal ug isip mga pamilya.

“Magmatambungon kita sa templo nga mga katawhan. Tambong sa templo sa
kanunay kon ang personal nga kahimtang motugot” (sa Conference Report,
Okt. 1994, 8; o Ensign, Nob. 1994, 8).

• Unsa sa inyong hunahuna ang ipasabut sa “tan-aw ngadto sa templo sa Ginoo
isip mahinungdanon nga simbolo sa [atong] pagkasakop”?

• Sa unsa nga paagi ikaw makasunod sa tambag ni Presidente Hunter nga
mahimong matambongon nga sakop sa Simbahan?

Ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga sila makaadto sa templo aron sa pagpahi-
gayon sa mga bunyag alang sa mga patay (tan-awa sa leksyon 45, pahina 318).

• Sa unsa nga paagi ang pag-alagad sa templo karon makatabang kaninyo sa
pag-andam nga maminyo didto sa templo sa kaulahian?

Ipasabut nga ang pag-alagad didto sa templo magdala kanato og mahinungdanon
nga hingpit nga kalipay ug makatabang kanato nga magkaduol sa atong
Langitnong Amahan. Dayon pahimundumi ang mga sakop sa klase nga sila
magkinahanglan og rekomen sa templo aron makahimo sa pagsulod sa templo
ug mopahigayon og mga bunyag alang sa mga patay. Aron makabaton og
rekomen sa templo, sila kinahanglan gayud adunay interbyu uban sa ilang
bishop o presidente sa branch aron sa pagtino kon sila takus ba sa pagsulod sa
templo. Basaha ang mga pangutana nga gilista sa ubos, nga naghatag og
kinatibuk-ang ideya sa mga pangutana nga gipangutana sa usa ka interbyu alang
sa rekomen sa templo. Dapita ang matag sakop sa klase sa paghunahuna kon sa
unsa nga paagi sila motubag sa matag pangutana:

1. Aduna ka bay pagpamatuod sa Langitnong Amahan, ni Jesukristo, ug sa
Espiritu Santo?

2. Mopaluyo ba ikaw sa propeta ug ubang mga pangulo sa Simbahan?

3. Maningkamot ka ba sa paghupot sa mga kasugoan?

4. Motagad ka ba sa mga sakop sa pamilya uban sa gugma ug pagtahud?

5. Motambong ka ba sa imong mga miting sa Simbahan?

6. Matinud-anon ka ba niadtong naglibut kanimo?
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7. Nagtuman ka ba sa Pulong sa Kaalam?

8. Limpyo ba ang imong kadungganan?

• Sa inyong hunahuna ngano nga kinahanglang magpakita sa pagkatakus aron
makasulod sa templo?

Mga Kalidad sa Kaminyoon nga Walay Katapusan

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Ipasabut nga aron mahimaya diha sa labing taas nga ang-ang sa celestial nga
gingharian, ang usa ka bana ug asawa kinahanglan nga maninguha aron
makaangkon sa celestial nga kaminyoon nga kinabuhi ingon man usab sa
sermonyas sa templo. Ang nagpadayon nga pagkamtarung niadtong naminyo sa
templo maoy sama ka importante sa mismong seremonyas sa kaminyoon.

Pagdrowing og bidlisiw sa adlaw diha sa pisara. Diha sa tunga, isulat ang Mga
Kaledad sa Kaminyoon nga Walay Katapusan (tan-awa sa drowing sa sunod nga
pahina).

• Unsa kaha nga mga kalidad ang makatabang sa bana ug sa asawa sa
pagpaningkamot nga makaangkon og usa ka “celestial” nga relasyon? (Kon
ang mga sakop sa klase maglisud sa pagtubag niini nga pangutana, pangutan-
a kon unsa nga mga kalidad ang nakatabang kanila sa ilang mga relasyon sa
pamilya karon. Dayon itudlo nga kining sama nga mga kaledad motabang
kanila kon sila magminyo.)

Isulat ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa mga linya nga nagawas gikan
sa lingin. Ang nakompleto nga dayagram mahimo nga tan-awon sama niini:

Pagpili og tulo o upat ka mga kaledad nga gilista diha sa pisara, ug hisguti ang
matag usa pinaagi sa pagpangutana, “Sa unsa nga paagi nga kini nga kaledad
makalig-on sa mga kaminyoon?”

Ipasabut pag-ayo nga kining mga kalidad motabang sa mga sakop sa klase karon,
samtang sila makig-uban sa laing mga tawo. Samtang ang mga sakop sa klase
magpalambo niini nga mga kalidad, sila usab labaw pa nga naandam nga
mahimo nga maayo, mahigugmaong mga bana ug mga asawa sa umaabut.

Respeto

Magmapailubon

Magpasiugda sa kalinaw

Pagkamatinahuron

Pag
ka
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au

nungo
n

Pa
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ili
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ak

og

Pagkamatinud-anon

Pagkamasadyaon

Pagpugong sa kaugalingon

Pag-am
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MGA KALEDAD 
ALANG SA 

MAHANGTURON 
NGA 

KAMINYOON
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Walay Katapusan nga Kaminyoon Magdala og Tinuod nga Kalipay

Istorya Basaha ang pagpamatuod ni Chris sa kaminyoon sa templo:

“Sa katapusan, usa ka tuig ug duha ka mga adlaw human sa among sibil nga
kaminyoon, ang akong talagsaon nga bana ug ako magkaatbang nga nangluhod
sa altar didto sa Templo sa Ogden, gilibutan sa nanagpahiyom nga mga higala
ug mga sakop sa pamilya. Kami mitutok sa among walay katapusan nga aninag
diha sa mga salamin, mga luha nagdagayday sa among mga aping.

“Paglabay sa upat ka mga semana,, ang among unang matahum nga anak
natawo diha sa pakigsaad. Wala pa kami sukad makakita sa ingon ka buhi nga
milagro, ug siya amo na sa kahangturan.

“Labaw sa 16 ka mga tuig ang milabay sukad niana nga adlaw sa Templo sa
Ogden. Ang mga pagduhaduha ug mga kahadlok sa among unang tuig
napulihan sa kalinaw sa pagkahibalo nga ang among pamilya mahangturon.
Mikurog ako sa paghunahuna sa pamasin nga among gihimo, ug kon unsa kaha
ang nahitabo sa milabay nga 16 ka mga tuig kon wala pa kami mabugkos sa
templo. Daghan sa mga managtiayon kinsa nagsugod sama sa among gihimo
wala gayud moadto sa templo.

“Akong gihandum nga makahimo sa kanunay nga pagbalik ngadto sa templo.
Sulod sa mga bongbong niini ako napahinumduman nga ako karon nagbaton
sa tanan nga akong gikinahanglan nga mahimong tinuod nga malipayon—
sa kahangturan.“

Pagpamatuod Pagpamatuod sa katahum ug sa kamahinungdanon sa kaminyoon sa templo.
Ipadayag ang inyong pagpasalamat alang sa saad nga kita magkauban sa
kahangturan sa atong mga sakop sa pamilya.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpili og usa ka kaledad gikan sa lista diha
sa pisara nga ilang mapalambo karon aron sa pagtabang kanila nga makaandam
unya sa kaminyoon nga walay katapusan.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niining mga kalihokan sa panahon sa

leksyon.

1. Kon ang Doctrine and Covenants Video Presentation (53912) anaa, ipakita ang
“Ang Templo Mopahiusa sa mga Pamilya,” usa ka lima ka minutos nga bahin.
Ang una nga kabahin niini nga bahin maoy usa ka kinutlo gikan sa
kumperensya nga pakigpulong nga gihimo ni Presidente Howard W. Hunter
nga gikutlo diha sa leksyon (tan-awa sa pahina 288).

2. Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka piraso sa papel ug usa ka bolpen o
lapis. Dayon hatagi ang mga sakop sa klase og tulo o upat ka mga minutos
aron sa pagsulat og pipila sa mga kalidad nga buot nilang maangkon sa ilang
umaabot nga bana o asawa. Human sila makabuhat niini, ipasulat nila ang
pipila ka mga butang nga ilang mahimo nga moandam kanila aron makahimo
sa pagminyo sa usa ka tawo nga sama sa tawo nga ilang gihulagway.
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Tahuron Mo ang Imong 
Amahan ug ang Imong Inahan

Katuyoan Aron pagdasig sa mga sakop sa klase sa pagtahud sa ilang mga ginikanan pinaagi
sa pagpuyo nga matarung ug pinaagi sa pagpadayag og pasalamat ngadto sa
ilang mga ginikanan.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Exodo 20:12; 1 Samuel 1–4; ug 3 Juan 1:4.

2. Kon ang Video nga mga Pagpasundayag sa Daang Tugon (53224) anaa,
pangandam sa pagpakita sa “Ang Hugot nga Pagtuo ni Ana,” tulo ka mga
minutos nga bahin.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga sobre, papel, ug usa ka bolpen o lapis alang sa matag sakop sa klase

(tan-awa ang kalihokan diha sa pahina 296).
b. Ang hulagway sa Batang Lalaki nga si Samuel nga Gitawag sa Ginoo

(62498; Pakete sa Mga Hulagway sa Ebanghelyo 111).
c. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan alang

sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang gugma sa mga ginikanan alang sa ilang mga anak ug sa mga anak alang sa ilang
mga ginikanan maoy usa sa labing lig-on nga mga impluwensya sa kaayohan diha sa
kalibutan. Daghan nga mga tawo ang nadasig sa pagpuyo og maayo nga, mga
kinabuhi tungod sa ilang gugma ngadto sa ilang mga ginikanan. Tabangi ang mga
sakop sa klase nga makakita nga ang ilang mga kinabuhi mahimong makahatagog
dungog o kaulawan dili lamang ngadto sa ilang mga kaugalingon apan ingon man
usab sa ilang mga ginikanan. Tabangi sila nga mosaad sa ilang mga kaugalingon nga
motahud sa ilang mga ginikanan pinaagi sa pagpuyo sa matarung ug sa pagpadayag
og pasalamat ngadto sa ilang mga ginkanan.

Pagmatngon sa mga pagbati sa mga sakop sa klase kinsa adunay namatay na nga
ginikanan. Tabangi sila nga makasabut sa ka mahinungdanon sa pagtahud sa ilang
mga ginikanan, bisan kon sila dili karon makapahayag niini nga pagtahud sa laktud
ngadto kanila.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Ang Atong mga Ginikanan Mabalaka Kanato

Dula ug
panaghisgutan

Pagpili og duha ka mga sakop sa klase aron mahimo nga mga ginikanan ug lain
aron mahimo nga ilang anak nga babaye. Sa walay pagpangandam, ipadrama
nila ang mosunod nga talan-awon:

Ang anak nga babaye gidapit ngadto sa usa ka salo-salo sa pipila sa labing inila
nga mga babaye sa iyang eskwelahan.. Sila nagplano sa pagtan-aw og usa ka
salida nga nakadawat og maayo kaayo nga mga pagribyu. Bisan pa niana, 
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ang mga ginikanan nabalaka tungod kay kini nga salida naglakip og dili maayo
nga mga pulong, kabangis, ug imoralidad. Ang mga ginikanan kanunay nga
nagtudlo sa ilang anak nga babaye sa paglikay niini nga mga butang, apan ang
anak nga babaye dili buot nga mawad-an niini nga kahigayunan nga mahimong
mga higala uban sa mga inila nga mga babaye.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Alang sa panabang sa mga dula, tan-awa sa Pagtudlo—Walay Laing Labaw nga
Tawag, 141–42.

Ipadula ang sitwasyon sa tulo ka mga sakop sa klase nga walay pagakabalda.
Human sa dula, pangutan-a ang tanang mga sakop sa klase sa mosunod nga
mga pangutana:

• Sa unsa kaha nga paagi ninyo madumala ang sitwasyon kon kamo pa ang
anak nga babaye? Kon kamo pa ang mga ginikanan?

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang mga ginikanan mabalaka kon unsa ang
gibuhat sa ilang mga anak?

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya:

Si Abraham Lincoln, nga mao ang ikanapulog unom nga presidente sa Tinipong
Bansa, sa makausa mibiyahi sakay sa karuwahe uban sa usa ka militar, usa ka
koronel, gikan sa bansa sa Kentucky. “Human sa panag-uban og sakay sa ubay-
ubay nga mga milya, ang koronel mipagawas og usa ka botelya nga bino gikan
sa iyang bulsa, ug miingon, ‘Ginoong Lincoln, mahimo ka ba nga makig-inom
uban kanako?’

“Si Ginoong Lincoln mitubag, ‘Dili, Koronel, salamat, dili gayud ako moinom
og bino.’

“Sila nagkauban og sakay sulod sa dugang pa nga mga milya, mahimut-anon
nga nag-istoryahay, sa dihang ang maayong tawo gikan sa Kentucky mikuot sa
iyang bulsa ug mipagawas og pipila ka mga abano, nga nag-ingon, ‘Karon,
Ginoong Lincoln, kon dili ka makig-inom kanako, mahimo ba nga manabako
ka uban kanako? . . .’

“Ug si Ginoong Lincoln miingon, ‘Karon Koronel, ikaw maayo kaayo,
makapahimuot nga tawo nga ikauban sa pagbiyahi, tingali kinahanglan nga
motabako ako uban kanimo. Apan sa dili pa ako mobuhat sa ingon, mahimo ba
nga moasoy ako og gamay nga istorya—usa ka kasinatian sa dihang usa pa ka
gamayng batang lalaki. ‘Ug kini mao ang istorya:

“ ‘Ang akong inahan mitawag kanako ngadto sa iyang higdaanan usa ka adlaw
niana sa diha nga siyam pa ako ka mga tuig. Siya masakiton, masakiton kaayo,
ug siya miingon ngari kanako, “Abey, ang doktor misulti kanako nga dili na ako
mamaayo. Buot ko nga mosaad ka kanako sa dili pa ako mopanaw nga dili ka
gayud mogamit sa bino o tabako samtang buhi ka pa.” Ug misaad ako sa akong
inahan nga ako dili gayud. Ug hangtud niini nga panahona, Koronel, gituman
ko kana nga saad. Karon moawhag ba ikaw kanako sa paglapas niana nga saad
ngadto sa akong minahal nga inahan, ug manabako uban kanimo?’ . . .

“ ‘Dili, Ginoong Lincoln, Dili ko buot nga himoon mo kini alang sa kalibutan.
Kini usa sa labing maayo nga mga saad nga sukad imong nahimo. Ug mohatag
ako og usa ka libo ka mga dolyar karon kon ako nakahimo sa akong inahan og
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panaad nga sama niana, ug maghupot niini sama sa imong gihimo’ ” (“Abraham
Lincoln Keeps His Promise,” A Story to Tell, gihan-ay sa Primary Association
General Board ug Deseret Sunday School Union Board [1945], 256–57).

Panaghisgutan • Ngano sa inyong hunahuna nga ang inahan ni Lincoln mihangyo sa iyang
anak sa paghimo niini nga saad?

• Kanus-a nga ang tambag sa inyong mga ginikanan nakatabang kaninyo nga
mahibalo kon unsay inyong buhaton sa usa ka piho nga sitwasyon?

Ipasabut pag-ayo ngadto sa mga sakop sa klase nga ang atong mga ginikanan
nahigugma kanato ug buot unsa ang labing maayo alang kanato. Hangyoa ang
mga sakop sa klase sa paghunahuna kon unsa ka dugay nga panahon ug
paningkamot ang mahimo sa pagpadako sa usa ka anak nga lalaki o anak nga
babaye. Ang atong mga ginikanan naghimo og pasalig sa pagtabang kanato nga
magpuyo og usa ka malipayon, mahimsog nga kinabuhi. Kon ang atong mga
ginikanan naninguha sa paggiya kanato, sila naninguha sa pagtabang kanato
nga maanaa sa atong labing maayo ug labing takus sa kahimayaan uban sa
atong pamilya.

Ang Langitnong Amahan Buot nga Kita Motahud sa Atong mga Ginikanan

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Exodo 20:12.

• Unsaon nimo pagtahud ang usa ka tawo? (Ang mga tubag mahimo nga
maglakip pinaagi sa pagpakita kanila og pagtahud, mosunod sa ilang mga
tinguha, maminaw ngadto kanila, mangayo sa ilang tambag, ug mosunod sa
ilang panig-ingnan.)

• Giunsa ni Abraham Lincoln pagtahud ang iyang inahan?

Kinutlo ug
panaghisgutan

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley:

“Pagmatinud-anon sa imong mga ginikanan ug sa inyong panulundon. Subo kaayo
nga adunay pipila ka mga ginikanan kinsa mobuhat og bug-at nga inhustisya
ngadto sa ilang mga anak. Apan kini nga mga panghitabo talagsa ra.kaayo. Walay
usa nga adunay labing dako nga kaikag diha sa inyong kaayohan, sa inyong
kalipay, sa inyong kaugmaon kay sa gibuhat sa inyong mga inahan ug mga
amahan. . . . Sila miagi sa pangidaron ninyo karon. Ang inyong mga problema dili
kaayo dako ang kalainan gikan sa ilang nasinati. Kon sa matag karon og unya sila
magbutang og mga pagpugong kaninyo, Tungod kay nakita nila ang kakuyaw sa
unahan. Paminaw ngadto kanila. Kon unsa ang gihangyo nila nga inyong buhaton
mahimo nga dili ninyo gusto. Apan kamo mas malipayon kon inyo kini nga
buhaton” (“Stand True and Faithful,” Ensign, Mayo 1996, 92–93).

• Unsa ang buot ipasabut niini kaninyo ang magmasulundon ngadto sa inyong
mga ginikanan?

• Sa unsang paagi nga ang pagtahud sa inyong mga ginikanan makatabang
kaninyo nga makapahimulos og dako pa nga mga panalangin ug kalipay sa
inyong kinabuhi? (Ang atong mga ginikanan makatudlo kanato kon unsaon
sa paglampus sa atong mga tumong ug unsaon pagdawat sa mga panalangin
nga ilang nadawat. Tungod sa ilang kasinatian, ang atong mga ginikanan
makatabang usab kanato sa paglikay sa daghang mga kasaypanan nga ilang
nahimo o nakita nga nahimo sa uban.)
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• Unsa ang pipila ka mga paagi nga kamo makatahud sa inyong mga ginikanan?
(Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paglista sa mga tubag diha sa pisara.)

Makahimo Kita Pagtahud sa Atong mga Ginikanan pinaagi sa Matarung nga
Pagpuyo

Mga istorya sa
kasulatan ug
pagpasundayag 
sa video

Isaysay ang istorya ni Samuel ug ang istorya ni Eli ug ang iyang anak nga mga
lalaki (1 Samuel 1–4). (Kon ikaw mopakita sa video nga bahin sa “Ang Hugot
nga Pagtuo ni Ana,” ipakita kini sa dili pa ikaw mosaysay sa istorya ni Samuel).
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpaminaw sa mga paagi nga ang mga
tawo diha sa mga istorya nagtahud o wala magtahud sa ilang mga ginikanan.

Samuel

Si Elkanah nagpuyo sa Israel sa panahon sa mga maghuhukom. Si Ana, usa sa
mga asawa ni Elkanah, walay bisag usa ka anak. Matag tuig sa diha nga si
Elkanah modala sa iyang pamilya ngadto sa tabernakulo, si Ana mag-ampo ug
mohangyo sa Dios nga panalanginan siya og usa ka bata. Sa katapusan, si Ana
misaad sa Ginoo nga kon siya mopanalangin kaniya ug sa usa ka anak nga
lalaki, siya mohatag pagbalik nianang anak nga lalaki aron pag-alagad sa Ginoo
sa iyang tibuok nga kinabuhi.

Sa pagka sunod tuig, si Ana nanganak og lalaki og ginganlan siya og Samuel. Sa
diha nga si Samuel bata pa, gidala siya ni Ana ngadto sa tabernakulo ug gibilin
siya didto ug gipapuyo uban sa high priest nga si Eli. Si Samuel nagtubo diha sa
tabernakulo.

Usa ka gabii, sa diha nga si Samuel matulog na, siya nakadungog og tingog nga
nagtawag sa iyang ngalan. (Ipakita ang hulagway ni Samuel.) Siya nagtuo nga si
Eli kadto. Milukso siya gikan sa higdaanan ug midagan aron sa pagsusi kon
unsay tuyo ni Eli. Si Eli misulti ngadto ni Samuel nga wala siya magtawag kaniya
ug gisultihan siya sa pagbalik ngadto sa higdaanan. Kini nahitabo sa tulo ka mga
higayon. Sa katapusan si Eli nakaamgo nga ang Ginoo mao ang nagtawag kang
Samuel. Iyang gisultihan si Samuel nga sa sunod higayon ang tingog motawag
siya kinahanglan nga moingon, “Sulti, Jehova; kay ang imong sulugoon
namati.” Si Samuel mibuhat sa ingon. Niining higayona, sa iyang kabatan-on,
nga si Samuel nakadawat sa una sa daghang mga pagpadayag nga iyang nadawat
sa tibuok niya nga kinabuhi. Si Samuel nahimo nga bantugan nga propeta sa
Daang Tugon.

Ang Anak nga mga Lalaki ni Eli

Si Eli mao ang high priest sa Israel sa panahon sa kabatan-on ni Samuel.
Samtang si Eli nagkatigulang, ang iyang duha ka anak nga mga lalaki mitabang
kaniya diha sa tabernakulo. Bisan kon sila nagtrabaho diha sa tabernakulo, ang
mga anak ni Eli dautan nga mga tawo. Pugson nila pagkuha ang labing maayo
nga karne gikan sa mga tawo nga moadto sa tabernakulo aron mohimo og mga
sakripisyo ngadto sa Dios. Ug imoral ang ilang mga buhat ngadto sa batan-on
nga mga babaye kinsa moadto sa tabernakulo aron mosimba. Ang mga
katawhan sa Israel maglagot nga moadto sa tabernakulo tungod sa dautan nga
mga butang nga gibuhat sa mga anak ni Eli. Bisan kon si Eli wala mahiuyon sa
binuhatan sa iyang anak, sila wala niya pahunonga sa pagbuhat og dautan diha
sa balay sa Dios.
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Sa katapusan ang Ginoo nanagna nga tungod kay si Eli labaw pa nga mitahud sa
iyang anak nga mga lalaki nga labaw pa kay sa iyang pagtahud ngadto sa Dios,
siya ug ang iyang mga anak mamatay. Walay usa ka pari nga mahabilin sa
pamilya ni Eli.

Sa mubo nga panahon human nini nga panagna, dihay usa ka gubat. Ang duha
ka mga anak ni Eli namatay ug ang Arka sa Pakigsaad gibihag sa mga
Filistehanon. Sa diha nga si Eli nakadungog mahitungod sa kamatayon sa iyang
mga anak ug ang pagkawala sa arka, siya nahulog gikan sa iyang lingkuranan.
Siya tigulang na, ug ang pagkahulog nakabali sa iyang liog ug nakapatay kaniya.

Panaghisgutan • Nagtahud ba si Samuel sa iyang mga ginikanan?

• Nagtahud ba sa ilang mga ginikanan ang mga anak ni Eli?

• Giunsa pagtahud ni Samuel ang iyang mga ginikanan? (Pinaagi sa pagsunod
sa mga kasugoan sa Dios.)

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa matag usa nila ni Ana ug Eli
mahitungod sa pamatasan sa ilang mga anak?

Isulat diha sa pisara ang Makahimo kita pagtahud sa atong mga ginikanan pinaagi
sa matarung nga pagpuyo.

Aron sa pagpasabut og maayo kon unsa ang bation sa mga ginikanan kon ang
ilang mga anak motahud kanila pinaagi sa matarung nga pagpuyo, ipabasa sa
mga sakop sa klase ang 3 Juan 1:4.

Ipasabut nga usahay ang mga ginikanan makahimo og mga sayop. Kon mao
kini ang pagkabutang, ang mga anak kinahanglan nga motahud gihapon kanila
pinaagi sa pagkamatinahuron ngadto kanila, magpuyo og dungganon nga
kinabuhi, ug sa pagsunod sa mga kasugoan.

Makahimo Kita Pagtahud sa Atong mga Ginikanan pinaagi sa Pagpahayag
og Pasalamat ngadto Kanila

Panaghisgutan 
ug istorya

Isulat diha sa pisara ang Makahimo kita pagtahud sa atong mga ginikanan

• Naghunahuna ba kamo nga ang inyong mga ginikanan kinahanglan nga
mobati nga kamo nagtahud ug nagpasalamat kanila? Ngano?

Basaha ang mosunod nga kasinatian sa usa ka amahan ug sa iyang anak nga lalaki:

“Nag-antus ako tungod sa kamingaw. Bisan unsaon nako sa pagpaninguha og
maayo, kanunay akong mobati og kasubo ug kaluya. Ang akong 14-anyos nga
anak nga lalaki nahisama sa kahayag sa tumoy sa langub. Sa panahon niadtong
madulom nga mga adlaw kon ako mopauli gikan sa trabaho, gisaput og dali
masuko, sa kasagaran anaa siya magdula sa piano. Sa kanunay siya mosugat
kanako sa masadyaon nga hello, usa ka gakus, o kataw-anan nga sulti. Sa
kanunay iyang iyang gipagaan ang kabug-aton sa akong problema.

“Walay usa ka piho nga butang nga iyang buhaton nga dili magpakita sa iyang
pagpasalamat. Iya lamang akong pahibaw-on nga siya nahigugma kanako, nga
siya nagpasalamat kon giunsa nako sa pagpaninguha nga magmabination ug
mapailubon, ug nga siya andam nga mosalig ug mosunod kanako. Ug gani
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labaw pa ka importante, daw kanunay siyang nagbuhat sa matarung. Dili kana
sayon nga buhaton. Dili ako sayon nga ipakig-uban niadtong panahona. Apan
isip ginikanan, ako nagkinahanglan sa iyang pagsalig. Nagpasalamat ako sa Dios
nga anaa siya aron ako higugmaon.

“Karon ang akong sakit naayo. Apan sa gihapon, adunay pipila ka mga butang
niini nga kalibutan nga motabang sa ginikanan nga mobati og maayo sa iyang
kaugalingon nga sama sa pagpakita og gugma sa usa ka bata o pagpasalamat o sa
iyang paghukom sa pagbuhat og usa ka butang nga maayo ug matarung.”

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpakita sa atong pasalamat ngadto sa atong mga
ginikanan makatabang kanila?

Kinutlo Ipabasa sa mga sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Spencer W. Kimball:

“Walay gasa nga gipalit gikan sa usa ka tindahan ang makahimo sa pagtugbang
sa bili ngadto sa mga ginikanan sa pipila ka yano, kinasingkasing nga mga
pulong sa pagpasalamat. Walay usa ka butang nga atong mahatag kanila nga
labaw pa ka bililhon kaysa matarung nga pagpuyo sa matag batan-on” (The
Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 348).

Kalihokan Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka sobre, usa ka piraso nga papel, ug usa ka
bolpen o lapis. Pasulata ang mga sakop sa klase og sulat ngadto sa usa o sa duha
nila ka ginikanan (o mga tigbantay) ug ipahayag ang ilang gugma ug pasalamat.
Depende sa ilang tagsa tagsa ka kahimtang, tingali magkinahanglan ikaw nga
mohatag og sobra sa usa ka sobre nga ihatag sa matag sakop sa klase (Mahimo nga
ikaw mogamit sa una nga kalihokan sa pagpalambo agi og puli niini nga
kalihokan.)

Kon mahuman na sila og sulat, pabutangi nila og adres ang mga sobre ug
silyohan ang ilang mga sulat diha sa sulod. Pasaliga sila nga walay usa gawas sa
ilang mga ginikanan (o ang mga tigbantay) ang makakita kon unsa ang ilang
gisulat. Kolektaha ang mga sobre, ug ipadala pinaagi sa koreo o ipahatud kini sa
kasaligan nga mga tawo.

Pagpamatuod Pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pagtahud sa atong mga ginikanan ug sa
mga panalangin nga atong madawat pinaagi sa pagbuhat sa ingon. Ingon nga
angay, pakigbahin og usa ka personal nga kasinatian nga nagtudlo kanimo sa
kamahinungdanon sa pagtahud sa imong mga ginikanan.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghunahuna sa mga sangputanan sa ilang
mga buhat ug sa unsa nga paagi kini makaapekto sa ilang mga ginikanan.
Awhaga sila sa pagpakita og pasalamat ngadto sa ilang mga ginikanan ug usab
sa paghunahuna, kon sila mohimo og pipila ka mga buhat, “Nagbuhat ba ako
sa akong labing maayo aron pagtahud sa akong mga ginikanan?”

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit sa usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Mahimo nga ikaw mogamit niini nga kalihokan agi og puli sa pagsulat nga
kalihokan diha sa leksyon. Hatagi ang matag usa sa mga sakop sa klase og
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kopya sa Ganti sa Ginikanan diha sa pahina [298]. Pasulati nila ang porma sa
ganti ug ipadala kini sa panimalay aron ipakita ngadto sa ilang mga
ginikanan. (Ang porma sa ganti gisulatan og pulong nga sa ingon nga paagi
nga kini mahimo nga gamiton sa bisan usa o duha ka ginikanan diha sa mga
pamilya.)

2. Tabangi ang mga sakop sa klase nga mag-andam og plano alang sa Gabii sa
Pagpasidungog sa Ginikanan alang sa ilang kaugalingong mga ginikanan
uban sa pagsalmot sa ilang igsoon nga mga lalaki o sa ilang igsoon nga mga
babaye o ubang mga sakop sa pamilya. (Kini nga Gabii sa Pagpasidungog sa
Ginikanan mahimo nga himoon sa Family Home Evening o sa lain nga higayon
nga sayon sa tanang mga sakop sa pamilya.)

Ang mga sakop sa klase mahimo nga mogamit sa usa o pipila sa mosunod nga
mga ideya (o sa ilang kaugalingon nga mga ideya) sa pagplano sa ilang Gabii
sa Pagpasidungog sa Ginikanan:

• Pagpakaaron ingnon nga nagpili sa inyong mga ginikanan alang sa
“National Parent of the Year” ug isulti ang mga hinungdan ngano nga sila
angayan sa ganti (ang Ganti sa Ginikanan mahimo nga ihatag niining
higayona).

• Mag-andam og usa ka pasundayag sa talento ug himoa ang inyong mga
ginikanan nga pinasidunggang mga bisita diha sa teyatro sa pamilya.

• Pagplano ug ipadayon ang usa ka proyekto sa panimalay alang sa
pagpasidungog sa inyong mga ginikanan.

• Paghimo og usa ka gabii sa “Malipayon nga mga Panumduman” ug
mosaysay sa pipila sa inyong labing gihambin nga mga paghandom sa
inyong mga ginikanan.

3. Ipatubag sa mga sakop sa klase ang mosunod nga mga pangutana ngadto sa
ilang mga kaugalingon:

Nagtahud ba ako sa akong mga ginikanan?

1.Matinahuron ba ako sa akong pagtagad sa akong mga ginikanan? Sa akong
pagpili sa mga pulong ug tuno sa tingog kon ako makigsulti ngadto kanila?
Sa unsay akong isulti sa akong mga higala mahitungod kanila?

2. Nagtahud ba ako kanila pinaagi sa akong pagpuyo? Kasaligan ba ako?
Maayo ba ako nga ehemplo?

3. Motabang ba ako sa akong mga ginikanan, bisan kon dili pa ako sugoon?
Nagbuhat ba ako og labing maayo sa akong trabaho?

4. Mapasalamaton ba ako sa ilang nabuhat alang kanako? Moingon ba ako
nga “Salamat”? Mopasaylo ba ako sa mga sayop nga ilang nahimo?
Nagpakita ba ako nga nagtagad?

5. Nagtahud ba ako sa akong mga ginikanan pinaagi sa pagpuyo og
Kristohanon nga kinabuhi? Matinud-anon ba ako? Limpyo ba ako?
Naninguha ba ako nga mahimong sama ni Jesukristo?
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Ang Pagkahigala uban sa 
Atong Igsoon nga mga Lalaki 
ug Igsoon nga mga Babaye

Katuyoan Aron pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagpalambo sa mga talikala sa
panaghigala ug gugma uban sa ilang igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga
babaye.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Genesis 37:15–30; 45:1–15; 1 Nephi
2:16–17; Doktrina ug mga Pakigsaad 135:1, 3.

2. Mga materyal nga gikinahanglan: Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga
pangmarka sa kasulatan alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag
sa mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha
sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa mga
magtutudlo

Sa kasagaran atong gibaliwala ang atong mga relasyon uban sa atong igsoon nga mga
lalaki ug igsoon nga mga babaye. Mahimo nga atong dauton kini nga mga relasyon
pinaagi sa pagpahimulos sa usa’g usa ug sa pagka labing dili mabination niadtong ato
unta nga labing higugmaon ug respituhon. Ang mga kasulatan nag-asoy sa daghang
mga sitwasyon diin ang gugma ug respetu tali sa mga managsoon nga mga lalaki ug
mga babaye mao ang usa ka mahinungdanon nga panalangin sa usag usa. Tabangi
ang mga sakop sa klase nga makasabut nga ang pamilya mahimo nga tuburan sa
kalig-on ug pagdasig kon ang mga managsoon nga mga lalaki ug mga babaye
mopalambo sa mga talikala sa panaghigalaay ug gugma.

Pagmasinabuton ngadto sa mga pagbati sa mga sakop sa klase kinsa walay igsoon nga
mga lalaki ug igsoon nga mga babaye. Mahimo nga imong palapdan ang tema sa
leksyon aron paglakip sa ubang mga sakop sa pamilya, sama sa mga ig-agaw.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Managsoon nga mga Lalaki ug mga Babaye Mahimong Managhigala

Panaghisgutan ug
istorya ginamit
ang pisara

Sa walay pagpadayag sa hilisgutan sa leksyon, hangyoa ang mga sakop sa klase
sa pagsugyot og mga butang nga ilang mahimo aron sa paglig-on sa
panaghigala. Ilista ang ilang mga tubag diha sa pisara.

Isaysay dayon ang musunod nga istorya:

“Naulahi ako nga miadto sa miting sa sakramento niana nga Domingo, ug sa
naandan milingkod sa likod sa lumbay sa lingkuranan. Wala ako masayud
nianang higayona, apan sa diha nga migawas ako niana nga miting,, nahimo
akong lahi nga tawo. Dili kadto ordinaryo nga miting—panamilit kadto sa
misyonaryo alang sa akong igsoon nga lalaki kinsa magulang og usa ka tuig kay
kanako. Siya ang ikaupat diha sa pamilya nga moadto sa misyon, busa dili kini
bag-o alang kanako, apan mas suod ako ni Chuck kay sa uban. . . .
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“Samtang ang mamumulong diha sa miting misugod sa pagsulti, ako
naghunahuna nga mingawon gayud ako ni Chuck. Nagdungan kami og tubo. Ug
gani, nagkauban kami sa sama nga lawak katulganan hangtud sa miaging tuig pa
lang nga mibalhin siya ngadto sa lawak tahianan ni mama tungod kay dili ako
manglimpyo sa lawak. Manag-uban kami sa trabaho hapit matag adlaw sa among
mga kinabuhi sukad sa mga unom ka tuig pa ako. . . . Apan sa kalit lang siya
nawala. Mga duha ka adlaw moadto na siya sa MTC magkat-on og Kinatsila, og
dayon moadto sa Espanya sulod sa duha ka tuig aron magtudlo sa ebanghelyo.

“Naputol ang akong paghanduraw sa diha nga akong nadungog ang tingog ni
Chuck sa loudspeaker. Sa kanunay siya magkomedya ug misugod sa iyang
pakigpulong sa komedya nga nakapakatawa sa tanan. Dayon misulti siya og
gamay mahitungod sa Espanya ug unsa unya ang mahimong mga kasinatian sa
iyang misyon. Dayon sulod sa pipila ka mga gutlo ang tanan nahilum ug ang
dagway ni Chuck napuno sa emosyon. Ug siya miingon, buot ako nga makigsulti
ngadto sa akong manghud nga lalaki nga si Dean sa pipila ka mga minutos.

“Sa tibuok ko nga kinabuhi gibuhat ko ang tanan nakong mahimo aron sa pag
himo sa akong igsoong lalaki nga mapagarbuhon kanako.. Sa kanunay ako
nagsunod sa Pulong sa Kaalam ug nahimo nga labing maayo nga tawo kutob sa
akong mahimo. Ug sa pagdawat ko niini nga tawag aron sa pag-alagad sa Ginoo
diha sa misyon, nanghinaut ako nga mapagarbuhon siya kanako.’

“Dili ako makatuo sa akong nadungog. Naninguha siya nga mahimo akong
mapagarbuhon kaniya? . . . Sa unang higayon sukad sa akong pagkabata mga
luha mipuno sa akong mga mata ug misugod ako sa paghilak. . . .

“Samtang si Chuck nagsulti, naghunahuna ako og balik sa among mga
kinabuhi. . . . Sa kanunay nagpuyo siya sa Kristohanon nga kinabuhi ug nahimo
nga maayong ehemplo sa sakop sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo. Dayon
naghunahuna ako og balik sa akong kaugalingon nga kinabuhi ug sa unsa nga
paagi nga wala nako masunod ang iyang panig-ingnan. Bisan pa niana, wala
gayud niya ako pasagdahi sa akong mga pagkulang. Naglingkud diha niana nga
miting sa sakramento, ako mihimo og panaad sa akong kaugalingon nga sa
umaabot nga adlaw himoon nako nga mapagarbuhon kanako ang akong
igsoong lalaki.

“Usa na ka tuig ug tunga sukad niana nga miting, ug wala ako makalimot sa
saad nga akong gihimo. Giusab nako ang akong kinabuhi ug karon ako nag-
alagad na sa misyon alang sa akong Langitnong Amahan—ang labing maayo
nga paghukom nga sukad akong nahimo sa akong kinabuhi. Samtang ako
nagluhod matag gabii diha sa pag-ampo, nagpasalamat ako sa Ginoo alang sa
mahinungdanon nga mga ehemeplo sa akong kinabuhi, sama sa akong igsoon
nga lalaki, kinsa adunay kaisug sa pagpuyo sa mga pagtulun-an sa Simbahan ug
nagbuhat sama sa mga anak sa Dios” (“My Brother the Example,” New Era,
Nob. 1981, 6–7).

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang panaghigalaay tali niining duha ka managsoon nga
lalaki nakaayo nilang duha?

• Unsa nga mga leksyon ang atong makat-unan gikan niini nga istorya?

Gamita ang mga pangutana nga imong gipangutana sa pagsugod sa leksyon ug
sa mga tubag nga gisulat diha sa pisara. Ipangutana ang mosunod:
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• Giisip ba ninyo ang inyong igsoon nga mga lalaki ug mga babaye nga inyong
mga higala?

• Ang inyo ba nga mga tubag sa unang pangutana malahi ba kon kamo
gipangutana kon unsaon sa pagpalambo sa panaghigalaay sa inyong igsoon
nga mga lalaki ug mga babaye? Ngano?

Ipasabut og maayo nga sa kasagaran kita makalimot nga ang atong igsoon nga
mga lalaki ug mga babaye mahimo nga atong labing suod ug labing kasaligan
nga mga higala. Kon kita motagad sa atong igsoon nga mga lalaki ug mga
babaye sama sa atong pagtagad sa atong mga higala, kita makamugna og labaw
pa nga gugma, panaghiusa, ug pagsuporta sulod sa atong mga pamilya.

Ang Managsoong mga Lalaki ug mga Babaye Makahimo sa Pagtinabangay
ug Pagsuporta sa Usag-Usa

Mga istorya sa
kasulatan ug
panaghisgutan

Ang mga kasulatan naghatag og pipila ka mga panig-ingnan sa gugma og
panaghigala tali sa mga sakop sa pamilya. Pagpili og usa o duha sa mosunod
nga mga istorya sa kasulatan. Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang
mga kasulatan. Hisguti ang mga istorya ginamit ang mga pangutana.

1. Nephi ug Sam (1 Nephi 2:16–17)

• Unsa ang nahimo nga epekto ni Nephi diha sa iyang igsoong lalaki nga si
Sam?

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Nephi nakigbahin kon unsa ang iyang
nakat-unan ngadto sa iyang igsoong mga lalaki?

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong gugma ug panaghigalaay makatabang sa
inyong igsoong mga lalaki ug mga babaye?

2. Si Reuben ug Jose (Genesis 37:15–30)

• Unsa ang gibuhat ni Ruben aron sa pagpakita nga siya nabalaka
mahitungod sa iyang igsoon nga lalaking si Jose?

• Kanus-a nakatabang kaninyo ang gugma ug pakighigala sa inyong igsoong
lalaki o babaye?

3. Si Jose ug ang iyang mga igsoong lalaki (Genesis 45:1–15)

• Unsa ang gibuhat ni Jose nga nagpakita sa iyang gugma alang sa iyang mga
igsoong lalaki?

• Sa unsa nga paagi ang iyang pakighigala nakapanalangin sa ilang mga
kinabuhi?

Istorya ug
panaghisgutan

Basaha o isaysay ang musunod nga hitabo gikan sa kasaysayan sa Simbahan:

Nagsulti mahitungod sa iyang igsoon nga lalaking si Hyrum Smith, ang Propeta
Joseph Smith misulat:

“Igsoong Hyrum, unsa ka matinud-anon nga kasingkasing ang anaa kanimo!”
(gikutlo ni Joseph Fielding Smith, sa Conference Report, Abr. 1930, 93).
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Sa tibuok niya nga kinabuhi, si Hyrum usa ka tinuod nga higala ug igsoon ngadto
ni Joseph. Human makadungog sa asoy ni Joseph sa Unang Panan-awon, si Hyrum
mihimo og pasalig sa pagtabang ni Joseph sa iyang mga responsibilidad. Iyang
gihuptan kini nga pasalig, nahimong usa sa unom ka mga sakop sa Simbahan ug sa
kanunay nagsunod sa tambag nga nadawat ni Joseph pinaagi sa Ginoo.

Niadtong Hunyo 1844 usa ka mangugubot nga panon desidido nga mopatay ni
Joseph Smith. Si Hyrum Smith ug uban pa nakigtagbo ni Joseph ug mainam-
pingon nga miplano kon unsa ang ilang buhaton aron makalikay nga dili
mapatay. Apan si Joseph ingon og labaw pa ka mabalak-on alang sa kaluwasan sa
iyang igsoon nga si Hyrum kay sa iyang kaugalingon. Iyang gisultihan si Hyrum
sa pagdala sa iyang pamilya ngadto sa Cincinnati, apan si Hyrum midumili sa
pagbiya. Siya misunod ni Joseph ngadto sa bilanggoan sa Carthage.

Sa pagka 27 sa Hunyo 1844 sa mga alas 5:00 sa hapon, ang mga manggugubot
nga panon miabut ngadto sa bilanggoan. Human gilibutan sa mga sakop sa
manggugubot nga panon ang bilding, ang pipila kanila miagi sa gwardya ug
misaka sa mga hagdanan ug misugod sa pagpamusil sa pultahan. Ang uban
nagpabilin sa gawas ug namusil sa abli nga mga bintana. Si Hyrum nagbarug sa
kilid sa pultahan sa diha nga usa ka bala miigo kaniya sa daplin sa iyang ilong.
Natumba siya sa salog nga nag-ingon, “Patay na ako!” Sa diha nga si Hyrum
natumba, si Joseph mituwaw, “O! ang akong alaut, mahal nga igsoong Hyrum!”
(Kasaysayan sa Simbahan, 7:102).

Samtang ang mga manggugubot nga panon nagpadayon sa pagpabuto sa ilang
mga pusil, si Joseph miadto sa bintana, diin siya naigo sa upat ka mga bala.
Dayon na sa iyang kamatayon, siya nahulog sa bintana, nga nagtuaw, O Ginoo
akong Dios!” (D&P 135:1).

Bisan si Hyrum makaluwas unta sa iyang kaugalingong kinabuhi, siya mipili sa
pagpabilin uban sa iyang igsoon nga lalaki. Ingon sa gisulat ni Elder John Taylor,
“Sa kinabuhi wala sila mabahin, ug sa kamatayon wala sila magkabulag!” (D&P
135:3).

• Giunsa sa pagpakita ni Hyrum ngadto sa iyang igsoong si Joseph nga kini
iyang gihigugma?

• Unsa ang inyong mahimo aron sa pagsuporta sa inyong igsoong mga lalaki ug
mga babaye?

Mahimo Ako nga Higala ngadto sa Akong Igsoong mga Lalaki ug mga Babaye

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya:

Si Marety mao lamang ang bugtong babaye diha sa pamilya nga upat ang
managsoong mga lalaki. Sa kasagaran siya gimingaw sa pagpakigsulti ug
pakigdula sa usa ka tawo. Sa kasagaran nga panahon siya nag-inusara nga
magdula, gawas kon siya mohangyo sa iyang gagmay nga igsoong mga lalaki sa
pagpakigdula sa mga monyika uban kaniya, diin dili kaayo kanunay.

Sa diha nga si Marety mag-ampo sa gabii, siya moingon, “Palihug, Langitnong
Amahan, padad-i ako og gamay nga igsoong babaye.” Ang mga ginikanan ni
Marety gusto usab og laing babaye diha sa pamilya, busa sila misagup og usa ka
pito ka tuig nga babaye gikan sa Korea. Ang iyang ngalan mao si Arnetta.
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Sa sunod nga 10 ka mga tuig si Marety ug Arnetta mag-uban og dula ug dili
lamang managsoon nga mga babaye apan suod kaayo nga managhigala.

Samtang sila nagtubo, si, Marety nahimong inila kaayo sa eskwelahan. Siya labaw
pa nga interesado sa iyang bag-ong mga higala sa eskwelahan kaysa diha sa
Simbahan ug sa iyang pamilya. Nagsugod siya sa pagpalta sa mga klase sa
eskwelahan ug mihunong sa pagbuhat og mga butang uban sa mga babaye diha sa
ward. Siya naglisud. Ang iyang mga ginikanan kanunay nga nakigsulti kaniya ug
naninguha sa pagpahimo kaniya sa paghimo og labaw pa ka maayo sa tulunghaan
ug labaw pa ka aktibo diha sa Simbahan. Apan si Marety dili interesado sa ilang
tambag tungod kay siya mibati nga wala sila makasabut kaniya.

Busa ngadto ni Arnetta si Marety misulti mahitungod sa iyang mga kapakyasan
ug mga kahasol. Si Arnetta gihapon ang iyang maayong higala. Bisan pa kon si
Marety wala maghunahuna nga ang iyang mga ginikanan o ang iyang igsoon
nga mga lalaki makasabut o motabang kaniya, si Arnetta mipadayon sa pag-
awhag kaniya sa pag-apil sa mga kalihokan sa pamilya. Human mohangyo si
Arnetta ngadto kaniya sa pipila ka mga higayon, si Marety miuyon sa
pagtambong sa Family Home Evening.

Sa panahon niining partikular nga family home evening, ang amahan ni Marety
mihangyo sa mga anak sa paghatag sa ilang mga pagpamatuod. Sa diha nga
turno na ni Marety ang paghatag sa iyang pagmatuod, siya misugod sa paghilak.
Iyang gisultihan ang iyang pamilya nga gikasubo niya ang iyang mga lihok.
Dayon iyang gipahinumduman ang pamilya mahitungod sa iyang mga pag-
ampo sa dihang gamay pa siya nga batang babaye. Iyang gisultihan si Arnetta
nga siya nahigugma ug nagdayeg kaniya ug mapasalamaton nga ang Dios
mitubag sa iyang mga pag-ampo ug mipadala kaniya og ingon ka maayo nga
igsoong babaye ug higala.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi si Arnetta usa ka maayo nga higala ngadto ni Marety?

• Makasalig ba kamo sa inyong igsoon nga mga lalaki ug mga babaye?

• Sa unsa nga paagi ang abilidad sa paghigugma ug pagsalig sa inyong igsoong
mga lalaki ug mga babaye importante diha kaninyo?

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Sa mosunod nga panaghisgutan, padayon sa pagpokus sa mga kasulbaran, kay sa mga
babag. Sa matag babag nga ipagawas sa mga sakop sa klase, pahunahunaa sila og usa
o labaw pa nga posibling mga solusyon.

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Ipasabut ngadto sa klase nga mahimong adunay mga babag diha sa paagi sa mga
panaghigala sa managsoon nga mga lalaki ug mga babaye.

• Unsa ang pipila ka mga butang ang makahimong malisud alang sa managsoon
nga mga lalaki ug mga babaye nga mahimong maayo nga managhigala?

Patubaga nga gawasnon ang mga sakop sa klase. Ilista ang ilang mga tubag diha
sa usa ka bahin sa pisara.

• Unsaon ninyo pagbuntog niini nga mga babag sa panaghigala?

Ilista ang sulbad diha sa pikas nga bahin sa pisara.
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Panaghisgutan 
sa sitwasyon

Basaha ang mosunod nga mga sitwasyon. Pangutan-a ang matag sakop sa klase
kon unsa ang ilang buhaton kon ang tawo sa matag sitwasyon managhigala.
Dayon pangutan-a sila kon unsa ang ilang buhaton kon ang tawo usa ka igsoong
lalaki o igsoong babaye.

1. Si Juan nakahulam og usa ka butang diha nimo nga wala mananghid kanimo.

2. Nayabo nimo ang baso sa tubig. Miingon si Mary, “Maayong buhat, , danghag!”
ug misugod sa pagkatawa diha nimo.

3. Andam ka na nga mosakay sa bus sa diha nga nahulog ni Robert ang iyang
kwarta. Samtang siya naninguha sa pagpangita sa kwarta diha sa kasagbutan,
ang bus milarga, nga nagbiya ninyong duha.

• Ngano nga sa kasagaran lain ang atong pagtagad sa atong igsoon nga mga
lalaki ug mga babaye kay sa atong mga higala?

• Sa unsa nga paagi mapanalanginan ang atong mga kinabuhi kon atong
tagdon og labaw pa ang atong igsoon nga mga lalaki ug mga babaye sama
sa pagtagad nato sa atong mga higala?

Kinutlo Tapusa pinaagi sa pagbasa sa mosunod nga pamahayag gikan ni Elder L. Tom
Perry, usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Padayon sa pag lig-on og malungtarong mahigugmaon nga mga relasyon alang
sa tanang mga sakop sa pamilya. Paminaw sa usag-usa, paghiusa, maghiusa nga
magtrabaho, maghiusa nga mag-ampo, maghiusa nga magtuon. Maghiusa nga
magpuyo sa celestial nga mga baruganan, maghiusa nga moalagad sa Ginoo” 
(sa Conference Report, Abr. 1985, 29; o Ensign, Mayo 1985, 23).

Pagpamatuod Pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pagpalambo og suod nga mga pagpakig-
higala sulod sa atong mga pamilya. Ingon nga angay, pakigbahin og usa ka
personal nga kasinatian diin ikaw o usa ka sakop sa pamilya napanalanginan
tungod niini nga matang sa panaghigala.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpili og usa sa mga sulbad nga nalista diha
sa pisara ug gamita kini sulod sa umaabut nga semana aron sa paglig-on sa
panagbugkos sa panaghigalaay tali sa ilang mga kaugalingon ug sa ilang igsoon
nga mga lalaki ug mga babaye.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit og usa o labaw pa niini nga mga kalihokan sa

panahon sa leksyon.

1. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpili og usa sa ilang igsoon nga mga
lalaki o mga babaye nga buot nila nga mahimong suod kaayo nga higala.
Dapita sila nga mahimong wala mailhi nga higala niana nga igsoong lalaki o
babaye niini nga semana. Hangyoa sila sa paghunahuna og mabination nga
mga butang nga ilang mahimo alang sa ilang igsoon nga lalaki o babaye. Isulat
ang ilang mga tubag diha sa pisara. Kon imo nang nasulat ang daghang mga
tubag, hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbuhat og dili mukubos tulo
niining mabination nga mga butang sa tago nga paagi alang sa ilang igsoon
nga lalaki o babaye sa sulod sa sunod semana. Ang posibling wala hiilhi nga
mga buhat mahimo nga maglakip sa:
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• Pagbuhat sa mga trabaho sa igsoong lalaki o babaye sa palibut sa panimalay.

• Magbilin og usa ka butang nga ikalipay diha sa higdaaanan sa igsoon nga
lalaki o babaye.

• Magsulti og usa ka butang nga maayo mahitungod kaniya (igsoong lalaki
ug babaye) ngadto sa laing tawo.

• Mosulat ngadto kaniya (igsoong lalaki ug babaye) og mubo nga sulat sa
pagpahalipay o pagdasig.

2. Ipasabut nga ang boomerang maoy usa ka nagkurba, sapya nga kasangkapan
nga ilabay isip usa ka hinagiban o alang sa paugnat sa kusog. Ang boomerang,
kon tarungon sa paglabay, magtuyok paingon sa unahan, dayon mosaka ug
musugod sa pagkurba balik ngadto sa naglabay.

Ang mga lihok nga atong ihatag mobalik ngari kanato sama sa usa ka
boomerang. Ang labing maayo aron malipay ang usa ka tawo nga makakita
kanimo mao ang pagpakita kanila nga ikaw nalipay nga nakakita kanila. Ang
labing maayo nga paagi sa pagkuha sa usa ka tawo nga makighigala kanimo
mao nga ikaw makighigala kanila.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagsulay niini nga baruganan sa
“boomerang” diha sa mga sakop sa pamilya pinaagi sa pakighigala ngadto sa
matag usa sa sakop sa pamilya. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagsulay sa
baruganan sulod sa usa ka semana ug unya banabanaon kon unsa ka maayo
ang ilang paghimo sa pakighigala sa ilang igsoon nga mga lalaki ug babaye.

3. Pagkuha og usa ka piraso nga kartolina. Papitli og litrato sa kalibutan ang usa
ka bahin sa kartolina (tan-awa sa pahina 261 alang sa litrato nga imong
kopyahan), ug dayon papitli og litrato sa pamilya ang pikas nga bahin.
Guntinga ang kartolina ngadto sa usa ka tanghaga. Himoa ang tanghaga nga
may pagkasayon aron gamay na lang nga panahon ang gikinahanglan sa
pagtaud niini.

Ihikyad ang tanghaga, ipaibabaw ang bahin sa pamilya, diin ang mga sakop sa
klase makakita niini. (Gamit og lamesa o diha sa salog.) Hangyoa ang mga
sakop sa klase sa pagtuon sa mga piraso. Kon ang usa ka tawo makakita og
duha ka piraso nga mohaum, ipasugyot niana nga sakop sa klase kon sa unsa
nga paagi ang mga pamilya makahimo sa kalibutan nga labaw pa ka maayo
nga dapit. Dayon ipaipon sa sakop sa klase ang duha ka piraso. Samtang ang
mga piraso sa litrato sa pamilya giipon, gamit og papilit aron malig-on ang
pagkabutang niini aron ang tanghaga magtapot kon kini balihon. Ipadayon
hangtud ang litrato sa pamilya makompleto.

Kon ang litrato sa pamilya mahuman, baliha ang hulagway aron ang litrato sa
kalibutan mapakita. Hisguti uban sa mga sakop sa klase kon sa unsa nga paagi
ang paglig-on sa panaghigala sa pamilya makahimo sa kalibutan nga mas
maayo nga dapit.
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Pabalika ang Imong
Kasingkasing

Katuyoan Aron pagdasig sa mga sakop sa klase sa pagkat-on mahitungod sa ilang mga
katigulangan ug sa paghupot sa ilang kaugalingong mga talaan alang sa kagikan.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Malaquias 4:5–6; Doktrina ug mga
Pakigsaad 110:13–16.

2. Dapita ang usa ka sakop sa klase o usa ka espesyal nga bisita sa pagpakita sa
iyang journal o basahon sa handumanan ug mobasa og usa sa nasulat ngadto
sa klase.

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga ehemplo sa nagkalainlain nga mga matang sa personal nga mga talaan

(sama sa mga sertipiko sa natawhan o kaminyoon, mga hulagway, mga
kasaysayan sa pamilya, mga journal, mga basahon sa handumanan, o mga
scrapbook).

b. Hugpong sa mga kasulatan ug lapis nga pangmarka sa kasulatan alang sa
matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagdala
sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang tanan makahimo sa pagbuhat og kasaysayan sa pamilya. Tabangi ang mga sakop
sa klase nga makakita nga ang pag-ila sa atong mga sakop sa pamilya, ang nanglabay
ug karon, mahimo nga makalingaw ug magantihon.

Gisugyot nga
Pagpalambo sa
Leksyon Pagkaplag sa Atong mga Katigulangan

Istorya ug
panaghisgutan

Isaysay sa imong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga istorya:

Sa panimalay ni Fred ug Marion, usa ka plake ang nagbitay diin ang tanan
makakita niini. Kini gisulat diha sa usa ka matahum nga pagkasulat ug mabasa,
“Ang Dios mao ang pangulo niini nga balay, ang dili makita nga bisita sa matag
pangaon, ang hilum nga tigpaminaw sa matag panagsinultihanay.”

Ang pamilya nahigugma sa espirituhanon nga kahimtang sa hunahuna nga
nagdugang sa ilang panimalay, apan labaw pa nga gihambin ang istorya nga
nagpaluyo niini.

Ang katigulangan ni Marion mga pioneer. Siya nagtubo nga nagpaminaw ug
nagbasa sa mga istorya kon gi-unsa sa iyang mga apohan ug mga apo sa tuhod
paghigugma sa Ginoo, pagkakabig sa ebanghelyo, ug pagbuntog sa mga
pagsulay sa ilang pagpanaw paingon sa Utah.

Sa diha nga si Marion naminyo kang Fred, interesado kaayo siya sa nga makat-on
mahitungod sa iyang mga kagikan ug kabilin. Apan ang inahan ni Fred miabut
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gikan sa Englaterra isip usa ka bata uban sa iyang mga ginikanan, kinsa mao
lamang ang mga sakop sa ilang mga pamilya nga mipasakop sa Simbahan.. Ang
inahan ni Fred batan-on pa kaayo sa dihang siya miabut nga siya nagtubo uban sa
gamay nga kahibalo mahitungod sa iyang mga apohan. Usa ka panagsa nga sulat
mao lamang ang nagdugtong tali sa mga pamilya sulod sa daghang mga tuig.

Si Marion ug Fred misulat aron sa pagpangutana sa mga paryente didto sa
Englaterra alang sa kasayuran mahitungod sa mga apohan sa inahan ni Fred ug
sa daan nga panimalay sa pamilya. Ilang nahibaloan ang usa ka mabination
nga apohan nga babaye, ligdong kaayo sa iyang itom nga satin nga sinina og
bulawan nga barpin, ug sa mga pagbisita sa Domingo ngadto sa usa ka hinlo
nga payag diin ang mga bata kinahanglan nga magmatngon sa ilang mga
pamatasan ug maglingkod nga hilum diha sa lingkuranan nga gitabonan og
gilok nga balhibo sa kabayo. Ang pamilya nagtahud sa Igpapahulay pinaagi sa
pagtambong sa simbahan ug paglikay sa wala kinahanglana nga trabaho.

Usa ka gulangon nga ig-agaw misulat og usa ka kinulit, nga gisulat sa kinaraan
nga paagi sa pagtitik, nga nagbitay diha ibabaw sa halinganan sa gamay nga
payag sa iyang ginikanan. Ang kinulit nagpabilin nga tataw pa sa iyang
hunahuna, bisan kon ang panahon nakapahanap sa iyang paghinumdom sa
uban nga mga panghitabo.

Si Marion naghinamhinam sa diha nga iyang nabasa ang sulat ug sa mga pulong
diha sa kinulit. Ania ang ilhanan nga nakatabang kaniya nga makaila sa
panulundon sa iyang bana. Ang panimalay sa iyang apohan sa tuhod mao ang
dapit diin ang Dios gihatagan og balaan nga pagtahud, ug mga kaliwat gitanum
didto nga sa katapusan moandam sa mga kalag nga modawat sa gipahiuli nga
ebanghelyo.

Kini nga yanong kinulit nakatabang ni Marion ug sa iyang pamilya nga mobati
og kasuod ngadto sa mga katigulangan ni Fred. Pinaagi sa pagpalungtad sa kinulit
diha sa plake, kini nga pamilya nakapalambo og bag-o nga panabut sa balaang
pagtahud ngadto sa Dios ug pagpasalamat alang sa ilang mga katigulangan.

• Ngano nga ang kinulit diha sa plake mahinungdanon kaayo sa pamilya ni
Fred ug Marion? Sa unsa nga paagi nakatabang kini kanila sa pagbati og
kasuod ngadto sa ilang mga katigulangan?

Pagbati sa Espiritu ni Elijah

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipasabut nga ang tinguha sa pagkat-on mahitungod sa atong mga katigulangan
usahay gipasabut isip ang Espiritu ni Elijah. Si Elijah mao ang katapusan nga
propeta sa wala pa ang panahon ni Kristo nga naghupot sa gahum sa pagsilyo sa
Melchizedek Priesthood, nga nagtugot kanato nga mabugkos ngadto sa atong
mga sakop sa pamilya ngadto sa kahangturan.

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Malaquias 4:5–6. Ipasabut nga
kining tudling naglangkob sa usa ka panagna nga si Elijah mobalik nganhi sa
yuta aron sa pagpahiuli sa gahum sa pagbugkos. Kini nga panagna natuman
niadtong 1836 sa diha nga si Elijah mipakita ngadto ni Joseph Smith ug Oliver
Cowdery didto sa Templo sa Kirtland (tan-awa sa D&P 110:13–16).

• Unsa ang ipasabut sa “pabalikon ang kasingkasing sa mga amahan ngadto sa
mga anak, ug ang kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan?”
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Ipasabut nga kini nagpasabut sa pagbugkos kanato ngadto sa atong tanan nga
mga katigulangan—atong “mga amahan”—ug ngadto sa atong tanan nga mga
kagikan—atong “mga anak”—sa kahangturan. Tungod sa gahum sa pagsilyo sa
priesthood ug mga ordinansa sa templo alang sa buhi ug mga patay, ang mga
pamilya mahimo nga hiusahon sa pagbugkos alang sa kahangturan (timan-i
nga ang mga ordinansa sa templo alang sa mga patay pagahisgutan sa sunod
nga leksyon). Pabalikon “ang kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak,
ug ang kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan” nagpasabut
usab sa gugma nga atong gibati alang sa atong mga katigulangan kon kita
makat-on mahitungod kanila.

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Gordon B. Hinckley:

“Adunay mga minilyon sa tibuok kalibutan kinsa nagtrabaho sa mga talaan sa
kasaysayan sa pamilya. Ngano? Ngano nga nagbuhat sila niini? Nagtuo ako nga
tungod kay sila natandog sa espiritu niini nga buhat, usa ka butang nga atong
gitawag nga espiritu ni Elijah. Kini mao ang pagpabalik sa mga kasingkasing sa
mga anak ngadto sa ilang mga amahan” (“A Century of Family History Service,”
Ensign, Mar. 1995, 62).

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

• Sa unsa nga paagi ang mga kasingkasing nila ni Fred, Marion, ug sa ilang
pamilya mibalik ngadto sa mga kasingkasing sa ilang mga “mga amahan”?

• Unsay inyong nahibaloan mahitungod sa inyong mga katigulangan? Sa unsa
nga paagi ang inyong kahibalo sa inyong mga katigulangan nagpabalik sa
inyong kasingkasing ngadto kanila?

• Kon kamo makalingkod uban sa inyong mga katigulangan ug makigsulti
kanila, unsay buot ninyong mahibaloan bahin kanila?

• Unsa ang pipila ka mga butang nga imong mabuhat aron makat-on og labaw
pa mahtungod sa inyong mga katigulangan?

Ilista ang mga tubag diha sa pisara. Mahimo nga ikaw makigbahin sa mosunod
nga mga sugyot kon ang mga sakop sa klase dili maghisgot niini:

1. Hangyoa ang inyong mga ginikanan sa pagsulti kaninyo mahitungod sa inyong
mga apohan ug mga apohan sa tuhod.

2. Pagsulat og mga sulat ngadto sa inyong mga apohan maghangyo kanila 
sa pagsulti kaninyo sa pipila ka mga istorya mahitungod sa ilang mga
kaugalingon, ilang mga anak, ilang mga ginikanan, o ang ilang mga apohan.
Hangyoa sila sa paglakip sa mga detalye sama sa mga petsa, mga dapit, ug
mga ngalan sa mga tawo diha sa ilang mga istorya. Kon sila magpadala og
mga sulat nganha kaninyo uban sa mga istorya ug kasayuran, hipusa
kadtong mga sulat diha sa usa ka luwas nga dapit..

3. Kon adunay usa ka Church Family History Center duol sa inyong panimalay,
adto didto uban sa inyong pamilya ug gamita ang mga kompyuter ug ubang
mga kapanguhaan aron sa pagpangita sa mga ngalan sa daghan pa sa inyong
mga katigulangan.

4. Pag-andam og talaan sa kaliwatan sa inyong pamilya (tan-awa ang ikaupat
nga kalihokan sa pagpalambo).
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5. Kon ang inyong mga katigulangan nagagikan sa lain nga nasud, basaha ang
mahitungod sa mga kinaiya niana nga nasud ug mosulay sa pipila niini diha
sa Family Home Evening.

Istorya Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga istorya:

Si Linda usa ka kinabig ngadto sa Simbahan. Nasina siya sa pioneer nga
panulundon sa iyang higala nga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug ang daghang
mga pahina sa mga talaan sa kaliwat, mga kasaysayan sa kinabuhi, ug mga
istorya nga diha kaniya sa usa ka basahon sa mga talaan sa pamilya, apan siya
walay makita nga mahinamon kaayo o madanihon sa pagkat-on mahitungod sa
iyang kaugalingong mga katigulangan. Dayon ang iyang higala misulti og usa ka
butang nga nakapahimo kaniya sa pagtan-aw sa iyang sitwasyon sa lahi nga
pagtan-aw.

“ ‘Linda, nasina ako nimo!’ . . . Ang akong higala mitak-op sa iyang basahon ug
mipadayon, ‘Ang tanan nga trabaho nga ania dinhi nahimo pinaagi sa laing
tawo. . . . Apan—ikaw nagsugod og una sa pagsukitsukit alang sa imong
kaugalingon! Hunahunaa nga kini makapaduol kanimo ngadto sa imong mga
inahan ug mga amahan! Makaila gayud ikaw kanila!’

“Sa pag-ila sa akong mga inahan og mga amahan! Wala ako makahunahuna niana
kaniadto sa personal. Ang mga inahan ug mga amahan dili kinahanglan nga
madanihon o halangdon—akoa lamang sila ug ako ilaha! Nagbasol ako sa akong
kasina ug midali sa pagpauli sa panimalay uban sa espiritu ni Elijah nga nagdasig
kanako ug sa pipila ka blanko nga talaan sa kaliwat diha sa akong kamot.

“Akong gisulat ang kasayuran alang sa akong mga ginikanan ug kanako apan 
wala kaayoy daghan gawas sa mga ngalan sa akong mga apohan. Dayon akong
nahinumduman ang karaan nga mga kahon sa mga butang sa pamilya nga
gihisgutan makausa sa akong inahan. Didto sa silong natabunan sa abug ug
nanimaho nga sama sa ika-19 ka gatusan ka tuig, duha ka mga kahon sa tabako
nga napasok luyo sa pipila ka daan nga mga ligid. Ako nakakaplag og mga kaban
sa bahandi! Milingkod ako sa bugnaw nga semento, gilibutan sa mga galamiton
nga puthaw ug mga hose ug agup-op, ug nagsugod sa pagsinati sa akong mga
katigulangan. Sulod niadtong mga kahon akong nakit-an ang usa ka ginunting
nga pamantalaan sa 1907 nga taho sa pagkamatay sa akong apohan sa tuhod,
ang kard sa eskawelahan sa akong uyoan sa tuhod gikan sa Sweden sa 1883, usa
ka 14-ka pulgadas nga sampol sa bulawanon nga buhok sa akong apohan nga
babaye, usa ka sobre uban sa mga ngalan sa lima ka mga kaliwatan sa ginikanan
nga gidayagram diha sa luyo, daghan kaayo nga walay timaan nga mga
hulagway, ug usa ka gamay, nga tuskig nga bugkos sa mga sulat sa Sweden gikan
sa akong apohan sa tuhod nga lalake ngadto sa akong apohan sa tuhod nga
babaye sa dihang nangulitawo pa siya niadtong mga 1860. Mihalad ako og
maluhaon nga pag-ampo sa pagpasalamat didto niadtong nag-umog, agup-upon
nga dangpanan, ug ako nasayud nga ako wala mag-inusara niana nga pag-ampo
o niana nga dapit.

“Akong gitun-an kadtong mga bahandi sa misunod nga mga bulan. Ako
nagpadayon sa pagpangutana sa akong inahan sa bisan unsa nga butang nga
iyang mahinumduman mahitungod sa iyang pamilya. Iya akong gitabangan sa
pagbutang og timaan sa mga hulagway ug gihan-ay ang mga relasyon. Akong
gitun-an ang karaan nga mga kinaiya sa taga-Sweden. Akong gisusi ang karaan
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nga mga mapa niana nga mga dapit diin ang akong pamilya nakapuyo.
Naminaw ako sa mga karaan nga musika sa taga-Sweden. Nakat-on gani ako og
gamay sa pinulongan. Akong nakaplagan kon unsa nga mga matang sa mga
tawo ang akong katigulangan: Si Gerda, ang inahan sa akong inahan—ang
mabination, kugihan, matahum nga nars, si Carl Johan—ang hepe sa estasyon
uban sa iyang taas nga bungot kinsa mohatag og tambag ug mohusay sa mga
panagbangi sama sa usa ka abogado; si Maria Christina—ang kusgan,
tambukon maunungon nga asawa ni Carl Johan ug usa ka makugihon nga
estudyante sa mga kasulatan; si Agnes Sigrid Alfreda kinsa miboluntaryo alang
sa labing una nga experimento sa pagbakuna alang sa polio ug sa walay palad
nagpabilin nga nabakol, ug ang akong minahal nga kinaapohan sa sa apohan
nga si Anders kinsa misulat niadtong 1880, ‘Kon ako karon dawaton buot ako
nga mobiyahe aron sa pagtan-aw kaninyo kon ang Ginoo mohatag kanako og
maayong panglawas, ug ug dad-on nako ang akong pukot ug ang materyal
alang sa mga sapatos nga kahoy ang tikod. Gihigugma ko kining tanan sama
sa buhi nga mga katawhan, sama sa akong mga ginikanan” (Linda K. Hoffman,
“Gerda, I Love You, or The Spirit of Elijah Is for Simple Folk Too” New Era,
Ago. 1976, 28–30).

Pagbaton sa Personal nga mga Talaan

Kinutlo Ipasabut nga agi og dugang sa pagkat-on mahitungod sa atong mga
katigulangan, kita kinahanglan nga maghupot og personal nga mga talaan aron
ang atong mga sakop sa pamilya mahimo nga makat-on mahitungod kanato sa
umaabut. Malisud alang sa umaabut nga mga kaliwatan sa pagpabalik sa ilang
mga kasingkasing ngari kanato kon sila walay nahibaloan mahitungod kanato.

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Spencer W. Kimball:

“Mahimo nga kita maghunahuna nga dili kaayo mahinungdanon o importante
ang mga butang nga atong gibuhat o gisulti—apan makahangangha kaayo nga
daghan sa atong mga pamilya, samtang kita mopanaw na, ang interesado
kaayong masayud sa tanan natong gibuhat ug sa tanan nga atong gisulti. Matag
usa kanato importante niadtong kinsa suod ug atong gimahal—ug kon ang atong
kaliwatan mobasa sa atong mga kasinatian sa kinabuhi, sila, usab, moabut sa
pagkasayud ug mahigugma kanato. Ug diha niana nga mahimayaong adlaw kon
ang atong mga pamilya magkahiusa didto sa mga kahangturan, kita magkaila
nang daan” (sa Conference Report, Okt. 1979, 5; o Ensign, Nob. 1979, 5).

Panaghisgutan • Unsa ang buot ninyo nga mahibaloan sa inyong mga anak ug mga apo
mahitungod kaninyo?

• Unsa sa inyong hunahuna ang ang mga hagit nga mahimong atubangon 
sa imong mga anak ug mga apo? Sa unsa nga paagi nga ang pagkahibalo
mahitungod kaninyo ug sa inyong mga kasinatian makatabang sa inyong
mga anak ug mga apo kon sila mag-atubang niini nga mga hagit?

• Unsa nga matang sa mga talaan ang atong huptan? (Ang mga tubag mahimo
nga maglakip sa mga sertipiko sa pagkatawo, mga hulagway, mga journal, mga
talaan sa pamilya, ug mga scrapbook.)

Pagpakita og mga ehemplo sa nagkalainlain nga mga matang sa mga talaan.
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• Unsa nga mga butang ang inyong matala diha sa usa ka journal nga
makatabang sa inyong mga kaliwatan nga mahigugma ug mahinumdom
kaninyo, bisan kon wala gayud sila makaila kaninyo niini nga kinabuhi? 
(Ang mga tubag mahimo nga maglakip sa personal nga mga kasinatian ug
mga pagbati, mga pagpamatuod, mga kalisdanan, mga kalihokan sa pamilya,
misyonaryo nga mga tawag, malipayon nga mga okasyon, ug kataw-anan nga
mga butang nga nahitabo kaninyo.)

Kinutlo Ipasabut nga ang mga journal dili kinahanglan nga maanindot. Ang mga pulong
nga isulat niini dili kinahanglan nga mahandurawon. Apan ang mga butang nga
atong isulat diha sa atong mga journal mahiusa nga motala sa mga
handumanan nga mahimong bililhon kanato ug ngadto sa atong kaliwatan.
Bisan kon ang mga butang maingon og dili mahinungdanon karon, sama 
sa mga sinina nga atong gisul-ob, ang pagkaon nga atong gikaon, ug ang mga
butang nga atong gibuhat sa eskwelahan, mahimo nga importante kanato ug
ngadto sa uban sa umaabut. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagsunod
niining tambag gikan ni Presidente Kimball:

“Pagkuha og kwaderno, akong mga batan-on . . . . Pagsugod karon ug isulat niini
ang inyong mga lakaw, ang inyong kinaladman nga mga hunahuna, ang inyong
mga kalampusan ug ang inyong mga kapakyasan, ang inyong mga panag-uban ug
ang inyong mga kalampusan, ang inyong mga panghunahuna ug inyong mga
pagpamatuod” (“The Angels May Quote from It,” New Era, Okt. 1975, 5).

Pagpasundayag 
sa journal 

Ipahimo sa gisultihan nang daan nga sakop sa klase o espesya nga bisita ang
pagpakita sa journal o basahon sa handumanan ug mobasa sa usa ka personal
nga pagtala nga mahimong makaikag nganha sa grupo. Ipasulti niini nga tawo
ang iyang mga pagbati mahitungod sa kamahinungdanon niini nga talaan.

Human niini nga pagpasundayag, pangutan-a ang gisultihan na’ng daan nga
sakop sa klase o espisyal nga bisita ang mosunod nga pangutana:

• Sa unsang paagiha nga kini makatabang kaninyo sa personal sa paghupot
niini nga talaan?

Ipasabut nga ang atong mga talaan makatabang sa atong mga anak ug mga apo,
apan kini usab makatabang kanato. Dayon pangutan-a ang mga sakop sa klase
sa mosunod nga pangutana:

• Sa unsa nga paagi ang paghupot og journal makatabang kanato?

Mahimo nga ikaw makig-ambit sa mosunod nga mga sugyot kon ang mga sakop
sa klase dili maghisgut niini:

1. Atong mahinumduman ang atong mga kasinatian pinaagi sa pagbasa sa mga
butang nga atong gisulat sa nangagi.

2. Kita makahunahuna sa nangagi ug makakita kon sa unsa nga paagi kita
nausab.

3. Kita makasulat mahitungod sa atong mga pagpamatuod ug mahitungod sa
atong mga kasinatian ug mga pagbati nga malisud sa pagpakigbahin sa laing
mga katawhan.
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Pagpapamtauod Kon angay, pagpakigbahin og usa ka kasinatian nga imong nasinati sa pagkat-on
mahitungod sa inyong mga katigulangan o sa paghupot sa personal nga mga
talaan. Pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pagbalik sa atong mga
kasingkasing ngadto sa atong “mga amahan” ug ngadto sa atong “mga anak.”

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagbuhat kutob sa ilang mahimo aron makat-
on mahitungod sa ilang mga katigulangan. Awhaga usab sila sa kanunay nga
pagsulat diha sa usa ka journal ug sa paghipos sa mahinungdanon nga mga
piraso sa kasayuran diha sa basahon sa handumanan, scrapbook, o sa gihapnig.

Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit og usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Pasulata ang mga sakop sa klase ngadto sa mga anak nga ilang maangkon sa
umaabut. Awhaga sila nga pasagdan kini nga dili ablihan ug diha sa tago nga
dapit hangtud nga sila maminyo ug makaangkon og mga anak.

2. Kon ang Video nga mga Pagpasundayag sa Daang Tugon (53224) anaa, ipakita
ang “Kaminyoon diha sa Pakigsaad,” usa ka unom ka minutos nga bahin.
Kini nga bahin mao ang mahitungod sa kaminyoon sa templo. Kini
nagpakita kon sa unsa ang atong mga lihok karon makaapekto sa atong mga
katigulangan ug atong mga kaliwat. (Ayaw og ipakita kini nga bahin kon imo
na kining napakita sa panahon sa leksyon 41.)

3. Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka kopya sa ilang talaan sa kaliwatan
nga makita diha sa pahina 314. Awhaga ang matag sakop klase sa pagkompleto
sa tsart didto sa panimalay.
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8
(Amahan sa no. 4)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a naminyo

Kanus-a namatay
Diin

9
(Inahan sa no. 4)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a namatay
Diin

10
(Amahan sa no. 5)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a naminyo

Kanus-a namatay
Diin

11
(Inahan sa no. 5)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a namatay
Diin

12
(Amahan sa no. 6)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a naminyo

Kanus-a namatay
Diin

13
(Inahan sa no. 6)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a namatay
Diin

14
(Amahan sa no. 7)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a naminyo

Kanus-a namatay
Diin

15
(Inahan sa no. 7)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a namatay
Diin

GKGGGTG

KBGKGGGTG

GKGGGTG

KBGKGGGTG

GKGGGTG

KBGKGGGTG

GKGGGTG

KBGKGGGTG

Tsart sa Kagikanan

No. 1 niini nga tsart sama sa no. ______ diha sa tsart no. ______.

Markahi ang mga kahon kon ang mga ordinansa nahuman na.

Gibunyagan

Gitugahan

Gibugkos ngadto sa mga ginikanan

Gibugkos ngadto sa kapikas

Talaan sa Pundok sa Banay anaa alang niini nga magtiayon

Ordinansa sa mga kabataan nahuman naK

B

GK

GG

GT

G

2
(Amahan)
Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a naminyo
Diin

Kanus-a namatay
Diin

1
(Ngalan)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a naminyo
Diin

Kanus-a namatay
Diin

(Kapikas)

3
(Inahan)
Kanus-a natawo
Diin
Kanus-a namatay
Diin

GKGGGTG

GKGGGTG

KBGKGGGTG

KBGKGGGTG

4
(Amahan sa no. 2)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a naminyo
Diin

Kanus-a namatay
Diin

5
(Inahan sa no. 2)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a namatay
Diin

6
(Amahan sa no. 3)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a naminyo
Diin

Kanus-a namatay
Diin

7
(Inahan sa no. 3)

Kanus-a natawo
Diin

Kanus-a namatay
Diin

GKGGGTG

KBGKGGGTG

GKGGGTG

KBGKGGGTG

Imong ngalan ug pinuy-anan

Numero sa telepono Petsa sa pag-andam

(Pedigree Chart, Cebuano). 3/96. (3/96). 31826 853

Ipadayon
sa

tsart no.

_______

Ipadayon
sa

tsart no.

_______

Ipadayon
sa

tsart no.
_______

Ipadayon
sa

tsart no.

_______

Ipadayon
sa

tsart no.

_______

Ipadayon
sa

tsart no.

_______

Ipadayon
sa

tsart no.

_______

Ipadayon
sa

tsart no.

_______

No. sa tsart _______
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Kaluwasan alang 
sa mga Patay

Katuyoan Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makapasalamat sa  mahangturon nga
plano sa Dios ug sa tinguha sa pagsalmot diha sa kaluwasan sa ilang mga
katigulangan.

Pagpangandam 1. Sa mainampoong paagi tun-i ang Malaquias 4:5–6; Juan 3:5; Doktrina ug mga
Pakigsaad 138:30; Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:4.

2. Dugang nga basahunon: A Member’s Guide to Temple and Family History Work
(34697).

3. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Ang Tsart sa plano sa kaluwasan nga imong gihimo alang sa leksyon 2 

(o ang kopya sa tsart nga makita diha sa seksyon sa hulagway sa manwal).
b. Hugpong sa mga kasulatan ug usa ka lapis nga pangmarka sa kasulatan

alang sa matag sakop sa klase. Padayon sa pag-awhag sa mga sakop sa klase
sa pagdala sa ilang kaugalingong mga kasulatan nganha sa klase matag
semana.

Pahinumdom
ngadto sa
magtutudlo

Ang mga gikinahanglan alang sa pagkab-ot sa kahimayaan ug sa pagsulod sa labing
taas nga ang-ang sa celestial nga gingharian naglakip sa daghang mga ordinansa nga
kinahanglan gayud nga himoon dinhi sa yuta. Tungod kay bilyones ka mga katawhan
ang nangamatay nga walay bisag unsa nga kasayuran niining makaluwas nga mga
ordinansa, ang Langitnong Amahan mihatag og paagi alang sa tanan Niyang mga
anak nga makadawat niini. Si President Joseph Fielding Smith mitawag niini nga plano
sa kaluwasan alang sa mga patay nga “usa sa labing bililhon, labing makatarunganon, 
ug makatagbaw sa kalag nga mga doktrina nga sukad napadayag ngadto sa tawo”
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:143). Tabangi
ang mga sakop sa klase nga makasabut niini nga doktrina ug mahimo nga maikagon sa
pag-apil niini nga buhat.

Gisugyot nga
Pagpalambo 
sa Leksyon Ang mga Ordinansa Gikinahanglan aron Pagsulod ngadto sa Celestial nga

Gingharian

Panaghisgutan
ginamit ang tsart
ug kasulatan

Ipakita ang tsart sa plano sa kaluwasan sa tibuok nga leksyon.

• Unsa ang unang mga baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo?

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagresayt sa ikaupat nga artikulo sa hugot nga
pagtuo aron pagtabang nga matubag ang pangutana.

• Ngano man nga ang mga ordinansa sa bunyag ug ang pagpandong sa mga
kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo mahinungdanon ngari kanato?
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Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Juan 3:5. Itudlo nga kining mga
ordinansa mga mahinungdanon alang sa pagsulod ngadto sa celestial nga
gingharian. Ipasabut nga kini mga yutan-on nga mga ordinansa nga
kinahanglan gayud nga ipahigayon dinhi sa yuta.

• Pila ka mga tawo kaha sa inyong hunahuna ang nakapuyo dinhi sa yuta ug
dayon namatay nga wala makadungog sa ebanghelyo, mabunyagi, o
makadawat sa gasa sa Espiritu Santo?

• Unsa ang mahitabo niini nga mga katawhan?

Ipasabut nga kon kining mga tawhana dili gayud makadawat sa yutan-on nga
mga ordinansa, sila dili makasulodsa celestial nga gingharian, bisan pa man sa
ilang pagkamatarung. Bisan pa niana, ang plano sa kaluwasan sa Langitnong
Amahan magamit ngadto sa tanan niya nga mga anak, ug siya mihatag og paagi
alang niini nga mga katawhan aron makadungog sa ebanghelyo ug makadawat
sa mga ordinansa, bisan pa kon wala sila makahimo sa ingon sa dinhi pa sila sa
yuta.

Makatabang Kita Niadtong Kinsa Nangamatay nga walay mga Ordinansa sa
Ebanghelyo

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya nga giasoy ni Elder Royden G. Derrick, kinsa
usa ka sakop sa Kapitoan:

“Sa diha nga gamay pa ako nga bata, ang among pamilya mahinamon sa pagpauli
ni Tiyo Orson. Ang akong inahan adunay halawom nga mga pagbati mahitungod
niini nga butang, diin iyang gitanum sa iyang mga anak. Tungod sa pipila ka mga
katarungan ako sa kanunay nag-atang kang Tiyo Urson nga mosulod sa luyo nga
pultahan sa among panimalay. Nakahinumdom ako sa daghang mga higayon ang
usa ka mamaligyaay mosulod sa luyo nga pultahan. Birahon nako ang sinina sa
akong inahan aron nako makuha ang iyang pagtagad ug mangutana, ‘Mao ba kini
si Tiyo Orson, ha?’ Apan ang tubag sa kanunay dili.

“ . . . Si Tiyo Orson natawo niadtong 1881. Paglabay sa napulog upat ka mga
bulan ang iyang amahan namatay, mibiya kaniya nga walay paggiya sa usa ka
amahan sa panahon niadtong malisud nga unang mga katuigan. Sa diha nga 17
anyos na siya, siya, uban sa grupo sa ubang mga batang lalaki nga iyang ka edad,
miadto sa Saltair, usa ka balay sayawan didto sa mga baybayon sa Dakong Salt
Lake. Sa wala pa mahuman ang kagabhion, nahubog sila ug midangat didto sa
bilanggoan sa balangay.

“Pagka sunod nga buntag, mga ginikanan ug mga sakop sa pamilya miabut
ngadto sa bilanggoan ug nakahimo sa pagpagawas sa ilang anak nga mga lalaki.
Kadaghanan kanila migakus sa ilang mga anak nga lalaki ug mihimo kanila nga
mga sinaligan sa komunidad. Apan wala mahibaloi sa akong apohan nga
babaye, si Tiyo Orson gibuhian gikan sa bilanggoan, gihatagan og usa ka tiket
paingon sa Amihanang-Kasadpan, ug gisultihan nga dili na gayud pabalikon.

“Si mama miingon nga usahay siya makadungog sa iyang inahan nga magbakho
didto sa iyang lawak katulganan sa panahon sa kagabhion. Sa diha nga moadto
siya sa kiliran sa iyang inahan, ang iyang inahan moingon, ‘Asa kaha ang
suroyan kong anak karong gabhiona.’
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“Si Tiyo Orson malagmit nagtrabaho didto sa mga kampo sa gabasan sa kahoy sa
Amihanang-kasadpan sa usa ka kahimtang nga dili angayan nga magpakabuhi
sa mga baruganan sa ebanghelyo. Kon buhi pa siya karon, tigulang na siya
kaayo. Malagmit nga atua na siya karon sa kalibutan sa mga espiritu. . . .

“Ang buotan ko nga higalang si Joseph S. Nelson, namatay mga pipila ka bulan
ang milabay sa edad nga 86. Siya usa ka bantugan nga misyonaryo sa panahon sa
iyang kinabuhi. Siya mialagad og upat ka mga misyon. . . . Nagsiksik ako sa mga
kasulatan aron pagpangita [kon unsa ang iyang gibuhat karon]—ug ania siya:

“Akong nakita nga ang mga matinud-anon nga mga elder niini nga kapaigoan,
kon sila mobiya gikan sa mortal nga kinabuhi, magpadayon sa ilang mga
paghago sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa paghinulsol ug katubsanan, pinaagi sa
sakripisyo sa Bugtong Anak sa Dios, taliwala niadtong kinsa anaa sa kangitngit
ug ubos sa pagkaulipon sa sala diha sa dako nga kalibutan sa mga espiritu sa
mga patay’ (D&P 138:57). . . .

“Akong gihigugma si Tiyo Orson gikan sa pagkabata tungod kay akong
napanunod ang paghandom kaniya. Buot ko kaayo nga palitan siya og tiket sa
pagpauli ngadto sa iyang walay katapusan nga pamilya. . . .

“Naghunahuna ko kon ang akong buotan nga higalang si Joe Nelson makita
unta si tiyo Orson ug tudloan siya sa mga kamatuoran sa ebanghelyo nga itudlo
unta sa iyang amahan dinhi sa mortalidad kon nia pa unta siya aron pagbuhat
sa ingon” (“Find Them,” New Era, Sept. 1981, 4–6).

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa ug pamarkahi sa mga sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
138:30. Pahinumdumi sila nga human si Kristo mamatay, siya miadto sa
kalibutan sa mga espiritu ug miorganisar sa matarung nga mga sakop sa
Simbahan aron itudlo ang ebanghelyo ngadto niadtong namatay nga wala
makadungog niini. Kon kining mga espiritu matudloan na sa ebanghelyo, 
sila adunay sama nga kahigayunan sa pagdawat o sa pagsalikway niini sama
niadtong gitudloan dinhi sa kalibutan.

• Kon kini nga mga espiritu modawat sa ebanghelyo, unsa pa man ang lain nga
gikinahanglan sa dili pa sila makasulod sa celestial nga gingharian? (Bunyag,
pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo, ug ubang yutan-on nga mga ordinansa.)

• Sa unsa nga paagi kadtong kinsa namatay makadawat sa yutan-on nga mga
ordinansa? (Kita makahimo sa pagpahigayon niini nga mga ordinansa alang
kanila didto sa templo.)

Isulat ang mga pulong pagtugyan ug pagpuli diha sa pisara. Ipasabut nga sa
pagbuhat og usa ka butang sa pagtugyan nagpasabut nga ang usa ka tawo
nagbuhat og usa ka butang agi og puli sa lain nga tawo. Kini nga tawo nga
nagbuhat sa trabaho o kalihokan alang sa lain nga tawo mao ang gitawag og
pagpuli. Diha sa templo kita mahimo nga mabunyagan ug makadawat sa mga
ordinansa alang sa mga tawo kinsa namatay nga wala makadawat sa mga
ordinansa. Kita mao ang magpaunlod ngadto sa tubig nga bunyaganan o
pandungan sa mga kamot diha sa atong ulo, apan sila ang gipahinungdan niini
nga ordinansa.

• Unsa nga mga ordinansa ang gipahigayon alang sa mga patay diha sa templo?
(Bunyag, pagkumpirma ug pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo, pag-orden
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ngadto sa priesthood alang sa mga lalaki, pagtuga, kaminyoon, ug pagbugkos
sa mga anak ngadto sa mga ginikanan.)

• Hain niini nga mga ordinansa ang inyong maapilan alang sa usa ka tawo
kinsa namatay?

Ipasabut nga bisan kinsang takus nga sakop sa Simbahan kinsa dili moubos sa
12 anyos makadawat og rekomen gikan sa bishop ug moadto sa templo aron
bunyagan ug kumpirmahan alang sa mga patay. Kon ang mga sakop sa klase
hingkod na ug nakadawat na sa ilang kaugalingon sa mga ordinansa sa templo,
sila makabalik ngadto sa templo aron pagdawat sa uban nga mga ordinansa
alang sa mga patay.

Kon adunay templo sa duol, awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpakigsulti sa
ilang mga ginikanan o mga lider sa Young Men ug Young Women mahitungod
sa pagpahigayon og biyahe ngadto sa templo aron sa pagpabunyag alang sa mga
patay.

Unsaon Nato Pagsugod sa Pagtabang Niadtong Kinsa Namatay nga wala
makadungog sa Ebanghelyo

Panaghisgutan
ginamit ang pisara

Ipasabut nga matag usa nato may kapangakohan sa pagtabang sa atong
kaugalingong mga katigulangan nga makadawat sa mga ordinansa sa templo.

• Unsa ang unang lakang sa pagpahigayon sa buhat sa templo alang sa atong
mga patay? (Pagpangita kon kinsa sila.)

• Unsa nga matang sa kasayuran ang atong gikinahanglan aron masayud sa
atong mga katigulangan aron paghimo sa ilang buluhaton sa templo? (Ang
pinakakubos nga mahinungdanon nga kasayuran mao ang ngalan sa matag
tawo, sekso, ug usa ka ilhanan nga petsa, sama sa petsa sa pagkatawo o
pagkamatay. Hinoon, mas daghan nga kasayuran ang atong mahatag, labaw
pa ka maayo. Ubang makatabang nga kasayuran naglakip sa dapit nga
natawhan, mga ngalan sa mga ginikanan, petsa sa pagkaminyo, ngalan sa
kapikas, ug dapit nga namatyan. Tanan niini nga kasayuran kinahanglan nga
ingon ka tukma kutob sa mahimo.)

• Unsa ang pipila ka mga butang nga atong mahimo aron sa pagpangita og
labaw pa mahitungod sa atong mga katigulangan?

Ilista ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Ang mga tubag
mahimo nga maglakip sa pagpangutana sa buhi nga mga paryente alang sa
kasayuran ug mga kopya sa mga talaan nga tingali anaa kanila, pagbuhat og
pagsiksik diha sa mga Family History Center; magsulat aron paghangyo sa mga
kopya sa mga sertipiko sa pagkatawo, mangita diha sa mga talaan sa sensus, ug
moadto sa mga lubnganan. Mahimo nga imong pahinumduman ang mga sakop
sa klase sa mga butang nga ilang gihisgutan sa leksyon 44 kon unsaon sa pagkat-
on mahitungod sa atong mga katigulangan.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghisgut uban sa ilang mga pamilya, tingali
diha sa Family Home Evening, mga kalihokan nga ilang mahimo isip usa ka
pamilya aron makat-on mahitungod sa ilang mga katigulangan.
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Presentasyon 
sa magtutudlo

Ipasabut nga kon ang usa ka tawo adunay mahinungdanon nga kasayuran sa usa
ka katigulangan, mahimo nga ihatag niya ang ngalan sa katigulangan ngadto sa
templo. Kon ang mga sakop sa pamilya buot nga mohimo sa buhat sa templo
alang sa ilang kaugalingon nga mga katigulangan, ang kasayuran hipuson diha
sa han-ay sa pamilya sa usa ka templo sulod sa mubo nga panahon hangtud nga
ang mga sakop sa pamilya makaadto sa templo. Kon ang mga sakop sa pamilya
dili makahimo sa buluhaton, lain nga mga sakop sa Simbahan ang
mopahigayon sa mga ordinansa.

Istorya ug
panaghisgutan

Basaha o isaysay ang mosunod nga istorya:

Samtang ang 11-anyos nga si Cindie ug ang iyang amahan nagdungan sa
pagpanglakaw, sila nakakita og daan nga lapida. Ilang gihawan ang lumot gikan
niini ug nakit-an ang mosunod nga kinulit:

MARYANN DEMING
asawa ni Rufus Deming
namatay Ene. 5, 1855
sa ika 56 anyos
sa iyang pangidaron

“Si Cindie miingon, ‘Oy, papa, ako’ng nakita kon unsay nahitabo. dunay unang
mga pioneer nga mga Mormon nga mitabok sa mga kapatagan, ug ang alaut nga
Maryann [namatay], ug ang iyang bana ug mga anak naguol, ug siya ilang
gilubong dinhi ug masulub-on nga mibiya kaniya ug mipadayon ngadto sa
Utah. Masulub-on kaayo kadto!’ ”

Ang papa ni Cindie mitubag, “ ‘Wala ako maghunahuna sa ingon. . . . Ang
unang mga pioneer nga Mormon wala moagi lahus sa Lake County, California,
niadtong 1855 o bisan kanus-a nga laing higayon. Mas lagmit nga siya ug ang
iyang pamilya mianhi dinhi isip kabahin sa pagdagsang sa bulawan o aron
mangita og maayo nga umahan o sama niana nga butanga. Apan nasiguro ko
nga husto ka mahitungod sa iyang pamilya nga masulub-on kaayo sa diha nga
siya namatay.’ ”

Si Cindie mahinamon kaayo mahitungod sa hunahuna sa paggamit niini nga
kasayuran aron pagtabang sa mga kaliwatan ni Maryann nga mohimo sa iyang
buhat sa templo:

“ ‘Oy, papa, akong makita karon; nga usa sa iyang apo sa tuhod nagpangita sa
iyang mga talaan sa daghang mga katuigan, ug sila nagkinahanglan sa petsa sa
iyang pagkamatay, ug sila nag-ampo nga usa ka tawo ang makakita sa iyang
lapida ug mopadala sa kasayuran ngadto sa Library sa [Family History].’ ”

Si Cindie ug ang iyang mga ginikanan migugol og tulo ka mga adlaw sa
pagpangolekta og kasayuran gikan sa lokal nga mga lubnganan. Dayon sila
mihan-ay og usa ka basahon ug gipadala kini ngadto sa Family History Library
didto sa Dakbayan sa Salt Lake.

“Paglabay sa pipila ka mga semana . . . si Cindie miabut sa panimalay gikan sa
eskwelahan nga nakakita og usa ka madanihon nga sobre diha sa kahon sa mga
sulat. Naghinam-hinam, siya mitawag [sa iyang amahan didto sa trabaho] ug
mibasa, ‘Ang Genealogical Society mahinangpon nga magpasalamat kanimo sa
imong 41-ka pahina nga gamay nga basahon nga, Cemetery Inscriptions of Lake
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County, California. Ikaw nakahatag og mahinungdanon nga kasayuran diin wala
kami sa among koleksyon—kasayuran nga sa walay pagduhaduha mapuslanon
kaayo ngadto sa among daghang mga patron sa umaabut nga mga katuigan.
Mopahalipay kami kanimo, nga sa pangidaron nga 11, ikaw adunay imong
kaugalingong author card sa among katalogu sa mga kard” (Terry J. Moyer, 
“An Author Card for Cindie,” New Era, Mayo 1981, 14–17).

• Ngano nga mahinamon kaayo si Cindie sa pagkakita sa lapida, bisan pa kon
ang babaye dili usa sa iyang mga katigulangan? (Bisan kon si Cindie wala
magsiksik sa iyang kaugalingong mga katigulangan, siya nadasig sa Espiritu
aron pagtabang sa uban.)

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa pagkamaikagon ug sa determinasyon ni
Cindie?

Ipasabut og maayo nga daghan ang atong mabuhat sa pagtabang sa atong mga
katigulangan ug sa uban pinaagi sa kasaysayan sa pamilya ug buhat sa templo.

Panaghisgutan
ginamit ang
kasulatan

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang Malaquias 4:5–6. Pahinumdumi sila nga sila
naghisgut na niini nga bersikulo sa miagingleksyon.

• Unsa ang gipasabut sa pagpabalik sa atong mga kasingkasing ngadto sa atong
mga amahan? (Samtang kita makat-on mahitungod sa atong mga
katigulangan ug mopahinungod sa atong mga kaugalingon sa paghimo sa
buhat sa templo alang kanila ug alang sa uban kinsa namatay nga wala ang
ebanghelyo, gipabalik nato ang atong mga kasingkasing ngadto kanila.)

• Sa unsa nga paagi kini nga buhat alang sa mga patay makatabang kanato ug
kanila nga mahimong hingpit? (Pinaagi sa pagpabunyag alang sa mga patay,
kita nagtabang kanila nga makatuman sa mga baruganan ug mga ordinansa sa
ebanghelyo. Kini nga buhat mopanalangin kanato samtang kita musunod sa
sugo sa Ginoo sa pagpabalik sa atong mga kasingkasing niadtong kinsa
nangamatay nga wala ang ebanghelyo.)

Kinutlo Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Joseph Fielding Smith:

“Niining paagiha [paghimo sa templo nga buhat alang sa mga patay] kita
makatabang sa pagluwas niadtong kinsa nawala na ug diha sa atong may
kinutoban nga paagi mahimo nga manluluwas sa daghang mga tawo. Unsa ka
dako ang katagbawan sa lalaki ug babaye kinsa nakapahigayon niadtong mga
ordinansa alang sa ilang mga patay, sa diha nga sila magbarug sa atubangan sa
ilang mga patay ug makita ang ilang hingpit nga kalipay ug makadungog sa
pamahayag sa pagpasalamat” (Doctrines of Salvation, 2:143).

Pagpamatuod Ipamatuod nga, ingon sa mga pagdasig sa Espiritu, sa kamahinungdanon sa
paghimo sa templo nga buhat alang sa mga patay. Awhaga ang sakop sa klase sa
pagpili og usa ka kalihokan nga buhaton niini nga semana, pinaagi sa ilang
mga kaugalingon o uban sa ilang mga pamilya, nga makatabang kanila nga
makakaplag og labaw pa alang sa ilang mga katigulangan.
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Mga Kalihokan sa
Pagpalambo Mahimo nga ikaw mogamit og usa o pipila niini nga mga kalihokan sa panahon

sa leksyon.

1. Sa wala pa ang klase, isulat sa kard, diha sa labing maanindot nga pagkasulat
nga mahimo, ang texto sa Juan 3:16 (“Kay gihigugma gayud sa Dios ang
kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak aron ang
tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kondili may kinabuhing dayon”) ug
Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7 (“Ug, kon ikaw maghupot sa akong mga sugo
ug molahutay ngadto sa katapusan ikaw makaangkon og kinabuhi nga dayon,
diin nga gasa mao ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios”).
Ibutang ang kard diha sa kahon ug puston kini sa maanindot nga paagi.

Palingkura o pabaruga nga mag-alirong ang mga sakop sa klase. Ipasa ang
pinutos nga mga kahon libut diha sa nag-alirong, mopasulti sa matag sakop sa
klase ang pinakamaanindot nga gasa ang iyang madawat sa dili pa ipasa ang
kahon ngadto sa sunod nga tawo. Kon ang kahon mobalik ngadto sa una nga
sakop sa klase kinsa misulti, ipaabli niya kini ug ipabasa niya ang kard.

Ipasabut nga kon kita motabang sa paghatag og mga ordinansa sa templo sa
atong mga katigulangan, bisan pinaagi sa pag-apil diha sa aktwal nga mga
ordinansa diha sa templo o pinaagi sa pagpangita ug mohatag sa kasayuran
aron ang mga ordinansa mabuhat pinaagi sa lain, kita nagtabang sa paghimo
sa “labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios” maanaa ngadto
niadtong mga katigulangan.

2. Dapita ang usa ka sakop sa ward o branch kinsa nakaapil sa buhat sa templo
alang sa mga sakop sa pamilya nga moanha sa klase ug makigbahin sa iyang
mga gibati mahitungod sa buhat sa templo alang sa mga patay. O dapita ang
tigtambag sa Family History sa ward o branch aron pagtudlo sa mga sakop sa
klase og daghan pa mahitungod kon unsaon sa pag-andam ug pagsumiter sa
mga ngalan alang sa buhat sa templo.
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Pagribyu sa Tun-anan

Kon ikaw aduna pay igong panahon human sa leksyon o sobra nga tagal sa
leksyon sa katapusan sa tuig, mahimo nga imong iribyu ang mga doktrina ug
mga baruganan nga natudlo na niini nga tun-anan. Ang usa ka paagi sa
pagbuhat sa ingon gihulagway sa ubos.

Pagmugna og dulaanan nga tabla sama sa usa nga gihulagway ug ribyuha ang
mga pangutana diha sa sunod pahina. (Kon kamo magdula  sa tibuok panahon
sa klase, kinahanglan ka sa nga mohimo og dugang nga mga pangutana ug
modula og pipila ka mga hugna sa dula.)

Bahina ang mga sakop sa klase ngadto sa duha o tulo ka mga tim sa magdudula.
Papilia ang usa ka pundok sa magdudula og usa ka kategoriya ug ang gidaghanon
sa puntos nga buot nila nga maangkon (kon magkataas ang ganti sa punto, labaw
pa ka lisud ang pangutana). Ipangutana ang angay nga pangutana, ug hatagi ang
tim sa magdudula sa tukma nga gidaghanon sa mga puntos kon sila makatubag sa
husto. (Ikaw ang maghuhukom kon unsa ka tukma ang tubag aron makadawat og
kredito. Sama pananglit, mahimo nga ikaw motugot og usa o duha ka mga
gamay’ng sayop diha sa kasulatan nga gikutlo.) Papulipuliha ang mga pundok sa
magdudula sa pagbuhat niini hangtud ang tanan nga mga pangutana napangutana
o ikaw nahutdan sa panahon. Samtang ang matag pangutana natubag, paghimo og
marka diha sa tukma nga kahon aron dili kini mapili pag-usab.
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Mga Pangutana 
sa Pagribyu sa 
Tun-anan Plano sa Kaluwasan

100 Nganli ang tulo ka mga ang-ang sa himaya. (Telestial, terrestrial, celestial.)
200 Unsa ang atong “kinabuhi dinhi sa yuta ”? (Pagkamortal, o yutan-on nga

kinabuhi.)
300 Unsa ang espirituhanon nga kamatayon? (Pagkahimulag gikan sa

Langitnong Amahan.)
400 Unsa ang nagkasukwahi nga mga kasugoan ang gihatag ngadto ni Adan ug

Eva didto sa Tanaman sa Eden? (Sa pagdaghan ug sa pagpuno sa yuta, sa
dili mokaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan.)

500 Isaysay pinaagi sa pagsag-ulo ang Moises 1:39.

Mga Baruganan sa Ebanghelyo

100 Pipila ka mga higayon kinahanglan nga kita mopasaylo niadtong kinsa
nakasala batok kanato? (“Kapito piloa ang kapitoan” [Mateo 18:22]; sa lain
nga pagkasulti, matag higayon.)

200 Unsa ang gugma nga putli? (Ang tiunay nga gugma ni Kristo; tan-awa sa
Moroni 7:47.)

300 Nganli ang dili mokubos duha ka mga ang-ang sa paghinulsol. (Ilha ang
sala ug magtinguha sa pag-usab, mokumpisal, biyaan ang sala, mohimo og
pasig-uli, sunda ang mga kasugoan.)

400 Giunsa pagpakita ni Naaman ang hugot nga pagtuo? (Siya naligo sa suba sa
Jordan sa diha nga ang propeta Eliseo misulti kaniya nga kini moayo sa
iyang sangla.)

500 Unsa ang “unang balaod sa langit”? (Pagkamasulundon.)

Mga Ordinansa sa Ebanghelyo

100 Unsa nato pagbag-o sa atong mga pakigsaad nga atong gihimo diha sa
pagbunyag? (Pinaagi sa pagpaambit sa sakramento matag Domingo.)

200 Unsa nga priesthood ang kinahanglan gayud nga maangkon sa usa ka tawo
aron matugyanan sa gasa sa Espiritu Santo? (Melchizedek Priesthood.)

300 Sa unsa nga paagi ang mga sakop sa Simbahan sa kasagaran makadawat sa
personal nga pagpadayag? (Pinaagi sa pagdasig, o mga pag-aghat gikan sa
Espiritu Santo.)

400 Iresayt pinaagi sa pagsag-ulo ang ikaupat nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo.
500 Kinsa ang usa ka tawo dinhi sa yuta nga naghupot sa tanang mga yawe

aron sa pagpahigayon sa tanang mga ordinansa sa ebanghelyo? (Ang
Presidente sa Simbahan.)

Mga Pagtulun-an sa Ebanghelyo

100 Unsa ang bili sa ikapulo? (Dyes porsyento sa atong tubo o kinitaan.)
200 Alang sa matag sakop sa inyong pundok sa tim, nganli ang duha ka mga

gasa o mga talento nga anaa kaniya.
300 Unsa ang “gunitanan nga puthaw” sa damgo ni Lehi? (Ang pulong sa Dios.)
400 Diin gisulat ang Pulong sa Kaalam? (Doktrina ug mga Pakigsaad 89.)
500 Unsa ang tulo ka bahin nga misyon sa Simbahan? (Ang pagpahayag sa

ebanghelyo, paghingpit sa mga Santos, ug pagtubos sa mga patay.)
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Mga Propeta ug mga Templo

100 Kinsa ang bag-o nga buhing propeta?
200 Unsa ang angay nimong pangidaron aron makahimo sa pagsulod sa templo

ug moapil sa mga pagbunyag sa mga patay? (12.)
300 Nganli ang propeta kinsang inahan nagsaad kaniya ngadto sa Ginoo.

(Samuel.)
400 Kinsa nga propeta nga mipahiuli sa mga yawe sa pagsilyo sa Melchizedek

Priesthood ngadto ni Propeta Joseph Smith? (Elijah.)
500 Pagngalan og duha ka mga ordinansa nga mapahigayon lamang didto sa

templo. (Pagbunyag alang sa mga patay; mahangturon nga kaminyoon o
sealing; ang endowment.)
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