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Ngadto sa Tigtambag

Kini nga mga leksyon gituyo aron sa pagtabang sa batan-ong mga lalaki nga makakat-on
mahitungod sa ebanghelyo ug aron sa pagtabang sa mga tigum sa Aaronic nga Pagkapari
nga makalingaw ug makahuloganon ngadto kanila. Ikaw mahimong mogamit niini nga
manwal aron sa pagtudlo sa tagsatagsa nga mga korum sa mga pari, mga magtutudlo, ug
mga deakono, o ikaw mahimong mogamit niini aron sa pagtudlo og usa ka pundok sa
tanang tulo ka mga korum. Pinaagi sa pagkamainampuon nga pag-andam sa matag
leksyon, ikaw makatabang sa batan-ong mga lalaki sa pagkat-on unsaon sa pagpalambo
sa ilang balaang mga tawag diha sa Aaronic nga Pagkapari ug tinuoray nga mahimong
anak nga mga lalaki sa Dios (tan-awa sa D&P 84:26–42 ug Juan 1:12–13).

Kini nga manwal naglakip sa kalim-an ug usa ka mga leksyon—sobra pa kay sa imong
mahimong matudlo sulod sa tuig. Sa mainampuon nga paagi pilia ang mga leksyon nga
makatubag sa mga panginahanglan sa batan-ong mga lalaki nga imong tudloan. Pipila ka
mga leksyon mahimong labaw nga angay alang sa mga pari, samtang ang uban
mahimong labaw nga angay alang sa mga deakono o mga magtutudlo.

Aron sa paghimo nga labing maayo ang paggamit sa mga leksyon niini nga manwal,
paggamit sa mosunod nga mga paagi alang sa malampuson nga pagtudlo.

1. Pagpunting diha sa Manluluwas. Ikaw nagtudlo sa batan-ong mga lalaki aron mahimong
mga tinun-an ni Kristo. Dili igo ang pagtudlo lamang kanila sa usa ka katungdanan sa
pagkapari o sa usa ka tinuod nga baruganan; sila gikinahanglan nga makasabut nga
kini mao ang buot sa Magtutudlo nga ilang buhaton isip iyang mga tinun-an, tungod sa
ilang hugot nga pagtuo diha kaniya ug gugma alang kaniya.

2. Pagtinguha sa Espiritu. Pangayoa ang tabang gikan sa Langitnong Amahan samtang
ikaw mag-andam ug magtudlo niini nga mga leksyon. Ang Ginoo misaad, “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). Labawng lig-on ang Espiritu
kon ikaw magpamatuod ni Kristo, magtudlo sa pagkatinun-an, ug magtudlo ug
magpamatuod gikan sa imong kaugalingon nga kasinatian isip iyang tinun-an.

3. Pagpa-apil sa mga presidente sa korum. Ang mga presidente sa korum sa Aaronic nga
Pagkapari mao ang motudlo sa mga sakop sa ilang mga korum sa mga katungdanan sa
pagkapari (tan-awa sa D&P 107:85–87). Ang mga presidente sa korum, uban sa imong
pagtabang, kinahanglan motabang sa paghukom unsa nga mga leksyon ang ihatag ug sa
unsa nga pagsunod-sunod. Ang mga kalihim sa korum kinahanglan maghupot og mga
talaan, tingali diha sa usa ka kalendaryo, aron sa paglikay sa pagbalik-balik sa mga leksyon.

4. Higugmaa ang batan-ong mga lalaki. Palamboa ang tinuod nga gugma alang sa matag
batan-ong lalaki nga imong tudloan. Ipakita ang imong gugma sa tanan nga imong
buhaton diha sa sulod ug sa gawas sa lawak klasehanan. Ilha ang matag batan-ong
mga lalaki, ang iyang mga kaikag, ug ang iyang mga hagit.

5. Pagmaandamon. Tun-i ang matag leksyon labing ubos duha o tulo ka mga semana sa
dili pa kini itudlo. Kon ikaw malangay sa pag-andam niini nga mga leksyon hangtud sa
Sabado sa dili pa kini itudlo, ang imong klase dili kaayo epektibo. Hinumdumi ilabi na
ang “Pagpangandam” nga seksyon diha sa sinugdanan sa matag leksyon.

Diin ang mga sugilanon mahilakip, basaha kini pag-ayo sa pipila ka mga higayon samtang
mag- andam sa leksyon aron ikaw makasabut niini ug makahimo sa pagtudlo niini pag-ayo.

Kon angay, gamita ang gamay nga basahon ug kard sa Alang sa Kalig-on sa mga
Kabatan-onan (34825 ug 34287) aron pagdugang sa imong mga leksyon. Tabangi ang
batan-ong mga lalaki nga mahimong masinati uban sa mga sumbanan diha sa gamay nga
basahon. Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa pagbasa niini kanunay ug sa pagtuman sa
mga sumbanan nga gipasabut niini.
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Ang mosunod nga mga sugyot makatabang sa matag leksyon nga labawng makapaikag
ug epektibo:

1. Paggamit sa mga kasulatan. Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa pagdala sa ilang mga
kasulatan diha sa tigum sa pagkapari matag semana. Himoa nga adunay igmamarka
nga mga lapis aron ilang magamit sa panahon sa matag leksyon.

2. Pag-awhag og panaghisgutan. Dapita ang batan-ong mga lalaki sa pagtubag nga
gawasnon ug sa pagpangutana. Pasalamati ang matag salmot sa batan-ong lalaki aron
siya ganahan moapil sa umaabut.

3. Ipahiangay ang mga leksyon sa inyong mga kahimtang. Paggamit og mga pamaagi sa
pagtudlo nga makaikag sa batan-ong mga lalaki nga imong tudloan. Pangita og mga
panghitabo ug mga kasinatian sa mga kinabuhi sa batan-ong mga lalaki o diha sa mga
kinabuhi sa mga tawo kang kinsa ilang nasinati nga makatabang sa imong mga leksyon
nga may kalabutan ngadto kanila. Matag karon ug unya, ikaw mahimong
magkinahanglan nga mopahiangay og mga sugilanon ug mga panig-ingnan nga
mohaum sa inyong pangkultura nga mga kahimtang.

Aron sa pagtabang sa batan-ong mga lalaki sa pagkat-on sa mga pulong sa buhing
mga propeta, ikaw mahimong mo-organisar sa imong kaugalingon mga leksyon ginamit
ang pakigpulong nga gihatag diha sa kinatibuk-ang komperensya. Ginamit ang mga
sumbanan nga gihatag diha sa leksyon 51, ikaw makapalambo og mga leksyon nga
makatubag sa mga panginahanglan sa batan- ong mga lalaki sa inyong korum.

Ikaw mahimong makamatikod nga pipila sa mga leksyon naglakip og daghan kaayong
materyal nga itudlo sa usa ka panahon sa klase. Diha niini nga mga kahimtang, pilia
ang mga materyal nga labing gikinahanglan sa batan-ong mga lalaki, o paggamit og
labaw sa usa ka tigum aron sa pagtudlo sa leksyon.

4. Paggamit sa mga hulagway nga gilakip niini nga manwal.Himoa nga ang mga hulagway
nga anaa sa luyo niining manwal anaa sa sulod sa manwal. Ayaw kini sila laksi-a.
Gamita kini uban sa angay nga mga leksyon. Kadaghanan sa mga hulagway sa manwal
anaa usab isip kabahin sa Mga Hulagway sa Ebanghelyo (34730). Ikaw makahimo sa
pag-order sa kit gikan sa Sentro sa Tig-apud-apod sa Salt Lake o susiha ang mga
hulagway gikan sa inyong librarya sa balay-tigumanan. Ang librarya sa balay- tigumanan
mahimong anaay mga hulagway usab nga imong magamit aron sa pagdugang sa mga
sugilanon sa kasulatan.

5. Paggamit og tisa ug pisara. Sa dili pa ang matag klase, hunahunaa unsaon nimo
paggamit sa labing maayo ang pisara aron sa pag-uswag sa imong leksyon. Kon
maggamit sa pisara, isulat lamang ang mahinungdanon nga mga pulong gikan sa taas-
taas nga mga pamahayag.

6. Paghatag og mga hagit ug pangumustaha kini. Taposa ang matag leksyon uban sa usa
ka piho nga hagit. Pangumustaha ang batan-ong mga lalaki mahitungod niini ug
awhaga sila sa pag-atubang sa hagit. Dapita sila sa paghatag og taho sa ilang mga
kalampusan sa pag- atubang sa mga hagit.

7. Paggamit sa mga magasin nga anaa sa Simbahan. Ang New Era, Ensign, ug ang
internasyonal nga mga magasin naglakip sa daghang mahinungdanon nga mga
sugilanon ug mga artikulo nga mahimong makatabang pag-uswag sa piho nga mga
leksyon niini nga mga manwal. Gamit kaayo ang mga isyu nga naglakip sa mga
pakigpulong nga gihatag sa Kinatibuk-ang mga Awtoridad sa Simbahan diha sa
Kinatibuk-ang Komperensya.

8. Paggamit sa mga ighahatag nga mga basahon. Ang ighahatag nga mga basahon anaa
nahimutang sa katapusan sa pipila sa mga leksyon aron sa pagtabang sa batan-ong
mga lalaki sa pagkat-on ug paghinumdum sa mga baruganan sa ebanghelyo. Kon
angay, paghimo og daghang mga kopya sa ighahatag nga mga basahon aron magamit
uban sa matag leksyon.

DUGANG NGA MGA
SUGYOT
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Ang kapangulohan sa korum sa mga deakono adunay usa ka kapangakohan sa pag-
andam sa ubang batan-ong mga lalaki sa pagdawat sa pagkapari. Awhaga ang
kapangulohan sa paghimo og pipila ka mubo nga mga pagtudlo ngadto sa klase sa
Primarya nga gitambongan niining batan- ong mga lalaki. Kini nga mga pagtudlo
kinahanglan adunay tulo ka mga bahin nga katuyoan:

1. Aron sa paghatag sa kapangulohan sa korum sa mga deakono sa kasinatian sa
pagtudlo sa mas batan-ong mga lalaki.

2. Aron sa pagtabang sa mas batan-ong mga lalaki kinsa nag-andam sa pagdawat sa
pagkapari nga makaamgo sa mga katungdanan ug mga panalangin sa Aaronic nga
Pagkapari. Ang kapangulohan sa korum kinahanglan usab nga mohatag og gibug-aton
sa hingpit nga kalipay ug katagbawan nga moabut pinaagi sa pag-alagad ug sa
kamahinungdanon sa pagkamaayong panig-ingnan.

3. Aron sa pagtabang sa mas batan-ong mga lalaki sa pag-amgo nga sila pagaabiabihon
diha sa korum.

Ang kapangulohan mahimong mohatag og mga pasundayag susama sa duha nga
gisugyot sa ubos:

Ang Usa ka Deakono Moalagad sa Uban.

Ang kapangulohan sa korum sa mga deakono mahimong mag-andam og kawhaan ka
minuto nga pasundayag nga magpasabut giunsa sa mga deakono pag-alagad sa uban
pinaagi sa paghimo sa ilang mga katungdanan sa pagkapari ug sa pakigbahin sa hingpit
nga kalipay ug sa katagbawan nga moabut pinaagi niining pag-alagad. Ang kapangulohan
sa korum mahimong makapasabut giunsa nga ang pag-apud-apod sa sakramento ug sa
pagkolekta sa mga halad sa puasa mopanalangin sa mga kinabuhi sa mga sakop sa
purok; sila usab mahimong motaho sa piho nga mga proyekto sa pag-alagad.

Pagpakita og Maayong Panig-ingnan

Ang kapangulohan sa korum sa mga deakono mahimong mag-andam og kawhaan ka
minuto nga pasundayag kalabut sa kamahinungdanon sa pagpakita og maayong panig-
ingnan isip usa ka naghupot sa pagkapari kinsa nagbarug sa ngalan ni Jesukristo. Ang
kapangulohan sa korum mahimong mopasabut sa kamahinungdanon sa pagpakita og
maayong panig-ingnan sa panaput ug pamatasan ilabi na kon mag-apud-apod sa
sakramento ug magkolekta sa mga halad sa puasa.

Ikaw ug ang kapangulohan sa korum sa mga deakono kinahanglan makigkita uban sa
magtutudlo sa Primarya aron sa pagplano sa mga pasundayag sa dili pa ang
kapangulohan mohatag niini. Ang mga pagbisita sa Primarya kinahanglan pagasabutan
uban sa presidente sa Primarya.

KAPANGULOHAN
SA MGA DEAKONO
MOBISITA SA
KLASE SA
PRIMARYA
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Kinsa Ako? 1

1

TUMONG Ang matag batan-ong lalaki makasabut nga siya usa ka anak sa Dios ug nga mahimong
sama sa iyang Amahan sa Langit.

PAGPANGANDAM Mga materyal nga gikinahanglan:

1. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Usa ka kopya sa gamay nga basahon ug kard sa Alang sa Kalig-on sa mga mga
Kabatan-onan (34285 ug 34287) alang sa matag batan-ong lalaki.

MUBONG SULAT Ang usa ka batan-ong lalaki kinsa naglantaw sa iyang kaugalingon sa pagkakaron ubos
kaayo ang kasarang sa paghimo og maalamon nga mga desisyon ug paglambo sa angay
nga mga pamatasan ug mga kinaiya kaysa usa kinsa naglantaw sa kinabuhi gikan sa
mahangturon nga panglantaw. Ang una malagmit magtinguha sa dihadiha nga mga kalipay
karon ug makahimo sa mga pagpili nga mahimong makaguba sa iyang mahangturon nga
kaayohan. Ang lain malagmit nga mobansay sa iyang hugot nga pagtuo ug pailub ug
mohimo sa mga pagpili nga makatabang kaniya pag-uswag paingon sa kinabuhing dayon.
Hatagi og gibug-aton nga kon sa unsang paagi ang matag batan-ong lalaki nagpuyo karon
makaapekto sa iyang kinabuhi ngadto sa kahangturan. Tabangi siya nga makapalambo og
usa ka mahangturon nga panglantaw.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Matag Batan-ong Lalaki Mahimong Sama sa Iyang Amahan sa Langit
Kinutlo Ipasabut nga sukad sa pagpahiuli sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo sa ulahing mga

adlaw, ang mga sakop sa Simbahan nakahibalo na sa ilang gigikanan ug padulngan isip
mga anak sa Dios. Usa ka propeta sa ulahing mga adlaw, si Lorenzo Snow, tin-aw nga
mitingub niini nga pagtulun-an sa dihang siya miingon, “Sama sa tawo ang Dios kaniadto
mao usab, Sama sa Dios, ang tawo mahimo nga mamahimo usab” (sa Thomas C.
Romney, The Life of Lorenzo Snow [Salt Lake City: Deseret News Press, 1955], p. 46).

Sugilanon Ipasabut nga daghang mga tawo gawas sa gipahiuli nga Simbahan wala makasabut nga
sila mga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios. Dayon isaysay ang
mosunod nga sugilanon.

“Si [Elder] John A. Widtsoe [usa ka kanhi sakop sa Korum sa Napulog Duha] mipanaw
paingon sa Inglatera sa panahon sa Unang Gubat sa Kalibutan, ug ang Ingles nga opisyal
sa paglangyaw kinsa miinterbyu kaniya miingon, ‘Dili, kami dili motugot nga ikaw mosulod
sa among nasud. Kami mitugot sa pagpasulod sa inyong mga misyonaryo, apan kami dili
buot sa bisan kinsa sa inyong mga pangulo.’ Siya miingon, ‘Gawas ug lingkod.’ Busa si
[Elder] Widtsoe migawas ug milingkod.

“Sa pipila ka mga minuto ang opisyal mitawag kaniya pagbalik ug miingon, ‘Kon ako
motugot sa pasulod kanimo sa akong nasud, unsa ang imong itudlo sa akong mga tawo?’ ”

• Kon kamo pa si Elder Widtsoe, unsa kaha ang inyong itubag?

“Si [Elder] Widtsoe miingon, ‘Ako motudlo kanila kon diin sila gikan, nganong ania sila
dinhi, ug asa sila paingon.’ Ang opisyal mitan-aw kaniya ug miingon, ‘Ang imo bang
Simbahan nagtudlo niana?’ ug si [Elder] Widtsoe miingon, ‘Oo.’

“ ‘Maayo, ang akoa wala,’ siya miingon, ug siya mitimbre sa akong pasaporte, mipirma
niini, ug miingon, ‘Ikaw mahimong mosulod.’ ” (Le Grand Richards, “Patriarchal Blessings,”
New Era, Feb. 1977, p. 4).



Panaghisgutan Dapita ang pipila ka batan-ong mga lalaki sa pagtubag sa lakbit sa tulo ka mga pangutana
nga gisulti diha sa kinutlo sa ibabaw (Diin kita gikan? Ngano nga ania kita dinhi? Asa kita
paingon?).

Ipamatuod nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao
lamang ang Simbahan nga nagtudlo sa sakto nga mga tubag nianang tulo ka mga
pangutana.

Ang Dios Motabang Kanato nga Mahimong sama Kaniya

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Abraham 3:22–25.

• Ngano nga kita mianhi sa yuta? (Aron sa pagmatuod sa atong mga kaugalingon.)

Ipasabut nga kita mianhi sa yuta aron sa pagpakita nga kita mohimo sa tanang mga
butang nga ang Ginoo misugo kanato ug moalagad kaniya uban sa atong tanan nga
gahum, hunahuna, ug kusog.

Ipabasa sa batan-ong lalaki ang Mateo 5:48.

• Unsa nga sugo ang gihatag dinhi?

• Aduna bay laing tawo gawas ni Jesus nga nagpuyo sa usa ka hingpit nga kinabuhi?
(Wala.)

• Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut sa Manluluwas sa dihang siya miingon kanato
nga magpakahingpit?

Ang mosunod nga mga sugilanon mohulagway sa atong kalagmitan nga mahimong sama
sa atong Langitnong Amahan.

Sugilanon 1 “Sa dihang ang propeta Enoch gitawag, siya natingala ngano ug miingon, ‘Ako. . .usa
lamang sa batan-on ug ang tanan nga mga katawhan nagdumot kanako, kay ako dili
maayo nga mosulti’ (Moses 6:31). Apan si Enoch nasayud nga sa pagdawat sa Dios ang
pagsulay dili atong kasarang apan sa atong pagkaanaa. Si Enoch mihupot sa mga sugo
ug misalig sa panan-aw sa Ginoo sa iyang mga kalagmitan, paingon sa pagkahimo nga
magtutukod sa labing dungganon nga dakbayan sa tanang panahon. Ang mao lamang
panahon sa tanang kasaysayan sa katawhan nga ang pagkamatarung sa tibuok katawhan
wala mobalik pag-usab sa naandan didto sa Dakbayan ni Enoch. Ug kining tanan
nagsugod uban sa usa ka batan-ong lalaki kinsa ubos ang pagsalig sa iyang kaugalingon”
(Neal A. Maxwell, “I Am But a Lad,” New Era, May 1981, p. 4).

Isulat ang mosunod nga pamahayag diha sa pisara: Ang Ginoo labaw nga naikag uban sa
atong pagkaanaa kay sa atong kasarang tungod kay siya nasayud sa atong mga
kalagmitan. Hisguti kini nga pamahayag uban sa batan-ong mga lalaki. Hangyoa sila sa
pagpakigbahin sa personal nga mga kasinatian diin sila gihangyo sa pagbuhat sa usa ka
butang nga ilang gibati nga dili masarang sa paghimo apan nahimong natuman uban sa
panabang sa Ginoo.

• Unsaon nimo paghimo sa imong kaugalingon nga labaw nga anaa alang sa Ginoo?
(Pag-ampo, paghinulsol, pagbasa sa mga kasulatan, pagtuman sa balaang mga tawag.)

• Unsaon nga kita mahimong sarang sa paghimo sa buhat sa Ginoo? (Pinaagi sa
paghimo sa atong labing maayo ug pagtinguha sa panabang sa Ginoo.)

Sugilanon 2 “Sulod sa panahon sa Gubat sa Korea, usa ka batan-ong lalaki, si Rhu Ho Nam, napugos
ngadto sa tig-abag uban sa yunit sa militar sa Amerikano. . . . Nianang higayona, ang
pagkahimulag gikan sa iyang naandan nga pamaagi sa kinabuhi daw sama sa usa ka
trahedya. Si Ho Nam, bisan pa niana, mihimo sa labing maayo sa iyang mga hagit sama
sa gibuhat ni Joseph sa karaang Ehipto. Siya nagkat-on og Ingles isip ikaduhang
pinulongan. Siya naniid pag-ayo sa mga butang nga gihimo sa mga sundalo nga
Amerikano, ilabi na sa usa ka SUA (LDS) nga tenyente kinsa ‘lahi’ gikan sa iyang kauban
nga mga sundalo ug gidayeg pag-ayo ni Ho Nam. Sila naghisgut kanunay sa mga butang.
Usa ka adlaw ang tenyente nangutana ni Ho Nam unsa ang katuyoan sa iyang kinabuhi. Si
Rhu Ho Nam wala makatubag, miingon lamang nga ang mga batid sa pangatarungan

Mga kasulatan ug
panaghisgutan
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naninguha sa kawang uban niana nga pangutana sulod sa gatusan ka mga tuig. Dayon,
ang opisyal mikuha og usa ka papel ug nagdibuho sa latid sa laraw sa kaluwasan. Niana
dayong higayona, ang Ginoo mihatag sa pagpamatuod pinaagi sa gahum sa iyang
Espiritu ngadto sa kasingkasing ni Rhu Ho Nam nga unsa ang gisulti sa Amerikano kaniya
tinuod. Si Ho Nam nagtuon, dayon mipasakop sa Simbahan, mitipig nianang piraso sa
papel sulod sa mga katuigan isip usa ka bililhon nga tigpahinumdum nianang talagsaon
nga higayon.

“Ang Gubat sa Korea sa wala madugay natapos, apan ang kinabuhi ni Ho Nam diha sa
Simbahan nagsugod pa lamang. Samtang anaa sa iyang mga katloan nga panuigon, si
Rhu Ho Nam nahimong unang presidente sa istaka sa unang istaka sa Simbahan sa
dakong yuta sa Asia. Siya [sa ulahian mialagad] uban sa kadungganan isip usa ka
presidente sa misyon sa Pusan, Korea, isip usa ka dungganon nga pangulo taliwala sa
iyang mga tawo” (“I Am But a Lad,” p. 5).

• Sa unsang paagi nga ang kalisdanan nakatabang ni Rhu Ho Nam sa pagkat-on ug sa
pagtubo?

• Unsa ang nahibaloan sa Ginoo sa mga kalagmitan ni Ho Nam?

Hatagi og gibug-aton ngadto sa batan-ong mga lalaki nga sila adunay mahinungdanong
balaan nga mga tawag nga anaa sa unahan alang kanila kon sila mohimo sa ilang mga
kaugalingon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo sa tanang mga higayon.

Sugilanon 3 “Pipila ka mga tuig ang milabay sa Italya, ang mga SUA (LDS) nga mga misyonaryo
gisamok sa pipila ka mga batan-on nga mga Italyano. Usa diha sa pundok sa duha ka
mga higayon mao ang usa ka batan-ong lalaki nga ginganlan og Felice Lotito. Siya gihagit
sa walay kahadlok nga elder sa pag-adto sa lokal nga sanga sa SUA aron nga siya
makahukom alang sa iyang kaugalingon. Kadto usa ka hagit diin si Felice midawat. Siya
miabut. Siya nakadungog. Siya nagtuon. Siya mituo. Siya gibunyagan. Sa ulahian siya
gipadala sa pagmisyon ngadto sa Inglatera, diin mitubo ang iyang hugot nga pagtuo ug
ang iyang kahanas sa Ingles. Siya dungganon nga mialagad, mipauli sa panimalay,
naminyo sa usa ka maanyag nga Italyana sa Templo sa Swiss, ug nahimong usa sa mga
direktor sa programa sa seminaryo ug institute sa Italya. . . .

“Sa Hulyo sa 1980, si Felice Lotito sa edad nga 32 mibiya aron mahimong presidente sa
Misyon sa Italya Padora sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw! Ang Dios nakakita sa mga kalagmitan ni Felice nga wala makita ni Felice sa iyang
kaugalingon. Sa dihang ang ebanghelyo gitudlo ngadto kaniya, si Felice adunay kaligdong
sa kasingkasing ug panabut sa pagtuo niini, bisan tuod siya nakiglalis sa mga misyonaryo
pipila pa lamang ka mga adlaw ang milabay. Ang Ginoo mitandog ni Felice Lotito kinsa
[makahimo dayon] sa pagtandog sa mga kaliboan sa iyang mga tagilungsod ug motandog
sa mga gatusan ka mga misyonaryo—mga misyonaryo sama niadtong kinsa siya hilabihan
ka masinawayon pipila ka mga tuig lamang kaniadto” (“I Am But a Lad,” pp. 5–6).

• Sa unsang paagi ikaw nakakita sa Ginoo nga mitandog niadtong kinsa nahisalag sa
ilang dalan ug mitabang kanila pagbalik paingon sa agianan sa kalamboan?

Panghatag og kopya sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan ngadto sa matag batan-
ong lalaki. Ribyuha ang pamahayag sa Unang Kapangulohan, ug ipasabut nga kini nga
giya makatabang sa batan-ong mga lalaki sa paghupot sa mga sumbanan sa Ginoo ug
mahimong sama kaniya.

Panapos
Pagpamatuod Paghatag og pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gitudlo diha sa leksyon. Hatagi pag-

usab og gibug-aton nga ang Ginoo nasayud unsa ang mahitabo sa batan-ong mga lalaki
ug nga siya motabang kanila sa pag-abut sa ilang kalagmitan. Tabangi ang batan-ong
mga lalaki nga makaamgo sa kamahinungdanon sa pagsalig sa Ginoo, bisan pa sa ilang
kaugalingon nga mga pagbati sa pagkakulang. Ang mga butang nga ilang gihimo sa
kinabuhi karon makaapekto kanila sa pagkamortal ug sa kinabuhi nga umaabut.
Pahinumdumi sila nga sila mahimong mouswag nga mahimong sama sa ilang Langitnong
Amahan.
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Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Bruce R. McConkie:

“Adunay usa lamang ka hingpit nga linalang, ang Ginoong Jesus. Kon ang mga tawo
gikinahanglan nga mahimong hingpit ug mopuyo sa tanang mga balaod sa bug-os sa
tanan, ug sa hingpit [aron mahimong takus alang sa kinabuhing dayon], adunay usa
lamang ka naluwas nga tawo sa kahangturan. Ang propeta [Joseph Smith] mitudlo nga
adunay daghang mga butang nga pagahimoon, bisan lapas pa sa lubnganan, sa
pagbuhat sa atong kaluwasan.

“Ug busa unsa ang atong buhaton niini nga kinabuhi mao ang paghimo og usa ka dalan
nga modala ngadto sa kinabuhing dayon. Kana nga dalan magsugod dinhi ug karon ug
magpadayon sa mga gingharian sa unahan. Kita kinahanglan gayud motino diha sa atong
mga kasingkasing ug diha sa atong mga kalag, uban sa tanang gahum ug kahanas nga
kita aduna, nga gikan karong higayona hangtud sa unahan kita magpadayon sa
pagkamatarung; nga sa pagbuhat sa ingon kita makaadto diin ang Dios ug si Kristo atua.
Kon kita mohimo nianang lig-on nga paghukom, ug nga anaa sa dalan sa atong
katungdanan kon kini nga kinabuhi matapos, kita makapadayon niana nga dalan sa
kahangturan” (“The Seven Deadly Heresies,” in 1980 Devotional Speeches of the Year
[Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1981], pp. 78–79).

• Kon kita anaa sa dalan sa kahingpitan niini nga kinabuhi apan namatay sa wala pa kita
mahimong hingpit, unsa ang gisulti ni Elder McConkie nga mahitabo?

Ipasabut nga walay usa kanato nasayud kanus-a ang katapusan sa iyang mortal nga
kinabuhi, apan kon kita anaa sa hustong dalan kita makapadayon hangtud kita mahimong
sama sa atong Amahan sa Langit, ug nga kita mahimong mopuyo uban kaniya sa
kahangturan diha sa celestial nga gingharian.

Hagad Hagda ang batan-ong mga lalaki sa pagsugod matag adlaw pinaagi sa pagpahinumdum
sa ilang mga kaugalingon sa ilang balaanon nga kalagmitan ug sa pag-atubang sa mga
gimbuhaton sa adlaw uban sa usa ka mahangturon nga panglantaw. Awhaga sila sa
pagrebyu kanunay sa mga sumbanan sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan aron sa
pagtabang kanila nga makaabut sa ilang kalagmitan.
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Pag-ila sa Atong Amahan 
sa Langit 2

5

TUMONG Ang matag batan-ong lalaki makasabut nga isip usa ka anak nga lalaki sa Dios ug usa ka
naghupot sa pagkapari siya adunay mahinungdanon nga mga kapangakohan.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan: mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Ikaw mahimong motudlo sa usa sa batan-ong mga lalaki sa pagpamulong sulod sa
duha o tulo ka mga minuto sa hilisgutan nga “Nganong labaw ang gipaabut diha sa usa
ka batan-ong lalaki kinsa naghupot sa pagkapari kay sa usa kinsa wala maghupot.”

3. Pag-andam sa pagpakita sa hulagway 1, Joseph Smith Nangita og Kaalam diha sa
Biblia (usab ang hulagway 402 diha sa Mga Hulagway sa Ebanghelyo [34730]).

MUBONG SULAT Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang sa matag batan-ong lalaki nga mobati
nga siya usa ka mahinungdanon nga anak nga lalaki sa iyang Amahan sa Langit. Dili
tanang batan-ong mga lalaki naghunahuna kalabut sa malumo nga pagtagad sa Dios
alang kanila, ug kini imong katungdanan sa pagdasig niana nga pagkahibalo ug
motabang sa matag batan-ong lalaki sa pagtuman sa mga kapangakohan sa pagkapari
nga gihatag sa iyang Amahan kaniya.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Ang Langitnong Amahan Adunay usa ka Lawom ug Malumo nga Gugma alang sa

Matag Usa Kanato
Sugilanon Sultihi ang batan-ong mga lalaki kalabut sa mosunod nga kahimtang o usa nga susama:

Usa ka amahan ug ang iyang anak nga lalaki nagkamping. Ang kalayo napalong na, ug
ang gabii tugnaw ug tin-aw samtang mihangad sa dili maihap nga mga bitoon. Ang
amahan nangutana, “Unsa ang imong gihunahuna, anak?

“O, ako natingala lamang. Kining tanan daw hilabihan ka gamhanan. Kadto nga mga
bitoon mohangtud. Ako natingala lamang ngano nga kon ang Dios makahimo niadtong
mga adlaw ug mga bitoon ug sa ubang mga kalibutan, ang usa ka tawo—sama nako—
mahimong makahuloganon ngadto kaniya.”

Ang iyang amahan mipahiyom ug miingon, “Si Haring David natingala sa samang butang
sa dihang siya misulat, ‘Unsa ba ang tawo, nga ikaw matinagdanon man kaniya?’ (Salmo
8:4). Kini tungod kay kita iyang anak nga mga lalaki.”

• Ngano sa imong hunahuna kita labaw nga mahinungdanon ngadto sa Langitnong
Amahan kaysa usa ka maanindot nga bukid, usa ka bitoon, o bisan unsa sa kinaiyahan?
(Kita iyang anak nga mga lalaki. Kita makahunahuna, mobati, mahigugma, ug makahimo
og mga butang.)

Dapita ang batan-ong mga lalaki sa pagpaambit sa bisan unsa nga mga kasinatian nga
nagpakita giunsa nila pagkahibalo sa ilang kaugalingon sa gugma sa ilang Langitnong
Amahan alang kanila.

Kasulatan Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Moises 1:39; dayon hisguti ngano nga
ang atong Amahan sa Langit mogamit sa tanan niyang paningkamot sa pagbuhat sa mga
butang alang kanato. Usa sa mahinungdanon nga katarungan mao nga kita iyang anak
nga mga lalaki. Ipasabut nga sama sa usa ka yutan-ong amahan nga motrabaho aron sa
pagsangkap alang sa iyang banay og mohatag og panahon uban sa iyang mga anak aron
sa pagpadako kanila sa hustong paagi, ang atong Langitnong Amahan mohatag sa tanan



niyang kalagsik ug mga kahanas aron sa pagsangkap alang ug pag-amuma sa iyang
hilabihan ka dako nga banay.

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon sa imong kaugalingon nga mga pulong:

“Siya dili sigurado kon diin ang ideya naggikan, apan sa usa ka paagi ang batan-ong lalaki
mibati nga kon siya mag-inusara sa tanang kinaiyahan nga gilalang sa Dios ug misulay sa
pagpakigsulti ngadto sa iyang Langitnong Amahan, kini makatabang. Kana mao kon
ngano nga siya nakakita sa iyang kaugalingon nagtindog diha sa kakahoyan nianang sayo
nga buntang, mihangad ug misulti unsa ang iyang gibuhat. . . .

Siya sa tinuoray mibati nga siya nagkinahanglan og pipila ka panabang, ug siya wala
mahibalo asa siya modangup. Mao nga ang hunahuna sa pag-ampo miabut kaniya, ug
siya mipahiluna sa pagbuhat niini, migawas sa iyang gamay nga kasadpang lungsod
paingon didto sa usa ka duol nga dapit sa kakahoyan.

“Samtang siya nagbarug didto nianang buntaga, ang batan-ong lalaki mihangad ug
nakigsulti ngadto sa Ginoo. Ang iyang mensahe yano. . . .

“ ‘Ako mihangad lamang,’ siya mipasabut sa hinay, ug miingon ngadto sa Ginoo: ”Dios,
ako andam alang kanimo kon ikaw andam alang kanako.“

“Walay makapakugang nga tubag, malitok o matan-aw. Siya walay nakita ug walay
nadungog nga tingog. Aduna lamang hingpit nga kahilum sa walay hangin nga
kabuntagon ug ang pagpitik sa iyang kaugalingon nga kasingkasing. Unya siya milakaw
palayo nahibalo nga siya nadunggan, sa usa ka paagi nakasiguro pag-ayo nga ang tubag
moabut.

“Sa dihang siya milingkod sa luyo sa drayber sa bus sa iyang pagpaingon sa lungsod
nianang buntaga, siya nakakuha sa unang bahin sa iyang tubag. Ang tawo miingon
ngadto kaniya, ‘Anak, ako nagtuo nga ikaw nangita alang sa usa ka butang nga ako
makatabang kanimo sa pagkaplag. Sa ingon nagsugod ang pagsultihanay nga sa
katapusan misangpot sa pagdawat sa batan-ong lalaki ni Jesukristo ug sa iyang gipahiuli
nga Simbahan, ug kana nakapausab sa iyang kinabuhi sa hingpit. . . .

“Gikan nianang higayona ang kinabuhi midala og usa ka dakong kahulogan nga
nakapaaktibo kaniya. . .sa pagkamaayo ug sa kalig-on samtang siya naglakaw ug
nagbuhat uban sa ubos nga kahamili taliwala sa iyang mga kauban” (Marion D. Hanks, “I
Am Ready for You,” Improvement Era, Oct. 1968, p. 56).

Ipakita ang hulagway 1, Joseph Smith Nangita og Kaalam diha sa Biblia.

• Kinsa kadtong laing batan-ong lalaki kinsa nag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan
diha sa kakahoyan ug nakadawat og tubag? (Joseph Smith.)

• Sa unsang paagi nga ang mga tubag sa pag-ampo nagpakita sa gugma sa atong
Langitnong Amahan alang kanato?

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:17.

• Sa unsang paagi nga kini nga bersikulo nagpakita nga ang Langitnong Amahan nakaila
ni Joseph Smith sa kinaugalingon? (Ang Langitnong Amahan mitawag ni Joseph Smith
pinaagi sa ngalan.)

• Sa unsang paagi nga ang Langitnong Amahan nakaila pag-ayo kanimo? (Siguroha nga
ang batan-ong mga lalaki nakasabut nga ang Langitnong Amahan wala lamang makaila sa
ilang matag ngalan, apan siya usab nahibalo sa matag usa nga mga pagbati, mga
hunahuna, mga tinguha, ug mga lihok. Siya sa kinaugalingon maikagon sa matag usa sa
iyang mga anak.)

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki kon adunay bisan kinsa kanila nga buot makigbahin
og usa ka kasinatian sa dihang usa sa ilang mga pag-ampo gitubag.

Sugilanon Basaha o isaysay ang mosunod nga sugilanon gikan ni Presidente Hugh B. Brown:

“Ako naghunahuna nga usa sa unang mga butang nga ang matag batan-ong tawo
kinahanglan nga mobuhat mao ang pagsulay sa pagsinati uban sa Dios. Ako nagpasabut
niana sa tukma nga panabut. Ako nagpasabut niini diha sa panabut nga kita makahimo sa
pagduol ngadto Kaniya ug makaangkon sa matang sa panabang nga atong
gikinahanglan. . . . Ako nahinumdum sa akong inahan nga miingon kanako sa dihang ako

Hulagway, kasulatan,
ug panaghisgutan
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mipaingon sa akong misyon. . . . ‘Akong bata nga lalaki, ikaw moadto sa layo palayo gikan
kanako karon. Nahinumdum ka ba,’ siya mingon, ‘nga sa dihang ikaw batan-on pa kaayo
ikaw sa kasagaran adunay dautang mga damgo ug nahadlok? Ang imong lawak
higdaanan sunod lamang sa akoa, ug sa kanunay ikaw mohilak diha sa kagabhion ug
moingon, ”Mama, anaa ba ikaw diha? Ug ako motubag, “Oo, akong anak, ania ako dinhi—
ang tanan maayo ra. Takilid og katulog na. Ikaw kanunay nga mobuhat sa ingon. Nahibalo
nga ako anaa ra mihatag kanimo og kaisug.

“ ‘Karon,’ siya miingon, ‘ikaw mga 6,000 ka milyas ang gilay-on, ug bisan tuod ikaw
mohilak ngari kanako ako dili makatubag kanimo.’ Siya midugang niini: ‘Adunay usa kinsa
makahimo, kon ikaw motawag ngadto kaniya, Siya makadungog kanimo kon ikaw
motawag. Siya motubag sa imong paghangyo. Ikaw moingon lamang, ”Amahan, anaa ba
ikaw diha?“ ug adunay moabut sa imong kasingkasing nga kahupay ug kalipay sama sa
imong nahibaw-an ingon sa usa ka bata nga lalaki sa dihang ako mitubag kanimo.’

“Ako buot nga mosulti kaninyo batan-ong mga lalaki nga daghang mga higayon sukad
niadto sa daghan ug nagkalainlain nga mga kahimtang ako misinggit pagkusog, ‘Amahan,
anaa ba ikaw diha?’ Ako mihimo niana nga paghangyo sa dihang diha sa natad sa misyon
kami gisamok hapit matag gabii, giabug ngadto sa bisan asa nga lugar. Kami gibunalan,
gipagawa gikan sa mga dakbayan, ang among mga kinabuhi gihadlok. Matag higayon sa
wala pa ako moadto niadto nga mga tigum ako moingon, ‘Amahan anaa ba ikaw diha?’
Ug bisan tuod ako wala makadungog og usa ka tingog ug ako wala makakita Kaniya, ako
buot mosulti kaninyo batan-ong mga tawo nga Siya mitubag kanako uban sa kahupayan
ug kasiguroan ug pagpamatuod sa Iyang presensya” (“Father, Are You There?” [pamulong
gihatag sa Brigham Young University, 8 Oct. 1967] pp. 5–6).

Panaghisgutan

• Ngano nga ang inahan ni Hugh B. Brown naniguro pag-ayo nga siya makakuha gayud
og tubag kon siya motawag sa iyang Amahan sa Langit? (Siya nahibalo nga ang
Langitnong Amahan naghigugma kanato ug motubag sa matag tim-os nga pag-ampo.)
(Tan-awa sa D&P 6:14–15.)

• Kanus-a kita makatawag, “Amahan, anaa ba ikaw diha?” (Kon kita mibati nga nag-
inusara, nahadlok, o gitintal, o bisan kanus-a nga kita nagkinahanglan sa iyang paghupay
ug pasalig.)

• Unsa ang atong buhaton aron adunay maayong komunikasyon uban sa atong Amahan
sa Langit?

• Gawas sa pagtubag sa atong mga pag-ampo, giunsa sa pagpakita sa Langitnong
Amahan nga siya naghigugma kanato? (Ilista ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha
sa pisara, ug hisguti ang matag usa.)

Paghupot sa Pagkapari Nagdugang sa Kapangakohan sa Batan-ong Lalaki ngadto
sa Iyang Amahan sa Langit

Panaghisgutan Usa ka paagi nga ang Langitnong Amahan nagpakita kanato nga siya naghigugma kanato
mao ang paghatag kanato sa pagkapari aron sa pag-alagad ug pagpanalangin sa uban.

• Ngano nga labaw ang gipaabut sa usa ka batan-ong lalaki kinsa naghupot sa pagkapari
kaysa usa ka batan-ong lalaki kinsa wala maghupot sa pagkapari?

Human maghisgut niining pangutana sa lakbit, pasultiha ang gitudlo nang daan nga batan-
ong lalaki niini sulod sa duha o tulo ka mga minuto.

Kinutlo Ang mosunod nga pamahayag motabang kanato nga makasabut sa mga kapangakohan
sa paghupot sa pagkapari sa Dios:

“Ang katukuran diin ang matag bata nga lalaki magsugod mao ang pag-ila nga siya sa
pagkatinuod anak nga lalaki sa Dios, uban sa usa ka bata nga balaan diha sa iyang kalag.
Ang tanang mga tawo anak sa Dios, apan ikaw adunay butang nga labaw pa. Ikaw adunay
pagtugot sa paglihok diha sa iyang ngalan. Kini ang nakapalahi kanimo gikan sa uban sa
tibuok kalibutan. Kini dili sa kalit nakapahimo kanimo nga labawng maayo kay sa uban,
apan kini maghatag kanimo og kapangakohan sa pagpuyo sa labawng maayo nga
kinabuhi kaysa uban:
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“Tungod kay ikaw nahibalo nga ikaw anak sa Dios ug naghupot sa iyang pagkapari, labaw
ang gipaabut gikan kanimo kaysa niadtong kinsa wala makaangkon niining dakong
panalangin” (Victor L. Brown, sa Conference Report, Abr. 1972, p. 101; o Ensign, Hulyo
1972, p. 90).

Pabasaha ug pahisguti sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 82:3.

• Unsa ang pipila sa mga butang nga kita isip mga naghupot sa pagkapari nakadawat
nga ang dili mga sakop wala makadawat? (Ang saad sa Espiritu Santo, dugang nga
kasulatan, labawng daghan nga kahibalo, paggiya gikan sa usa ka buhi nga propeta ug
mga pangulo sa pagkapari, ang gahum ug pagtugot sa paglihok sa ngalan sa Dios.)

• Sa unsang paagi nga ang usa ka naghupot sa pagkapari magbinuotan sa tulunghaan?
diha sa panimalay? sa panahon sa mga bangga sa paugnat sa kusog?

• Unsa nga mga panalangin ang miabut sa inyong kinabuhi tungod kay kamo naghupot
sa pagkapari? (Siguroha nga ang batan-ong mga lalaki mohisgut dili lamang sa labaw nga
makita nga mga butang sama sa pag-andam sa sakramento o moadto sa pagtudlo sa
banay, apan usab sama sa mga butang ingon sa nag-uswag nga espirituhanong mga
panalangin ug labaw ka dako nga mga kahigayunan sa pag-alagad sa uban.)

Panapos
Hagad Hagda ang batan-ong mga lalaki sa pagbuhat og usa ka butang sulod sa umaabut nga

semana aron sa paglig-on sa ilang pakigrelasyon uban sa ilang Langitnong Amahan ug sa
pagtuman sa labaw ka maayo nga ilang kapangakohan ngadto kaniya isip usa ka
naghupot sa pagkapari. Ihatag ang mosunod nga mga sugyot:

1. Pagsag-ulo sa mga pulong sa usa ka himno kalabut sa atong pakigrelasyon sa atong
Amahan sa Langit, sama sa “Ako Anak sa Dios” (Mga Himno, no. 301), “O Akong
Amahan” (Mga Himno, no. 292).

2. Himoa nga ang inyong mga pag-ampo labawng makahuloganon. Pakigsulti og tinuoray
uban sa Langitnong Amahan, ug paminaw pag-ayo sa mga paghunghong sa Espiritu
Santo alang sa tubag.

3. Pagsulat sa inyong pagpamatuod sa inyong inadlaw nga talaan.

4. Paghatag sa inyong pagpamatuod diha sa tigum sa puasa ug pagpamatuod o ngadto
sa usa ka sakop sa banay.

5. Paghimo og usa ka buhat sa pag-alagad.

6. Pagdapit og usa ka dili sakop ngadto sa tigum sa Simbahan o sosyal.

Kasulatan ug
Panaghisgutan
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Hugot nga Pagtuo diha 
kang Jesukristo 3

9

TUMONG Ang hugot nga pagtuo sa matag batan-ong lalaki sa Ginoong Jesukristo mahimong malig-
on samtang siya labaw nga makasabut sa pag-ula.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan: mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Ipakita ang hulagway 2, Ang Pagkayab ni Jesus (ang hulagway 236 usab sa Mga
Hulagway sa Ebanghelyo [34730]).

3. Kon ang Family Home Evening Video Supplement 2 (53277) anaa sa inyong dapit,
ipakita ang bahin 8, “What Think Ye of Christ?”

MUBONG SULAT Kini nga leksyon maghatag kanimo og kahigayunan sa pagtabang sa matag batan-ong
lalaki nga makasabut sa kinabuhi ug sa misyon sa Manluluwas. Pipila sa batan-ong mga
lalaki mosulod sa natad sa misyon nga wala makasabut sa pag-ula ni Jesukristo ug sa
mga paagi nga kini mipanalangin sa ilang mga kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa uban.

Ikaw malagmit magkinahanglan og labaw sa usa ka tigum sa pagkapari aron igo ang
pagtudlo sa mga ideya niini nga leksyon. Himoa ang tanang paningkamot aron sa
pagsiguro nga ang batan-ong mga lalaki mopalambo og dugang gugma alang sa
Ginoong Jesukristo ug sa dugang pasalamat alang sa iyang kinabuhi ug sa matubsanon
nga sakripisyo.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna
Panaghisgutan Pangutan-a ang batan-ong mga lalaki kon giunsa sa matag mosunod nga mga kahimtang

nga mahimo nga usa ka panig-ingnan sa hugot nga pagtuo.

1. Usa ka tawo nagtanum og liso sa mais diha sa yuta ug dayon gibisbisan ug giibut ang
mga sagbut. (Siya nagtuo nga ang liso motubo, busa siya mitanum niini ug miamuma
niini. Ang hugot nga pagtuo mao ang pagtuo ug pagbuhat.)

2. Usa ka bata nga lalaki nagbansay og mga paugnat sa kusog sulod sa tulo ka mga oras
matag adlaw tungod kay siya buot nga mosulay alang sa Olimpik. (Siya nagtuo nga siya
makahimo sa pakigsangka diha sa Olimpik, busa siya migugol og panahon sa
pagpalambo sa iyang mga kahanas. Ang hugot nga pagtuo mao ang pagtuo ug
pagbuhat.)

3. Usa ka batan-ong lalaki nagtigum og salapi matag bulan alang sa iyang misyon. (Siya
nagtuo nga siya kinahanglang moadto sa misyon. Siya nagtigum og salapi aron siya
makaadto. Ang hugot nga pagtuo mao ang pagtuo ug pagbuhat.)

Ipasabut nga ang hugot nga pagtuo maoy usa ka lig-on nga pagtuo nga modasig kanato
sa pagbuhat og usa ka butang ug mamahimong usa ka labawng maayo

Kita Kinahanglan Adunay Hugot nga Pagtuo diha kang Jesukristo

Ipabasa og dungan sa batan-ong mga lalaki ang ika-upat nga artikulo sa hugot nga
pagtuo, nga nahimutang diha sa katapusan sa Ang Perlas nga Labing Bililhon.

• Kita kinahanglan dili lamang adunay hugot nga pagtuo sa kinatibuk-an, apan
kinahanglan sa piho adunay hugot nga pagtuo ngadto kang kinsa? (Sa Ginoong
Jesukristo.)

Kasulatan, pisara, 
ug panaghisgutan



Ibutang ang mosunod nga paghulagway diha sa pisara, sal-angan ang mga pulong
Pagkabanhaw ug Pag-ula.

Ipasabut nga ang diagram naghulagway unsaon sa pag-angkon og kinabuhing dayon.

• Unsa ang kinahanglan gayud nga atong buntogon aron sa pag-angkon og kinabuhing
dayon? (Pisikal ug espirituhanon nga kamatayon.)

• Unsa ang pisikal nga kamatayon? (Ang panagbulag sa lawas ug sa espiritu.)

• Unsa ang espirituhanon nga kamatayon? (Ang pagkahimulag gikan sa Dios.)

• Unsa ang atong buhaton aron sa pagbuntog niining duha ka mga matang sa
kamatayon? (Kita kinahanglan gayud nga adunay hugot nga pagtuo diha sa pag-ula ni
Jesukristo ug mobuhat sa iyang kabubut-on.)

Butangi og ngalan ang tulay Pag-ula ni Jesukristo. Ipasabut nga ang pag-ula ni Jesukristo
modugtong sa atong agianan pabalik ngadto sa atubangan sa Dios. Kita dili makaangkon
og kinabuhing dayon pinaagi sa atong mga paningkamot lamang apan kinahanglang
motuo sa Pag-ula ug mohupot sa mga sugo sa Dios.

• Unsa ang gipasabut sa paghupot sa tanang mga sugo sa Dios? (Ikaw mahimong
modangup pag-usab sa ika-upat nga artikulo sa hugot nga pagtuo, maghatag og gibug-
aton nga kita kinahanglan mohupot sa mga sugo sa Dios, modawat sa iyang mga
ordinansa, ug molahutay ngadto sa katapusan.)

• Unsa ang pag-ula ni Jesukristo? (Si Jesus nag-antus tungod sa atong mga sala,
namatay ug nabanhaw, mihimo niini nga posible alang kanato sa paghinulsol sa atong
mga sala ug mga mahimong mabanhaw.)

Dad-a ang panaghisgutan ngadto sa pagtapos nga kita kinahanglan nga adunay hugot
nga pagtuo sa pag-ula ni Jesukristo, diin mihimo nga posible ang paghinulsol. Kining
hugot nga pagtuo modala kanato sa paghinulsol ug motugot kanato sa pagbuntog sa
espirituhanong kamatayon.

Sugilanon Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghanduraw unsa kaha kadto ka susama alang sa
Manluluwas sa pagkuha sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon. Basaha ang
mosunod nga paghulagway ni Elder Orson F. Whitney:

Resultados 
de la Caída

Muerte física
(separación
del cuerpo

y el espíritu).

Muerte espiritual
(separación

de la presencia
de Dios).

Resultados de
la Expiación 

Todos seremos
resucitados (nuestro

cuerpo y espíritu
serán unidos de

nuevo eternamente).

Retornaremos a
vivir en la presencia
de Dios si tenemos
fe, nos arrepentimos
de nuestros pecados
y obedecemos todos
los mandamientos.

Vida eterna 
en el Reino 

Celestial
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“Unya miabut ang usa ka katingalahan nga pagpadayag, usa ka tambag gikan sa labaw ka
taas nga Tinubdan, usa ka dili mahimo nga ipabale wala. Kadto usa ka damgo, o usa ka
panan-awon diha sa usa ka damgo, samtang ako naghigda sa akong higdaanan sa gamay
nga lungsod sa Columbia, lalawigan sa Lancaster, Pennsylvania. Ako daw anaa sa Tanaman
sa Getsemani, usa ka saksi sa panghingutas sa Manluluwas. Ako nakakita Kaniya sama ka
tin-aw sa akong pagkakita ni bisan kinsa. Nagbarug sa luyo sa usa ka kahoy diha sa
atubangan, ako nakakita ni Jesus, uban ni Pedro, Santiago, ug Juan, samtang sila miabut
pinaagi sa usa ka gamay nga ganghaan diha sa akong tuo. Gibilin ang tulo ka mga
Apostoles didto, human mosulti kanila sa pagluhod ug sa pag-ampo, ang Anak sa Dios
miagi sa pikas, diin Siya usab miluhod ug nag-ampo. Kadto susama nga pag-ampo diin
ang tanang magbabasa sa Biblia nasinati: ‘O akong Amahan, kon kini mahimo man, isaylo
lang kanako kining kopa; ngani, dili sumala sa akong pagbuot, kon dili sa imo.’

“Samtang Siya nag-ampo ang mga luha midagayday sa iyang nawong, ako usab mihilak,
gumikan sa lunsay nga kalooy. Ang akong tibuok kasingkasing mibati ngadto Kaniya, ako
nahigugma Kaniya uban sa tibuok kong kalag, ug nangandoy nga maanaa uban Kaniya
ingon sa ako wala na mangandoy pa sa lain.

“Taud-taud Siya mibarug ug milakaw diin kadtong mga Apostoles nangluhod—nahikatulog!
Siya hinay nga mitayog kanila, mipukaw kanila, ug uban sa malumo nga tingog sa
pagbadlong, wala magpaila sa bisan gamay nga pagpakita og kasuko o pagkawalay
pailub, nangutana kanila nga nagpadayag og pag-antus kon sila dili ba diay makatukaw
sulod sa usa ka takna uban Kaniya. Didto Siya uban sa makalilisang nga gibug-aton sa
mga sala sa kalibutan ibabaw sa Iyang mga abaga, uban sa kahapdos sa matag lalaki,
babaye ug anak nga gibati sa hilabihan uban sa Iyang mabination nga kalag—ug sila dili
gayud makatukaw uban Kaniya sa usa ka masulub-on nga takna!” (Through Memory’s
Halls [Independence, Mo.: Zion’s Printing and Publishing Co., 1930], p. 82).

• Unsaon man nato paghinumdom ug pagpasalamat sa pag-antus ni Kristo alang sa
atong mga sala?

• Unsa man ang kinahanglan gayud nga atong buhaton aron paghimo sa Pag-ula nga
epektibo sa atong mga kinabuhi?

Isulat sa pisara ang Helaman 14:13, ug hangyoa ang usa ka batan-ong lalaki sa pagbasa
og kusog niini nga bersikulo.

• Kon kita sa tinuoray mituo ni Jesukristo, unsa ang atong buhaton?

Isulat ang D&P 58:43 diha sa pisara, ug hangyoa ang usa ka batan-ong lalaki sa pagbasa
og kusog niini nga bersikulo.

• Sumala niini nga kasulatan, unsa ang buhaton sa usa ka tawo nga tinuoray nga
naghinulsol?

Isulat ang D&P 19:16–19 diha sa pisara. Ipabasa og kusog sa usa ka batan-ong lalaki kini
nga mga bersikulo.

• Unsa ang imong gibati sa pagkahibalo nga si Jesukristo nag-antus alang sa imong mga
sala aron nga, kon ikaw maghinulsol, ikaw dili na kinahanglang mag-antus alang niini?

Ang Hugot nga Pagtuo diha kang Jesukristo Makapadasig Kanato sa Labaw’ng
Maayo nga Motuman sa Atong mga Kapangakohan

• Unsaon nato pagpakita sa Ginoo nga kita adunay hugot nga pagtuo diha Kaniya?
(Pinaagi sa atong maayong mga buhat.)

Basaha pagdungan ang Santiago 2:17–18. Pamarkahi sa batan-ong mga lalaki kini nga
bersikulo.

• Unsaon sa usa ka batan-ong lalaki kinsa adunay hugot nga pagtuo ni Jesukristo sa
paglihok nga lahi gikan sa usa kinsa walay hugot nga pagtuo?

• Sa unsa nga paagi nga nakahimo og kalainan ang imong hugot nga pagtuo sa imong
kinabuhi?

Hatagi og gibug-aton nga ang Langitnong Amahan nagpaabut og labaw gikan sa mga
naghupot sa Aaronic nga Pagkapari kaysa pagtuo lamang.

Mga kasulatan ug
panaghisgutan

Mga kasulatan ug
panaghisgutan
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• Ngano nga ang usa ka batan-ong lalaki kinsa adunay hugot nga pagtuo ni Jesukristo
motrabaho og maayo aron sa pagtuman sa iyang mga kapangakohan sa Aaronic nga
Pagkapari? (Siya kinahanglang adunay tinguha sa pagtabang sa uban sa iyang buhat sa
pagkapari. Siya mopasidungog gayud sa iyang pagkapari, mopadayon sa mga buluhaton,
mopakigbahin sa ebanghelyo sa uban, ug nga andam sa pagdawat sa mga buluhaton.)

Aron sa labaw ka tin-aw nga pagpakita kon unsaon sa usa ka naghupot sa Aaronic nga
Pagkapari nga makapakita sa iyang hugot nga pagtuo ni Jesukristo pinaagi sa pagbuhat
sa iyang balaan nga tawag sa pagkapari, ipahunahuna sa batan-ong mga lalaki ang
mosunod nga mga pagtuon sa kahimtang.

1. Sukad si Robert mibalhin nganhi sa purok, siya dili na kaayo aktibo. Siya dili na kanunay
motambong sa tigum sa pagkapari sulod sa unang pipila ka mga bulan. Apan karon dili
na siya kaayo makigsulti uban sa mga sakop sa korum ug gani daw maglikay kanila sa
tulunghaan.

• Kon kamo sakop sa korum ni Robert, unsaon kaha ninyo pagtubag kon ikaw buot nga
mopakita sa imong hugot nga pagtuo ni Jesukristo?

Kon kamo adunay dili kaayo aktibo nga batan-ong lalaki, kini malagmit mao ang maayo
kaayong higayon sa pagplano og mga paagi alang sa aktibo nga batan-ong mga lalaki sa
pagpakigdait ug pagtabang kanila nga mahimong aktibo.

2. Si Brother ug Sister Holmes mga aktibo sa Simbahan sulod sa kapin kap-atan ka mga
tuig. Sila karon nagpuyo nga nag-inusara. Ang tanan nilang mga anak mga dagko na ug
nagpuyo sa layo nga mga dakbayan. Ang mga Holmes adunay dakong nataran ug
harden, diin si Brother Holmes miatiman niini og maayo hangtud sa iyang pag-ataki sa
paralisis sa miaging tingtugnaw.

• Hunahunaa nga kamo usa sa ilang mga magtutudlo sa banay. Unsaon kaha ninyo
paglihok kon kamo buot mopakita sa hugot nga pagtuo ni Jesukristo?

• Unsa ang inyong mahimo aron sa paglig-on sa hugot nga pagtuo sa mga Holmes diha
ni Jesukristo?

3. Usa ka magtatambag sa presidente sa korum sa mga anciano miabut sa tigum sa
korum ug miingon, “Ako nagkinahanglan og tulo ka mga kaigsoonan sa Aaronic nga
Pagkapari nga motrabaho sulod sa upat ka mga takna sa buntag sa Sabado diha sa
umahan sa kaayohan. Kinsa ang moadto niini nga buluhaton?”

• Unsaon kaha sa usa ka naghupot sa Aaronic nga Pagkapari kinsa adunay hugot nga
pagtuo ni Jesukristo pagtubag niini nga hangyo alang sa panabang?

• Ngano nga ang pagboluntaryo alang niini nga buluhaton mahimong usa ka paagi sa
pagpakita sa hugot nga pagtuo ni Jesukristo?

• Unsa ang mabuhat sa usa ka naghupot sa Aaronic nga Pagkapari aron sa pagpalambo
o paglig-on sa iyang hugot nga pagtuo? (Pag-ampo alang sa hugot nga pagtuo; pagtuon
ug pagsabut sa kinabuhi ug sa misyon ni Jesukristo; pag-alagad sa ubang mga tawo,
paghinumdum nga si Jesus usa ka dungganon nga sulugoon; paghupot sa usa ka sugo
nga gitudlo ni Jesus ug mangutana sa Dios kalabut sa iyang pagkatinuod; paghatag og
dugang paningkamot sa pagbuhat og maayo sa buluhaton sa pagkapari.

Panapos

Ipasabut ngadto sa batan-ong mga lalaki nga kon sila adunay hugot nga pagtuo nga si
Jesus mao ang Manluluwas sila mohinulsol ug mopuyo nga takus sa pagdawat sa mga
panalangin sa Pag-ula sa Manluluwas. Kon sila adunay hugot nga pagtuo nga si Jesus
adunay gahum sa pagpanalangin sa mga kinabuhi sa uban, sila mopasidungog sa ilang
pagkapari ug magtinguha sa paggamit sa gahum sa pagkapari nga iyang gihatag ngadto
kanila aron sa pagpanalangin sa mga kinabuhi sa uban. Sila mohimong epektibo nga mga
tinugyanan sa Manluluwas pinaagi sa pagpakita sa ilang hugot nga pagtuo diha Kaniya
pinaagi sa paghupot sa mga sugo pinaagi sa pagtudlo sa uban sa pagbaton og hugot
nga pagtuo diha Kaniya, ug sa paggamit sa mga ordinansa sa pagkapari aron sa
pagtabang sa uban.

Pasundayag sa
tigtambag

Mga pagtuon sa
kahimtang
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Hagad Hagda ang batan-ong mga lalaki sa pagpalambo sa ilang hugot nga pagtuo ni Jesukristo.
Ikaw mahimong mohangyo kanila sa pagbuhat sa mosunod nga mga butang:

1. Sa sunod higayon nga kamo mag-andam sa sakramento, pangutan-a ang inyong
kaugalingon kon kamo nagbuhat ba niini sa paagi nga nagpakita sa hugot nga pagtuo
diha sa Manluluwas.

2. Ihatag nga panig-ingnan ang inyong hugot nga pagtuo. Pag-ila og usa ka butang nga
imong gibuhat nga dili uyon uban sa hugot nga pagtuo nga anaa kaninyo sa pag-ula ni
Jesukristo. Panaad sa pag-uswag, ug pag-ampo alang sa labaw ka dako nga hugot nga
pagtuo; dayon ipadayon ang inyong saad.
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Panag-uban sa 
Espiritu Santo

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut nga siya mahimong makadawat og tabang matag
adlaw gikan sa Espiritu Santo.

PAGPANGANDAM Mga materyal nga gikinahanglan: mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

MUBONG SULAT Daghang batan-ong mga lalaki diha sa Simbahan wala mogamit sa gasa sa Espiritu Santo
ingon sa kanunay nga ilang mahimo. Ang gasa anaa aron sa pagpanalangin ug
pagdumala kanila matag adlaw apan ang paggamit niini nagkinahanglan og paningkamot.
Kini nga leksyon kinahanglan modasig sa batan-ong mga lalaki sa paggamit sa gasa sa
Espiritu Santo sa labaw nga kanunay ug sa pagdasig kanila uban sa pagsalig nga sila
makahimo.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Ang Gasa sa Espiritu Santo Maoy usa ka Bililhong Gasa gikan sa Dios
Panaghisgutan • Pananglit human sa mga takna sa paghunahuna ug pagpangita sa katapusan ikaw

nakahukom sa gasa sa adlawng natawhan alang sa usa ka sakop sa inyong banay. Ikaw
gibati sa piho nga siya mogamit niini ug malingaw niini. Samtang imo kining gihatag
ngadto kaniya, siya miingon, “Salamat kanimo,” ug dayon kini gitipigan. Human sa pipila
ka mga semana, ikaw nakamatikod nga siya wala mogamit niini sa makausa. Unsa ang
imong bation? Ngano?

• Unsa nga gasa ang gihatag kanimo sa Langitnong Amahan sa dihang ikaw gibunyagan?
(Ang gasa sa Espiritu Santo.)

• Unsaon nimo paggamit kining mahinungdanon nga gasa?

• Unsa kaha ang malagmit bation sa Langitnong Amahan kon ikaw wala mogamit niini 
nga gasa?

Ipasabut nga kita nagdawat sa katungod sa pag-angkon sa Espiritu Santo isip kanunay
nga kauban sa dihang kita gikumpirmahan nga mga sakop sa Simbahan. Ang gasa sa
Espiritu Santo mahinungdanon sa pagtabang sa kanato sa pagbalik sa atubangan sa
atong Langitnong Amahan. Sa paggamit niini nga gasa nga maalamon, kita kinahanglan
magkat-on sa tanan natong mahimo kalabut niini ug giunsa nga kini milampos.

• Kinsa ang Espiritu Santo? (Ang ikatulong sakop sa Diosnong Kapangulohan.)

• Kon ikaw naghulagway sa Espiritu Santo ngadto sa usa ka tawo kinsa wala mahibalo
kalabut kaniya, unsa ang imong isulti?

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 130:22.
Siguroha nga sila makasabut nga ang Espiritu Santo usa ka personahe sa espiritu diha sa
porma sa tawo.

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpaminaw kon unsa ang ilang makat-unan
kalabut sa Espiritu Santo gikan sa mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente Lorenzo
Snow:

“Gikan sa panahon nga kita nakadawat sa Ebanghelyo, mikanaog diha sa mga tubig sa
bunyag ug mga kamot gipandong ibabaw kanato human niana alang sa gasa sa Espiritu
Santo, kita adunay usa ka higala, kon kita dili moabog niini gikan kanato uban sa pagbuhat og
sayop. Kana nga higala mao ang Balaang Espiritu, ang Espiritu Santo, diin moambit sa mga
butang sa Dios ug mopakita kanila ngari kanato” (sa Conference Report, Apr. 1899, p. 52).

Kinutlo ug
panaghisgutan

Kasulatan ug
Panaghisgutan
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• Unsa ang atong makat-onan kalabut sa Espiritu Santo gikan niini nga pamahayag?

Hatagi og gibug-aton nga siya atong higala ug nga kita kinahanglan gayud mopuyo nga
takus aron sa pag-angkon sa iyang pagpakig-uban.

• Unsa ang gipasabut niini sa pagpuyo nga takus?

Pahisguti sa batan-ong mga lalaki kini nga pangutana. Ikaw mahimong molista sa ilang
mga tubag diha sa pisara.

Ipasabut nga ang pagpuyo nga takus maglakip sama sa mga butang sa pagsimba, pag-
ampo, paghimo sa atong mga lawas nga limpyo ug gawasnon gikan sa mga hugaw, ug
paglikay sa pagkabastos. Kon kita moadto sa dili angay nga mga dapit o motugot sa
atong mga kaugalingon nga madala ngadto sa dili matarung nga mga kahimtang, nan ang
atong pagdawat sa mga mensahe sa Espiritu Santo dili maayo, o kita mahimong dili
makadawat og bisan unsang mensahe.

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang 1 Nephi 16:10.

• Unsa ang ngalan niining kompas o bola? (Liahona.)

Ipabasa kanila ang 1 Nephi 16:28.

• Unsa ang nakapahimo sa Liahona nga molihok sa husto? (Hugot nga pagtuo, kakugi, ug
atensyon.)

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang 1 Nephi 18:11–12.

• Sa dihang si Laman ug si Lemuel migapos ni Nephi, unsa ang nahitabo ngadto sa
Liahona? (Kini mihunong sa paglihok tungod sa ilang pagkadautan.)

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang 1 Nephi 18:21.

• Kanus-a ang Liahona nagsugod sa paglihok pag-usab?

• Sa katapusan diin dad-a sa Liahona si Nephi ug ang iyang banay? (Ngadto sa gisaad
nga yuta.)

• Sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo sama sa atong personal nga Liahona? (Siya
usab molihok sumala sa atong hugot nga pagtuo ug pagkamatarung. Kon kita mosunod
sa iyang mga pag-aghat, kita pagadad-on ngadto sa gisaad nga yuta—ang celestial nga
gingharian.)

Kita Kinahanglan gayud Magkat-on sa Pag-ila sa Impluwensya sa Espiritu Santo

Ipasabut nga ang pagpaminaw ug pagsabut sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo
nagkinahanglan og pagbansay ug paningkamot. Kita dili kasagaran makadawat sa
panabang gikan sa Espiritu Santo uban sa usa ka tingog o sa kalit nga pagpahayag. Ang
paghunghong sa Espiritu Santo kasagaran moabut pinaagi sa atong konsyensya. Tungod
kay siya mahimong maila pinaagi sa usa ka malinawon nga pagbati nga nag-uban sa
iyang paggiya, ang Espiritu Santo usahay manganlan nga ang “ligdong nga hinagawhaw
nga tingog.” Siya moimpluwensya sa atong mga hunahuna ug mga kasingkasing (tan-awa
sa D&P 8:2–3, 85:6).

Kinutlo Si Elder Boyd K. Packer mipamatuod sa mosunod ngadto sa mga batan-on sa Simbahan:

“Kon kamo maminaw sa tambag sa inyong mga ginikanan ug sa inyong mga magtutudlo
ug sa inyong mga pangulo samtang kamo mga bata pa, kamo makakat-on unsaon sa
pagsunod sa labing maayo nga giya sa tanan—ang mga paghunghong sa Balaang
Espiritu. Kana kita mahimong makabantay sa espirituhanong mga kakuyaw. . . .

“Kon kami makabansay kaninyo uban niining espirituhanong mga komunikasyon, kamo
mapanalipdan. . . . Kamo makakat-on unsa kaha ang bation nga pagagiyahan gikan sa
kahistas-an. Kini nga pagdasig mahimong moabut kaninyo karon, sa tanan ninyong mga
kalihokan, sa tulunghaan, ug sa pagpakig-uban [dating]—dili lamang sa inyong mga
buluhaton sa Simbahan.

“Pagkat-on karon sa pag-ampo ug unsaon sa pagdawat sa mga tubag sa inyong mga
pag-ampo. Kon kamo mag-ampo alang sa pipila ka mga butang, kamo kinahanglan gayud
mohulat nga mapailubon sulod sa taas-taas nga panahon sa dili pa kamo makadawat sa
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tubag. Pipila sa mga pag-ampo, alang sa inyong kaugalingong kahilwasan, pagatubagon
dayon, ug pipila sa mga pag-aghat moabut gani bisan kon kamo wala gayud mag-
ampo. . . .

“Ang nag-unang pagbansay alang kaninyo sa pagbuhat diha sa inyong kabatan-on aron
mahimong lig-on sa espirituhanong paagi ug aron mahimong madumalahon sa
kaugalingon nag-agad sa pagkamasulundon sa inyong mga giya. Kon kamo mosunod
niini ug mobuhat gayud niini, kamo makakat-on sa pagsalig niadtong malumo, mabination,
espirituhanong mga pag-aghat. Kamo makakat-on nga sila sa kanunay, sa nagkalain-lain,
modala kaninyo sa pagbuhat niana diin mao ang matarung” (sa Conference Report, Abr.
1976, pp. 46–47; o Ensign, May 1976, pp. 31–32).

• Unsaon nato pagkat-on sa pagsunod sa mga paghunghong sa Balaang Espiritu?
(Pinaagi sa pagsunod sa tambag sa mga ginikanan ug mga pangulo samtang kita mga
bata pa.)

• Sa unsang matang nga mga kalihokan nga ang pagdasig sa Espiritu Santo mitabang
kaninyo?

• Kanus-a ninyo nabati ang pagdasig sa Espiritu Santo?

Ang Espiritu Santo Mopanalipod, Mohupay, ug Modasig

Pakigbahin og mga kasinatian gikan sa imong kinabuhi sa dihang ikaw gipanalipdan,
gihupay, o gidasig uban sa Espiritu Santo, ug dapita ang batan-ong mga lalaki sa
pagbuhat og susama. Mag-agad sa inyong panahon ug sa kalampusan sa inyong
panaghisgut, ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga mga asoy.

Sugilanon Si Bill mikuha og klase sa speech sa tulunghaan ug gitudlo sa paghatag og usa ka
pakigpulong sa kontrobersyal nga hilisgutan. Ang pakigpulong mohatag og katunga sa
iyang grado. Wala makahukom sa usa ka hilisgutan, si Bill nag-ampo alang sa panabang.
Ang hunahuna miabut diha kaniya, “Kon ikaw nangita og usa ka kontrobersyal nga
hilisgutan, pilia ang Basahon ni Mormon.”

Naglaum nga dili makasilo ni bisan kinsa, si Bill misugod sa pagpahayag sa pagpasabut
sa kasaysayan ug sa sulod sa basahon. Apan sa gihapon ang Espiritu miabut diha kaniya.
Siya naghunahuna sa iyang kaugalingon: “Dili nako igsapayan unsay mahitabo kanako, o
unsa ang mahitabo sa akong grado. Ang Basahon ni Mormon tinuod, ug silang tanan
kinahanglang mahibalo niini.” Busa siya misugod sa pagtudlo ingon sa daw siya nakigsulti
ngadto sa mga tigsusi, naghatag sa iyang pagpamatuod sa Basahon ni Mormon.

Sa dihang siya nahuman, siya naghulat sa mga estudyante nga mobugalbugal kaniya.
Apan sila misulat og maanindot kaayo nga mga tubag. Ang pipila misulat, “Ikaw hapit
gayud makadani kanako sa katinuod sa unsay imong gisulti.” Laing estudyante misulat,
“Ako sa tinuod buot masayud og dugang kabahin sa inyong Simbahan” (adapted from
Gene R. Cook, “Trust in the Lord,” Ensign, Mar. 1986, p. 79).

Sugilanon Si Robert mitabon sa iyang nawong sa iyang unlan. Ang iyang tutunlan hiot, ug kini
nagsakit. Siya kahilakon. Iya kanang gibati sa tibuok gabii, sukad mahuman ang
paglubong. Kini daw hilabihan ka dili makiangayon.

Ang iyang amahan sa tinuoray dili pa kaayo tigulang aron mamatay, ug kini nakapakugang
sa tanan. Sa gihapon siya gibati sa kapintas tungod sa pagkawala ug gibati nga ang mga
luha mogawas. Dayon, nahinumdum nga siya wala makaampo, siya midailos sa iyang
higdaanan ug miluhod, ug gikan sa nabatasan, siya nagsugod sa pag-ampo. Sa kalit lang
siya sa tinuoray nakigsulti uban sa Ginoo, nagsumbong kaniya sa iyang kaguol ug
kakulang sa pagsabut. Iyang gibalik balik siya nangutana, “Ngano? Ngano nga kini
kinahanglang mahitabo?”

Kadto walay tingog, walay kahayag, ug walay makitang tubag, apan sa kalit lang si Robert
gibati og kalma, malinawon nga pasalig. Siya nasayud nga ang iyang amahan maayo ra
ug nga, bisan tuod sa malisud nga mga higayon sa kamingaw ug sa kahingawa nga
mosunod, ang Langitnong Amahan nasayud sa iyang kahimtang ug pinaagi sa Espiritu
Santo naghatag kaniya sa pasalig nga ang tanan maayo ra.

• Unsaon sa Espiritu Santo nga makahupay niadtong nagkinahanglan?

Pasundayag sa
tigtambag
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Panapos

Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa pagpuyo nga takus aron sa pagdawat sa mga pag-
aghat sa Espiritu Santo ug sa pagpaminaw sa ligdong nga hinagawhaw nga tingog
samtang kini magdumala sa ilang mga lihok. Ipamatuod nga, uban sa pagbuhat sa ingon,
ang batan-ong mga lalaki makalikay sa mga problema ug makakaplag og hingpit nga
kalipay ug kamaya sa kinabuhi.

Hagda ang batan-ong mga lalaki sa pagpaminaw og maayo alang sa paggiya gikan sa
Espiritu Santo ug sa pagtala sa sama nga mga hitabo sa ilang personal nga inadlaw nga
mga talaan.

Pagpamatuod 
ug hagad
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Kabubut-on

TUMONG Ang matag batan-ong lalaki makakat-on nga pinaagi sa paggamit sa iyang kabubut-on sa
pagpili sa matarung siya makauswag sa iyang tinagsa nga kagawasan.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Diha sa pisara, isulat ang gi-italic nga bahin sa pamahayag ni Presidente David O.
McKay.

3. Kon ang Family Home Evening Video Supplement (53276) anaa sa inyong dapit, ikaw
mahimong mopasundayag sa bahin 6, “The Consequences of Our Choices (The
Pump).” Ikaw mahimo usab nga mopasundayag sa pinili nga mga bahin sa New Media
Bible videocassette Joseph and His Brothers (53152).

MUBONG SULAT Sa mainampuon nga paagi basaha ang sugilanon ni Joseph kinsa gibaligya ngadto sa
Ehipto (tan-awa sa Genesis 37; 39–45). Ang iyang kinabuhi nagtudlo kanato og daghan
kalabut sa kabubut-on ug kagawasan. Bisan sa dihang siya dili pisikal nga gawasnon, siya
nagpabilin sa iyang espirituhanong kagawasan ug nga tinuoray nga matinud-anon. Ang
iyang panig-ingnan mao ang usa nga ang matag naghupot sa Aaronic nga Pagkapari
kinahanglan mosunod.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Idibuho ang mosunod nga timaan diha sa pisara.

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghanduraw nga miabut niana nga timaan
samtang sila nangita og usa ka dapit nga malangoyan.

• Ang mao bang timaan mopugong sa atong kagawasan?

• Unsa nga mga pagpili ang anaa kanato niini nga kahimtang? (Kita gawasnon sa
paglangoy sa laing dapit, kita gawasnon sa pagpauli, kita gawasnon sa pagbale wala sa
timaan ug molangoy sa kuyaw nga dapit.)

• Unsa nga mga pagpili ang anaa kanato sa dihang ang lilo mihakop kanato ug mibira
kanato paubos?

Pisara ug
panaghisgutan
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• Bisan tuod kita gawasnon sa pagpili sa atong dalan sa lihok, kita dili kanunay gawasnon
sa pagpili sa mga sangputanan, o mga resulta, sa atong mga lihok. Ngano man kini? (Ang
mga sangputanan mosunod ingon nga natural nga resulta.)

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente David O. McKay:

“Ang sunod ngadto sa paghatag sa kinabuhi, ang katungod sa pagdumala niana nga
kinabuhi mao ang labing dako nga gasa sa Dios ngadto sa tawo. . . . Ang kagawasan sa
pagpili labaw pa nga imanggad kaysa bisan unsa nga kabtangan nga ang yuta makahatag”
(sa Conference Report, Abr. 1950, p. 32; italics gidugang).

• Unsaon nato nga labaw ka maayo nga momanggad sa atong kagawasan sa pagpili?

Ipabasa og kusog sa usa sa batan-ong mga lalaki ang Helaman 14:30. Isugyot nga ang
batan-ong mga lalaki momarka sa mga pulong kamo gawasnon, kamo gitugutan sa
pagbuhat alang sa inyong mga kaugalingon, ang Dios naghatag kaninyo sa usa ka
kasayuran, ug siya naghimo kaninyo nga gawasnon.

• Unsa ang gipasabut niini nga bersikulo diha kaninyo?

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga ang matag tawo adunay kabubut-
on. Kitang tanan makapili tali sa maayo ug dautan, apan human kita makahimo sa usa ka
pagpili kita kinahanglan gayud modawat sa iyang mga sangputanan.

Ang Husto nga Paggamit sa Kabubut-on Mopauswag sa Atong Tinagsa nga
Kagawasan

Ipaabli ang Genesis 37 sa batan-ong mga lalaki ug ipabasa kini sa hilum. Ipasabut nga sila
mosusi sa mga lihok sa usa sa labing bantugan nga mga tawo diha sa mga kasulatan: si
Joseph kinsa gibaligya ngadto sa Ehipto.

Ang mosunod nga mga pangutana gihatag aron sa pagtabang sa tigtambag sa
pagtabang sa batan-ong mga lalaki nga makakita sa mga butang diha sa mga kasulatan
nga malagmit dili nila makit-an. Gamita kini nga mga pangutana o ang uban nga susama
kanila. Ayaw kini og basaha gikan sa manwal.

• Kinsa ang nagpakita nga mahimong labing gawasnon, si Joseph o ang iyang igsoong
mga lalaki?

• Sa unsang paagi si Joseph dili gawasnon?

• Sa unsang paagi si Joseph gawasnon?

• Sa unsang paagi ang igsoong mga lalaki ni Joseph gawasnon?

• Sa unsang paagi sila dili gawasnon?

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Genesis 39:1–4.

• Sa unsang mga paagi si Joseph gawasnon sa dihang siya unang gibaligya ngadto ni
Potiphar?

• Sa unsang mga paagi siya dili gawasnon?

• Unsa nga mga kagawasan ang naangkon ni Joseph tungod sa iyang matarung nga
pamatasan?

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Genesis 39:7–20.

• Pinaagi sa pagsalikway sa pagtintal sa asawa ni Potiphar, unsa nga kagawasan ang
nawala ni Joseph?

• Unsa nga kagawasan ang nagpabilin ni Joseph?

• Sa unsang mga paagi nga ang asawa ni Potiphar gawasnon?

• Sa unsang mga paagi siya dili gawasnon?

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Genesis 39:21–22.

• Unsang mga kagawasan ang naangkon ni Joseph samtang anaa sa bilanggoan?

• Unsaon niya pag-angkon niadto nga mga kagawasan?

Pagtuon sa kasulatan
ug panaghisgutan

Pagbasa ug
pagmarka sa
kasulatan

19



Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Genesis 40:8–15, 20–23.

• Unsang kagawasan ang imong gituohan nga gihunahuna ni Joseph nga hapit na niya
maangkon sa dihang ang mayordomo mibiya sa bilanggoan?

• Unsang mga kagawasan nga anaa ni Joseph sa dihang siya mihubad sa mga damgo sa
Pharaoh?

• Kon hunahunaon ang pisikal ug espirituhanong kagawasan, kinsa ang labing gawasnon
nga tawo sa Ehipto?

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Genesis 42:1–3.

• Sa unsang paagi nga ang banay ni Joseph dili gawasnon? (Sila anaa sa pisikal nga
pagkaulipon, tungod kay sila walay pagkaon.)

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Genesis 50:15–21.

• Unsang matang sa pagkaulipon ang naangkon sa igsoong mga lalaki ni Joseph sulod
sa labaw sa napulog lima ka mga tuig?

• Unsang kagawasan ang mawala unta ni Joseph kon siya pa unta madinumtanon ug
nagtinguha sa pagpanimalos bisan gani uban sa iyang igsoong mga lalaki?

• Nganong ikaw nagtuo nga si Joseph migamit sa iyang kabubut-on sa pagpili sa
pagbuhat sa mga butang nga nagdala kaniya ngadto sa pisikal nga pagkaulipon?

• Unsang pagtambag ang imong gituohan nga ihatag ni Joseph kanato kalabut sa husto
nga mga pagpili ug sa ilang mga sangputanan?

Panapos

Ipakigbahin ang imong mga pagbati kalabut sa mga kagawasan nga moabut gikan sa
paggamit sa atong kabubut-on sa pagsunod sa Ginoo. Kon mahimo, pagsaysay og
personal nga kasinatian aron sa pagpaluyo niini nga baruganan.

Ihatag ang mosunod nga mga hagit ngadto sa batan-ong mga lalaki.

1. Basaha pag-usab ang sugilanon ni Joseph, ug palandonga giunsa nga siya nahimong
usa ka gamhanang instrumento alang sa maayo tungod kay siya maalamon nga mipili.

2. Sa inyong kinabuhi ug sa mga kinabuhi niadtong naglibot kaninyo, paniid og mga
pamaagi nga ang kagawasan naapektohan uban sa mga pagpili.

3. Basaha ug hunahunaa ang kalabut sa himno “Hibaloi Kini, Nga ang Matag Kalag
Gawasnon” (Mga Himno, no. 240).

4. Pagbansay sa inyong kabubut-on karong semanaha pinaagi sa pagpili sa paghimo og
usa ka buhat sa kalooy o pag-alagad nga nagpakita sa inyong kaandam sa
pagkamasulundon ngadto sa mga sugo sa Ginoo. Itala ang mga resulta diha sa inyong
personal nga inadlaw nga talaan.

Pagpamatuod 
ug hagit
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Sama kang Kristo 
nga Pag-alagad 6
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TUMONG Ang matag batan-ong lalaki magtinguha sa pag-alagad sa uban pinaagi sa pagtuman sa
iyang mga kapangakohan sa pagkapari.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.
c. Duha o tulo ka mga himan o mga hulagway sa mga himan.

2. Ipakita ang videocassette Member Involvement for Meetinghouse and Grounds Care
(53657) kon kini anaa sa inyong dapit.

MUBONG SULAT Kini nga leksyon maghatag kanimo sa usa ka kahigayunan sa pagsaysay sa kinabuhi sa
Manluluwas sa pag-alagad isip usa ka panig-ingnan ngadto sa matag batan-ong lalaki. Si
Jesukristo mihalad sa iyang kinabuhi sa pag-alagad sa uban ug sa pagtudlo kanila sa
ebanghelyo. Siya mihimo sa labing dako nga pag-alagad sa dihang siya boluntaryo nga
misakripisyo sa iyang kaugalingon nga kinabuhi aron sa pagluwas kanato gikan sa sala
(tan-awa sa 1 Nephi 11:13–33; 3 Nephi 27:13–16; D&P 76:40–42). Tabangi ang batan-ong
mga lalaki sa pagsabut nga kita makapakita sa atong hugot nga pagtuo ni Kristo pinaagi
sa mga buhat sa Kristohanon nga pag-alagad.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Ang Lintunganay sa Kapangakohan sa Pagkapari Mao ang Pag-alagad

Ipakita ang pipila ka mga himan o mga hulagway sa mga himan.

• Unsa ang makapahimo niini nga mga himan nga molihok?

Tabangi ang batan-ong mga lalaki sa pag-ingon nga bisan unsa ang katuyoan niini nga
mga himan, sila makahimo sa ilang buhatonon diha lamang sa mga kamot sa mga tawo.

Kinutlo Si Elder Marion D. Hanks mipasabut sa matang sa mga himan nga ang Langitnong
Amahan kinahanglang motrabaho uban niini:

“Ang Ginoo miingon, kon magsulti kabahin sa Iyang mga sulugoon, ‘Ang ilang bukton mao
ang akong bukton’ (D&P 35:14). Nakahunahuna ka ba kalabut niini?. . . Ang Ginoo miingon
kining akong bukton mao ang Iyang bukton. Kini nga hunahuna, kini nga dila, kini nga mga
kamot, kini nga mga tiil, kini nga puntil—ang mga himan kini lamang nga Siya motrabaho
kutob sa akong nahibaloan. . . . Kutob nga ikaw adunay kalabutan, ang imong bukton, ang
imong mga kapanguhaan, ang imong salabutan, ang imong dila, ang imong kusog, mao
lamang ang mga himan diin ang Ginoo motrabaho” (Service, Brigham Young University
Speeches of the Year [Provo, 15 Oct. 1948], p. 3).

• Unsa ang gipasabut niini nga pamahayag diha kanimo?
Kinutlo Si Presidente Thomas S. Monson midugang paghatag og gibug-aton nga kita mga himan

sa Ginoo:

“Ang matag naghupot sa pagkapari. . .adunay usa ka balaang tawag sa pag-alagad, aron
sa paghatag sa iyang labing maayo nga mga paningkamot diha sa buhat nga gihatag
kaniya. Walay buluhaton nga talamayon diha sa buhat sa Ginoo, tungod kay ang matag
usa adunay mahangturon nga sangputanan. Si Presidente John Taylor mipasidaan kanato:

Leksyon nga may
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‘Kon kamo dili mohimo sa inyong balaang tawag, ang Dios mohupot kanimo nga may
kapangakohan alang niadtong kinsa ikaw unta makaluwas kon ikaw unta mibuhat sa
imong katungdanan. Ug kinsa kanato ang makaako nga may kapangakohan alang sa
pagkalangay sa kinabuhing dayon sa usa ka tawhanong kalag?’. . .

“Ang karaang sanglitanan sa kanunay tinuod: ‘Buhata ang imong katungdanan, nga labing
maayo, isalig ngadto sa Ginoo ang nahibilin.

“Kadaghanan sa pag-alagad nga gihatag sa mga naghupot sa pagkapari sa hilum
natuman ug walay saba. Usa ka mahigalaon nga pahiyom, usa ka mainiton nga
paglamano, usa ka matinud-anon nga pagpamatuod sa kamatuoran sa tinuoray
mopabayaw sa mga kinabuhi, mopausab sa tawhanong kinaiya, ug moluwas sa bililhong
mga kalag” (sa Conference Report, Apr. 1992, p. 70; o Ensign, May 1992, p. 48).

• Unsa ang balaang tawag nga ang matag naghupot sa pagkapari aduna?

Pagkaandam sa Pag-alagad Magpakita sa Atong Gugma alang sa Uban

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Mosiah 2:17. Itudlo ang laing mga
pakisayran diha sa sinulat sa ubos sa panid ngadto sa pulong pag-alagad niini nga
kasulatan. Isugyot nga sila momarka sa mga pakisayran sa Mateo 25:40 ug sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad 42:31.

• Unsa ang sentro nga mensahe niini nga mga kasulatan?

• Kang kinsa kita makakita nga sayon alagaran?

• Kang kinsa kita makakita nga malisud alagaran?

• Ngano sa imong hunahuna nga si Jesus mitudlo nga kon unsa ang atong buhaton
ngadto sa labing ubos sa iyang mga kaigsoonan kita nagbuhat ngadto kaniya? (Si Jesus
kinsa naghigugma sa matag usa, naghatag og gibug-aton nga kita usab kinahanglan
maghigugma ug mag-alagad sa matag usa, gani bisan kadtong kita nagtuo nga mga
“labing ubos” taliwala kanato.)

Ipabasa sa usa ka batan-ong lalaki o ipasaysay ang mosunod nga sugilanon mahitungod
sa usa ka tigulang nga mangingisda.

“Ang among balay atbang gayud sa dalan gikan sa entrada sa klinika sa Johns Hopkins
Hospital sa Baltimore. Kami nagpuyo sa silong ug ang taas nga mga lawak gipaabangan
ngadto sa dili mopuyo nga mga pasyente sa klinika.

“Usa ka gabii sa ting-init samtang ako naghikay sa among panihapon, adunay nagtuktok
sa pultahan. Ako miabli niini nga nakakita og usa ka tinuoray makahadlok nga dagway sa
tigulang nga lalaki.

“ ‘Siya taas lang og gamay sa akong walo ka tuig nga anak,’ ako naghunahuna samtang
ako nagtutok sa nagbako, nagkunot nga lawas.

“Apan ang makalilisang nga butang mao ang iyang nawong—nagbaga ang pikas tungod
sa kahupong, pula ug napanit.

“Apan ang iyang tingog maayo samtang siya miingon, ‘Maayong gabii, mianhi ako aron sa
pagtan-aw kon aduna ka bay lawak alang sa usa lamang ka gabii. Mianhi ako
nagpatambal gani ang buntag gikan sa sidlakang baybay, ug walay sakyanan hangtud sa
buntag.’

“Siya misugilon kanako nga siya nangita og lawak sukad pa sa udto apan wala molampos.
‘Akong tag-an tungod sa akong nawong. Ako nasayud nga kini makahadlok nga tan-awon,
apan ang akong doktor miingon nga aduna pay pipila ka dugang nga mga pagtambal. . .’

“Sa makadiyot ako nagduhaduha apan ang iyang sunod nga mga pulong nakapadani
kanako, ‘ako mahimong matulog niining silya nga tumbatumba sa balkon. Ang akong bus
mobiya sayo sa buntag.’

“Ako miingon kaniya nga kami mangita og higdaanan alang kaniya, apan mopahuway una
sa may balkon sa pagkakaron. Dayon ako misulod ug mihuman sa pag-andam sa
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panihapon. Sa dihang kami naandam, ako nangutana sa tigulang nga lalaki kon siya
mahimo bang moapil kanamo.

“Ayaw, salamat. Ako adunay daghan. Ug siya naggunit sa usa ka may pagkakapihon nga
papel nga bag.

“Sa dihang ako nakahuman sa pagpanghugas, ako migawas ngadto sa balkon aron
makigsulti uban kaniya sa pipila ka mga minuto. Wala madugay ako nakakita niining tigulang
nga lalaki nga adunay dako kaayo og kasingkasing nga anaa nianang gamay nga lawas.

“Siya misulti kanako nga siya mangingisda isip panginabuhi aron pagtabang sa iyang anak
nga babaye, sa iyang lima ka mga anak, ug sa iyang bana, kinsa walay paglaum nga
nabakol tungod sa pagkadaot sa likod. Siya wala mosulti niini nga ingon sa nagbagulbol;
matag laing hugpong sa mga pulong gidugangan uban sa mga pasalamat sa Dios alang
sa usa ka panalangin. Siya mapasalamaton nga walay kasakit nga nag-uban sa iyang
sakit, diin tataw nga usa ka matang sa cancer sa panit. Siya nagpasalamat sa Dios tungod
sa paghatag kaniya og kalig-on sa pagpadayon.

“Sa panahon sa pagkatulog, among gibutangan og pangkamping nga gamayng
higdaanan diha sulod sa lawak sa mga bata alang kaniya. Pagbangon nako pagkabuntag,
ang mga hapin sa higdaanan limpyo nga gipilo ug ang gamayng tigulang nga lalaki atua
na sa gawas sa may balkon. Siya midumili sa pamahaw, apan sa hapit na siya mobiya
alang sa iyang bus, siya mihunong, daw adunay buot hangyoon, siya miingon, ‘palihug
mahimo bang mobalik ko ug mopuyo sa sunod higayon nga magpatambal ako? Dili man
ako maghasol kanimo—maayo ra ang akong pagkatulog diha sa silya.’ Siya mihunong og
makadiyot ug dayon midugang, ‘Ang imong mga anak mipabati kanako nga daw ako anaa
sa akong panimalay. Ang mga hingkod nahasol sa akong nawong, apan ang mga bata
daw wala magsapayan.’

“Ako misulti kaniya nga siya among abiabihon kon moanhi pag-usab. Ug sa iyang sunod
nga biyahe siya miabut mga lapas og dyotay sa alas siete sa buntag. Isip gasa, siya
nagdala og dakong isda ug upat ka bahin sa kinadak-an nga imbaw nga sukad akong
nakita. Siya miingon nga iya kining giandam nianang buntaga sa wala pa siya mobiya aron
kini lami ug presko. Ako nasayud nga ang iyang bus mobiya pagkaalas kwatro ug
natingala unsang orasa siya nibangon aron pagbuhat niini.

“Sulod sa mga tuig siya mianhi aron matulog og usa ka gabii uban kanamo wala gayuy
usa ka higayon nga dili siya magdala alang kanamo og isda o mga imbaw o mga utanon
gikan sa iyang tanaman.

“Ubang mga higayon kami makadawat og mga putus uban sa koreyo, nga kanunay
espesyal nga pagkahatud: isda ug mga imbaw nga giimpake diha sa karton nga may
presko hingkod nga spinach, kale, ang matag dahon gihugasan pag-ayo. Nasayud nga
siya molakaw pa og tulo ka mga milya aron sa pagpadala sa koreyo niini, ug unsa gayud
ka gamay sa salapi nga siya aduna, mihimo sa mga gasa nga doble ang kabililhon.

“Kon ako makadawat niining gagmay nga mga handumanan, ako makadaghan
naghunahuna sa komentaryo sa among duol kaayo nga silingan nga iyang gisulti human
siya makalakaw nianang unang buntag. ‘Imo bang gipadayon kadtong makalilisang og
dagway nga tawo niadtong miaging gabii? Wala gayud ako mopadayon kaniya. Ikaw
mawad-an og moabang tungod sa pagpadayon sa ingon nga tawo.’

“Ug tingali kami nawad-an, makausa o makaduha. Apan o! Kon sila nasayud pa lang
kaniya, tingali ang ilang mga sakit mahimo untang sayon dad-on. Ako nasayud nga ang
akong banay sa kanunay mapasalamaton nga nakaila kaniya, gikan kaniya kami nakakat-
on sa pagdawat sa dili maayo nga walay pagbagulbol ug ang maayo uban sa pasalamat
ngadto sa Dios” (Mary Bartels, “The Old Fisherman,” Instructor, May 1968, pp. 180–81).

• Unsa nga mga matang nga pag-alagad ang gihatag niini nga sugilanon?

• Kinsa ang tighatag? Kinsa ang tigdawat?

• Giunsa kamo pagpanalangin uban sa paghatag og pag-alagad sa uban?

Ipasabut nga daghang mga lihok sa pag-alagad wala magkinahanglan og mga buluhaton.
Ang buhat sa Ginoo nagkinahanglan og andam nga mga kamot, usa ka mahigugmaon
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nga kinaiya, ug usa ka panan-awon kon unsa ang gitudlo sa Manluluwas. Si Presidente
Thomas S. Monson misulti sa mosunod nga sulat nga iyang nadawat gikan sa usa ka
biyuda sa iyang istaka:

“Mahal nga Presidente Monson,

“Tuguti nga ako mosulti sa akong maanindot nga kasinatian. Sa sayo sa Nobyembre ang
tanang mga biyuda ug tigulang nga mga tawo nakadawat og imbitasyon sa pag-adto sa
maanindot nga panihapon. Kami gisultihan nga dili mabalaka kalabut sa sakyanan tungod
kay kini isangkap uban sa hingkod nga mga batan-on diha sa purok.

“Diha sa gitakda nga oras, usa ka buotan kaayo nga batan-ong lalaki mibagting sa
kampanilya ug midala kanako ug sa laing igsoong babaye ngadto sa sentro sa istaka. Siya
mipahunong sa sakyanan, ug duha ka laing batan-ong mga lalaki milakaw uban kanamo
ngadto sa kapilya diin ang batan-ong mga babaye midala kanamo ngadto diin kami
mikuha sa among mga kupo—dayon ngadto sa kultural nga hawanan, diin kami
nanglingkod ug mibisita sulod sa pipila ka mga minuto. Dayon sila midala kanamo ngadto
sa mga lamesa, diin kami nanglingkod diha sa matag kilid uban sa usa ka batan-ong
babaye o usa ka batan-ong lalaki. Dayon kami gidulotan og usa ka maanindot. . .nga
panihapon ug pagkahuman adunay makalingaw nga programa. . . .

“Kadto usa ka maanindot nga gabii. Kadaghanan kanamo nakahilak tungod sa gugma ug
pagtahud nga ilang gipakita.

“Presidente Monson, kon [ako] makakita sa batan-ong mga tawo nga motagad sa uban
sama sa gihimo niining batan-ong mga tawo, ako mobati nga ang Simbahan anaa sa
maayong mga kamot” (sa Conference Report, Oct. 1989, o Ensign, Nov. 1989, p. 46).

• Sa unsang mga paagi nga kini nga matang sa pag-alagad nagpakita og gugma?

• Unsa ang relasyon tali sa gugma ug pag-alagad?

• Giunsa nga ang pag-alagad nakapadugang sa imong gugma alang sa uban?

Basaha ang mosunod nga sugilanon sama sa gisugilon ni Elder F. Melvin Hammond:

“Samtang ako nag-alagad isip presidente sa misyon sa Bolivia, usa ka maanindot nga
anciano miabut aron makigkita kanako. Kadto hapit na matapos ang iyang misyon. Siya
naguol pag-ayo. . . .

“Siya misaysay sa unang mga paningkamot nga iyang gihimo diha sa natad sa misyon sa
pagbuhat og maayo, pag-ampo kanunay, pagsunod sa tanang mga lagda—naglaum,
dayag lang, aron pagagantihan uban sa gatusan ka mga bunyag. Apan, sa walay palad,
ang mga bunyag wala moabut. Sa hinayhinay siya nagsugod sa pagtrabaho og
gamay. . . .

“Nawad-an og paglaum siya misulti kanako, ako walay hinungdan! Unsa ang akong
buhaton dili makahimo og bisan unsang kalainan. Dayon, ingon sa nagpangita, siya midali
pagpangutana, ‘Mahimo ba kini, Presidente Hammond? Dihadiha susama nga mga
pangutana miabut sa akong hunahuna. Makahimo ba siya og kalainan? Ako makahimo
ba? Makahimo ba si bisan kinsa? Kini magsapayan ba unsa ang buhaton sa usa ka tawo?

“Dayon, sa akong hunahuna ako nakakita sa pundok sa mga tawo ug mga hitabo kinsa
nakahimo og kalainan. Ako siyang gipahinumduman ni. . .Copernicus, kinsa mihatag og
dakong kausaban sa syensya sa astronomiya, ug Mohandas K. Gandhi, kinsa sa
pagsangyaw sa kalinaw ug gugma, midala og kagawasan ngadto sa iyang lumad nga
India.

“Ako misulti kaniya giunsa [ni Joseph Smith] pagkakita sa buhing Dios ug Jesukristo. . . .
Milihok uban sa ilang mga pag-awhag, usa ka batang lalaki, usa lalaki, misugod sa dili
katuohan nga tahas sa pag-andam sa dalan sa pagsangaw sa gipahiuli nga
ebanghelyo. . .sa matag kanasuran, kaliwatan, pinulongan, ug katawhan. . . .

“Dayon ako moabut sa katapusan, apan sa gilay-on mao ang labing mahinungdanon sa
tanan. Siya mao ang bugtong Anak sa Amahan diha sa unod. . . . Usa ka tawo! Ang Anak
sa Mahangturon nga Dios, kinsa mihalad sa iyang kaugalingon sa daghang mga butang
aron ikaw ug ako mahimong mabuhi pag-usab uban sa paglaum sa Kinabuhing Dayon.
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“Ako mibutang sa akong kamot diha sa batan-ong misyonaryo ug nangutana kaniya kon
siya andam ba sa pagbalik ngadto sa natad aron sa paghago. Akong gipangutana kon
siya makahimo ba og kalainan diha sa mga kinabuhi sa talagsaon nga mga butang
Bolivian sa atong Langitnong Amahan. . . .

“Bisan tuod siya naluya, akong gibati sa kinahiladman ang pagsalig diha kaniya. Gani ako
natingala sa akong kaugalingon sa paghatag kaniya ngadto sa usa sa labing lisud ug layo
nga mga dapit sa Bolivia—usa ka gamay nga komunidad nga ginganlan og Bermejo. . . .
Ang buhat didto wala magmaayo sulod sa pipila ka panahon. . . .

“Sa iyang senemanang mga taho ang misyonaryo misulti sa iyang mga paningkamot sa
pagpangita sa mga tawo ug sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto kanila. Siya miingon
nga sila dili kaayo maminaw, apan nga siya nagpadayon sa iyang matinud-anon nga
pagkatinugyanan.

“Ug dayon kini nahitabo. Sulod sa usa ka gabii ang usa ka gamay nga suba nga nag-agus
duol sa balangay, nasudlan sa kusog nga ulan gikan sa mga kabukiran, misaka sa gitas-
on nga sukad wala gayud mahibaloi. Ang mga panimalay gibanlas ug ang mga tawo
nalumus. Ang usa lamang ka tulay nga nagsumpay sa dakbayan ngadto sa punoang
kalsada naguba gikan sa iyang mga sukaranan ug nadala sa baha. Adunay kagubot bisan
asa.

“Duha ka batan-ong mga misyonaryo anaa nalaang niana nga kaguliyang. Ug ang isa,
tingali nahinumdum nga adunay usa ka tawo nga makahimo og kalainan, ‘milangoy ngadto
sa saba nga tubig aron sa pagluwas sa daghan kinsa nangalumos; iyang gipangita
kadtong natabunan sa ubos sa nahagsa nga mga gambalay; siya mihatag og kahupayan
ngadto sa nasamad ug mitabang ngadto sa gigutom.

“Ug usa ka milagro nahitabo. Siya nahimong usa ka bayani. Kadtong kinsa kaniadto
misalikway kaniya ug sa mensahe nga karon iyang gidala nangita na kaniya. . . . Sila
midawat sa mainiton niyang pagmatuod ni Jesukristo ug sa nagpahiuli nga ebanghelyo
pinaagi ni Joseph Smith

“Sulod sa pipila ka mga bulan nga nahibilin sa iyang misyon siya midala sa daghang
maanindot nga mga tawo ngadto sa Simbahan. Karon, usa ka maanindot nga kapilya
nagbarug sa Bermejo. Sa Igpapahulay nga adlaw kini napuno sa mga sakop kinsa
nahinumdum gihapon sa usa ka matinud-anon nga anciano kinsa mihimo og kalainan”
(“You Can Make a Difference,” New Era, Mar. 1991, pp. 45–47).

• Giunsa nga ang pag-alagad sa uban nakaimpluwensya kaninyo?

• Giunsa kamo pagpanalangin uban sa pag-alagad sa usa ka tawo?

• Unsaon nato pag-alagad nga labawng makahuloganon diha sa atong mga buhatan sa
pagkapari?

Kinutlo Basaha ug hisguti ang mosunod nga kinutlo uban sa batan-ong mga lalaki.

“Ang Ginoo nakamatikod gayud kanato, ug siya nagbantay kanato. Apan kini sa kasagaran
pinaagi sa laing tawo nga siya motagbaw sa atong mga panginahanglan” (Spencer W.
Kimball, “President Kimball Speaks Out on Service to Others,” New Era, Mar. 1981, p. 47).

Panapos
Kinutlo Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Marvin J. Ashton: “Pagkuha og

lapis ug papel sa pagsugod sa matag semana ug paglista sa tinud-anay nga mga paagi
nga kamo makahimo ug makapadayag sa inyong gugma ngadto sa. . .uban sa inyong
kinabuhi. Ang gugma usa ka tanghagaon nga pulong. Aron pag-ani sa mga kaayohan sa
paghigugma, piho nga lihok kinahanglan gayud nga himoon” (Yellow Ribbons and Charted
Courses,“ New Era, Jul. 1981, p. 17).
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Isulat ang mosunod nga mga pulong diha sa pisara:

• Unsa nga matang sa pag-alagad ang atong mahimo diha sa matag usa niini nga mga
erya? Ilista ang mga tubag kilid sa matag pulong.

• Unsaon nga kita labawng maayo nga makasunod sa panig-ingnan sa pag-alagad sa
Manluluwas?

Hagit Gikan sa lista diha sa pisara, lingini ang unang duha ka mga aytem: Mga Ginikanan ug
Mga Kaigsoonan. Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa pagbuhat sa labing ubos sa usa
ka butang nga ilang gihisgutan karon alang sa ilang mga ginikanan ug sa banay ug sa
pagbuhat niini sa naandan nga kinaiya. Awhaga sila sa pag-ampo alang sa kalig-on ug sa
direksyon sa pagsunod sa panig-ingnan sa pag-alagad sa Manluluwas.

Mga ginikanan
Mga kaigsoonan
Mga silingan
Komunidad
Purok
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Ang Mahangturon 
nga Kamahinungdanon 
sa mga Banay 7

27

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut nga ang banay mao ang labing mahinungdanon nga
organisasyon. Karon ug sa kahangturan.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.
c. Usa ka gamayng papel o kard alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Kon ang Family Home Evening Video Supplement (53276) anaa sa inyong dapit,
ipasundayag ang bahin 1, “Fortifying Your Family.”

MUBONG SULAT Hangtud niini nga bahin diha sa mga kinabuhi sa batan-ong mga lalaki, sila malagmit
adunay gamay nga kasinatian uban sa mga organisasyon gawas sa ilang kaugalingon nga
mga banay. Apan samtang sila makaangkon og dugang nga kaugalingon ug kagawasan,
sila sa kasagaran mopalayo gikan sa ilang mga banay ngadto sa ubang mga interes ug
mga kalihokan. Hatagi og gibug-aton nga bisan tuod nga ang ubang mga kalihokan
magamit ug mahinungdanon ngadto sa batan-ong lalaki, ang banay mihimo sa labing
mahinungdanon nga papel sa karon ug sa kahangturan. Pagmabination ngadto sa
nagkalain-laing mga kahimtang sa banay sa batan-ong mga lalaki nga imong tudloan.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Banay Mao ang Labing Mahinungdanon nga Organisasyon Karon ug sa

Kahangturan
Pisara Ipasabut nga ang kalibutan puno sa mga klab, mga unyon, ug mga organisasyon sa

nagkalain-laing matang.

• Unsa ang pipila ka mga organisasyon ug mga klab sa atong komunidad?

Ilista ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara. Siguroha nga ang pulong
banay anaa sa lista.

Panaghisgutan • Asa nga organisasyon niini nga lista ang labing mahinungdanon? (Tabangi sila
paghukom nga kini mao ang banay.)

• Ngano nga ang banay mao ang labing mahinungdanon nga organisasyon nga inyong
sukad nasakopan? (Tungod kay kini mahangturon; kini hinatag sa Dios. Kita makapalambo
sa atong labing maayo nga mga kinaiya ug mga pamatasan diha sa panimalay.)

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon, “Ang banay mao ang sukaranan nga yunit sa
gingharian sa Dios dinhi sa yuta” (sa Conference Report, Apr. 1978, p. 67; o Ensign, May
1978, p. 45).

• Ngano sa imong hunahuna nga ang Langitnong Amahan mibutang kanato diha sa mga
banay?

• Unsaon sa mga banay pagtabang sa pagtukod sa gingharian sa Dios?

• Giunsa nga ikaw napanalanginan nga mahimong kabahin sa usa ka banay?

Isulat ang mosunod nga mga ulohan diha sa pisara:Kalihokan diha 
sa pisara

Kinutlo ug
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Basaha ang mosunod nga lista sa mga pamatasan, ug ipasulti sa batan-ong mga lalaki
diin sila unang nakakat-on sa matag pamatasan.

sa pagkaon sa pag-ampo sa pagsulti
as pagdula sa pagbaton og hugot nga pagtuo sa paghigugma
sa pagkamahigalaon sa pagkamanggihunahunaon sa pagkamapasayloon
sa pagkamaunongon sa pagkalimpyo sa pagkabuotan
sa pagkamatinuoron sa pagkamatinabangon sa pagkamaisugon
sa pagkamatinahuron sa pagkamatinahuron sa sa pagpakita og respeto
sa paglakaw balaang paagi

• Giunsa nimo pagkat-on niini nga mga butang diha sa inyong panimalay?

• Unsaon nimo pagtabang sa inyong panimalay nga mahimong labaw ka maayo nga
dapit?

Pamarkahi ug ipabasa sa batan-on mga lalaki ang 1 Juan 3:1.

• Unsa ang gisulti niini nga kasulatan kalabut sa atong relasyon uban sa atong Langitnong
Amahan? (Kita iyang anak nga mga lalaki, ug siya naghigugma kanato.)

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Mga Hebreohanon 12:9 aron
pagdugang paghatag og gibug-aton niini nga relasyon.

• Sa unsang paagi nga kitang tanan igsoon nga mga lalaki?

• Gawas pa dinhi sa yuta, asa pay lain nga adunay mga banay? (Sa labing taas nga ang-
ang sa celestial nga gingharian.)

• Ngano sa imong hunahuna mahinungdanon nga ang mga relasyon sa banay
mopadayon human kita mamatay?

Kamo Makahimo og Kalainan sa Inyong Banay

• Unsa ang kinahanglan gayud nga atong buhaton aron sa pagtabang sa atong banay
nga mahimong usa ka mahangturon, celestial nga banay?

Isulat ang Bugkos ug Takus diha sa pisara.

Isulti ang mosunod nga sugilanon kon giunsa sa usa ka batan-ong lalaki pagbati
mahitungod sa panalangin nga ang iyang banay nabugkos alang sa kahangturan.

Si Presidente Philip Sonntag mihatag niini nga sugilanon kalabut sa panahon nga siya nag-
alagad isip presidente sa misyon sa New Zealand. Usa ka bag-o nga misyonaryo misulti
kaniya nga ang iyang banay gitudloan sa ebanghelyo sa mga misyonaryo samtang
nagpuyo sa Scotland. Ang tanan mipasakop sa Simbahan gawas sa iyang amahan. Ang
banay sa ulahian mibalhin sa Australia, diin ang batan-ong lalaki nagtubo ug gitawag sa
usa ka misyon.

Sa dihang ang batan-ong lalaki gigahin, ang presidente sa istaka misaad kaniya nga kon
siya magmatinud-anon ug mobuhat pag-ayo samtang anaa sa iyang misyon, ang iyang
banay maghiusa diha sa ebanghelyo ug sa katapusan mabugkos sa templo. Ang batan-
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Banay
Simbahan
Tulunghaan
Ubang mga dapit
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ong anciano miingon nga siya labaw nga nagtinguha niana kay sa bisan unsa nga butang
dinhi sa kalibutan.

Sa mga pag-interbyu uban ni Presidente Sonntag, ang anciano kanunay nga nangutana,
“Presidente, maayo ba ako nga misyonaryo?” Sa katapusan, uban sa tulo ka mga bulan
nga nahibilin sa iyang misyon, ang anciano nangutana og lahi nga pangutana, “Presidente,
ngano nga ang akong papa wala mopasakop sa Simbahan?” Si Presidente Sonntag
mipasalig kaniya nga ang Ginoo motuman sa iyang mga saad. Ang anciano miingon,
“Nan, unya, ako mahimo gayud nga labawng maayo nga misyonaryo.” Uban sa mga luha
nga midagayday sa iyang nawong, siya midugang, “Ako kinahanglang motrabaho sa
matag tingmata nga oras aron ako makakompleto sa akong bahin sa kasabutan.”

Kini iyang gihimo, ug siya nahimong instrumento sa pagbunyag sa pipila ka mga banay.
Ang panahon tulin nga nanglabay. Usa ka semana sa dili pa siya mobiya, ang mga
anciano nga hapit na mopauli gidala ngadto sa panimalay sa misyon alang sa linain nga
fireside uban sa presidente sa misyon.

Human sa tigum ang anciano hilabihan nga gikuyawan ug mihangyo og laing interbyu. Si
Presidente Sonntag midala kaniya ngadto sa lawak higdaanan, ug ang anciano mihangyo,
“Presidente, mahimo bang motawag ko sa akong papa?” Si Presidente Sonntag miingon
nga oo.

Ang anciano mitawag duha ka mga oras sa ulahian, ug ang iyang inahan ang mitubag.
Human sa makapahinam nga mga pangomusta, ang anciano nangutana, “Mama, kumusta
si Papa?” Ang iyang mama mitubag nga siya walay nakita nga kausaban. Human sa
paghunong, ang anciano miingon, “Tugoti akong makigsulti ni papa.”

Sa dihang ang amahan mitubag sa telepono, ang anciano miingon, “Papa, ako mitrabaho
kutob sa akong mahimo, ug ako nagmalampuson, apan ang akong misyon walay
kahulogan ngari kanako kon ang akong kaugalingon nga banay wala maghiusa sa
Simbahan. Busa ako ikaw nga hagiton nga pagabunyagan sa sunod Sabado kon ako
mokanaog gikan sa eroplano.

Adunay dugay nga paghulat, dayon ang mga pulong, “Sabado, Anak?”

“Oo, Pa, Sabado.”

Laing taas nga paghulat, dayon, “Mahimo ra, akong anak. Mahimo ra.”

Ang telepono hapit dili mabalik sa kab-itanan sa dihang adunay singgit sa hingpit nga
kalipay nga hapit mipalupad sa atop sa panimalay sa misyon.

Sa dihang ang anciano miabut sa tugpahanan sa eroplano pagkasunod Sabado, walay
usa nga misugat kaniya. Sa katapusan, ang obispo miabut ug mipasalig kaniya nga ang
tanan maayo ra. Sila mipaingon sa sentro sa istaka, ug sa dihang ang obispo mitulod sa
pultahan ngadto sa bunyagan, nagbarug uban sa iyang puti nga saput, anaa sa tubig,
mao ang iyang amahan. Ang anciano misul-ob sa iyang kaugalingong puti nga saput, ug
uban sa mga luha sa iyang mga mata, siya mipataas sa iyang bukton nga pina-eskwala ug
mibunyag sa iyang amahan.

Sila nag-ilis, ug ang anciano mikumpirma sa iyang papa. Nagbarug nga duol kaniya, ang
presidente sa istaka miingon, “Elder, mahimo bang moadto ka sa akong buhatan aron ako
makapaluwat kanimo isip usa ka misyonaryo?”

• Unsa ang gibuhat sa misyonaryo nga nagpakita nga siya sa tinuoray naghunahuna
mahitungod sa iyang banay ug nagtinguha kanila nga mahimong mahangturon nga
banay? (Siya buot nga ang iyang amahan mabunyagan. Siya nahigugma sa iyang banay.
Siya mitrabaho pag-ayo isip usa ka misyonaryo. Siya mihagit sa iyang amahan nga
magpabunyag.

• Unsa ang imong buhaton aron sa pagtabang sa inyong banay mga mahimong
mahangturon nga banay?

• Unsa ang imong buhaton aron pagdala sa espiritu sa gugma ngadto sa inyong
panimalay?
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Panapos
Hagit Ipasabut nga maingon nga ang misyonaryo naghunahuna og maayo sa pagbuhat og

pipila sa mga butang aron sa paghiusa sa iyang banay, busa ang matag batan-ong lalaki
makahimo og usa ka pag-amot ngadto sa iyang kaugalingon nga banay.

Himoa nga ang matag batan-ong lalaki mohukom sa pipila ka butang nga iyang buhaton
aron sa pagpakita nga siya mapasalamaton sa iyang banay ug buot niini nga maghiusa.
Ang proyekto mahimong usa nga maglakip sa tibuok banay o magpili og usa ka sakop.
Hatagi ang matag batan-on nga lalaki og gamayng papel o usa ka kard mosulat sa iyang
pasalig. Hangyoa siya sa pagdala niini sa tigum sa pagkapari sa sunod semana ug mag-
andam sa pagsulti unsa ang epekto niini diha kaniya ug sa iyang banay.
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut unsa ang pagkaespirituhanon ug unsaon nga kini
maamumahan.

PAGPANGANDAM Mga materyal nga gikinahanglan:

1. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

MUBONG SULAT Ang tuyo niini nga leksyon mao ang pagtabang sa matag batan-ong lalaki nga makasabut
nga kabahin sa pagkaespirituhanon mao ang pagpabilin og usa ka maayo nga relasyon
tali sa espiritu ug sa lawas. Ang imong kaugalingong pagpangita alang sa
pagkaespirituhanon ug sa imong mga gibati kalabut sa gugma sa Langitnong Amahan
alang niining batan-ong mga lalaki ug sa iyang tinguha sa pagtabang kanila sa paglambo
sa pagkaespirituhanon dako kaayo og impluwensya sa kalampusan niini nga leksyon.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna
Pasulit Ipasabut nga aron sa pagsugod sa leksyon ikaw buot nga mohatag sa batan-ong mga

lalaki og pasulit. Kini usa ka personal nga pasulit, ug sila motubag sa mga pangutana diha
sa ilang mga hunahuna lamang. Ang mga pangutana mahimong mag-uswag sa labawng
lisud, ug uban sa tinuoray nga paghunahuna kanila ang batan-ong mga lalaki labaw nga
maayong maandam sa pagsabut ug pag-uswag gikan sa nahibilin sa leksyon.

Kini nga pasulit kinahanglan modala sa batan-ong mga lalaki gikan sa tataw ngadto sa
labaw nga mahinuklogong hunahuna mahitungod sa ilang kaugalingong pagkontrol.

1. Makahimo ka ba sa pagpalakaw sa imong lawas?

2. Makahimo ka ba sa pagpataghoy o pagpakanta sa imong lawas?

3. Makahimo ka ba sa pagpalangoy sa imong lawas?

4. Makahimo ka ba sa pagpakatawa o pagpahilak sa imong lawas bisan kanus-a nimo
gusto?

5. Makahimo ka ba sa pagpaugnat og husto sa imong lawas?

6. Makahimo ka ba sa pagpabangon sa sayo sa buntag?

7. Makahimo ka ba sa dili pagpakaon ug pagpainom sa imong lawas sulod sa labing
ubos duha ka mga kan-anan?

8. Makahimo ba ang imong lawas sa pagpabiya sa mga druga?

9. Makahimo ka ba sa pagpaluhod sa imong lawas aron mag-ampo ug magbasa sa
mga kasulatan matag adlaw?

10. Makapalikay ka ba sa imong lawas gikan sa pagdawat og dautan nga mga
hunahuna?

11. Makahimo ka ba sa imong lawas sa pagtubag og husto sa kasuko, kadalo, kalagot,
pangabubho, kasina, ug garbo?

12. Makahimo ka ba sa imong lawas sa positibo nga pagtubag ngadto sa mga pag-aghat
sa Espiritu Santo?



Panaghisgutan • Imo bang nakit-an nga ang pipila ka mga pangutana labaw nga lisud tubagon kay sa
uban? Ngano? Hatag og panahon alang sa mga tubag.)

Unsa ang Pagkaespirituhanon?

• Unsa ang pagkaespirituhanon?

Ipahimo sa batan-ong mga lalaki sa pagpasabut sa pagkaespirituhanon. Ikaw mahimong
motingub sa ilang mga tubag diha sa pisara.

Si Presidente David O. McKay mipasabut sa pagkaespirituhanon ingon nga “ang
pagkaamgo sa kadaugan ibabaw sa kaugalingon, ug sa kaambitan uban sa Ginoo”
(Gospel Ideals [Salt Lake City: Improvement Era, 1950], p. 390).

• Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut ni Presidente McKay?

Ipabasa sa hilum sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:15.

• Unsa ang duha ka mga butang nga nakapahimo sa “kalag” sa tawo?

• Kon ang usa ka tawo tinuod nga espirituhanon, hain sa duha ang mahimong mokontrol,
ang iyang espiritu o ang iyang lawas?

Basaha ug hisguti ang Mga Taga-Galacia 5:16–25. Itudlo ang mahinungdanon nga mga
hunahuna, ilabi na ang bersikulo 16, ug tabangi sa pagpasabut sa lisud nga mga pulong.

• Unsa ang mga buhat sa unod?

• Unsa ang mga bunga sa Espiritu?

Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki momarka sa mga bersikulo 22 ug 23.

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga sila mga espirituhanon ug mga
magpalambo sa pagkaespirituhanon kon sila makatagamtam sa mga bunga sa Espiritu
apan nga sila dili mga espirituhanon kon sila mosunod sa mga buhat sa unod.

Pisara Isulat ang mosunod nga kahulogan diha sa pisara: Ang pagkaespirituhanon mao nga ang
atong espiritu magdumala sa atong unod, ubos sa paggiya sa Espiritu Santo.

Matag Usa Kanato Makapalambo sa Pagkaespirituhanon

Basaha ug ipasabut ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Brigham Young:

“Kon ang espiritu motugot ngadto sa lawas, ang Yawa dayon adunay gahum sa
pagbuntog sa lawas ug sa espiritu niana nga tawo, ug siya mawad-an sa duha.

“Paghinumdum. . .matag usa kaninyo, nga kon ang dautan mao ang isugyot diha kaninyo,
kon kini moabut sa inyong mga kasingkasing, kini moagi sa [lawas]. Kon kamo gitintal,
napukan, ug milakang pagawas sa dalan. . .; kon kamo nasakpan nga nagbuhat ug
dautan, o nakahimo sa tinuyong paglapas nga wala hunahunaa; kon kamo puno sa
dautang pagbati, ug nangandoy sa pagtugot niini, dayon hunong ug himoa nga ang
espiritu, diin ang Dios mibutang diha sa inyong [mga lawas], mao ang modumala. Kon
kamo mobuhat niana, ako mosaad nga kamo makabuntog sa tanang dautan, ug
makaangkon sa mga kinabuhing dayon. Apan daghan, daghan kaayo, ang mitugot sa
espiritu sa pagsugot ngadto sa lawas, ug nga nabuntog ug nalaglag” (Discourses of
Brigham Young, comp. John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], p. 70).

• Unsa ang imong buhaton aron pagtabang sa inyong espiritu nga makaangkon og
dugang pagkontrol sa inyong lawas?

• Ngano nga kini mahinungdanon sa pagpangita sa panabang sa Dios sa pag-angkon
niini nga pagkontrol?

• Giunsa nga ang Ginoo mitabang kanimo sa pag-angkon og labaw ka maayo nga
pagkontrol ibabaw sa unod?

Tugoti alang sa mga tubag. Hisguti dili lamang ang kinatibuk-ang mga baruganan, apan
ang piho nga mga panig-ingnan nga ang batan-ong mga lalaki makasugat sa adlaw-adlaw
nga kinabuhi.

• Unsaon nga ikaw mahimong labaw ka mabination sa espirituhanon nga mga butang?

Kinutlo ug
panaghisgutan

Mga kasulatan ug
panaghisgutan

Pisara, kinutlo, ug
panaghisgutan
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Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

Usa ka batan-ong lalaki adunay lisud nga higayon sa pagsabut unsa ang kahulogan sa
pagkaespirituhanon. Siya nasayud nga kon siya mobuhat sa mga butang nga husto siya
bation og kamaayo ug bation og gugma ug kalinaw sa iyang kasingkasing. Siya usab
nasayud nga kon siya makabuhat og sayop siya dili bation og kamaayo. Siya nasayud
unsa ang gipasabut sa pangandoy sa pagbuhat og sayop bisan tuod siya nasayud nga
kini sayop, apan usahay siya mopadayon ug mobuhat gayud og sayop. Human niana siya
bation og kaulaw ug hilabihan ka dautan kaysa iyang pagbuhat sa una.

Usa ka Domingo, ang espiritu sa iyang mga tigum sa Simbahan hilabihan ka gamhanan ug
makapabayaw nga siya nakahukom nga siya tinuoray buot mohimo og labaw ka maayo,
ug nga sa kanunay mobati sa ingon kamaayo nga iyang gibati nianang higayona.

Ang batan-ong lalaki mipauli sa panimalay ug mihukom sa pagpangutana sa iyang apohan
nga lalaki, kinsa iyang gitahud ug gidayeg, unsa ang buhaton sa usa ka tawo nga sama sa
iyang panuigon aron sa pagpalambo sa pagkaespirituhanon. Ang maalamon nga apohang
lalaki mihunahuna kalabut sa iyang apo nga lalaki; kini dugay-dugay na nga siya sukad
matinud-anon nga misulay sa pagtan-aw sa kinabuhi pinaagi sa mga mata sa napulog
upat nga panuigon. Apan samtang siya naghunahuna, siya nakaamgo sa iyang
kaugalingon nga naghunahuna pag-usab ug sa panumduman mibuhi pag-usab sa iyang
kabatan-on.

“Ako nahinumdum sa diha nga ang akong lawas nagsugod sa pagka-usab,” ang iyang
apohang lalaki miingon. “Ako nahinumdum nga adunay daghang magkalahi nga mga
pagbati ug mga kabalaka. Usahay ako dili ikasinabut og maayo uban sa akong mga
tigulang. Daghang mga higayon nga ako wala mahibalo unsaon pagbati o pagbuhat. Ako
nabalaka usab og gamay. Mga ingon niining panahona, ang akong amahan mipalit og
bag-ong kabayo aron sa pagtabang sa bulahaton sa uma. Ang kapangakohan alang sa
pagbansay ug pagtrabaho niining ambongan nga hayop nahagsa ngari nako. Kay ako ang
kinamagulangan nga anak, si Papa miingon nga siya nasayud nga ako makakat-on sa
pagdumala kaniya. Ania ako, 105 ka mga libra, ug kana nga kabayo nagtimbang og hapit
1,800 ka mga libra. Ang akong amahan nagpahinumdum kanako nga kutob nga ako ang
enkargado ug ang kabayo nasayud niini, ang kabayo ug ako makahuman og trabaho nga
ni usa kanamo makahimo nga mag-inusara. Kon mag-uban kami mahimong makadaro ug
makasudlay sa dinaro sa mga umahan ug makahakot sa mga sangkap alang sa banay.

“Ako nahinumdum sa matag adlaw nga nagtrabaho uban nianang dako nga kabayo. Ako
kinahanglan makaila kaniya pag-ayo. Sa sinugdan siya mosuki sa akong mga
paningkamot aron siya mahimong motuman ug siya nihimo sa tanan nga iyang mahimo
aron pagsunod sa iyang kaugalingong paagi, apan ang mga pulong ni Papa anaa kanunay
sa akong hunahuna: ”Anak, ayaw gayud pahimoa ang kabayo og usa ka butang nga ikaw
nasayud nga siya dili angay mohimo. Ayaw gayud siya pabuhata sa iyang gusto gawas
kon kini mao ang imong gusto nga iyang buhaton. Kon siya ugaling naghunahuna nga siya
ang modumala, ikaw walay kapuslanan. Akong nakit-an nga ako aduna sa tanang mga
kasangkapan nga akong gikinahanglan sa pagtrabaho uban niana nga kabayo: busal,
sangonanan, mga bakus, ug montura. Kining tanan nakatabang, apan walay kapuslanan
kon ako wala namugos sa pagkamasulundon. Ako kinahanglang mao gayud ang
modumala, ug ang kabayo nagkinahanglan nga makakat-on niana. Samtang ako
mitrabaho uban kaniya, siya nasayud unsa ang gipaabut ug unsa ang gitugotan o unsa
ang wala tugoti. Kami nahimong suod nga managhigala, apan kaming duha, siya ug ako
nasayud kinsa ang modumala.

• Unsa nga mga pagtandi ang anaa sa imong hunahuna ang himoon sa apohan nga lalaki
tali sa iyang kaugalingon ug sa kabayo ug sa iyang espiritu ug sa iyang lawas?

“Usa ka adlaw, samtang kami nag-uban nga nagtrabaho nagdaro sa usa ka umahan,
akong gihunahuna og maayo kalabut sa tanan nga kining dakong kabayo ug ako
nakahuman uban sa pagtrabaho nga magkauban. Kini misantup ngari kanako kon unsa
unta ang akong mabuhat, isip usa ka batang lalaki, kon buot nga makakab-ot og
mahinungdanon nga mga butang kon ako modako na. Ako nakaamgo nga ang akong
espiritu sama kanako, kanunay nga maninguha sa pagdumala sa akong lawas, diin sama
sa kabayo, sa pagpabuhat unsa ang matarung ug labing maayo. Kon akong pauyonan
ang akong lawas sa iyang kaugalingong pamaagi, ang mao dili gayud moresulta og husto.

Sugilanon ug
panaghisgutan
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Kini susama ra nga akong gipauyonan ang kabayo sa iyang kaugalingong pamaagi sa
walay paggunit og hugot sa mga rinda. Kon ang lawas ug espiritu nag-uban sa
pagtrabaho nga ang espiritu ang nagkontrol, ako nakahimo og daghan, ug ako mibati sa
hilabihan kanindot. Usahay ang akong lawas buot mokaon, mosulti, ug mobuhat sa mga
butang nga ako nasayud sa kinahiladman nga dili matarung. Mao ra og ang akong espiritu
mosulti kanako kanus-a, ug unsaon, ug gani kini ako bang buhaton o dili ang usa ka
butang. Hangtud nga ako maminaw ug motuman sa akong espiritu ako maayo ra.

“Sa dihang ako mitubo pagkaulitawo, ako adunay daghang mga kahigayunan sa
pagpaniid sa uban. Ako nakakita og mga lalaki kinsa dili mokontrol sa kagana, kinsa dili
maglikay gikan sa pag-inom o pagpanumpa o pagsulti sa malaw-ay nga mga sugilanon.
Samtang ako naghunahuna niini, ako nangutana sa akong kaugalingon, ngano? Ngano
nga kining mga tawhana motugot sa lawas nga modumala sa espiritu kaysa ang espiritu
modumala sa lawas?

“Ako usab nakapaniid sa uban nga mga lalaki, mga lalaki kinsa uban kanila ako mobati og
kanindot, kinsa naghunahuna alang sa uban, ug kinsa migugol og panahon sa pagbuhat
og maayo alang sa uban, mga lalaki kinsa akong nahibaloan nga nakakab-ot og daghan
nga maayo. Samtang ako nagtuon niini nga mga lalaki, akong nakita nga ang matag usa
tinuoray nga team— sa duha. Maingon nga ako ug ang kabayo, isip usa ka team sa
panag-uban sa pagtrabaho, mahimong makakab-ot og dagkong mga butang, usa ka tawo
kinsa naminaw sa iyang espiritu ug namugos nga ang iyang lawas ug ang iyang espiritu
manag-uban nga motrabaho mahimong makakab-ot og dagkong mga butang. Ako
nakahukom diha sa akong kabatan-on nga kini mao ang matang sa tawo nga ako buot
nga mamahimo.”

• Unsa ka dako ang paningkamot nga atong himoon aron sa paghimo sa atong mga
lawas sa pagsunod sa mga direksyon gikan sa atong mga espiritu?

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga kita kinahanglan gayud motrabaho
og maayo aron sa pagkab-ot niini nga matang sa kabatid. Alang sa usa kinsa naninguha
sa pagpaminaw sa iyang espiritu sulod sa pipila ka mga tuig kini malagmit usa ka kinaiya
nga maayo nga napalambo. Alang sa usa kinsa karon pa lang nakahukom sa pagbuhat
niini, kini manginahanglan og dakong paningkamot sa paglahutay sulod sa taas nga
panahon. Apan bisan unsa pa kalig-on o kahuyang ang bation sa usa ka tawo, ang
dagkong mga ganti mao ang angay sa bisan unsa man ang kinahanglanon.

• Unsaon nato pagtrabaho matag adlaw sa pagbansay sa atong mga lawas sa
pagpaminaw ug sa pagsunod sa direksyon sa atong mga espiritu? (Mga tubag mahimong
maglakip sa mosunod: mag-ampo sa gabii ug sa buntag alang sa kalig-on; matinud-anon
nga mohisgut uban sa Langitnong Amahan sa imong mga tinguha ug mga problema nga
imong giatubang; magpaniid sa dungganon nga mga tawo ug magkat-on gikan kanila,
mobuhat sa lisud nga mga butang, magplano pag-una unsaon pag-atubang uban sa
posibleng mga pagsudya; kon bation nga gitintal, hunong ug pag-ihap hangtud sa napulo,
o rebyuha ang sagrado nga himno o usa ka kasulatan diha sa imong hunahuna; magtuon
kanunay sa mga kasulatan; maghunahuna sa imong inahan, amahan, o obispo, ug
unsaon nila sa pagdawat; magpalayo gikan sa makatintal nga mga kahimtang.)

Rebyuha ang Mga Taga-Galacia 5:16–25 ug pangutana:

• Unsang matang sa kinabuhi ang imong gusto?

• Unsang matang sa panimalay ang imong gusto kon ikaw maminyo ug makaangkon na
sa imong kaugalingong banay? Unsang matang sa panimalay ang imong gusto sa
pagkakaron?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagsunod sa Espiritu nakatabang sa paghimo sa imong
panimalay nga usa ka labawng maayong dapit?

Panapos
Pagpamatuod Ipakigbahin ang imong mga pagbati ug pagpamatuod nga ang Langitnong Amahan

andam sa pagtabang kanato nga mouswag. Ipahayag kon giunsa nimo pagsinati ang
kalig-on ug mahinungdanon nga hingpit nga kalipay gikan sa pagkat-on sa pagpaulipon

Kasulatan ug
Panaghisgutan
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sa imong lawas ngadto sa imong espiritu. Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa pagsugod
diha-diha dayon sa pagbansay sa labawng maayo sa ilang mga lawas pinaagi sa
pagpaminaw sa ilang mga espiritu.

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

“[Adunay usa ka] amahan kinsa miadto uban sa iyang anak nga lalaki aron sa pagkuha sa
mga tuod diha sa umahan. Ang iyang anak nga lalaki nagluksolukso diha sa tumoy sa usa
ka bara nga gisulay sa pag-alsa sa usa ka dakong tuod. Ang amahan milakaw paingon sa
iyang anak nga lalaki ug miingon, ‘Anak, naggamit ka ba sa tanan nimong kusog?’

“Ang batang lalaki miingong, ‘Oo, ako naggamit!’

“Ang iyang amahan miingon, ‘Wala, wala ka maggamit.’

“Oo, ako naggamit, Papa!’

“ ‘Anak, ikaw wala pa makagamit sa tanan nimong kusog hangtud nga ikaw mohangyo sa
imong amahan aron sa pagtabang kanimo. Ako kanunay andam sa pagtabang. Hangyoa
lang ako. Tawag lang, ug ako motabang.’

“Kita wala maggamit sa atong tanan nga kusog hangtud nga kita motawag sa Ginoo” (A.
Theodore Tuttle, Spirituality: The Challenge of Today, Brigham Young University Speeches
of the Year [Provo, 28 Mar. 1967] p. 67).

Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa—

1. Pagtimbang-timbang sa mga sine, mga basahon, ug mga programa sa telebisyon nga
ilang nakita sulod niini nga semana, maglikay niadtong nagsugyot “sa mga buhat sa
unod.”

2. Pagmatngon ug paminaw sa tanang espirituhanong mga pag-aghat mga ilang nadawat
sulod sa semana.

3. Pagkat-on kon unsaon nga sila makaangkon og dugang nga pagkontrol sa ilang pisikal
nga mga lawas ug mental nga mga pamaagi.

4. Mapadayonon nga pagtinguha sa panabang sa Ginoo sa pagkontrol sa ilang pisikal nga
lawas.
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Ang Paghinulsol ug
Pag-ula ni Jesukristo

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut sa kahulogan sa paghinulsol ug ang panginahanglan
sa pagbansay niining bililhon nga gasa.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. (Mahimong sundon o dili) pagkuha og bag o maleta, ug sudli kini sa mga igbibiyahe
nga mga butang ug mga bato.

3. Rebyuha ang tambag kalabut sa paghinulsol sa mga pahina 17 ug 18 sa Alang sa Kalig-
on sa mga Batan-on.

MUBONG SULAT Kini nga leksyon maghatag kaninyo og kahigayunan sa pagsilsil diha sa batan-ong mga
lalaki nga kita malimpyohan gikan sa atong mga sala pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo. Si
Isaiah misulat:

“Panghunaw kamo, panglimpyo kamo, ibutang sa kalayo ang inyong dautang mga
buhat. . . .

“Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve” (Isaias 1:16, 18).

Kining mahinungdanon nga panalangin nahimong posible lamang pinaagi sa
matubsanong sakripisyo sa Manluluwas. Tabangi ang batan-ong mga lalaki sa pagsabut
ug pagpasalamat sa mahinungdanong panalangin sa paghinulsol.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

•Kon ikaw makaangkon sa atensyon sa matag usa sa kalibutan diha-diha dayon, unsa
ang imong isulti?

Tugoti ang batan-ong mga lalaki sa pagtubag og mubo. Itandi ang ilang mga tubag
ngadto sa unsa unta ang isulti ni Alma pinaagi sa pagbasa sa Alma 29:1–2.

• Ngano man nga si Alma nagtuo nga ang paghinulsol usa ka mahinungdanon nga
mensahe? (Kon ang tanang katawhan naghinulsol sa ilang mga sala, wala na untay bisan
unsa nga kasubo sa yuta.)

• Unsaon nga ang paghinulsol makapawala sa kagul-anan?

Isulat ang Pagkawang ug Paghimo diha sa pisara.

• Unsa ang kahulogan niini nga mga pulong? (Pagkawang nagpasabut sa usa ka butang
nga wala matagad o wala mabuhat. Paghimo, sa usa niini nga mga kahulogan,
nagpasabut sa usa ka butang nga nabuhat.

• Unsa ang pipila ka mga panig-ingnan sa mga sala sa pagkawang ug paghimo?

Isulat ang mga tubag sa minubo nga porma diha sa pisara. Pipila ka posible nga mga
tubag gilista sa mosunod nga tsart.

Pisara ug
panaghisgutan
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• Unsa ang kanunay bation sa mga tawo kon sila makabuhat og usa ka butang nga sila
dili unta angay mohimo o wala mahimo sa usa ka butang nga sila nasayud nga ila untang
angay gihimo? (Sad-an.)

• Sa unsa nga paagi ang mga pagbati nga sad-an dili maayo? Unsaon nga kini mahimong
maayo?

Ipasabut nga daghang mga tawo karon miingon nga ang mga pagbati nga sad-an dili
maayo. Bisan pa niana, si Alma misulti sa iyang anak nga lalaki nga si Corianton sa usa ka
butang nga mahinungdanon kaayo kalabut sa mga pagbati nga sad-an. Ipabasa ug
pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Alma 42:29–30.

• Ngano nga si Alma misulti ni Corianton nga motugot nga ang iyang mga sala mosamok
kaniya? (Ang pagbati nga sad-an kinahanglan modala kaniya ngadto sa paghinulsol.)

• Kanus-a nga kita adunay mga pagbati nga sad-an? (Kon kita nakahimo og usa ka
butang nga sayop ug nagkinahanglan nga maghinulsol.)

• Unsa ang maayo nga kinahanglan mosangput gikan sa atong mga pagbati nga sad-an?
(Kita kinahanglan moila sa atong mga sala ug dayon mohinulsol niini.)

• Ngano nga si Alma mipasidaan ni Corianton sa dili paghatag og katarungan sa iyang
kaugalingon alang sa iyang mga sala?

• Unsaon nga kita malagmit mohaylo sa atong mga kaugalingon sa pagbale wala o
pagpangatarungan sa atong mga sala?

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang 2 Nephi 25:26.

• Kinsa ang mihimo niini nga posible alang kanato sa paghinulsol? (Si Jesukristo.)

• Giunsa kini paghimo? (Pinaagi sa iyang pag-ula ug pag-antus.)

• Unsa ang kahulogan sa pulong pag-ula nganha kanimo? Unsaon nga ikaw labawng
makasabut sa Pag-ula?

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga pinaagi sa pagtuon, pag-ampo, ug
paghinulsol sila sa tinuoray makapasalamat unsa ka mahinungdanon ang pag-ula ni Kristo
ngadto sa matag usa kanila.

• Giunsa nga ang pagsabut sa pag-ula sa Manluluwas nakatabang kanimo?

• Unsaon nimo pagpakita sa imong pagpasalamat alang sa iyang matubsanong
sakripisyo?

Paghinulsol Modala ngadto sa Pag-uswag ug Kalipay
Mga Kinutlo “Ang paghinulsol mao ang,. . .nagsunod sa hugot nga pagtuo, ang labing makapadasig

nga pulong sa Kristohanong bokabularyo” (Jeffrey R. Holland, “For Times of Trouble,” New
Era, Oct. 1980, p. 11).

• Giunsa nga ang paghinulsol mahimong “makapadasig”?

Mga kasulatan ug
panaghisgutan

Mga Sala sa Pagkawang

1. Pagkapakyas sa pagbayad
sa ikapulo

2. Pagpuyo sa panimalay 
gikan sa simbahan

3. Pagniligoy gikan sa mga 
katungdanan sa pagkapari

4. Pagkapakyas sa pag-ampo
5. Pagkapakyas sa

paghigugma
6. Pagkapakyas sa pagpasaylo

Mga sala sa Paghimo

1. Pagtabako
2. Pagkadili matinuoron
3. Pagpanumpa
4. Sekswal nga mga sala
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Sa panahon sa panaghisgutan, tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga ang
paghinulsol maoy usa ka pagdapit aron motubo, molambo, ug mouswag. Ang mga
sangputanan sa tinuod nga paghinulsol mao ang kalinaw, kaayohan, ug kalipay.

Ipasabut nga bisan tuod ang paghinulsol maoy usa ka positibo nga baruganan ug
makapadasig ug makapabayaw, kini dili nga walay sakit. Sa pagkatinuod, usahay ang
paghinulsol hilabihan ka sakit.

Basaha ang mosunod nga pahayag gikan ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Ang paghinulsol. . .dili ang pagkatawa diha sa sala. . . . Kini dili ang pagpagamay sa
pagkaseryoso sa sayop.

“Kini mahinungdanon: Buhata ang pagtugot sa imong kaugalingon nga mosamok; tugoti
ang mga luha sa pag-agos; tugoti ang imong kasingkasing nga pagapantonon. Ayaw
pagsulay sa pagpangatarungan sa imong kaugalingon diha sa labing ubos nga punto
tungod sa imong sala (”What Is True Repentance?“ New Era, May 1974, pp. 4–5).

• Unsa ang buot ipasabut sa maghinulsol?

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42–43. Isugyot nga
sila momarka niini nga mga bersikulo.

• Unsa ang buot ipasabut sa pagsalikway sa mga sala ug pagkumpisal niini?

Ikaw mahimong mobasa ug mohisgut sa tambag kalabut sa paghinulsol sa mga pahina 17
ug 18 sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

• Sa mahangturon nga panglantaw, ngano nga labaw nga sayon ang paghinulsol kaysa
dili maghinulsol?

Ipasabut nga ang kinabuhi susama sa paghimo sa taas nga panaw nga magdala og bag
o maleta. (Kon ikaw nag-andam sa usa ka bag o maleta ingon sa gisugyot diha sa
“Pagpangandam,” ipakita kini ngadto sa batan-ong mga lalaki.) Ipasabut nga ang bag
bug-at tungod kay ikaw kinahanglang gayud magdala sa tanan nga imong
panginahanglan niini, pagkaon, saput ug tulganan. Walay usa nga gusto sa mga bato o
ubang dili kinahanglanong mga kabug-at diha sa iyang bag. Kana mookupar og luna ug
mohimo sa dugang kabug-at.

• Diha sa pagpanaw sa kinabuhi, unsa ang pipila ka dugang nga mga kabug-at nga kita
usahay mosulay sa pagdala? (Mga sala.)

• Unsaon nato paglikay niining mga palas-anon? (Pinaagi sa paghinulsol. Kon kita
maghinulsol sa atong mga sala, si Kristo modala sa atong mga palas-anon alang kanato.

Kuhaa ang pipila ka mga bato gikan sa bag.

• Unsa ang kalainan nga mahimo niini diha sa atong panaw? (Ang panaw mahimo sa
gihapon nga taas ug lisud, apan dili ingon kalisud kon adunay mga bato.)

Ipasabut nga usa ka epekto sa dili paghinulsol sa atong mga sala gipakita sa mosunod
nga sugilanon:

“Ang unos nga yelo sa kinatibuk-an wala kaayo makadaot. Tinuod, pipila ka mga alambre
napaubos, ug adunay kalit nga mga panghitabo sa aksidente diha sa dakong dalan. Ang
paglakaw sa gawas nahimong dili maayo ug lisud. Kadto dili maayo nga panahon, apan
kini dili grabe. Kasagaran, ang dakong kahoy sa walnut makadaug sa kabug-at diha sa
iyang nagkatag nga mga sanga. Kadtong puthaw nga bangil diha sa taliwala ang
nakaingon sa kadaut.

“Ang sugilanon sa puthaw nga bangil nagsugod sa mga tuig nga milabay samtang ang
usa ka ubanon nga mag-uuma usa pa ka ulitawo diha sa balay sa umahan sa iyang
amahan. Ang makina nga iggagabas bag-ohay pa lamang nga gibalhin gikan sa walog, ug
ang mga lumulupyo sa gihapon nangita og mga himan ug sobra nga mga pisa sa
kasangkapan nagkatag lang. . . .

“Niining maong adlaw mao ang bangil sa tigputol sa kahoy—dako, lapad, ug bug-at usa
ka pye o tiil nga gitas-on o labaw pa, ug nakatag gikan sa kusog kaayo nga mga
pagdukduk. Ang dalan gikan sa habagatang pastohan dili moagi sa silongan sa kahoy; ug
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tungod kay siya ulahi na alang sa panihapon, ang ulitawo mibutang sa bangil. . .taliwala sa
mga sanga sa linghod nga kahoy sa walnut nga gitanum sa iyang amahan duol sa
atubangan sa ganghaan. Iyang kuhaon ang bangil gikan sa silonganan pagkahuman
dayon og paniudto o sa mga panahon nga siya moagi didto.

“Siya sa tinuoray mobuhat unta, apan siya wala gayud makahimo. Kadto didto ra sa
taliwala sa mga sanga, nagkahugot, sa dihang siya dako na. Kadto didto ra, karon hugot
nga napiit, sa dihang siya naminyo ug mipuli sa umahan sa iyang amahan. Kadto katunga
na ang tinuboan gikan sa adlaw nga ang mga tawo nga tig-ani naniudto ilawom sa
kahoy. . . . Mitubo sa sulod ug maayo, ang bangil anaa pa sa kahoy nga ang tingtugnaw
nga unos nga yelo miabut.

“Diha sa tugnaw nga kahilum nianang tingtugnaw nga gabii, uban sa gabon nga sama sa
ulan nga gisala paubos ug tugnaw kon diin kini mahulog, usa ka tulo sa labing dako nga
mga sanga nasiak gikan sa punoan ug nahagsa ngadto sa yuta. Tungod niini wala
makapabalanse sa nahibilin sa taas nga kini, usab, misiak ug nahagsa. Sa dihang ang
unos natapos, walay bisag usa nga gamayng sanga sa kaniadto mapagarbohon nga
kahoy ang nagpabilin.

“Sayo sa sunod nga buntag, ang mag-uuma migawas aron sa pagbangutan sa iyang
pagkawala. ‘Dili unta kana mahitabo uban sa nilibo nga mga dolyar,’ siya miingon. ‘Labing
matahum nga kahoy diha sa walog, kadto mao.’

“Dayon, ang iyang mga mata nakakita sa usa ka butang nga nangagupok. ‘Ang bangil,’
siya miyamyam nga mapantonon. ‘Ang bangil nga akong nakaplagan diha sa habagatang
pastohan.’ Usa ka pagsiplat misulti kaniya ngano nga ang kahoy nahagsa. Nagtubo nga
sulab diha sa sulod sa punoan, ang bangil nakapugong sa mga lanotlanot sa sanga gikan
sa pagtagik nga unta maghiusa” (Samuel T. Whitman, “Nalimtan nga mga Bangil,” kinutlo
ni Presidente Spencer W. Kimball, sa Conference Report, Apr. 1966, pp. 70–71; o
Improvement Era, Hunyo 1966, pp. 523–24).

• Unsa nga matang sa “bangil” nga kita malagmit aduna sa atong mga kinabuhi? (Wala
mahinulsuli nga mga sala.)

• Unsa ang pipila ka mga kabug-at sa atong mga kinabuhi nga mahimong matandi
ngadto sa unos sa yelo? (Mga pagtintal sa pagkadili matinuoron, o dili ba pagkaimoral, 
ug dugang pa.)

• Unsa ang daling mahitabo kanato kon kita magdala uban kanato sa wala mahinulsuli
nga mga sala? (Sama sa kahoy, kita malagmit maluya ug mosugot sa pagtintal.)

• Giunsa nga ang maong mga sala makapugong kanato gikan sa pag-uswag ug
paglambo sa paagi nga kita angay? (Usa ka grabeng sangputanan mao nga kita dili
makabaton sa pag-uban sa Espiritu Santo aron motabang kanato sa paghimo og
maalamon nga mga desisyon ug modala kanato sa paghimo og maayo. Kini sa katapusan
mopalayo kanato gikan sa celestial nga gingharian.)

Ipasabut nga adunay pipila ka maanindot nga mga panig-ingnan gikan sa mga kasulatan
sa batan-ong mga lalaki kinsa nakahimo og grabeng mga sayop apan kinsa, pinaagi sa
gahum sa paghinulsol, nakahimo sa pag-usab sa ilang mga kinabuhi ug nahimong
bantugan nga mga alagad sa Ginoo, kinsa nagdala kanila og dakong hingpit nga kalipay
ug kasaya. Usa niini mao si Alma ang Batan-on. Tungod kay siya anak sa bantugan nga
pangulo ug propeta, si Alma adunay dakong impluwensya. Sa walay palad, siya wala
mogamit niini nga impluwensya alang sa maayo apan sa sekreto mihimo uban sa iyang
mga higala misulay sa pagguba sa Simbahan ug gidaot ang tanang maayong buhat nga
nahimo sa iyang amahan. Sa katapusan, sila nahimong dakong babag sa pag-uswag sa
Simbahan nga gikinahanglan alang sa Ginoo sa pagpataliwala ug sa paghunong kanila.
Ang Ginoo mipadala sa usa ka anghel aron sa pagsulti kanila nga maghinulsol o sila
pagalaglagon.

Basaha ang Alma 36:6–21 uban sa batan-ong mga lalaki.

• Unsa ang hinungdan sa kaguol ni Alma? (Ang kahadlok nga siya gayud mobarug sa
atubangan sa Dios diha sa iyang pagkadautan.)

• Unsa ang tinubdan sa hingpit nga kalipay ni Alma? (Jesukristo.)

Sugilanon sa
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• Unsa ka dako ang iyang kalipay? (Ingon ka tam-is sa iyang mga kasakit nga nahimong
pait.)

• Giunsa nimo paghunahuna sa kinabuhi ni Alma nga nausab human niana nga
kasinatian? (Siya “natawo pag-usab” ug nahimong usa ka bantugan nga propeta.)

Panapos
Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder A. Theodore Tuttle:

“Ang paghinulsol sama sa sabon. Kini mao ang sabon sa kinabuhi. Sama sa sabon, kini
motangtang sa mga sala sa kinabuhi. Kini pagagamiton sa kanunay kon kinahanglan. Ang
usa kinahanglan gayud mahinumdum, bisan pa niana, nga ang dili paggamit sa husto—
kulang sa maayo kaayong paglimpyo ug dili kinasingkasing nga paningkamot—mahimong
maoy sangputanan sa pagkadagtumon. Kon husto ang pagkagamit, bisan pa niana, ang
sabon sa kinabuhi molimpyo og maayo, mahingpiton ug makanunayon. . . .

“Usa ka adlaw kita. . .pagadad-on sa atubangan sa bara sa hukmanan sa Ginoo. Didto
kita mobarug nga usa ba ka hugaw, ug dili limpyo, o pinaagi sa pagdawat ug paggamit sa
daghan ug kahibulongan nga gasa sa pagkalimpyo—pinaagi sa sabon sa kinabuhi—kita
mahimong mobarug nga limpyo, gipasaylo, ug putli atubangan sa Ginoo. Sa sunod
higayon nga kamo mogamit sa sabon, kamo mahimo usab nga maghunahuna sa
paglimpyo sa inyong espiritu pinaagi sa paggamit sa sabon sa kinabuhi, ang malukpanon
nga balaod sa paghinulsol” (“Repentance,” Improvement Era, Nov. 1968, pp. 64, 67).

Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagtuon sa mga kasulatan nga nagtudlo sa pag-ula ni
Kristo ug sa pag-ampo alang sa labawng maayo nga pagsabut sa paghinulsol. Hangyoa
sila sa tinuoray sa pagrebyu sa ilang mga kinabuhi ug nga maghinulsol sa ilang mga sala
dihadiha dayon.

40



Pagtuon sa mga Kasulatan 10

41

TUMONG Matag batan-ong lalaki mosaad sa pagtuon sa mga kasulatan sa mainampuon ug
makanunayon.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Usa ka lapis alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Pag-andam og kopya sa “Mga Hilisgutan ug mga Pakisayran” alang sa matag batan-
ong lalaki.

3. Pagtudlo sa batan-ong mga lalaki sa pagtuon sa 1 Nephi 3–5.

4. Ikaw mahimong mohangyo sa usa sa batan-ong mga lalaki sa pagsaysay sa sugilanon
sa pagbalik sa mga anak ni Lehi sa Jerusalem aron sa pagkuha sa tumbaga nga mga
palid.

5. Adunay usa ka dako nga kalihokan diha sa katapusan niini nga leksyon. Tugoti ang
labing ubos kawhaan hangtud sa kawhaan og lima ka mga minuto sa panahon sa
leksyon alang niini.

6. Ipakita ang hulagway 1, Joseph Smith Nagtinguha og Kaalam diha sa Biblia (hulagway
402 usab diha sa Mga Hulagway sa Ebanghelyo [34730]).

MUBONG SULAT Kini nga leksyon mohatag kanimo og kahigayunan sa paghatag og gibug-aton sa pagbasa
ug pagtuon sa Basahon ni Mormon. Si Presidente Ezra Taft Benson miingon, “Sa 1832,
samtang ang pipila ka unang mga misyonaryo mibalik na gikan sa ilang mga natad sa
paghago, ang Ginoo mibadlong kanila sa taphaw nga pagtagad sa Basahon ni Mormon. Isip
sangputanan niana nga kinaiya, siya miingon, ang ilang mga hunahuna nangitngit. . . . Ug
dayon ang Ginoo miingon, ‘Ug sila magpabilin ubos niini nga panghimaraut hangtud nga sila
maghinulsol ug mahinumdom sa bag-o nga pakigsaad, gani ang Basahon ni Mormon (D&P
84:54–57)” (sa Conference Report, Oct. 1986, pp. 3–4; o Ensign, Nov. 1986, p. 4).

Inay sa pagdangat ubos niini nga panghimaraut, ang batan-ong mga lalaki makakaplag og
dagkong mga panalangin sa ilang pagtuon sa Basahon ni Mormon. Si Presidente Benson
miingon usab: “Batan-ong mga lalaki, ang Basahon ni Mormon mopausab sa inyong
kinabuhi. Kini mopalig-on kanimo batok sa mga dautan sa atong panahon. Kini modala sa
pagkaespirituhanon sa inyong kinabuhi nga walay laing basahon nga makahimo niini. Kini
mahimong labing mahinungdanon nga basahon nga imong pagabasahon agi og pag-
andam alang sa usa ka misyon ug alang sa kinabuhi. Ang usa ka batan-ong lalaki kinsa
nahibalo ug nahigugma sa Basahon ni Mormon, kinsa nakabasa niini sa pipila ka mga
higayon, kinsa adunay mapadayonon nga pagpamatuod sa iyang pagkatinuod, ug kinsa
naggamit sa iyang mga pagtulun-an mahimong makabarug batok sa mga laang sa yawa
ug nga mahimong gamhanan nga himan diha sa mga kamot sa Ginoo” (sa Conference
Report, Abr. 1986, p. 56; o Ensign, May 1986, p. 43).

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Ang mga Kasulatan Naglakip sa Dagkong mga Bahandi

• Unsa ang usa ka bahandi?

• Kon ang imong panimalay nasunog ug ikaw mahimong makadala lamang kon unsa ang
madala sa imong mga kamot, unsa ang imong dad-on?
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Ipasabut nga bisan unsa ang dad-on sa matag batan-ong lalaki kini mao ang usa ka
butang nga siya mihatag og bili o gimanggad pag-ayo.

Ipasabut nga usahay ang mga tawo mohatag og dagkong bili diha sa mga butang kaysa
salapi o mga alahas. Hangyoa ang gitudlo nang daan nga batan-ong lalaki sa pag-asoy sa
sugilanon sa pagbalik sa anak nga mga lalaki ni Lehi alang sa tumbaga nga mga palid.

Ang ubang batan-ong mga lalaki mahimong motabang kon gikinahanglan sa pag-asoy sa
sugilanon.

• Unsa ang gimanggad ni Lehi ug ni Nephi? (Ang pulong sa Ginoo.)

• Unsang mga panghitabo niini nga sugilanon nga nagpakita unsa ka dako ang
pagmanggad ni Lehi ug ni Nephi sa pulong sa Ginoo nga gitala diha sa tumbaga nga mga
palid? (Ang pagkaandam ni Nephi sa paghimo sa panaw ug nakapapiligro sa iyang
kinabuhi; ang paghukom ni Nephi sa pagkuha sa mga palid bisan tuod sa duha ka mga
pagsulay nga napakyas; sa ilang pagkaandam sa paghatag sa tanan nilang bulawan,
pilak, ug bililhong mga butang agi og ilis sa mga palid; sa pagpatay ni Nephi ni Laban
bisan tuod siya nagduhaduha sa pagbuhat sa ingon.)

Ipabasa ug palinyahi sa batan-ong mga lalaki ang 1 Nephi 5:21–22 aron sa pagsuta unsa
ang gibati ni Nephi kalabut sa mga kasulatan diha sa mga palid ni Laban human siya
makaangkon niini.

• Unsa ang gisulti ni Nephi kalabut sa bili sa tumbaga nga mga palid?

• Ngano nga sila hilabihan ka bililhon? (Tungod kay ang mga tawo makaangkon sa mga
sugo sa Ginoo.)

Ipasabut nga ang Basahon ni Mormon nagsulti sa laing pundok sa mga tawo, ang mga
Mulekite, kinsa wala makaangkon og mga kasulatan. Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang
Omni 1:15–17.

• Unsa ang nahitabo sa tibuok nasud tungod kay sila wala makaangkon og mga
kasulatan? (Ang ilang pinulongan nahimong mahugaw, ug sila misalikway sa Dios.)

• Ngano nga ang mga kasulatan hilabihan ka bililhon?

Itala ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara. Palihoka ang ilang
panghunahuna kon gikinahanglan. Pipila ka posible nga mga tubag mao ang mosunod:
ang mga kasulatan mopamatuod nga si Jesus mao ang Kristo ug Manluluwas, mosulti
kanato unsaon sa pagbalik ngadto sa atong Amahan sa Langit, mosulti kanato unsaon sa
pagtagad sa uban ug sa pagmalipayon, motudlo kanato unsa ang mahitabo sa umaabut
aron kita makaandam.

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang mga kasulatan usa ka bililhon nga bahandi sa kahibalo nga
makatabang sa matag batan-ong lalaki paingon sa dalan sa kaluwasan.

• Giunsa nga ang pagtuon sa mga kasulatan nakatabang kanimo?

Kita Makasabut sa Bahandianong Kasulatan pinaagi sa Mainampuon ug
Mapadayonon nga Pagtuon

• Ikapila ka ganahan mokaon?

Ipabasa sa hilum ug palinyahi sa batan-ong mga lalaki ang 2 Nephi 31:20.

• Unsa ang kalainan tali sa usa ka “salosalo” ug sa usa ka “timotimo”?

• Unsa ang mahimong kalainan tali sa “pagbusog” diha sa mga pulong ni Kristo ug
“pagtimotimo” diha kanila?

• Asa kita mahimong makakaplag sa mga pulong ni Kristo? (Diha sa mga kasulatan sa
Simbahan ni Jesukristo.)

• Unsa kasubsob nga kita kinahanglan magtuon sa mga kasulatan?
Mga kinutlo Si Presidente Harold B. Lee miawhag sa adlaw-adlaw nga pagbasa sa mga kasulatan sa

dihang siya miingon, “Kon kita dili magbasa sa mga kasulatan adlaw-adlaw, ang atong
mga pagpamatuod magkanipis, ang atong pagkaespirituhanon dili motubo sa
kinahiladman” (Regional Representative’s Seminar, 12 Dec. 1970).
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• Giunsa nga ang inyong pagpamatuod mitubo gikan sa pagtuon sa mga kasulatan?

• Unsa ang inyong buhaton aron sa pagpalambo sa inyong pagtuon sa mga kasulatan?

Gamita ang mosunod nga pamahayag aron sa pagtabang sa batan-ong mga lalaki nga
labawng maayo nga makasabut unsaon sa pagtuon sa mga kasulatan.

“Ako nakakat-on og gamay lamang giunsa sa tanang balaan nga mga tawo sa Dios
pagkat-on sa pagkahibalo sa Dios ug sa ebanghelyo. Kini dili gasa alang sa pipila ka pinili,
hinoon usa ka panalangin nga gipasikad diha sa balaod sa pagkamasulundon, tag-as nga
mga oras, ug pagtuon.

Samtang ako magbasa sa mga kasulatan,. . .ako nakakat-on sa pipila ka mga sukaranan
sa pagpamalandong ug sa pagsiksik.

“1. Pag-ampo kanunay sa dili pa ikaw magsugod sa pagbasa sa mga kasulatan. Ipakalma
ang imong hunahuna ug himoa nga gawasnon gikan niini nga kalibutan. Pag-ampo
usab samtang ikaw magbasa—samtang piho nga mga hunahuna sa ebanghelyo
modan-ag sa imong kalag o samtang ikaw adunay mga pangutana. Ayaw
pagduhaduha sa pagtawag sa imong Amahan.

“2. Paghupot og papel ug lapis nga magamit samtang ikaw magbasa. Kini usa ka
makapadasig nga kalihokan, ug kasagaran nga mga tumong, madasigon nga mga
ideya, o ang unang mga hunahuna mosulod diha sa wala magamit nga alimpatakan.

“3. Paghinay sa pagpadayon! Kini nga pagtuon dili usa ka lumba. Wala kinahanglana nga
ikaw kinahanglan mohuman sa gisugyot nga gidaghanon sa mga kapitulo sa dili pa
ikaw matulog. Paggugol og pipila ka mga adlaw uban sa usa ka kapitulo o bersikulo.
Pagsag-ulo og [usa] sa kasulatan ug kini modan-ag uban sa gitago nga mga
kahulogan nga ikaw wala gayud makamatngon niini, mga kahulogan nga may
kalabutan sa imong kinabuhi karon.

“4. Pangutana samtang ikaw magbasa sa mga kasulatan. . . . Pangutana ug dayon tawag
diha sa Ginoo. Samtang ako nangutana, ang mga pultahan sa akong mga kasingkasing
naabli ug nagbilin og lawak alang sa Espiritu Santo aron mopuyo diha kanako.

“5. Hunong sa makadaghang higayon sulod sa adlaw ug pamalandong sa usa ka hunahuna
nga imong gisiksik sa kinahiladman. Sama pananglit, hunahunaa ang kamatuoran
‘higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’ Sublia ang kasulatan,
pangutan-a ang imong matag lihok, ug ipabilin ang hunahuna uban kanimo diha sa
gamay nga kard.

“Ang tanan niini usa ka matang sa paghimo sa imong kaugalingon nga mohatag og
panahon; kini usa ka adlaw-adlaw nga pagbag-o. Ikaw mahimong matagbaw samtang kini
mopalab-as sa imong hunahuna. Adunay bag-o nga direksyon sa imong kinabuhi ug gani
adlaw-adlaw nga pagpadayag.

“Ang atong hinigugmang propeta Joseph Fielding Smith miingon, ‘Sa tibuok nako nga
kinabuhi ako nagtuon ug nagpamalandong sa mga baruganan sa ebanghelyo ug
naninguha sa pagpuyo sa mga balaod sa Ginoo. Isip usa ka sangputanan adunay miabut
diha sa akong kasingkasing usa ka dako nga gugma alang kaniya ug alang sa iyang buhat
ug alang sa tanan niadtong kinsa nagtinguha sa pagpadayon sa iyang mga katuyoan dinhi
sa yuta’ ” (sa Conference Report, Oct. 1971, p. 6).

“Hatag og panahon sa pagpalandong. Kini mao ang yawe sa dili katuohan nga hingpit nga
kalipay ug kahibalo dinhi sa pagkamortal.

“[Ang Manluluwas miingon], ‘Ako mibilin niini nga mga pulong uban kaninyo aron sa
pagpalandong diha sa inyong mga kasingkasing, uban niini nga sugo diin Ako mihatag
nganha kaninyo, aron kamo motawag ngari kanako samtang Ako duol pa—

“Paduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha kaninyo’ (D&P 88:62–63.) (Susan Hill,
”Pondering Isn’t Preposterous,“ New Era, May 1976, pp. 49–50).

Pagpamatuod Ipamatuod nga ang pagpalandong sa mga kasulatan makapauswag sa atong hingpit nga
kalipay ug kahimuot diha sa mga kasulatan ug magdala kanato nga duol sa Manluluwas.
Ang Espiritu Santo midasig niadtong kinsa misulat sa mga kasulatan.
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• Kon kamo magbasa sa mga kasulatan, unsa nga bahin nga ikaw motugot sa Espiritu
Santo nga moapil? (Kita nanginahanglan sa pagtugot sa Espiritu Santo sa pagdasig
kanato ug pagtabang kanato sa pagsabut sa mga kasulatan.)

• Sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo nakatabang kanimo sa imong pagtuon sa
mga kasulatan?

Kalihokan Ipasabut nga adunay daghang mga paagi sa pagtuon sa mga kasulatan, sama sa
pagbasa og napulog lima ka mga minuto sa usa ka adlaw o usa ka kapitulo matag adlaw.
Pipila ka mga tawo magbasa sa pipila ka bersikulo ug dayon maghunahuna,
magpalandong, ug mag-ampo kalabut niadto nga mga bersikulo. Ang uban magtuon sa
mga kasulatan pinaagi sa pagkuha og usa ka hilisgutan ug magbasa gikan sa tanang mga
kasulatan kalabut niana nga hilisgutan. Bisa’g unsa nga pamaagi nga atong gamiton bisan
pa niana, kini mahinungdanon sa pagbasa labing ubos usa ka butang diha sa mga
kasulatan matag adlaw, bisan kon kini usa o duha lamang ka bersikulo.

Bahina ang klase ngadto sa duha o tulo ka batan-ong mga lalaki matag pundok. Hatagi og
matag batan-ong lalaki og kopya sa “Mga Hilisgutan ug mga Pakisayran,” ug hatagi ang
matag pundok og hilisgutan gikan sa lista.

Ipasulat sa batan-ong mga lalaki diha sa ilang mga papel unsa ang ilang nakat-unan gikan
sa matag pakisayran. Hangyoa sila nga mag-andam aron paghatag og taho sa pundok sa
ilang hilisgutan.

Mga taho Ipataho sa matag pundok kon unsa ang ilang nakat-onan kalabut sa hilisgutan. Pangutana
sa mga sakop sa pundok aron ang matag usa moamot og usa ka butang ngadto sa taho
gikan sa iyang mubo nga mga sinulat.

• Pila kaninyo ang nakakat-on labing ubos usa ka bag-ong butang karon?

• Unsa ang inyong nakat-unan?

Panapos
Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagtuon sa pipila sa ubang mga hilisgutan diha sa

ilang lista.
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Mga Hilisgutan ug mga Pakisayran

Celestial nga Gingharian: 1 Mga Taga-Corinto 15:40–42; D&P 76:50–60, 92–96; D&P 78:7; 
D&P 131:1–3; D&P 137.

Ang Yawa: 2 Nephi 2:17–18; Alma 30:60; Alma 34:23; 3 Nephi 18:18; D&P 10:20, 22–27, 33; 
D&P 63:28; D&P 78:10.

Ang Katapusang mga Adlaw: Isaias 2:2–3; Isaias 24:20; Daniel 2:44; Malaquias 4:1–2; 
Mateo 24:29–44; D&P 29:14–17.

Melchizedek nga Pagkapari: Genesis 14:18; Mga Hebreohanon 5:4–6; Mga Hebreohanon 7:1– 2;
D&P 107:1–6, 8, 17–18, 22.
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Si Satanas ug Iyang 
mga Pagtintal

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut nga ang gahum ni Satanas tinuod apan ang matag usa
kanato makabatok sa pagtintal.

PAGPANGANDAM Mga materyal nga gikinahanglan:

1. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

MUBONG SULAT Ang katuyoan niini nga leksyon mao ang pagtabang sa batan-ong mga lalaki nga makaila
sa mga pamaagi ni Satanas aron sila labawng maayo nga makabatok sa iyang mga
pagtintal. Kini nga leksyon ug ang mosunod nga usa kinahanglan itudlo sa nagsunod nga
mga Domingo.

Ang batan-ong mga lalaki kinahanglan makasabut sa katinuod ni Satanas, apan ikaw dili
mosulti og daghan kalabut kaniya o mosaysay sa kinaugalingon nga mga kasinatian uban
sa gahum sa dautan. Likayi ang paghisgut sa okulto. Kon ang batan-ong mga lalaki
mohisgut sa ingon nga mga hilisgutan ingon sa mga hunta sa Ouija, tigum sa mga
espiritista, mga espiritismo, o pagsimba ni Satanas, ikaw kinahanglan mosulti kanila nga
ang maong mga butang mga himan ni Satanas ug nga kita gitambagan sa paglikay kanila
sa hingpit. Dayon dad-a pagbalik ang panaghisgutan sa leksyon.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna
Mga Ilhanan Basaha ang mosunod nga mga ilhanan. Sultihi ang batan-ong mga lalaki sa pagpataas sa

ilang mga kamot kon sila nagtuo nga sila nakaila kinsa ang imong gihulagway. Walay usa
kanila nga mosulti bisa’g unsa hangtud ikaw nakahuman sa pagbasa sa mga ilhanan.

Ako usa ka espiritu nga anak sa Dios, diin makahimo kanimo nga akong espiritu nga
igsoon.

Ako didto sa Konseho sa Langit.

Ako mitanyag sa pag-adto sa yuta ug motubos sa katawhan.

Ako buot kanimo nga mahimong sama kanako.

Ako motrabaho pag-ayo aron pag-awhag kanimo sa pagsunod kanako.

• Si kinsa ang akong gihulagway? Itugot ang mga tubag. Dayon basaha ang katapusan
nga ilhanan.

Ako mao ang imong mortal nga kaaway.

• Karon, si kinsa sa imong hunahuna ang akong gihulagway? (Satanas, ang yawa.)

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Moises 4:1–4.

• Unsa ang gusto ni Satanas diha sa sinugdanan? (Aron pagguba sa atong kabubut-on.)

• Nagmalampuson ba siya? (Wala.)

• Unsa ang nahitabo kaniya? (Siya gihinginlan gikan sa langit ug nahimong yawa.)

• Unsa ang iyang gibuhat karon? (Mosulay sa pagdala sa mga tawo nga mahisalaag.)

• Kinsa ang iyang mga bihag? (Kadtong kinsa mosunod kaniya kaysa sa Dios.)

Kasulatan ug
Panaghisgutan
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Ipasabut nga sa usa ka pagsabut ang gubat nga nagsugod sa langit nagpadayon lang
gihapon. Si Satanas nagpadayon sa pagpakig-away batok sa Dios ug naninguha sa
paghaylo kanato sa pagsunod kaniya.

• Ngano nga kini mahinungdanon nga makahibalo sa katinuod ni Satanas ug sa iyang
mga plano? (Sa pagkahibalo sa katinuod ni Satanas, sa iyang mga katuyoan, ug sa iyang
mga pagtintal makatabang kanato nga makaila sa iyang mga taktika ug makasukol kanila.)

Si Satanas Tinuod

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang 2 Nephi 28:22.

• Unsa ang buot ni Satanas nga atong tuohan kalabut kaniya? (Nga siya dili tinuod.)

Ipasabut nga ang unang lakang sa pagpakig-away ni Satanas mao ang pag-ila nga siya 
sa tinuoray anaa. Daghang mga tawo karon mituo nga si Satanas usa ka minaomao, nga
siya nagbarug lamang alang sa kadautan diha sa tawo.

• Ngano sa imong hunahuna nga si Satanas dili buot kanato nga motuo diha kaniya? 
(Kon kita motagad kaniya nga taphaw, kita dili makaandam sa pagsukol kaniya.)

Itandi kana nga hunahuna ni Satanas uban sa kasinatian ni Joseph Smith. Ipabasa sa
batan-ong mga lalaki ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–16.

• Unsa ang nahitabo sa dihang si Joseph nagsugod sa pag-ampo? (Siya nabuntog sa 
usa ka dautan nga gahum.)

• Kinsa kanang dautan nga gahum? (Satanas.)

• Giunsa sa paghulagway sa Propeta ang gahum ni Satanas? (Siya miingon nga ang
gahum tinuod ug nga kadto labaw pa kalig-on kaysa bisan unsang gahum nga iyang gibati
sukad pa sa una.)

• Giunsa ni Joseph nahimong gawasnon gikan sa gahum ni Satanas? (Siya nag-ampo sa
iyang kasingkasing.)

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag:

“Usa sa mga butang nga makapahiagum sa batan-ong mga tawo diha sa mga kalisud, 
ug akong nasayran kini gikan sa pagtrabaho uban sa batan-ong mga tawo kadaghanan 
sa akong kinabuhi,. . .mao nga sila wala mohunahuna ni Satanas sa igong katinuod. Siya
adunay dakong gahum ug kon kita mobati nga siya walay gahum, kon kita mobati nga 
kita makadumala sa atong kaugalingong mga kahimtang, mao kon kanus-a kita malagmit
mahiagum diha sa mga kalisud“ (William H. Bennett, sa Conference Report, New Zealand
Area Conference 1976, p.14).

• Kamo ba mouyon uban niini nga pamahayag? Ngano o nganong dili?

• Ngano nga ang pipila ka mga tawo dili mohunahuna sa mga gahum ni Satanas sa igong
katinuod?

Ang Buhat ni Satanas Mao ang Paglaglag Kanato

Ipasabut nga si Satanas napakyas diha sa kinabuhing wala pa dinhi sa yuta sa pagguba
sa atong kabubut-on, apan siya nasayud nga kon siya makakuha kanato sa dili husto nga
paggamit niana nga kabubut-on karon, siya sa gihapon makalaglag sa atong mga kalag.

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang 2 Nephi 2:27.

• Unsa ang mga resulta sa pagpili sa maayo? (Kagawasan ug kinabuhing dayon.)

• Unsa ang mga resulta sa pagsunod ni Satanas? (Pagkaulipon ug kamatayon.)

• Giunsa nimo pagkakita sa mga tawo nga nahimong ulipon sa dihang sila misunod ni
Satanas?

• Unsaon pagkamatay sa usa ka tawo kinsa nagsunod ni Satanas? (Siya espirituhanon
nga mamatay nga mobulag sa iyang kaugalingon gikan sa Dios.)

• Unsa ang katapusang katuyoan ni Satanas? (Paghimo sa mga tawo nga makalolooy,
sama kaniya.)

Kasulatan ug
Panaghisgutan

Kasulatan ug
Panaghisgutan

47



Si Elder ElRay L. Christiansen miila sa pipila ka mga taktika ni Satanas: “Si Satanas
nahibalo sa tanang mga laang. Siya nahibalo asa kita dali matandog sa mga pagtintal ug
unsaon kita pagdani aron sa pagbuhat og dautan. Siya ug ang iyang mga sinugo
mosugyot og dautan, mopakunhod sa pagkatinuod sa sala, ug mohimo sa dautan nga
madanihon” (sa “Q and A,” New Era, Hulyo 1975, p. 49).

• Unsa ang tulo ka mga taktika nga piho nga gisulti ni Elder Christiansen? (Si Satanas
mosugyot og sala, mopakunhod sa iyang pagkatinuod, ug mohimo niini nga madanihon.)

Isulat mosugyot og sala diha sa pisara.

• Unsa ang pipila ka mga sala nga sa kasagaran gisugyot ni Satanas sa batan-ong mga
tawo? Ilista ang mga tubag diha sa pisara. Pipila sa posibleng mga tubag mao ang
mosunod: pag-inom, pagtabako, pagpanikas, pagpamakak, pagpanakmit og mga baligya,
paggamit og mga druga, pagpamalikas, ug sekswal nga pagkaimoral.

• Sa unsa nga paagi si Satanas nag-impluwensya sa mga batan-ong mga tawo karon?

Isulat ang mopakunhod sa pagkatinuod sa sala diha sa pisara.

Balik ngadto sa mga lista sa mga sala. Pahataga og mga panig-ingnan ang batan-ong
mga lalaki sa mga pangatarungan nga gigamit ni Satanas sa pagsulay sa pagpakunhod
sa pagkatinuoray sa matag sala. Isulat ang mga tubag diha sa pisara diha sa tuo sa
matag sala. Posible nga mga tubag maglakip sa—

“Ang tanan nagbuhat niini.”

“Kini wala makapasakit kang bisan kinsa, busa unsay dautan niini?”

“Basta kausa lang dili makapasakit.”

“Kini makapasakit lamang kanako.”

“Kini dili sayop kon ang duha ka tawo maghigugmaay sa usag usa.”

• Unsa ang sayop uban niini nga mga pangatarungan? (Sila wala maghunahuna sa dugay
nga mga sangputanan sa sala, sama sa pagkawala sa pagtahud sa kaugalingon;
pagkawala sa pagkaespirituhanon; dili makahimo sa pag-adto sa misyon, maminyo sa
templo, o pagsulod sa celestial nga gingharian; ug ang mga pagbati sa kasakit sa mga
ginikanan ug sa uban.)

Kon motugot ang panahon, ikaw mahimong motimbang-timbang sa matag pangatarungan
ug itudlo ang pipila ka mga hinungdan nga wala moapil.

Isulat diha sa pisara mihimo sa sala nga daw madapiton.

• Giunsa pagsulay ni Satanas sa paghimo niini nga mga sala nga daw madapiton? (Siya
mihatag og gibug-aton sa ilang makalingaw nga mga bahin ug mihimo kanila nga daw
inila nga butang aron buhaton.)

• Unsa ang pipila sa mga himan nga siya migamit aron sa pagsulay sa paghimo sa sala
nga daw madanihon? (TV, mga sine, mga basahon, mga magasin, mga pagpugos gikan
sa kapareha og edad.)

• Giunsa nga ang pipila ka mga pagmantala misulay sa paghimo sa sala nga madapiton?
(Kini pagaubanan sa alcohol ug tabako uban sa pagkainila, katigayunan, ug
pagkakulbahinam. Kini magpakita sa mga madanihon ug dungganon nga mga tawo nga
migamit niadtong mga produktoha.)

Kinutlo Ipasabut nga si Satanas nakaila kanato ug sa atong mga kahuyang. Siya nahibalo unsa
nga mga sala ang isugyot ug kanus-a isugyot ngadto kanila—kasagaran kon kita gikapoy
o nawad-ag kadasig. Si Presidente David O. McKay miingon: “Ang imong labing dako nga
kahuyang mao ang punto diin si Satanas mosulay pagtintal kanimo, mosulay sa pagdaug
kanimo; kon ikaw mihimo sa imong kaugalingon nga naluya, siya modugang niana nga
mga kaluya” (“The Temptation in Life,” Improvement Era, July 1968, p. 3).

• Unsa ang imong labing dako nga kahuyang? Giunsa kamo pagtintal niana nga erya?
Unsa ang inyong buhaton aron paglig-on sa inyong kaugalingon niana nga natad? (Ayaw
patubaga og kusog ang batan-ong mga lalaki.)

Mga pangutana nga
makapahunahuna

Pisara ug
panaghisgutan
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Panaghisgutan • Sa unsang mga higayona nga kita labing ubos nga makahimo sa pagpakigbugno sa
pagtintal? (Mga tubag kinahanglan maglakip kon kita mawad-an og kadasig; kon kita
pisikal ug mental nga naluya; kon kita maghunahuna nga kita makabuntog sa pagtintal nga
walay pagtabang sa Ginoo; kon kita nakiglalis uban sa mga higala, mga ginikanan, o mga
pangulo sa Simbahan.)

Ipasabut nga usa sa labing epektibo nga mga taktika ni Satanas mao ang hinayhinay nga
pagdala kanato gikan sa unsa ang matarung ngadto sa unsa nga sayop. Kini dili
magsapayan kaayo kaniya kon kini ba moabut og duha ka mga semana o duha ka mga
tuig sa pagdala kanato sa pagbuhat sa usa ka grabe nga sala, basta siya makakita nga
kita mahimong labaw nga andam sa pagpaminaw sa iyang mga sugyot.

Kon si Satanas motintal kaninyo sa paghimo og grabeng sala sa sinugdanan, ikaw dili gani
maghunahuna niini. Bisan pa niana, siya mahimong makatintal kanimo uban sa unsa nga
daw gamay o dili mahinungdanon nga mga sala. Dayon sa hinayhinay siya mosugyot
kanimo sa labaw ka dagko ug labaw ka dagko nga mga sala hangtud nga siya makatintal
kanimo sa pagbuhat sa usa ka butang nga sa sinugdanan wala gayud nimo hunahunaa.

• Giunsa nimo pagkakita ni Satanas nga mihimo niini nga pamaagi uban sa magkalahi
nga mga matang sa pagtintal?

Kita Makabatok ni Satanas

Ang Perlas nga Labing Bililhon mitala sa usa ka interbyu nga ang propeta Moises anaa
uban sa Dios diin sa maong higayon ni Moises nakigsulti uban sa Dios nawong sa
nawong. Human ang Dios mipahawa, si Satanas mipakita ni Moises ug misugo ni Moises
sa pagsimba kaniya. Si Moises nakakita sa himaya sa Dios ug nakaila ni Satanas isip usa
ka mangingilad.

Basaha ang tubag ni Moises ngadto ni Satanas makita diha sa Moises 1:18–22.

• Sa unsang paagi si Moises naluwas gikan sa gahum ni Satanas? (Siya nagpadayon sa
pagtawag sa Dios ug misugo ni Satanas sa pagpahawa.)

• Unsa ang imong gibuhat sa malampuson nga pagbatok sa mga pagtintal ni Satanas?
Kinutlo “Sa dihang siya gihagit, si Satanas nasuko, ingon nga siya uban ni Moises. Siya misinggit

uban sa usa ka kusog nga tingog, nagkurog, ug napakyas, ug siya mipalayo ni Moises
kinsa matinuoron. Wala na siyay laing mahimo. Siya mobiya gayud kon ikaw moingon,
‘Pahawa gikan kanako, Satanas.’ Matag kalag kinsa adunay pagkamortal labaw kalig-on
kay ni Satanas, kon kana nga kalag matinuoron“ (Spencer W. Kimball, ”The Blessings and
Responsibilities of Womanhood,“ Ensign, Mar. 1976, p. 71; italics gidugang).

Panapos
Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki nga magmalig-on sa ilang pagkamatinuoron sa pagbatok

ni Satanas ug sa iyang mga pagtintal. Hatagi pag-usab og gibug-aton ang katinuod nga si
Satanas walay gahum ibabaw kanato kon kita mobatok kaniya.

Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa tinuoray nga paghunahuna unsa ang mahuyang nga
punto nga si Satanas mosulay sa paghasmag diha sa ilang kaugalingong mga kinabuhi.
Ipasulat kanila diha sa ilang inadlaw nga mga talaan ang duha ka mga paagi nga sila
makabuntog niining mahuyang nga punto.

Sugilanon sa
kasulatan
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Pag-ampo

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut nga pinaagi sa matinuoron, matinguhaon nga pag-
ampo siya mahimong labaw nga maduol ngadto sa iyang Amahan sa Langit.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan: mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Paghimo og kopya sa ighahatag nga basahon “Pagdapit sa Pakigsulti uban sa Dios”
alang sa matag batan-ong lalaki.

3. Ipakita ang hulagway 3, Enos Nag-ampo (hulagway 305 usab diha sa Mga Hulagway sa
Ebanghelyo [34730]).

MUBONG SULAT Pipila sa batan-ong mga lalaki panagsa ra nga mag-ampo sa kinaugalingon o mahimong
wala gayud maghimo sa kinaugalingon nga pag-ampo. Bisan gani alang niadtong kinsa
nag-ampo sa matag adlaw, ang kalidad sa ilang mga pag-ampo mahimong magkalahi.
Ang uban mosiksik pa sa mga panalangin sa pag-ampo ngadto sa ilang Amahan sa
Langit. Ang uban mahimong nakadawat sa daghang mga tubag sa pag-ampo. Bisan tuod
ang kasinatian sa tinagsa nga mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari magkalahi, ang
katuyoan niini nga leksyon mao ang pag-uswag sa ilang tinguha sa pag-ampo matag
adlaw aron sa paghatag og mga pasalamat ngadto sa atong Langitnong Amahan ug sa
pagdawat sa panabang ug mga panalangin pinaagi sa pag-ampo.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Basaha o isaysay ang mosunod nga sugilanon:

“Si Ron Clark. . .dili gayud [makalimot niadtong hapona]. Siya naghigda nga nadat-ogan
ilalum sa duha ka tonilada nga trak sa baka diha sa kinahiladman sa dal-og. Sa iyang kilid
mao ang pipila sa iyang labing suod nga mga higala—patay. Naglibot kaniya mao ang
duguon nga dautang hitabo nga miresulta sa dihang ang dakong trak nahulog patalikod
diha sa usa ka pangpang, nagdala sa bililhong gibug-aton sa 45 ka mga tawo. Karon 12
niadtong 45 namatay. Labaw sa kawhaan ang nasamdan. Si Ron natak-upan duol sa
atubangan sa dakong sakyanan diin didto ang labing bug-at. Ang iyang apapangig
hilabihan ang pagkalisa sa dihang ang trak nahagsa, ug ang iyang walang bitiis nadugmok
ilawom sa trak. . . .

“Si Ron ang katapusang gibira gikan sa nalumpag. Sa wala madugay, siya gidala ngadto
sa Ospital sa Panguitch [Utah], ang iyang banay miabut gikan sa Provo [Utah].

“ ‘Ako maayo ra, Mama,’ siya miingon.

“Kining 16 ka tuig ang panuigon nga Explorer [Skawt] mipakita sa talagsaon nga kaisug.
Ug pipila ka mga adlaw sa ulahian siya gitawag aron pagpakita sa malagmit hilabihan pa
gani kadako nga kaisog.

“Siya gipapauli, diin siya pakan-on pinaagi sa usa ka straw tungod kay dili hapit mairog
ang iyang maayo kaayong pagkahubag nga apapangig. Siya hapit dili makasulti. Siya dili
makakanta. Alang ni Ron kadto hilabihan ka grabe. Sa tibuok niyang kinabuhi siya
nakadala og dakong gahin sa katahum ug kalipay ngadto sa mga kinabuhi niadtong kinsa
nakadungog sa iyang dili ikatandi nga tingog. . . .

“Atubangan niya karon [mga] haya ni Gordon ug. . .sa gitipon nga paghaya alang sa lima
sa iyang labing suod nga mga higala. Si Ron makalihok lamang og gamay uban sa
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panabang sa mga sungkod sa dihang ang presidente sa istaka, si Ben E. Lewis, mitawag
kaniya.

“ ‘Ronnie,’ siya miingon, ‘ang mga banay buot nga ikaw mokanta diha sa mga tulumanon
sa paghaya.’

“Unsaon niya? Ang iyang apapangig hilabihan kahubag aron lihokon.

“ ‘Ikaw makahimo niini,’ si Presidente Lewis misaad, ‘Kon ikaw mag-ampo, ug kon ikaw sa
tinuoray gusto.’

“Siya sa tinuoray gusto gayud. Ang sunod nga pipila ka mga adlaw napuno uban sa pag-
ampo. Siya nasayud nga ang Ginoo lamang ang makatabang kaniya sa pagtuman niining
dili katuohan nga tahas.

“Sa buntag sa paghaya siya dili makakaon; ang apapangig migahi, ug siya nagsulti uban
sa gitak-om nga mga ngipon. Ang unang pagbansay usa ka kapakyasan. Uban niadtong
gitak-om nga mga ngipon siya dili makapagawas og tingog o gahum sa pagpadayon.
Apan siya nakahatag na sa iyang saad.

“Ang iyang matinguhaon nga mga pag-ampo nagpadayon hangtud sa panahon nga siya
naglingkod uban sa iyang igsoong lalaki nga si Bob diha sa koro sa. . .Tabernakulo sa
Provo.

“Dayon sa kalit lang, mga minuto sa dili pa siya mokanta, usa ka dili matukib nga pagbati
sa kalinaw ang miabut diha kaniya, ug si Ron milingi sa iyang igsoong lalaki, ‘Ako
makalihok na sa akong apapangig!’ siya mihunghong. ‘Akong gibati nga maayo ra!’

“Iyang gipunit ang iyang mga sungkod, nagtakiang nga miadto sa organ, ug uban sa
luyahon nga pahiyom miyango sa organista nga si Byron Jensen. Ang batan-ong Explorer
taas nga mibarug ug mitan-aw sa ubos diha sa mga lungon nga gitabonan sa mga bulak
nga gisudlan sa mga lawas sa lima ka mga higala nga iyang nakauban hapit sa tibuok
niyang kinabuhi. Unsaon niya pagkanta?

“Ang iyang tingog mitaas, maanindot ug ligdong. ‘Unta ang buotang Ginoo manalangin ug
magbantay kaninyo. . . .’ Ang walay pagduhaduha nga mga nota mipuno sa tabernakulo
ug mikayab ngadto sa langit uban sa hangin sa ting-init.” ‘Pun-a ang imong mga damgo
uban sa matam-is nga umaabut. Dili igsapayan unsa unta ang mahimo. . . .’ Ang huni
makusog hangtud sa katapusan, apan unya. . .dili siya makapadayon. Siya mikurog, unya
mihunghong, ‘. . .hangtud kita magkita pag-usab.’

“Mga luha midagayday sa mga nawong sa kalim-an ka gatos nga nagbakho nga mga
tawo nga nagpundok diha sa tabernakulo—mga luha dili lamang alang sa lima ka mga
batan-ong lalaki kinsa gikuha na, apan mga luha usab alang sa batan-ong Explorer nga
may naghubag nga apapangig.

“Kabahin niadtong apapangig—human dayon sa pagkanta, kini migahi pag-usab, ug mga
semana ang milabay una pa si Ron makanganga niini.

“Walay usa nga makasulti ni Ron nga ang mga milagro dili mahitabo. . . . Apan ang mga
milagro dili mahitabo uban lamang sa ilang mga kaugalingon. Kini nagkinahanglan og
tinuod nga hugot nga pagtuo, matinuoron nga mga pag-ampo, ug daghang kinaugalingon
nga paningkamot. Niini nga bahin, ang tanan nasangkapan sa tumang kadaghan pinaagi
sa hilabihan ka lig-on nga batan-ong lalaki” (Love Wright, “With Trust in God,” Improvement
Era, Aug. 1967, pp. 42–43).

• Unsa sa imong hunahuna ang gibati niining batan-ong lalaki kalabut sa gahum sa pag-
ampo? Ngano?

• Giunsa nga ang pag-ampo mitabang kanimo sa pagbuhat og usa ka butang nga imong
gihunahuna nga dili nimo mahimo?

Ipakigbahin ang bisan unsa nga mga kasinatian sa batan-ong mga lalaki nga sila malagmit
aduna. Ang mga milagro wala kinahanglana nga dako, sama sa giasoy niini nga sugilanon,
apan mahimong yano, matag adlaw nga mga tahas diin sila natabangan tungod sa ilang
mga pag-ampo. Pag-andam aron magpakigbahin og usa ka kasinatian nga imong
kaugalingon kon kinahanglanon aron sa pag-awhag og panaghisgutan.
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Ang Pag-ampo Maoy Usa ka Pakigsultihanay Uban sa Atong Amahan sa Langit
Panaghisgutan • Kanus-a kita makahibalo nga sayon ang pag-ampo? Ngano?

Ipahatag sa batan-ong mga lalaki ang piho nga mga tubag.

• Kanus-a kita makahibalo nga lisud ang pag-ampo? Ngano?

Ipahatag sa batan-ong mga lalaki ang piho nga mga tubag.

• Unsa ang kalainan tali sa “pagsulti” lamang sa atong mga pag-ampo ug mag-ampo
uban sa tinuoray nga tuyo?

Kalihokan sa kasulatan Hatagi ang matag batan-ong lalaki og kopya sa ighahatag nga basahon “Pagdapit sa
Pagpakigsulti uban sa Dios.” Basaha ug hisguti ang matag usa sa mga bersikulo diha sa
ighahatag nga basahon. Ipasulat sa matag batan-ong lalaki ang ulhanan nga mga pulong
gikan sa mga kasulatan diha sa tuo sa pakisayran nga kasulatan.

• Unsaon naton “pag-ampo kanunay”?
• Unsa ang gipasabut niini nga mag-ampo diha sa imong kasingkasing? Dili ba kita
gitudloan nga kon kita mag-ampo, kita kinahanglan mag-ampo og kusog?

Ang mosunod nga kinutlo mahimong motabang kanimo niini nga panaghisgutan:

“Ikaw sa tinuod makasulti ngadto sa Ginoo sa walay paglihok sa imong mga ngabil. Ikaw
mahimong molingkod diha sa lawak klasehanan ug maghunahuna og usa ka pag-ampo, o
maglakaw labang sa kampus ug diha sa imong hunahuna pakigsulti sa Ginoo. Ikaw
mahimong hilum nga mag-ampo samtang anaa taliwala sa pundok. Apan matag karon ug
unya, diha sa kahilum sa imong kaugalingong lawak, luhod ug pakigsulti og kusog ngadto
sa Ginoo. Pakigsulti kaniya bisan unsa ka dugay sa buot nimong isulti sa mga butang nga
imong gibati diha sa kinahiladman sa imong kasingkasing. Sultihi siya sa imong mga
kapakyasan, sa imong tinguha sa pag-uswag, sa imong mga tinguha nga makahimo sa
pagkab-ot sa imong mga damgo. Hangyoa siya sa pagpadayag nganha kanimo unsa ang
imong gikinahanglan nga buhaton aron makaplagan ang imong kapalaran” (George
Durrant, Someone Special, Starring Youth [Salt Lake City: Bookcraft, 1976], p. 63).

• Giunsa nga ikaw natabangan uban sa paghalad sa mga pag-ampo diha sa imong
kasingkasing?

Panapos
Kinutlo Ipasabut nga aron sa pagtabang kanato sa atong mga paningkamot nga mopaduol

ngadto kaniya, ang Langitnong Amahan mitudlo kanato pinaagi sa atong modernong mga
pangulo unsaon sa pag-ampo. Basaha ug hisguti ang mosunod nga mga sugyot gikan ni
Obispo H. Burke Peterson:

“Samtang ikaw bation sa panginahanglan sa pagtug-an diha sa Ginoo o sa pagpalambo
sa kalidad sa imong mga pagbisita ngadto kaniya—aron mag-ampo, kon ikaw buot—
mahimo ba nga ako mosugyot og usa ka pamaagi nga sundon: adto diin ikaw mahimong
mag-inusara, adto diin ikaw makahunahuna, adto diin ikaw makaluhod, adto diin ikaw
makasulti og kusog ngadto kaniya. Ang lawak katulganan, ang lawak kaligoanan, o ang
lawak tipiganan mahimo na. Karon, ihulagway siya diha sa imong hunahuna. Hunahunaa
kang kinsa ikaw nakigsulti, ikontrol ang imong mga hunahuna—ayaw sila palatagawa,
tawag kaniya ingon nga imong Amahan ug imong higala. Karon sultihi siya sa mga butang
nga ikaw sa tinuoray gibati sa pagsulti kaniya—dili puol nga hugpong sa mga pulong nga
adunay gamayng kahulugan, apan pagbaton og matinuoron, kinasingkasing nga pakigsulti
uban kaniya. Salig diha kaniya, pangayo kaniya og pasaylo, pangaliyopo ngadto kaniya,
paglingaw kaniya, pasalamat kaniya, ipahayag ang imong gugma diha kaniya, ug dayon
paminaw alang sa iyang mga tubag. Ang pagpaminaw maoy usa ka mahinungdanon nga
bahin sa pag-ampo. Mga tubag gikan sa Ginoo moabut sa hilum—hilabihan gayud
kahilum. Sa pagkatinuod, pipila lamang ang makadungog sa iyang mga tubag nga
madunggan sa ilang mga dunggan. Kita kinahanglan gayud maminaw og maayo o kita dili
gayud makaila kanila. Kadaghanan sa mga tubag gikan sa Ginoo bation diha sa atong
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kasingkasing ingon nga usa ka init kahayahay nga pagpahayag, o sila mahimong moabut
isip mga hunahuna sa atong alimpatakan. Sila moabut ngadto niadtong kinsa andam ug
kinsa mga mapailubon pa” (sa Conference Report, Oct. p. 13; o Ensign, Jan. 1974, p. 19).

Hagit Hagita ang matag batan-ong lalaki sa pagbutang og usa ka bitoon sa duha ka mga
kasulatan diha sa pagdapit ug sa pagbuhat sa hilabihan sa talagsaon niadtong mga bahin
sa pag-ampo karong semanaha.

Pagdapit sa Pagpakigsulti uban sa Dios

Kinsa: Moroni 7:48

Ngano: 2 Nephi 32:9

1 Mga Taga-Tesalonica 5:18

Santiago 1:5

Mateo 7:7–8

3 Nephi 18:15

Unsaon: 3 Nephi 19:6

Moroni 10:4

Diin: Mateo 6:6

D&P 19:28

Kanus-a: Alma 34:21

1 Mga Taga-Tesalonica 5:17

Saad: Alma 37:37

3 Nephi 18:20
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Pagpuasa

TUMONG Matag batan-ong lalaki makaamgo nga ang tinuoray nga pagpuasa makadala diha kaniya
sa dakong espirituhanong gahum ug dugang mga panalangin gikan sa Ginoo.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Usa ka lapis ug piraso nga papel alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Pagtuon pag-ayo sa Isaias 58:6–10.

3. Kon ang Family Home Evening Video Supplement (53276) anaa diha sa imong dapit,
pag-andam aron sa pagpakita sa bahin 15, “Ang Balaod sa Puasa.”

MUBONG SULAT Pagpuasa maoy usa ka pulong nga mosangput og daghang mga hunahuna ug mga
pagbati diha sa nagtubo nga bag-ong ulitawo. Diha sa panahon diin ang iyang kagana
nagtubo, siya malagmit makakaplag niini nga lisud sa pagtuman sa husto nga puasa.
Hatagi og gibug-aton ang positibo nga mga aspeto sa puasa. Ang batan-ong mga lalaki
kinahanglan makasabut sa relasyon tali sa pag-ampo ug pagpuasa, ug sila kinahanglan
makasabut nga sila makapalambo sa pagtuman sa balaod sa puasa.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Usa ka Husto nga Puasa
Pasulit Hatagi ang matang batan-ong lalaki og piraso nga papel ug usa ka lapis. Pabutangi og

numero sa batan-ong mga lalaki ang mga papel gikan sa usa hangtud sa napulo. Ipasabut
nga sila adunay mubo nga “tinuod-dili tinuod” nga pasulit aron sa pagsuta unsa ka
daghan ang ilang nahibaloan kalabut sa pagpuasa.

Tinuod o Dili Tinuod

1. Ang pagpuasa kinahanglan kanunay nga kawhaan ug upat ka mga oras.

2. Ang pagpuasa kinahanglan kanunay nga ubanan sa pag-ampo.

3. Ang pagpuasa mahimong adunay daghang mga katuyoan.

4. Ang pagpuasa makaayo alang sa espiritu apan makadaot alang sa lawas.

5. Ang pagpuasa usa ka sugo.

6. Ang pagpuasa maoy hingpit nga pagpugong gikan sa pagkaon lamang.

7. Tanan nga labaw sa walo ka mga tuig ang edad kinahanglan mopuasa nga wala 
igsapayan ang kahimsog.

8. Ang pagpuasa mohimo sa pag-ampo nga labawng makahuluganon.

9. Ang pag-ampo mohimo sa pagpuasa nga labawng makahuluganon.

10. Ang pagpuasa sayon.

Ipakorek sa matag batan-ong lalaki ang iyang kaugalingon nga papel. Paghimo og mubo
nga mga komentaryo. Ang husto nga mga tubag mao ang mosunod:

1. Dili tinuod: Usahay kini dili posible nga magpuasa sulod sa tibuok kawhaan ug upat ka
mga oras (tan-awa sa Joseph F. Smith, Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1939] p. 244).

2. Tinuod (tan-awa sa Gospel Doctrine, p. 238).
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3. Tinuod (kini pagahisgutan niini nga leksyon).

4. Dili tinuod.

5. Tinuod (tan-awa sa D&P 88:76).

6. Dili tinuod. Ang pagpuasa maoy usa ka pagpugong gikan sa pagkaon ug pag-inom 
(tan-awa sa Gospel Doctrine, p. 243).

7. Dili tinuod (tan-awa sa Gospel Doctrine, p. 244).

8. Tinuod.

9. Tinuod.

10. Mahimong tinuod o dili tinuod mag-agad kon unsa ka anad ang usa ka tawo sa 
pagpuasa.

Ipasabut nga ang usa ka husto nga pagtuman sa puasa sa Domingo naglakip sa
pagpugong gikan sa pagkaon ug pag-inom sulod sa duha ka nagsunod nga mga kan-
anan, motambong sa tigum sa puasa ug sa pagpamatuod, ug mohatag sa obispo sa
ubay-ubay nga halad sa puasa aron sa pagtabang pagsangkap alang sa mga timawa.
Dayag na lang, kita usab makapuasa sa mga panahon gawas sa Domingo sa puasa.

Mga Milagro Mahimong Mahitabo pinaagi sa Pagpuasa

Usa ka higayon usa ka tawo midala sa iyang anak nga lalaki, kinsa nasudlan og dautan
nga espiritu ngadto ni Jesus. Ang tawo mipasabut nga iyang gidala ang iyang anak nga
lalaki ngadto sa mga tinun-an ni Jesus apan nga sila dili makapapahawa sa dautan nga
espiritu. Human si Jesus nakapahawa niini gikan sa batang lalaki, ang mga tinun-an sa
miduol kaniya ug nangutana sa tago, “Ngano nga kami dili makapapahawa kaniya?
(Marcos 9:28).

• Unsa ang giingon ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an? (Ipabasa sa usa sa batan-ong
mga lalaki ang Marcos 9:29 alang sa tubag: “Kining matanga dili mahimo sa pagpagula
pinaagi sa bisan unsa gawas lamang sa pag-ampo ug pagpuasa.”)

Sugilanon “[Usa ka adunahan nga batan-ong obispo sa Honolulu] gitawag usa ka adlaw gikan sa
Ospital sa Queen sa pag-adto ug sa pagpanalangin sa usa ka batang lalaki kinsa adunay
polio. Usa ka lumad nga igsoong babaye mitawag kaniya. Siya mao ang iyang obispo, ug
siya miingon, ‘Obispo, mongari ka diri, ang akong batang lalaki gitakboyan og polio, ug
gusto ko nga mongari ka diri ug mangalagad ngadto kaniya ug manalangin kaniya.’ Sa
tibuok adlaw siya naghulat alang kaniya, ug ang obispo wala gayud magpakita. Sa tibuok
gabii siya wala gayud magpakita, sa sunod buntag siya wala gayud magpakita, apan sayo
sa hapon miabut siya. Siya misulti og masuk-anong mga pulong sa walay
pagpugongpugong. Siya mitawag kaniya sa tanang ngil-ad nga mga ngalan nga iyang
mahunahunaan. ‘Ikaw, akong obispo, ako mitawag kanimo ug misulti nga ang akong
batang lalaki anaa dinhi natakboyan sa polio, ug ikaw ang imong agalon, ikaw adunay
imong sakyanan; ikaw adunay nindot nga yate, ikaw aduna sa tanang butang nga imong
gusto; ug ang imong panahon imo ra sa imong kaugalingon; ug ikaw wala magpakita.
Ikaw karon pa lang gayud moanhi human sa tibuok adlaw.’ Human siya makasulti ug wala
nay mahunahunaan nga dugang ikatawag kaniya, ang obispo mipahiyom ug miingon,
‘Human nako ibutang ang telepono kagahapon, ako nagsugod sa pagpuasa, ug ako
nagpuasa ug nag-ampo sulod sa kawhaan ug upat ka mga oras. Ako karon andam na nga
mopanalangin sa imong batang lalaki.’ Pagkaalas singko nianang hapona ang batang
lalaki gipagawas na gikan sa ospital nga hingpit na nga naayo sa iyang polio: ‘. . .Kining
matanga dili mahimo apan pinaagi sa bisan unsa gawas lamang sa pag-ampo ug
pagpuasa.

“Karon ako nagduhaduha pag-ayo nga kon siya miadto pa lang dayon kagahapon
mahitabo ba kadto. Ako nagtuo nga ang pag-ampo ug ang pagpuasa gikinahanglan”
(Matthew Cowley, Matthew Cowley Speaks [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], p. 150).

Sugilanon Ipasabut nga ang mosunod nga sugilanon magsulti kalabut sa pipila ka mga ginikanan
kinsa gidasig sa pagdala sa ilang anak nga lalaki ngadto sa usa ka Kinatibuk-ang
Awtoridad alang sa usa ka panalangin.

Sugilanon sa
kasulatan
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“Mga usa ka tuig og kapin usa ka magtiayon miabut sa akong buhatan nga nagdala sa
gamayng batang lalaki. Ang amahan miingon ngari kanako, ‘Ang akong asawa ug ako
nagpuasa sulod sa duha ka mga adlaw, ug among gidala ang among gamayng batang
lalaki alang sa usa ka panalangin. Ikaw mao ang among gianhi.’

“Ako miingon, ‘Unsa ang nahitabo kaniya?’

“Sila miingon siya natawong buta, bungol ug amang, walay pagkabagay ang iyang kusog,
dili gani makakamang sa edad nga lima ka mga tuig. Ako miingon sa akong kaugalingon,
mao kini. ‘Kining matanga dili mahimo sa pagpagula gawas lamang sa pagpuasa ug sa
pag-ampo. Ako adunay masaligon nga hugot nga pagtuo diha sa pagpuasa ug sa mga
pag-ampo niana nga mga ginikanan. Akong gipanalanginan kadto nga bata, ug pipila ka
mga semana sa ulahian ako nakadawat og usa ka sulat: ‘Brother Cowley, kami nangandoy
nga ikaw makakita sa among gamayng bata nga lalaki karon. Siya mikamang na. Kon
kami molabay og bola tabok sa salug iya kining kamangon uban sa iyang mga kamot ug
mga tuhod. Siya makakita. Kon kami mopakpak sa among mga kamot ibabaw sa iyang
ulo siya molukso. Siya makadungog. ‘Ang medikal nga siyensya midawat na og kapildihan.
Ang Dios mipuli” (Matthew Cowley, Miracles, Brigham Young University Speeches of the
Year [Provo, Utah, 18 Feb. 1953], pp. 7–8).

• Giunsa nimo pagpakita nga ang mga milagro moabut pinaagi sa pagpuasa?

• Giunsa kamo pagpanalangin pinaagi sa pagpuasa?

Ipasabut nga dili tanang pagpuasa nanginahanglan og mga resulta sa milagroso nga
pagkaayo. Adunay daghang ubang mga katarungan alang sa pagpuasa. Sa pagkatinuod,
kadaghanan sa mga tawo magpuasa tungod sa mga katarungan gawas sa pag-ayo sa
sakit.

Ang Pagpuasa Labaw Pa Kaysa Pagpadayon nga Walay Pagkaon

Isulat ang pulong pag-ampo diha sa pisara, ug ipalista sa batan-ong mga lalaki sa ingon
ka daghan sa mga katuyoan diin ang usa ka tawo malagmit mag-ampo taman sa ilang
mahimo.

• Ang susama ba nga lista magamit kon atong papason ang pulong pag-ampo ug isulat
ang pulong pagpuasa?

Ipasabut nga ang unang mga paningkamot sa pagpuasa mahimong lisud ug mapakyason.
Kini daw susama lang sa pagpadayon nga walay pagkaon ug pag-inom. Bisan pa niana,
kini posible nga makaangkon og tinuod nga katagbawan pinaagi sa pagkat-on kalabut niini
ug pagbaton og espirituhanon nga mga kasinatian uban sa pagpuasa.

Ang labing maayo nga paagi sa pagkat-on sa ebanghelyo mao ang pagpuyo niini. Sa
sinugdanan, kadaghanan sa mga bata ug sa batan-ong mga tawo mopuasa tungod
lamang kay ang ilang banay mibuhat niini o tungod kay sila nagtuo nga kini mao ang
husto nga butang nga buhaton. Sila mahimong wala maghunahuna kon ngano nga sila
kinahanglan modili sa ilang mga kaugalingon sa pagkaon ug pag-inom sulod sa usa ka
adlaw. Sa pagkatinuod, pipila sa mga tawo mosuroy sa tibuok adlaw sa tingpuasa nga
Domingo nga gibati og kasubo alang sa ilang mga kaugalingon ug nangandoy nga ang
adlaw mahuman. Ipasabut nga kini nga mga matang sa mga hunahuna ug mga pagbati
normal. Bisan pa niana, samtang kita magpadayon sa pagpuyo sa balaod sa puasa ingon
nga kita angay gayud, kini mahimong labaw ka makahuloganon.

• Unsa ang pipila ka mga butang nga imong buhaton aron paghimo sa imong puasa nga
usa ka makahuloganon nga kasinatian? Isulat ang makahuloganon nga puasa diha sa
pisara, ug itala ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki. Siguroha nga ang mosunod nga
mga puntos gihunahuna.

1. Pagbaton og usa ka katuyoan sa pagpuasa.

Ipasabut nga gawas kon kita magpuasa uban sa usa ka katuyoan, ang atong pagpuasa
walay lain kon dili kagutom lang. Kon ang katuyoan lamang mao ang pagpadayon nga
walay pagkaon, nan ang pagkaon lamang ang atong gipunting. Sa laing bahin, kon ang
atong pagpuasa adunay katuyoan, bisan og yano lamang, ang katuyoan mao ang tunong
sa atong atensyon.

Pisara ug
panaghisgutan
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• Unsa ang kalainan tali sa pagpuasa ug sa dili pagkaon? (Ang pagpuasa mao ang usa ka
pagboluntaryo sa dili pagkaon ug pag-inom aron sa pagpaubos sa atong mga
kaugalingon ug labawng moduol ngadto sa atong Langitnong Amahan.)

Hatagi ang matag batan-ong lalaki og usa o duha sa mosunod nga mga kasulatan. Itugot
ang pipila ka mga minuto alang kanila sa pagbasa sa ilang gihatag nga mga pakisayran.
Ang matag usa naglakip og usa ka katuyoan alang sa pagpuasa. Ipasulti sa matag batan-
ong lalaki unsa ang katarungan nga gihatag sa iyang kasulatan alang sa pagpuasa. Ikaw
mahimong mosulti sa matag pakisayran ug mubo nga pamahayag diha sa pisara. Gamita
kini nga lista samtang kamo maghisgut unsa ang mga katuyoan nga maangkon sa batan-
ong mga lalaki sa pagpuasa.

2 Samuel 12:15–16 (Alang sa panabang aron sa pag-ayo sa masakiton.)

Isaias 58:6–7 (Aron pagtabang sa kabus.)

Mga Buhat 13:2–3 (Alang sa panabang sa pagpahigayon sa mga ordinansa.)

Mosiah 27:22–24 (Alang sa panabang sa paghinulsol.)

Alma 5:46 (Alang sa pagpadayag ug usa ka pagpamatuod.)

Alma 6:6 (Aron sa pagtabang sa dili mga sakop.)

Alma 17:3 (Alang sa pagpadayag ug sa tabang nga mahimong usa ka labawng maayo
nga maghupot sa pagkapari.)

Alma 17:9 (Alang sa panabang aron mahimong usa ka labawng maayo nga misyonaryo.)

Alma 45:1 (Aron sa pagsimba ug pagpahayag sa pasalamat.)

Helaman 3:35 (Alang sa dugang pagpaubos ug hugot nga pagtuo ni Kristo.)

Helaman 9:10 (Alang sa kalig-on sa mga panahon sa kagul-anan.)

D&P 88:76 (Aron sa pagtuman sa sugo sa Ginoo.)

• Giunsa nga ang pagpuasa sa usa niini nga mga katuyoan nakatabang kanimo?

2. Tipona ang pag-ampo uban sa pagpuasa.

• Unsa ang usa ka subong? (Usa ka panagtipon sa mga metal nga mohimong usa ka
magamit nga produkto nga labaw ka lig-on kay sa bisan unsa sa orihinal nga mga
sangkap sa ilang mga kaugalingon.)

• Giunsa nga ang panagtipon sa pagpuasa ug pag-ampo nakatabang kanimo nga
nahimong labaw ka lig-on?

Kinutlo Ipasabut nga sa pagdugang og pagpuasa sa atong mga pag-ampo mahimong matandi
sa usa ka magdudula nga gibati og pagbag-o pag-usab sa kabaskog ug kalig-on.

“Ang mga magdudula kadaghanan mosulti sa pag-angkon og ikaduhang kadaugan o
pagdawat og dugang kalig-on human sila makahatag sa tanan nga ilang mahimo. Usa ka
magdudula sa basketball, pananglitan, kinsa modula hangtud siya hilabihan na gayud
kakapoy mahimong mohinay ba o makapadayon sa pagdula og maayo bisan kini
malagmit hilabihan kaayo kalisud sulod sa usa ka panahon. Kon siya mopili sa naulahi ug
mopadayon sa pagdula og maayo, siya mahimong makaangkon sa iyang gitawag nga
ikaduhang pagdaug. Kining dugang nga kalig-on dili moabut, bisan pa niana, hangtud nga
ang magdudula mohatag sa tanan nga iyang mahimo, ug dugang pa” (John A.
Vandenberg, “Fasting,” Improvement Era, Feb. 1969, p. 71).

3. Hatag sa imong pagpamatuod.

Kini mahimo diha sa usa ka tigum sa puasa ug pagpamatuod, ngadto sa usa ka higala o
sa imong banay, o sa personal nga inadlaw nga talaan.

4. Paggugol og panahon sa pagpalandong sa mahinungdanong mga butang.

Kinahanglan kita moihap pag-usab sa atong mga panalangin, morebyu sa atong matarung
nga mga katuyoan, ug mohimo og mga plano alang sa kalamboan.

5. Tapusa ang puasa uban sa pag-ampo.

Kalihokan sa
kasulatan
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Panapos

Si Elder Thorpe B. Isaacson miingon: “Ang pagpuasa naglakip og hingpit nga pagpugong
gikan sa pagkaon ug pag-inom. Ang pagpuasa, uban sa pag-ampo, ang iyang kauban,
gihimo aron sa pag-uswag sa pagkaespirituhanon, aron pag-amuma og usa ka espiritu sa
debosyon ug usa ka gugma sa Dios, aron sa pagdugang sa hugot nga pagtuo diha sa
mga kasingkasing sa mga tawo, mao nga magsiguro og balaanong pabor; aron sa pag-
awhag og pagpaubos ug paghinulsol sa kalag; aron sa pagtabang sa pag-angkon sa
pagkamatarung; ug aron sa pagtudlo sa tawo sa iyang. . .pagsalig diha sa Dios; ug sa
pagpadali diha sa agianan sa kaluwasan niadtong kinsa mituman sa husto uban sa balaod
sa pagpuasa” (sa Conference Report, Apr. 1962, p. 67).

Pangutan-a ang batan-ong mga lalaki sa mosunod nga mga pangutana:

• Hangtud sa unsa nga ang-ang kita mopugong sa pagkaon ug pag-inom kon kita
magpuasa? (Sa hingpit.)

• Unsa ang kauban sa pagpuasa? (Pag-ampo.)

• Sa unsang paagi nga ang pagpuasa nakadugang sa imong pagkaespirituhanon ug sa
hugot nga pagtuo?

• Sa unsang paagi nga ang pagpuasa nakatabang kanimo nga mahimong labaw ka
mapainubsanon?

• Sa unsang paagi nga ang pagpuasa nakatabang kanimo sa pagkat-on sa imong
pagsalig sa Dios?

Panapos
Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagpili og piho nga katuyoan alang sa pagpuasa ug

sa paghimo sa pag-ampo nga usa ka mahinungdanong bahin sa ilang kasinatian sa
sunod higayon nga sila mopuasa.

Kinutlo ug
panaghisgutan
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Pagkamasulundon sa Dios 14
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut nga kita motuman sa Dios tungod kay kita nahigugma
kaniya ug nga ang pagkamasulundon magdala kanato og kalipay ug kagawasan.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Ikaw mahimong mohatag sa upat ka mga pagtuon sa kahimtang diha sa leksyon
ngadto sa nagkalain-laing batan-ong mga lalaki. Ipasaysay sa matag tawo nga
gihatagan sa iyang pagtuon sa kahimtang ug ipamuno sa panaghisgutan.

MUBONG SULAT Ipasabut nga kita nagpuyo sa usa ka kalibutan diin ang pagkamasulundon sa Dios
kadaghanan gitamay. Bisan pa niana, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakasabut
nga sa atong pagkat-on lamang sa mga balaod sa Dios ug sa pagsunod kanila kita
makakab-ot og tinuod nga kalipay ug kagawasan. Bisan tuod kita mahimong mosunod agi
og respeto o usa ka matang sa katungdanan, kita kinahanglan mosunod sa Ginoo tungod
kay kita nahigugma kaniya. Kon labaw kita nga mahigugma sa atong Amahan sa Langit,
labaw nga kita makasunod sa iyang tambag ug panig-ingnan. Isip tigtambag, ang imong
bahin mao ang pagpasalig pag-usab sa batan-ong mga lalaki nga pinaagi lamang sa
pagkamasulundon ngadto sa mahinungdanong mga balaod sa Dios sila makadawat sa
kalipay nga ilang gitinguha.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Basaha ug isaysay ang mosunod nga sugilanon:

Si Lawrence milingkod sa pagpangisda diha sa mga daplin sa suba duol sa umahan sa
banay. Kini usa ka maayong adlaw. Siya naghunahuna kalabut sa miaging tulo ka mga tuig
sukad ang iyang banay mibalhin ngadto sa umahan. Siya nahigugma sa malinawon nga
mga palibot, ang maayong mga higayon uban sa iyang banay, ug sa mga hayop. Ug
kadaghanan sa higayon siya gani nalingaw sa bug-at nga buhaton.

Kining hapona siya talagsaon nga nalipay. Ang iyang amahan, kinsa miadto sa dakbayan
sulod sa pipila ka mga adlaw, mobalik na. Sa kalit lang siya mibarug. Siya hapit gayud
makalimot— ang iyang amahan mihangyo kaniya sa pag-ayo sa karaang pasilonganan
alang sa bag-ong nati nga baka nga dad-on pagpauli. Sa tuman nga kadali nga iyang
mahimo, si Lawrence midagan pagpauli sa balay. Duha ka mga oras ang milabay siya
milingkod nga gikapoy. Siya nakahuman unsa ang gihangyo sa iyang amahan nga iyang
buhaton. Karon siya makapahulay na.

• Ngano sa imong hunahuna nga si Lawrence mihunong dayon sa pagpangisda aron sa
paghuman sa buluhaton nga gihatag kaniya sa iyang amahan?

• Sa unsang paagi nga ang miaging mga kasinatian ni Lawrence uban sa iyang amahan
mitino sa katarungan sa iyang kagustohan sa paghuman sa buluhaton?

Sugilanon ug
panaghisgutan



Kita Kinahanglan Motuman sa Ginoo Tungod kay Kita Nahigugma Kaniya

Isulat ang mosunod nga mga pulong diha sa pisara: Ang mga katungdanan mopahimo
kanato sa pagbuhat sa mga butang; ang gugma mopahimo kanato sa maayong pagbuhat
niini.

• Ngano nga ang pagkamasulundon sa tawo mag-agad sa iyang gugma?

• Kanus-a nga ikaw mituman tungod sa katungdanan o kahadlok?

• Kanus-a nga ikaw mituman tungod sa gugma?

Ipabasa sa batan-ong lalaki ang Juan 14:15. Hisguti ang iyang kahulogan. Isugyot nga ang
matag batan-ong lalaki momarka niini nga bersikulo.

• Unsa ka matinuoron kadtong mga tawo kinsa miangkon nga nahigugma sa Ginoo apan
mihimo og gamay nga paningkamot aron sa pagtuman sa iyang mga sugo?

Ipasabut nga adunay daghang mga panig-ingnan diha sa mga kasulatan sa mga tawo
kinsa mituman sa Ginoo tungod kay sila nahigugma kaniya. Kon ikaw nakahatag nang
daan sa mga buluhaton, ipapresentar sa batan-ong mga lalaki ang mosunod nga mga
pagtuon sa kahimtang; kon dili ba itudlo kini uban sa imong kaugalingon.

Ang kinabuhi ni propeta Elijah gihadlok sa Rayna Jezebel. Ang Ginoo misulti ni Elijah sa
pagtago sa iyang kaugalingon didto sa sapa nga Chereth. Ang mga kasulatan mitala og
usa ka yano, maanindot nga kamatuoran: “Busa siya miadto ug naghimo sumala sa
pulong ni Jehova” (1 Mga Hari 17:5). Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki momarka niini
nga hugpong sa pulong diha sa ilang mga kasulatan. Isulat sa pisara ang Elijah—miadto
ug mihimo. Ipasabut nga si Elijah wala makiglalis; siya wala mohatag og mga
pangatarungan; siya yanong “miadto ug mihimo.”

Si Lehi, usa ka propeta ug usa ka amahan, mihatag sa iyang mga anak og mga panudlo
ingon nga gipadayag sa Ginoo. Si Laman ug si Lemuel nakiglalis ug midumili, mitubag
nga kini usa ka malisud nga butang nga sila gihangyo sa pagbuhat (tan-awa sa 1 Nephi
3:5). Si Nephi nga buot mahibalo sa iyang Amahan sa Langit ug nga adunay dakong
gugma alang sa duha sa Langitnong Amahan ug sa iyang yutan-ong amahan, mitubag,
“Ako moadto ug mobuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo” (1 Nephi 3:7). Isugyot
nga ang batan-ong mga lalaki momarka niini nga hugpong sa mga pulong diha sa ilang
mga kasulatan. Isulat diha sa pisara Nephi—Ako moadto ug mobuhat.

Ang Batan-ong Joseph Smith mihurut sa gabii sa pagpaminaw ngadto sa anghel Moroni.
Sa sunod nga buntag, naluya tungod sa kasinatian pagkagabii, si Joseph gisugo sa
pagbalik ug sa pagsulti sa iyang amahan kalabut sa iyang mga kasinatian. Paminaw sa
mga pulong sa batan-ong Joseph: “Ako mituman; ako mibalik ngadto sa akong amahan
nga didto pa sa umahan, ug misaysay sa tibuok nga nahitabo ngadto kaniya” (Joseph
Smith—Kasaysayan 1:50). Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki momarka niini nga
kasulatan, dayon isulat diha sa pisara Joseph Smith-–mituman.

Sa dihang si Jesukristo nag-antus sa kasakit diha sa Tanaman sa Getsemani alang sa mga
sala sa tanang katawhan, siya nag-ampo, “Amahan ko, kon mahimo man, isaylo lang
kanako kining kopa; ngani dili sumala sa akong pagbuot, kon dili sa imo” (Mateo 26:39).
Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki momarka niini nga bersikulo, dayon isulat diha sa
pisara Jesus—sa imong (Langitnong Amahan) pagbuot.

Pagpamatuod Ipamatuod nga kon kita nahigugma sa atong Langitnong Amahan kita buot nga motuman
kaniya. Kon kita nakakaplag nga kini lisud sa pagtuman, kinahanglang kita molig-on sa
atong gugma alang sa Ginoo.

• Unsaon nimo paglig-on sa imong gugma alang sa Langitnong Amahan?

Pagkamasulundon Modala og Kagawasan ug Kalipay

Ipabasa sa usa ka batan-ong lalaki ang unang bersikulo sa himno “Hibaloi Kini, Nga ang
Matag Kalag Gawasnon” (Mga Himno, no. 240).

• Unsa ang gipasabut niini sa dihang kini miingon “nga ang Dios dili mopugos sa tawo
ngadto sa langit”?

Himno, kasulatan,
pisara, ug
panaghisgutan

Pagtuon sa
kahimtang 4

Pagtuon sa
kahimtang 3

Pagtuon sa
kahimtang 2

Pagtuon sa
kahimtang 1

Kasulatan nga 
mga pagtuon sa
kahimtang

Kasulatan ug
Panaghisgutan

Pisara ug
panaghisgutan

60



Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Juan 8:31.

• Unsaon nga ikaw “makapadayon” sa pulong sa Manluluwas?

• Unsa ang imong buhaton aron mahimong usa ka tinun-an?

Ipabasa sa batan-ong lalaki ang Juan 8:32.

• Unsa ang epekto sa kamatuoran ngari kanato kon kita mobale wala niini ug dili
mobansay niini sa atong mga kinabuhi?

Isulat ang mosunod nga mga pulong diha sa pisara:

Ipalista sa batan-ong mga lalaki ingon ka daghan sa mga butang nga ilang mahimo ubos
sa matag mga pamahayag. Pipila ka mga panig-ingnan mao ang—

Gawasnon gikan sa sala.
Gawasnon gikan sa sayop.
Gawasnon gikan sa kalibog.
Gawasnon gikan sa kabalaka.
Gawasnon gikan sa pagduhaduha.
Gawasnon gikan sa kaignorante.
Gawasnon sa paghimo sa maalamon nga mga pagpili.
Gawasnon nga iuswag diha sa pagkapari.
Gawasnon sa pag-adto sa misyon.
Gawasnon sa pagminyo diha sa templo.

Ipabasa sa batan-ong lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 130:20–21.

• Unsa ang mga sangputanan sa pagkamasulundon? (Mga panalangin.)

Ibutang ang mosunod nga paghulagway diha sa pisara:

• Kon kita makadawat sa mga panalangin ug nahimong malipayon, ngano nga kita human
niana adunay labaw ka dakong tinguha nga magmasulundon?

Paghulagway diha
sa pisara

Ang kamatuoran makahimo kanatong gawasnon
gikan sa—

Ang kamatuoran makahimo kanatong gawasnon
sa—
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• Unsa ang mahitabo samtang ang atong pagkamasulundon magkadugang? (Ang atong
mga panalangin modaghan.)

• Unsa ang atong bation samtang kita makadawat og dugang mga panalangin?

Idugang ang mosunod nga mga pulong sa pagpakita diha sa pisara sama sa mosunod:

• Uban sa unsa nga kinaiya kita kinahanglan motuman?

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58:29.

• Unsa ang ganti nga ihatag sa Langitnong Amahan niadtong kinsa motuman sa mga
sugo uban sa maduhaduhaon nga mga kasingkasing?

Panapos
Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag: “Ang pagkamasulundon mao ang unang balaod

sa langit, ang patukoranan diin ang tanang pagkamatarung ug pag-uswag nag-agad. Kini
naglakip sa pagtuman uban sa balaanong balaod, sa pakig-uyon ngadto sa hunahuna ug
kabubut-on sa [Dios]” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City:
Bookcraft, 1966], p. 539).

Ipamatuod nga ang matag sugo, kon tumanon, magdala og taas ug mahangturong
kalipay. Hangyoa ang matag batan-ong lalaki sa pag-ila og usa ka sugo nga iyang
nahibaloan nga lisud sa pagtuman tungod kay siya wala makasabut pag-ayo niini. Hagita
ang matag batan-ong lalaki sa hingpit nga pagtuman niana nga sulod sa usa ka bulan
samtang siya mag-ampo ug magtuon alang sa pagsabut ug pagtuo niini.

Pagpamatuod 
ug hagit
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Kahimayaan pinaagi sa 
Paghupot sa mga Pakigsaad 15

63

TUMONG Matag batan-ong lalaki magtinguha sa pag-andam sa iyang kaugalingon alang sa
kahimayaan.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Pag-andam og duha ka mga poster. Ang usa ka poster isulat ang Pagka-imortal mao
ang pagkabanhaw sa lawas sa unod ug bukog ngadto sa walay katapusang kinabuhi.
Usa a walay bayad nga gasa ngadto sa matag usa sa yuta, ang pagkaimortal mao ang
resulta sa pagkabanhaw ni Jesukristo. Diha sa lain nga poster, isulat ang Kahimayaan
maoy usa ka kinabuhing dayon, ang matang sa kinabuhi nga ang Dios nagpuyo. Kini
naglakip sa pagpadayon sa yunit sa banay sa kahangturan. Kadtong kinsa makaangkon.
Niini makabaton ug usa ka pagpanunod diha sa kinatas-an sa tulo ka mga langit sulod sa
celestial nga gingharian. Kini nga pagpanunod ihatag lamang niadtong kinsa nakaabut sa
piho nga mga kondisyon.

3. Sa dili pa ang tigum sa pagkapari andama ang pisara sa mosunod:

4. Pag-andam og mga kopya sa ighahatag nga mga basahon sa mga kinutlo nga gigamit
diha sa leksyon (mahimong sundon o dili)

MUBONG SULAT Ang labing dako sa tanang mga gasa nga atong madawat mao ang kahimayaan, o
kinabuhing dayon. Ang katinuod sa kahimayaan taas kaayo og labaw sa atong pagsabut
ug paghanduraw, apan kita nahibalo sa dalan: kini mao ang paghimo ug pagtuman sa
piho nga mga pakigsaad uban sa Ginoo. 

Ang kalig-on sa imong tinguha sa pag-angkon sa kahimayaan mahimong usa ka yawe sa
pagdasig sa batan-ong mga lalaki sa pagtinguha sa susamang katuyoan. Ipakita kanila
ang imong hugot nga pagtuo sa posibilidad sa kahimayaan ug sa imong determinasyon
sa pagkab-ot niini.

Kinabuhi sa
wala pa dinhi

sa yuta

Kahimayaan
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GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Tanang Tawo nga Matawo sa Yuta Makadawat sa Pagka-imortal; Mga Masulundon

Lamang ang Makadawat sa Kahimayaan

Ipasabut nga sulod sa mga gatusan ka mga tuig ang mga lalaki ug mga babaye natingala
kalabut sa kinabuhi lapas pa sa lubnganan. Ang pipila ka mga tawo wala magtuo sa
kinabuhi human sa kamatayon; ang uban naglaum nga adunay pipila ka matang sa
pagkatinuod niini.

Ipakita ang poster nga nagpatin-aw sa pagkaimortal. Ipangutana ang mosunod nga mga
pangutana (ang mga tubag anaa sa poster):

• Unsa ang angay nga imong buhaton aron sa pagdawat sa pagka-imortal?

• Kinsa ang makadawat sa pagka-imortal?

• Kinsa ang nakapahimo niini nga gasa nga posible?

• Sa unsang paagi nga kini nga gasa nahimong posible?

Ipasabut nga daghang mga tawo mahimong kontento na sa pagtinguha lamang sa pagka-
imortal tungod kay sila wala mahibalo nga aduna pay laing labaw. Ipakita ang poster nga
nagpatin-aw sa kahimayaan. Ang duha ang pagka-imortal ug kahimayaan mao ang mga
gasa gikan sa atong Amahan sa Langit.

• Giunsa nga ang kahimayaan lahi gikan sa pagkaimortal?

• Unsa ang angay nga imong buhaton aron makaangkon sa kahimayaan?

Itandi ang mga gikinahanglan alang sa pagka-imortal uban sa mga gikinahanglan alang sa
kahimayaan.

Ipasabut nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7 nagsulti kanato sa bili sa kahimayaan o
kinabuhing dayon, ingon nga kini usahay pagatawgon. Ipabasa og kusog sa batan-ong
lalaki ang kasulatan. Pamarkahi sa batan-ong mga lalaki kini nga bersikulo.

• Unsa ang gisulti niini nga kasulatan nga kinahanglan gayud atong buhaton aron sa pag-
angkon sa kahimayaan?

Niining punto diha sa panaghisgutan hatagi og gibug-aton, ang bahin sa kasulatan nga
nag-ingon, “Inyong pagatumanon ang akong mga sugo.”

Ang Kahimayaan Nagkinahanglan ug mga Ordinansa ug mga Pakigsaad
Panaghisgutan Ipasabut nga aron makasabut unsa ang gipaabut kanato sa atong Langitnong Amahan sa

pagtuman sa mga sugo kita kinahanglan nga mahibalo sa kahulogan sa duha ka mga
pulong: ordinansa ug pakigsaad.

• Unsa ang ordinansa? (Sa gawas, pisikal nga lihok, sama sa bunyag, nagsimbolo sa usa
ka kinahiladman nga pagtuo o pasalig.)

• Unsa ang usa ka pakigsaad? (Usa ka saad sa usag usa tali sa Dios ug sa tawo diin ang
tawo mosaad sa pagbuhat sa piho nga mga butang ug ang Dios mosaad sa piho nga
resulta.)

Si Presidente Spencer W. Kimball mipasabut sa usa ka pakigsaad nga atong gihimo dugay
na. Ipapaminaw sa batan-ong mga lalaki kon unsa ang ilang gisaad sa Langitnong
Amahan ug kanus-a sila mohimo niini nga saad:

“Kita mihimo og mga saad, balaanong mga saad, diha sa mga langit sa wala pa kita
moanhi niining mortal nga kinabuhi. . . .

“Kita mihimo sa mga pakigsaad. Kita mihimo niini sa wala pa kita modawat sa atong
kahimtang dinhi sa yuta. . . .

“Kita mipasalig sa atong mga kaugalingon ngadto sa atong Langitnong Amahan, nga kon
Siya mopadala kanato ngadto sa yuta ug mohatag kanato og mga lawas ug mohatag
kanato sa bililhon nga mga kahigayunan nga ikahatag sa kinabuhi sa yuta, kita mohimo sa
atong mga lawas nga limpyo ug nga magminyo diha sa balaanong templo ug mga

Mga kinutlo, pisara,
ug panaghisgutan
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Panaghisgutan

Poster ug
panaghisgutan

64



momatuto og usa ka banay ug motudlo kanila sa pagkamatarung. Kini usa ka balaanong
panumpa, usa ka balaanong saad” (“ ‘Be Ye Therefore Perfect’ ” [devotional address, Salt
Lake Institute of Religion, 10 Jan. 1975] p. 2).

• Kanus-a nimo gihimo ang pakigsaad nga gisulti ni Presidente Kimball?

• Unsa ang imong gisaad sa imong Amahan sa Langit?

Isulat ang mga tubag diha sa pisara ubos sa lingin nga nagrepresentar “Kinabuhi sa wala
pa dinhi sa yuta.” (Tan-awa sa panig-ingnan sa gipakita sa pisara sa katapusan niini nga
seksyon.)

Si Elder Howard W. Hunter mipasabut sa pipila ka mga butang nga atong kinahanglan nga
masayran ug tumanon aron nga kita makadawat sa kahimayaan. “Ang agianan ngadto sa
kahimayaan maayo kaayong gipatin-aw. Kita gisultihan sa pagbaton og hugot nga
pagtuo— hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo, ug maghinulsol niadtong mga
butang nga dili uyon sumala sa iyang mga pagtulun-an. Human niining kausaban sa
mental nga kinaiya, uban sa lig-on nga pagbag-o, kita kinahanglan gayud mopadayag sa
atong mga kaugalingon pinaagi sa pagpadayon ngadto sa mga tubig sa bunyag, sa ingon
niana mohimo og pakigsaad uban sa Ginoo sa pagtuman sa iyang mga sugo” (sa
Conference Report, Oct.. 1960, p. 109).

• Sumala ni Elder Hunter, unsa ang pipila ka mga butang nga kinahanglan gayud atong
buhaton aron sa pag-angkon sa kahimayaan?

Ilista kini diha sa pisara ubos sa lingin nga may timailhan “Kinabuhi sa Yuta.” (Tan-awa sa
panig-ingnan nga gipakita sa pisara.)

Kon ang usa ka batan-ong lalaki nabunyagan na siya mipakigsaad nga—

1. Modala sa mga palas-anon sa uban.

2. Mohimo nga usa ka saksi alang sa Dios, ug

3. Motuman sa mga sugo.

(Tan-awa sa Mosiah 18:8–10.)

Ipasabut nga kon kita motuman sa atong mga pakigsaad, ang Langitnong Amahan
mosaad sa paghatag kanato sa iyang Espiritu.

• Giunsa nimo pagbag-o pag-usab sa imong mga pakigsaad sa bunyag? (Pinaagi sa
takus nga pag-ambit sa sakramento.)

• Unsa ang gihatag kanimo sa Langitnong Amahan aron sa pagtabang kanimo sa imong
mga pakigsaad sa bunyag? (Ang gasa sa Espiritu Santo.)

• Unsaon sa pagtabang kanimo sa Espiritu Santo aron mahimong mahimayaon? (Moaghat
kanimo sa pagbuhat og maayo, motudlo kanimo sa tanang kamatuoran, motabang kanimo
nga makaila sa Dios ug ni Jesukristo, mousab sa imong kasingkasing aron ikaw dili na
magtinguha sa pagbuhat og dautan [tan-awa sa Mosiah 5:2].)

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 76:56–57.

• Unsa pay lain nga kinahanglan gayud buhaton sa batan-ong lalaki aron sa pagdawat sa
kahimayaan? (Modawat ug mopasidungog sa Melchizedek nga Pagkapari.)

Ipasabut nga laing ordinansa nga gikinahanglan sa kahimayaan mao ang pagtuga nga
gidawat diha sa templo. Ang mga pagtuga mao ang espesyal nga espirituhanong mga
panalangin nga motabang sa pag-andam sa usa ka tawo sa pag-uswag diha sa
gingharian sa Dios. Sama sa bunyag, kita usab mihimo og mga pakigsaad sa dihang kita
midawat sa atong mga pagtuga.

Kinutlo Ipapaminaw ang batan-ong mga lalaki alang sa mga saad nga atong gihimo sa dihang
kita midawat sa atong mga pagtuga diha sa templo.

Kita misaad sa Ginoo sa “pagtuman sa balaod sa estrikto nga hiyas ug pagkaputli, sa
pagkamanggiloy-on, sa pagkamabination, pagkamauyonon ug putli; sa paghalad sa
talento ug sa materyal nga mga katigayunan aron sa pagsangyaw sa kamatuoran;. . . sa
pagpaninguha sa tanang paagi sa pag-amot sa dakong pagpangandam nga ang yuta
mahimong andam sa pagdawat sa iyang Hari ang Ginoong Jesukristo” (James E.
Talmage, The House of the Lord, p. 84).
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• Unsa ang pipila ka mga butang nga imong isaad nga buhaton kon ikaw modawat sa
imong pagtuga?

Tan-awa ang kinutlo sa ibabaw. Idugang kini diha sa pisara.

• Unsa ang gipasabut sa paghalad sa talento ug sa materyal nga mga katigayunan aron
sa pagsangyaw sa kamatuoran?

Bisan kon ang usa ka batan-ong lalaki nakadawat sa tanang mga ordinansa ug mihimo sa
tanang mga pakigsaad, siya walay kasigurohan sa kahimayaan. Aron sa pagsuta unsa pay
lain nga kinahanglan buhaton sa batan-ong lalaki, basaha pag-usab ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 14:7. Ipabasa og kusog sa usa ka batan-ong lalaki ang kasulatan.

• Unsa ang kinahanglan gayud nga imong buhaton human ikaw makadawat sa
gikinahanglang mga ordinansa, mihimo sa gikinahanglang mga pakigsaad, ug misugod sa
pagtuman sa mga sugo? (Molahutay hangtud sa katapusan.)

Ipasabut nga adunay daghang mahinungdanong mga sugo nga kinahanglan atong
tumanon samtang kita molahutay hangtud sa katapusan.

• Unsa ang pipila niini nga mga sugo?

Kon aduna pay kasulatan, ikaw mahimong molista diha sa pisara ubos sa ulohan
“Kinabuhi sa Yuta.” Pipila ka posibleng mga tubag maglakip sa kasaysayan sa banay,
ikapulo, Pulong sa Kaalam, pagkamatinuoron.

Ang nakompleto nga pisara kinahanglan makita nga susama niini:

Kahimayaan Moabut gikan sa Pagkamasulundon ngadto sa Usa ka Mahigugmaong
Langitnong Amahan

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagtan-aw sa unang lista sa mga kinahanglanon
alang sa kahimayaan.

• Ngano nga kini bililhon alang kanimo sa pagbuhat sa tanan niini nga mga butang ug
molahutay hangtud sa katapusan?

Pipila sa mga panalangin sa pagkamasulundon gipasabut sa Doktrina ug mga Pakigsaad
132:20– 24. Ipabasa og kusog sa batan-ong lalaki kini nga kasulatan.

• Unsa nga mga panalangin ang naghulat niadtong kinsa magpuyo nga takus sa
kahimayaan? (Pagkadios, magbaton sa tanang mga butang nga anaa kanila, magpuyo
uban sa Dios, pagbaton sa mahangturong mga banay.)

• Giunsa ikaw pagpanalangin uban sa paghupot sa mga sugo?
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Ipasabut nga sama nga si Jesukristo gisaaran sa tanan nga ang Amahan aduna, kita usab
makadawat sa tanang gahum ug kagamhanan, mahimong mga tiglalang sa ubang mga
espiritu ug mga kalibutan.

Ipabasa sa batan-ong lalaki ang 1 Mga Taga-Corinto 2:9.

• Unsa ang gisulti niini nga bersikulo kalabut sa mga butang nga giandam alang niadtong
kinsa nahigugma sa Ginoo ug mihupot sa iyang mga sugo? (Kita dili gani makahanduraw
unsa kini kamahimayaon.)

Panapos
Pagpamatuod Ipamatuod nga ang kahimayaan usa ka talagsaon nga gasa ug panalangin niadtong kinsa

andam sa pagdawat niini—labaw ka dako kaysa bisan kinsa nga makahanduraw.

Pasaligi ang batan-ong mga lalaki nga kon sila matinguhaon nga motuman sa mga sugo,
mohupot sa ilang mga pakigsaad, ug maghigugma sa ilang isig katawo, sila makakab-ot
sa kahimayaan, ang labing dako nga gasa sa mahigugmaong Langitnong Amahan.

Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagrebyu niini nga leksyon sa ilang mga hunahuna
samtang sila moambit sa sakramento sa sunod nga higayon ug dayon itala ang ilang mga
pagbati diha sa ilang kinaugalingon nga inadlaw nga mga talaan.
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Mga Ikapulo ug mga Halad

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut unsaon nga siya makaamot ngadto sa kauswagan sa
gingharian sa Dios ug makadawat sa espirituhanon ug temporal nga mga panalangin
pinaagi sa pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad.

PAGPANGANDAM Mga materyal nga gikinahanglan:
1. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

3. Usa ka sobre sa ikapulo ug gamayng papel sa donasyon.

MUBONG SULAT Mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari usahay mag-atubang sa mahinungdanong mga
desisyon kalabut kon unsay buhaton sa ilang salapi. Isilsil diha kanila ang tinguha sa
paghatag sa tanan nga gihangyo sa Ginoo gikan kanila. Kon ilang buhaton, ang Ginoo
manalangin kanila.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Si Elder Boyd K. Packer misulti sa mosunod nga sugilanon diha sa kinatibuk-ang
komperensya:

“Pipila ka mga tuig ang milabay ako midumala sa usa sa atong mga misyon. Duha sa
atong mga misyonaryo nagtudlo sa maanindot nga banay, ug sila mipahayag sa ilang
tinguha nga magpabunyag, ug unya sila sa kalit lang nabugnaw. Ang amahan nakahibalo
kalabut sa ikapulo ug mipapas sa tanang umaabut nga mga tigum uban sa mga
misyonaryo.

“Ang duha ka masulub-on nga mga anciano mitaho ngadto sa presidente sa sanga, kinsa
siya mismo bag-o pang nakabig, nga siya mawad-an niining maayo kaayo nga banay sa
iyang sanga.

“Pipila ka mga adlaw ang milabay ang presidente sa sanga midani sa mga anciano sa
pagkuyog kaniya sa laing pagbisita ngadto sa banay.

“ ‘Ako nakasabut,’ siya miingon sa amahan, ‘nga ikaw nakahukom sa dili pagpasakop sa
Simbahan.’

“ ‘Husto kana,’ siya mitubag.

“ ‘Ang mga anciano misulti kanako nga ikaw nahasol kalabut sa ikapulo.’

“ ‘Oo,’ miingon ang amahan. ‘Sila wala mosulti kanamo kalabut niini’ ug sa dihang ako
kining nasayran, ako miingon, ‘Karon kana sobra ra nga pagpangayo. Ang among
simbahan wala gayud mangayo sa bisan unsa nga susama niana.’ Kami nagtuo nga kana
hilabihan ra gayud ka dako, ug kami dili mopasakop.’

“ ‘Sila ba misulti kanimo kalabut sa halad sa puasa?’ siya nangutana.

“ ‘Wala,’ miingon ang tawo. ‘Unsa kana?’

“ ‘Sa simbahan kami magpuasa sulod sa duha ka mga kan-anan matag bulan ug mahatag
og bili sa mga kan-anan aron itabang sa mga kabus.’

“ ‘Sila wala mosulti kanamo niana,’ ang tawo miingon. . . .
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“ ‘Sila ba mipasabut sa programa sa kaayohan diha kanimo?’

“ ‘Wala,’ miingon ang amahan. ‘Unsa kana?’

“ ‘Nan, kami nagtuo sa pagtabang sa usag usa. Kon adunay usa nga nanginahanglan o
nasakit o nawad-an og trabaho o anaa sa kahasol, kami gi-organisar aron sa pagtabang,
ug ikaw gipaabut nga motabang.’

“ ‘Sila misulti ba usab nga kami walay propesyonal nga kaparian? Kaming tanan moamot
sa among panahon, among mga talento, among katigayunan, ug pagbiyahe—ang tanan
aron sa pagtabang sa buhat. Ug kami walay bayad alang niini sa salapi.

“ ‘Sila wala mosulti kanamo bisan unsa niana,’ miingon ang amahan.

“ ‘Nan,’ miingon ang presidente sa sanga, ‘Kon ikaw misalikway uban sa gamay nga
butang sama sa ikapulo, kini tin-aw nga ikaw dili andam alang niini nga Simbahan. Tingali
ikaw nakahimo sa husto nga desisyon ug nga ikaw kinahanglan dili mopasakop.’

“Samtang sila mibiya, hapit isip usa ka ulahing hunahuna, siya milingi ug miingon,
‘Natingala ka ba ngano ang mga tawo mainandamon nga mobuhat sa tanan niining mga
butanga? Ako wala gayud makadawat og usa ka paningil sa ikapulo. Walay usa nga
mitawag aron sa pagkolekta niini. Apan kami mibayad niini—ug sa tanan nga uban—ug
miisip niini nga usa ka dakong kahigayunan.

“ ‘Kon ikaw makadiskobre ngano, ikaw duol na kaayo sa perlas nga labing bililhon, diin
ang Ginoo miingon nga ang magpapatigayon nga tawo andam sa pagbaligya sa tanan
nga anaa kaniya aron siya unta makaangkon niini.

“ ‘Apan,’ miingon ang presidente sa sanga, ‘kini imong desisyon. Ako naglaum lamang
nga ikaw mag-ampo kalabut niini.’

“Pipila ka mga adlaw sa ulahian ang tawo mipakita diha sa panimalay sa presidente sa
sanga. Dili, siya dili gusto nga mopahiluna pag-usab og higayon sa mga misyonaryo.
Kana wala na kinahanglana. Siya gusto nga mopahiluna og higayon sa bunyag sa iyang
banay. Sila kanunay nag-ampo, matinguhaong nag-ampo” (sa Conference Report, 
Oct. 1974, pp. 126–27; o Ensign, Nov. 1974, p. 88).

• Unsa ang hinungdan niini nga banay sa paghunahuna pag-usab sa ilang paghukom nga
dili mopasakop sa Simbahan?

• Adunay usa ka tawo nga miingon nga kini nagkinahanglan og hugot nga pagtuo, dili
salapi, sa pagbayad sa ikapulo. Mouyon ka ba o dili mouyon? Ngano?

Kita Kinahanglan og Magkat-on sa Pagbayad sa mga Ikapulo ug mga Halad

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 119:3–4. Isugyot nga
sila momarka niini nga kasulatan.

• Unsa ang ikapulo? (Ikanapulo sa atong “mga tubo sa matag tuig.”)

• Unsa ang mga halad? (Ang paghatag og salapi nga walay labut sa ikapulo, sama sa
mga halad sa puasa, kon kinahanglanon, aron pagagamit sa Simbahan.)

• Unsa ang mga kaayohan nga kamo aduna uban sa pagsugod diha sa kabatan-on sa
pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad? (Ang pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad
mahimong usa ka kinaiya, ug kini labaw kasayon sa pagtuman sa mga sugo.)

Sugilanon Ipasabut nga ang mosunod nga sugilanon nagpakita kon giunsa ni Presidente David O.
McKay pagkat-on isip usa ka batang lalaki sa kamahinungdanon sa pagbayad sa
matinuoron sa ikapulo. Tungod kay sila kulang sa salapi, kadaghanan sa mga tawo sa
panahon ni Presidente David O. McKay sa pagkabata mibayad sa ilang ikapulo “sa
matang” nga nagpasabut sila mihatag sa abut o mga hayop ngadto sa obispo isip ilang
ikapulo.

“Ako nagpasalamat sa akong yutan-ong amahan sa leksyon nga iyang gihatag sa duha ka
batang mga lalaki diha sa kumpayan sa panahon nga ang mga ikapulo bayran pinaagi sa
matang. Kami gipaadto sa umahan aron sa pagkuha sa ikapulo nga karga sa dagami, ug
dayon ibabaw sa kabahin sa kabalilihan diin kami nagkuha sa ikasiyam nga karga, diin
didto adunay niwang mga sagbot ug walay bili nga sagbot. Samtang kami nagsugod sa
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pagkarga sa dagami, si Papa mitawag, ‘Dili, mga anak, moadto ta sa taas-taas nga yuta.
Adunay timothy ug redtop didto. Apan usa sa batang lalaki mitawag pagbalik (ug ako
kadto), ‘Dili, atong kuhaon ang dagami taman sa anaa!’

“ ‘Dili, David, kana mao ang ikapulo nga karga, ug ang labing maayo dili kaayo maayo
alang sa Dios.’

“ ‘Kana mao ang labing epektibo nga sermon sa ikapulo nga sukad akong nadungog sa
akong kinabuhi” (Cherished Experiences in the Writings of President David O. McKay,
comp. Clare Middlemiss [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1955], pp. 19–20).

Panaghisgutan Unsa ang gitudlo sa amahan ni Presidente David O. McKay kaniya? (Kon kita mahigugma
sa atong Amahan sa Langit, kita gusto nga mohatag kaniya sa atong labing maayo kaayo.)

• Unsaon nato paggamit niini nga baruganan ngadto sa pagbayad sa atong ikapulo? (Kita
kinahanglan mobayad sa atong ikapulo pag-una ug dili mohulat ug dili mobayad kon
unsay nahabilin sa katapusan sa bulan.)

Kalihokan Ipakita sa batan-ong mga lalaki ang sobre ug papel sa donasyon. Hangyoa ang usa ka
batan-ong lalaki sa pagpasabut sa hustong paagi sa pagsulat sa papel sa donasyon.
Hatagi og gibug-aton nga kini mahinungdanon sa pagsulat sa papel sa donasyon nga
kompleto ug husto ug sa pag-imprinta sa atong ngalan nga managsama sa tanang
higayon.

Kinutlo “ ‘Kini posible alang sa matag usa kanato sa pagkat-on unsaon sa pagbayad sa atong
ikapulo, nga hingpit. . . . Ang usa kinsa nakakat-on unsaon sa pagbayad sa iyang ikapulo
nga hingpit usa ka malipayon nga tawo” (Harold B. Lee, Cram for Life’s Final Examination,
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 5 Jan. 1954], p. 6).

Pagbayad sa Usa ka Matinuoron nga Ikapulo Nagtabang sa Pag-abag sa Simbahan
Pagpamatuod Ipahayag ang imong pagpamatuod kalabut sa ikapulo ug ang kahigayunan sa pag-abag

sa pag-uswag ug paglambo sa Simbahan. Ang mga ikapulo ug mga halad sa puasa
gigamit sa Simbahan alang sa daghang nagkalain-lain nga mga katuyoan.

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghingalan sa pipila ka mga kagamitan alang sa
ikapulo. Posible nga mga tubag maglakip sa mosunod nga mga paggamit:

1. Aron sa pagtabang sa pagsangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa misyonaryong buhat.

2. Aron sa pagtukod ug pagpalungtad sa mga templo, mga kapilya, ug ubang mga
gambalay.

3. Aron sa pagdumala sa mga tulunghaan sa Simbahan, mga seminaryo, ug mga institute
sa Simbahan.

4. Aron sa pag-imprinta ug pag-apud-apod sa mga materyal sa leksyon.

5. Aron sa pag-abag sa panalapi alang sa kasaysayan sa banay ug buhat sa templo.

Kini mahinungdanon sa pagtabang sa batan-ong mga lalaki nga makasabut nga ang
Simbahan adunay higpit nga mga lagda mahitungod sa mga pundo sa ikapulo. Ang
ikapulo mainampingon nga gigasto human sa hilabihan nga pag-ampo, pagplano, ug
paghunahuna uban sa Kinatibuk-ang mga Awtoridad. Ang Simbahan migamit sa ikapulo
alang sa iyang pag-uswag ug pagkaylap. Kitang tanan nanginahanglan sa mga
panalangin nga moabut gikan sa pagtabang sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok
kalibutan.

Ang Pagbayad sa Matinuoron nga mga Ikapulo ug mga Halad Magdala og mga
Panalangin

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Malaquias 3:10, ug isugyot nga sila momarka niini
nga kasulatan.

• Unsa ang gisaad sa Ginoo niadtong kinsa mobalik sa ikanapulo sa ilang mga tubo
ngadto kaniya? (Siya moabli sa mga bintana sa langit ug mobubu og dagkong panalangin
diha kanila.)
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Kinutlo Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpaminaw alang sa mga panalangin nga moabut
gikan sa pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad samtang ikaw mobasa sa mosunod nga
pamahayag ni Elder John A. Widtsoe:

“Ang tigbayad sa ikapulo makapalig-on sa pakig-abin uban sa Ginoo. Kini mao ang labing
makalipay nga ganti. Pagkamasulundon ngadto sa balaod sa ikapulo, sama sa bisan unsa
nga laing balaod, magdala og usa ka lawum, hingpit nga kalipay sa kinahiladman, usa ka
katagbawan ug pagsabut nga mahimong maangkon lamang sa walay laing paagi. Ang
tawo mahimong sa tinuoray nga pagsabut usa ka kauban, bisan tuod ubos lamang, uban
sa Ginoo diha sa dakway, mahangturon nga programa nga gipaigo alang sa kaluwasan sa
tawo. Ang mga baruganan sa kamatuoran mahimong labaw ka tin-aw sa pagsabut; ang
pagpuyo niini labaw kasayon buhaton. Usa ka bag-o nga pagkaduol natukod tali sa tawo
ug sa iyang Magbubuhat. Ang pag-ampo mahimong labaw kasayon. Ang pagduhaduha
moatras; ang hugot nga pagtuo modasdas; ug ang pagkapiho ug kadasig mopabayaw sa
kalag. Ang espirituhanong pagsabut madugangan; ang mahangturong tingog madungog
nga labaw ka tin-aw. Ang tawo mahimong labaw ka sama sa iyang Amahan sa Langit” 
(sa Church Section, Deseret News, 16 May 1936, p. 5).

Ilista diha sa pisara ang mosunod nga mga panalangin nga gisulti ni Elder Widtsoe:

Panaghisgutan • Ngano sa imong hunahuna nga ang pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad mopalig-
on sa atong relasyon uban sa Dios?

• Sa unsang paagi nga ang pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad modugang sa atong
hugot nga pagtuo?

• Sa unsang paagi nga ikaw gipanalanginan uban sa pagbayad sa imong ikapulo?
Kinutlo Ipasabut nga si Elder Matthew Cowley misulti sa dagkong mga panalangin nga moabut

gikan sa pagbayad sa ikapulo ug ang pagkakauban sa Ginoo:

“Ang [Dios] usa ka talagsaon nga kauban, dili ba? Siya talagsaon. Ako gayud gusto nga
adunay usa ka kauban sa kinabuhi nga sama kaniya. Ako gusto nga anaa sa pamatigayon
uban sa usa ka tawo nga sama kaniya, nga adunay kauban nga moanhi kanato ug
moingon, ‘Ania, akong ihatag ang tanang puhunan aron sa pagsugod sa patigayon. Akong
ihatag ang tanang mga panalangin. Dayon, ikaw ang moatiman sa patigayon. Ayaw
kalimot kanako. Kon aduna nay mga tubo, ipabilin ang kasiyaman ka porsyento, ibalik
kanako ang napulo ka porsyento. Gamita ang imong kasiyaman ka porsyento sa bisan
unsa ang imong gusto, ug ang akong napulo ka porsyento akong ibutang og balik sa
patigayon. Dili ba kana talagsaon? Kana mao gayud ang matang sa kauban nga kita
aduna niini nga Simbahan. Kita mopabilin sa kasiyaman ka porsyento ug mogamit niini sa
bisan unsa nga atong gusto, usahay ngadto sa atong pagkalaglag. Kita mohatag kaniya
sa napulo ka porsyento ug ania nagbarug ang templo, ania nagbarug ang tabernakulo.
Siya mibutang sa tanan niini diha sa patigayon, ngadto sa iyang patigayon. Ang Dios
mosangkap sa panalapi niini nga Simbahan, mga kaigsoonan, kon kamo motuman sa
mga baruganan sa ebanghelyo” (Matthew Cowley Speaks [Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1954], pp. 76–77).

MGA PANALANGIN SA PAGBAYAD SA IKAPULO

Pakig-abin uban sa Ginoo
Hingpit nga kalipay sa kinahiladman
Panag-uban sa Ginoo
Labaw ka tin-aw nga pagsabut sa kamatuoran
Labaw kasayon nga pag-ampo
Nadugangan nga hugot nga pagtuo
Mga tubag sa mga pag-ampo
Kinaiya nga susama sa Dios
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Kinutlo Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpaminaw sa unsa ang giingon ni Elder Heber J.
Grant ug dayon mag-andam aron sa pagpasabut niini sa ilang kaugalingon nga mga
pulong: “Ako mohatag og saksi—ug ako nasayud nga ang saksi nga akong ihatag
tinuod—nga ang mga lalaki ug mga babaye kinsa hingpit nga matinuoron uban sa Dios,
kinsa. . .mibayad sa ilang ikanapulo [nakadawat] og kaalam diin sila makahimo sa
paggamit sa nahibilin nga kasiyaman, ug kini naghatag og dakong bili ngadto kanila, ug
sila dili makakab-ot og dugang uban niini kon unsa ang angay kon sila wala pa
magmatinuoron uban sa Ginoo” (sa Conference Report, Apr. 1912, p. 30).

Hatagi ang batan-ong mga lalaki sa kahigayunan sa pagpahayag sa ilang mga pagbati
kalabut niini nga pamahayag diha sa ilang kaugalingon nga mga pulong.

Panapos
Pagpamatuod Hatag sa imong pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pagbayad sa ikapulo ug sa mga

panalangin nga imong nadawat tungod sa ikapulo.
Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagbayad sa hingpit nga ikapulo ug sa pagpakigsulti

uban sa obispo o presidente sa sanga kalabut sa pagbayad sa ubang mga halad.
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut sa bili sa patriyarkal nga panalangin ug mag-andam sa
iyang kaugalingon sa pagdawat niini.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Usa ka lapis ug piraso nga papel alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Ikaw mahimong motudlo sa usa ka batan-ong lalaki kinsa nakadawat na sa iyang
patriyarkal nga panalangin aron sa pagpasabut giunsa niya pag-andam sa pagdawat sa
iyang panalangin. Kon wala pay usa ka batan-ong mga lalaki ang nakadawat sa
patriyarkal nga panalangin, pag-andam sa pagsulti sa imong kaugalingon nga
kasinatian.

MUBONG SULAT Ang usa ka patriyarkal nga panalangin usa ka personal ug sagrado kaayo. Tungod kay ang
usa ka tawo modawat lamang og usa ka patriyarkal nga panalangin, kining sagrado nga
kasinatian kinahanglan moabut sa panahon kon ang usa ka batan-ong lalaki nagtinguha
niini ug mibati nga andam sa pagpuyo ngadto sa iyang mga saad. Pipila sa batan-ong
mga lalaki mahimong nakadawat na sa ilang patriyarkal nga mga panalangin. Bisan kon
ang uban mahimong adunay igong kahingkod sa pagdawat niini karon, ang uban
mahimong dili. Dasiga ang batan-ong mga lalaki sa pag-andam alang sa usa ka
patriyarkal nga panalangin, apan ayaw pagpugsa sila sa pagdawat niini karong higayona.

Tungod sa personal nga kinaiyahan sa patriyarkal nga panalangin, ayaw basaha ang
imong kaugalingon nga patriyarkal nga panalangin ngadto sa batan-ong mga lalaki o
hisgutan kini sa detalya. Bisan pa niana, ang pagtuon sa imong patriyarkal nga panalangin
uban sa imong kaugalingon mahimong motabang kanimo pag-andam alang niini nga
leksyon.

Uban sa pagtugot gikan sa kaobispohan, ikaw mahimong modapit sa patriyarka sa
pagsulti ngadto sa batan-ong mga lalaki kalabut sa patriyarkal nga mga panalangin sulod
sa lima hangtud sa pulo ka mga minuto. Siya mahimong mosulti kalabut sa patriyarkal nga
mga panalangin sa kinatibuk-an o kalabut kon giunsa niya pagtuman sa iyang balaan nga
tawag.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna
Panaghisgutan • Nakapangandoy ba ikaw sukad nga ang Ginoo mohatag kanimo og pipila ka direksyon

diha sa imong personal nga kinabuhi?

• Sa unsang paagi nga ang Ginoo mihatag kanato og kinaugalingon nga pagpadayag
kalabut sa atong mga kinabuhi? (Pinaagi sa mga kasulatan, pag-ampo, ang Espiritu Santo,
mga ginikanan, mga pangulo sa Simbahan, ug patriyarkal nga mga panalangin.)

Ipasabut nga kita mga anak sa Dios. Sa dihang kita mibiya sa atong langitnong panimalay
aron sa pag-anhi sa yuta, ang Langitnong Amahan wala makalimot kanato. Hinoon, siya
buot manalangin kanato ug mogiya kanato aron sa pagbalik ngadto kaniya. Pinaagi sa
mga patriyarka nga ang Dios mitawag, siya mohatag kanato sa kinaugalingon nga
pagpadayag alang sa atong paggiya ug paghupay niini nga kinabuhi. Kini nga
pagpadayag gitawag og patriyarkal nga panalangin.



Ang Usa ka Patriyarkal nga Panalangin Usa ka Kinaugalingon nga Pagpadayag
gikan sa Langitnong Amahan

Pasulit Hatagi ang matag batan-ong lalaki og piraso nga papel ug lapis; dayon hatagi sa
mosunod nga pasulit aron sa pagtino unsa ang nahibaw-an sa batan-ong mga lalaki
kalabut sa patriyarkal nga mga panalangin. Pabutangi kanila og numero gikan sa usa
hangtud sa napulog duha ug dayon isulat ang tinuod o dili tinuod samtang ikaw mobasa
sa matag pamahayag.

1. Usa ka katuyoan sa patriyarkal nga panalangin mao ang pagsulti kanimo unsa ang
gipaabut sa Ginoo gikan kanimo. (Tinuod.)

2. Ikaw nagkinahanglan nga modawat og usa lamang ka patriyarkal nga panalangin sa
imong kinabuhi. (Tinuod.)

3. Ang usa ka patriyarkal nga panalangin mopahayag sa imong kaliwatan. (Tinuod.)

4. Ang kalainan lamang tali sa usa ka patriyarkal nga panalangin ug sa usa ka
panalangin nga ang imong amahan malagmit mohatag kanimo mao nga sila gihatag
sa magkalahi nga tawo. (Dili tinuod.)

5. Gawas kon ang patriyarka nakaila kanimo sa personal, siya dili makahatag kanimo sa
usa ka detalyado kaayo nga panalangin. (Dili tinuod.)

6. Ikaw kinahanglan labing ubos napulog siyam ka mga tuig ang panuigon aron
makadawat sa usa ka patriyarkal nga panalangin. (Dili tinuod, apan ikaw kinahanglan
nga aduna niini sa dili pa ikaw mosulod sa natad sa misyon.)

7. Ikaw kinahanglan gayud adunay usa ka rekomen gikan sa imong obispo aron sa
pagdawat sa usa ka patriyarkal nga panalangin. (Tinuod.)

8. Ang pagpuasa makatabang kanimo sa pag-andam sa pagdawat sa usa ka patriyarkal
nga panalangin. (Tinuod.)

9. Bisan kinsa sa imong mga higala mahimong makabasa sa imong patriyarkal nga
panalangin kon sila gusto. (Dili tinuod.)

10. Ang pagtuon sa imong patriyarkal nga panalangin kanunay makadasig kanimo sa
pagpuyo sa usa ka labaw ka maayo nga kinabuhi ug sa pagkab-ot sa imong mga
tumong sa kinabuhi. (Tinuod.)

11. Ikaw dili sa kanunay makahibalo unsaon nga ang imong patriyarkal nga panalangin
matuman. (Tinuod.)

12. Ang imong patriyarkal nga panalangin mapahinabo bisan unsa pa ang imong buhaton.
(Dili tinuod.)

Panaghisgutan Human sa paghatag sa pasulit, basaha pag-usab ang matag pamahayag, ug paghisgut
sa mga tubag sa batan-ong mga lalaki. Ang mosunod nga materyal gituyo aron sa
pagtabang kanimo sa pagtubag sa matag pamahayag. Wala kinahanglana nga ikaw
mogamit sa tanang materyal. Ikaw mahimong mopapresentar sa batan-ong mga lalaki sa
pipila niini.

1. Usa ka katuyoan sa usa ka patriyarkal nga panalangin mao ang pagsulti kanimo unsa
ang gipaabut sa Ginoo gikan kanimo. (Tinuod.)

Kinutlo Si Elder Le Grand Richards, mipahayag: “Kon kita makasabut diin kita gikan, nganong kita
ania dinhi, asa kita paingon, nan kita malagmit moabut sa gipangandoy nga dungguanan.
Kana mao ang tinuoray nga katuyoan sa usa ka patriyarkal nga panalangin, aron
mahimong makahubad ug makapadayag ngari kanato, pinaagi sa pagdasig sa labawng
Makagagahum, nganong kita ania dinhi ug unsa ang gipaabut gikan kanato” (“Patriarchal
Blessings, New Era, Feb. 1977, p. 4).

Ipasabut nga dili lamang nga ang usa ka patriyarkal nga panalangin misaad kanato og
mga panalangin, kini usab miila sa atong mga talento ug potensyal, ug mohatag kanato sa
mapanagnaon nga tambag, pasidaan, ug paggiya.
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2. Ikaw nagkinahanglan nga modawat og usa lamang ka patriyarkal nga panalangin sa
imong kinabuhi. (Tinuod.)

Kinutlo Sa 1947, ang Unang Kapangulohan misulat ngadto sa tanang mga presidente sa istaka
nga ang “tanan sa ingon nga mga panalangin gitala ug kadaghanan usa sa ingon nga
panalangin kinahanglan mahimong igo alang sa matag kinabuhi sa tawo” (sa Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966] p. 558).

3. Ang usa ka patriyarkal nga panalangin mopahayag sa imong kaliwatan. (Tinuod.)

Ang kaliwatan nagkahulogan nga “kagikan sa usa ka linya gikan sa inila nga kagikanan”
(Daniel H. Ludlow, “The House of Israel,” Ensign, Jan. 1991, p. 55).

Basaha ug hisguti ang Abraham 2:9–10. Ipasabut nga isip mga sakop sa Simbahan kita
adunay katungod sa pagdawat sa tanang mga panalangin sa ebanghelyo kon kita
magpuyo nga takus. Ang tinuod lamang nga mga kaliwat ni Abraham ang aduna niini nga
katungod uban sa pagkatawo. Bisan pa niana, pipila ka mga sakop sa Simbahan kinsa dili
direkta nga kaliwat gikan ni Abraham gisagop ngadto sa usa ka tribo sa Israel tungod kay
sila midawat sa tinuod nga ebanghelyo (tan-awa ang Mga Taga-Galacia 3:26–29).

4. Ang kalainan lamang tali sa usa ka patriyarkal nga panalangin ug sa usa ka panalangin
nga ang imong amahan malagmit mohatag kanimo mao nga sila gihatag sa magkalahi
nga mga tawo. (Dili tinuod.)

Kinutlo Si Presidente Joseph Fielding Smith misulat: Usa ka matinud-anon nga amahan kinsa
naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari mahimong mopanalangin sa iyang kaugalingon
nga mga anak, ug nga kana mahimong usa ka patriyarkal (amahan) nga panalangin. Ang
mao nga panalangin mahimong matala diha sa mga talaan sa banay, apan kini dili
pagatipigan sa mga arkibo sa Simbahan. Matag amahan kinsa nagmatuod niini nga
pagkapari usa ka patriyarka diha sa iyang kaugalingon nga panimalay. Agi og dugang, ang
mga anak mahimong modawat sa usa ka panalangin pinaagi sa gi-orden nga patriyarka.
Ang usa ka amahan nga mopanalangin sa iyang kaugalingong anak mahimo nga, kon siya
nakadawat sa kadasig sa paghimo sa ingon, mopahayag sa kaliwatan sa anak“ (Doctrines
of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [Salt Lake City: Bookcraft, 1954–56], 3:172).

Ipasabut nga ang usa ka amahan kasagaran dili mopahayag sa kaliwatan, bisan tuod siya
adunay katungod kon siya gidasig sa pagbuhat sa mao, samtang ang gi-orden nga
patriyarka malagmit kanunay mopahayag sa kaliwatan. Usab, ang panalangin lamang nga
gihatag pinaagi sa gi-orden nga patriyarka ang mahimong itala sa Simbahan. Kon ang
matag naghupot sa Aaronic nga Pagkapari makadawat sa iyang patriyarkal nga panalangin,
siya makadawat sa iyang kaugalingong sinulat nga kopya niini. Kon pananglit siya makawala
niini, siya makakuha og laing kopya gikan sa Departamento sa Kasaysayan sa Simbahan.

5. Gawas kon ang patriyarka nakaila kanimo sa personal, siya dili makahatag kanimo sa
usa ka detalyado kaayo nga panalangin. (Dili tinuod.)

Sugilanon Ipasabut nga ang patriyarkal nga mga panalangin naggikan sa Ginoo, dili gikan sa
patriyarka. Si Elder LeGrand Richards misulti sa mosunod nga sugilanon aron sa
pagpasabut niini nga punto.

“Ako mibisita sa usa ka patriyarka dili pa dugay. Siya misulti kalabut sa usa ka panalangin
nga iyang gihatag sa usa ka babaye kinsa mianha kaniya gikan sa usa sa mga misyon.
Uban sa laing mga butang siya misulti kaniya nga ang iyang mga kagikanan nakahimo og
dako nga pag-amot aron sa pagpadangat sa ebanghelyo niining ulahing mga adlaw. Ug
human ang panalangin gihatag siya miingon, ‘Ako nahadlok nga ikaw nakahimo og sayop
karong higayona. Ako usa ka kinabig sa Simbahan; ako ang una sa akong banay nga
nagpasakop sa Simbahan.’

“ ‘Nan,’ ang patriyarka miingon, ‘Ako wala mahibalo sa bisan unsa kalabut niini. Ang tanan
nga akong nahibaw-an mao nga akong gibati ang pag-aghat sa pagsulti niana diha
kanimo. Ug sa dihang siya misulti kanako sa sugilanon, siya gikan pa gayud sa librarya sa
kagikanan ug nakahibalo nga pipila sa iyang mga kabanay—ang iyang mga apohan o
iyang mga apohan sa tuhod—mihimo og dako nga mga sakripisyo sa unang mga
panahon sa Simbahan. . . . Iyang nahibaw-an nga siya kagikan sa pipila sa unang mga
lumulupyo. Ang patriyarka wala mahibalo niini sa iyang kaugalingon. Siya misulti pinaagi sa
pagdasig sa Espiritu Santo” (“Patriarchal Blessings,” p. 6).

Kinutlo, kasulatan
ug panaghisgutan

75

Leksyon 17



6. Ikaw kinahanglan gayud labing ubos napulog siyam ka mga tuig ang panuigon aron
makadawat sa usa ka patriyarkal nga panalangin. (Dili tinuod, apan ikaw kinahanglan
nga aduna niini sa dili pa ikaw mosulod sa natad sa misyon.)

Kinutlo Si Presidente Ezra Taft Benson mitambag sa batan-ong mga lalaki sa pagkuha sa ilang
patriyarkal nga mga panalangin samtang anaa pa sa Aaronic nga Pagkapari:

“Ako moawhag kaninyo mga kaigsoonan sa Aaronic nga Pagkapari sa pagdawat sa usa ka
patriyarkal nga panalangin. Tun-i kini pag-ayo ug hunahuna kini isip kinaugalingon nga
kasulatan nganha kaninyo—kay mao kana. Ang usa ka patriyarkal nga panalangin mao
ang dinasig ug mapanagnaon nga pamahayag sa inyong misyon sa kinabuhi uban sa
iyang mga panalangin, mga pasidaan ug mga pagtambag ingon nga ang patriyarka
mahimong maaghat sa paghatag. Batan-ong mga lalaki, dawata ang inyong patriyarkal
nga mga panalangin ubos sa impluwensya sa pagpuasa ug pag-ampo, ug dayon basaha
kini kanunay aron kamo mahimong mahibalo sa kabubut-on sa Dios alang kaninyo” (sa
Conference Report, Abr. 1986, p. 56; o Ensign, May 1986, pp. 43–44).

7. Ikaw kinahanglan adunay rekomen gikan sa imong obispo aron pagdawat og usa ka
patriyarkal nga panalangin. (Tinuod.)

Kon ang usa ka tawo gibati nga siya andam sa pagdawat sa usa ka patriyarkal nga
panalangin, siya kinahanglan makigsulti uban sa iyang obispo o presidente sa sanga.

8. Ang pagpuasa makatabang kanimo sa pag-andam sa pagdawat sa usa ka patriyarkal
nga panalangin. (Tinuod.)

Kinutlo “Kadtong kinsa nagtinguha sa patriyarkal nga panalangin. . .kinahanglan magtinguha niini
uban sa matinguhaon ug mainampoon nga tinguha nga mahimong, pinaagi sa mga
panalangin, labaw ka hingpit nga malipayon sa ilang mga kinabuhi, ug labaw ka hingpit
nga makaalagad diha sa buhat sa Ginoo. . . . Ang dili limpyo o dili masulundon nga tawo
kinahanglan maglimpyo sa iyang kaugalingon, ug magkat-on sa pagkamasulundon sa dili
pa moadto sa patriyarka” (John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations, 3 vols. [Salt
Lake City: Bookcraft, 1943], 1:75).

Pasultiha ang gihatagan nang daan nga batan-ong lalaki kon giunsa niya pag-andam aron
sa pagdawat sa iyang patriyarkal nga panalangin. Kon walay usa sa batan-ong mga lalaki
nga nakadawat sa usa ka patriyarkal nga panalangin, sultihi ang batan-ong mga lalaki
giunsa nimo pag-andam alang sa imong kaugalingong patriyarkal nga panalangin.

Panaghisgutan • Unsa pay lain nga buhaton sa matag usa kanato aron makaandam sa pagdawat sa
patriyarkal nga panalangin? (Mga tubag mahimong maglakip sa pagtuon sa ebanghelyo
aron sa paglig-on sa atong tinguha sa pagdawat sa mga panalangin sa Ginoo ug
makasabut sa labawng maayo kon unsa ang atong kinahanglan gayud buhaton aron sa
pagdawat kanila, mag-ampo nga kaming duha og ang patriyarka mahimong mauyon uban
sa Balaang Espiritu, magtinguha sa paghupot sa mga sugo aron nga kita mahimong takus
sa bisan unsang panalangin nga ang Ginoo mitagana alang kanato.)

9. Bisan kinsa sa imong mga higala mahimong makabasa sa imong patriyarkal nga
panalangin kon sila gusto. (Dili tinuod.)

Ipasabut nga ang patriyarkal nga panalangin mga kinaugalingon ug sagrado. Kini
kinahanglan pagatipigan sa luwas nga butanganan ug dili ipasapasa o hisgutan sa sobra
sa mapasagaron. Sila gituyo alang sa atong kaugalingon nga katuyoan. Bisan pa niana,
kita mahimong magtinguha sa pagpaambit niini uban sa mga sakop sa atong banay sa
angay nga mga higayon, samtang kita giaghat sa Espiritu.

10. Ang pagtuon sa imong patriyarkal nga panalangin kanunay makadasig kanimo sa
pagpuyo sa usa ka labaw ka maayo nga kinabuhi ug sa pagkab-ot sa imong mga
tumong sa kinabuhi. (Tinuod.)

Kinutlo “Ang pagtuon kanunay sa imong patriyarkal nga panalangin, ilabi na sa mga panahon sa
paghukom o pagsulay o pagkaluya, mopahinumdum dihadiha dayon ug mohatag kanimo
sa panan-awon kon kinsa ikaw sa tinuoray ug unsa ang imong relasyon sa Dios, ug ilabi
na unsa ang iyang kabubut-on alang kanimo. Kini makahupay kanimo kon ikaw gibati nga
walay nagmahal ug dili takus ug dili angay o nakalimtan. Kini makapatunong kanimo
paingon sa imong talagsaon nga katuyoan sa kinabuhi” (Elaine A. Cannon, “Season of
Awakening,” New Era, July 1981, p. 10).

Taho sa batan-
ong lalaki
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Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Ikaw kinsa aduna sa imong mga panalangin,
mobasa ba ikaw niini kanunay? Mag-ampo ba ikaw kalabut niini aron sa pagkuha og
kahubaran, o kini gipiko ba ug gibutang diha sa kaban ug sa luwas nga butanganan?
Paghimo og kopya niini, ug pagbutang niini sa imong bulsa, ug basaha kini kanunay” 
(sa Conference Report, Korea Area Conference, 1975, p. 39).

11. Ikaw dili sa kanunay makahibalo unsaon nga ang imong patriyarkal nga panalangin
mahimong matuman. (Tinuod.)

Sugilanon Si Presidente Kimball misaysay giunsa niya pagkat-on niini nga leksyon diha sa mosunod
nga sugilanon:

“Sa dihang ako napulog usa ka mga tuig pa lang ang panuigon, ang akong amahan
midala kanako ngadto sa patriyarka, ug siya mihatag kanako. . .og pipila ka mga saad nga
kon ako mopamatuod nga nagmatinud-anon kini mahitabo gayud. Siya miingon,
‘Ikaw. . .mosangyaw sa ebanghelyo sa daghang mga tawo, apan ilabi na ngadto sa mga
Lamanite. Ug ikaw makakita kanila nga mouswag ug ma-organisar.’ Ako mga napulog usa
pa lamang ka mga tuig ang panuigon. Giunsa niya pagkahibalo unsa ang mahimong
moabut kanako? Iyang gibati lamang ang Espiritu gikan sa kahitas-an, ug iyang gipagawas
sa iyang tingog ang mga hunahuna nga gibutang sa Ginoo diha sa iyang kasingkasing.

“Sa dihang ako napulog siyam ka mga tuig ang pangidaron,. . .ako gitawag ngadto sa
Swiss, Aleman nga Misyon, apan samtang ako nagbasa sa akong patriyarkal nga
panalangin, akong nahibaloan nga didto walay mga Indian sa Switzerland o sa Germany,
ug ako mibalik sa Estados Unidos tungod sa Unang Gubat sa Kalibutan. Adunay daghang
mga dapit diin ako unta makasangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Indian. Didto
adunay malagmit mga 60,000,000 ka mga Indian sa America. Apan ako gipadala sa
Missouri. . . . Ako migugol og duha ug tunga ka mga tuig sa Missouri ug mipauli nga wala
gani makakita og usa ka Indian. Sa akong pagkatawhanon, ako miingon sa akong
kaugalingon, ‘Siguro ang patriyarka tingali nakahimo og sayop.’ Ug dayon ako mitrabaho
sa amoa human ako naminyo ug akong banay nagsugod sa pag-abut. Walay mga Indian
didto. . . . Ug dayon ako gitawag nga mahimong usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles
ug nga mobalhin ngadto sa Dakbayan sa Salt Lake. Ug ako natingala na usab. Ako karon
kap-atan og walo ka mga tuig na ang panuigon. Wala gayud ako makasangyaw ngadto sa
bisan kinsa nga mga Indian.

“Apan wala modugay human sa among pag-abut sa Dakbayan sa Salt Lake, ang
Presidente sa Simbahan midapit kanako ngadto sa iyang buhatan ug mihangyo kanako sa
pag-alagad sa komite alang sa mga Lamanite. Ug sa wala madugay siya mitawag kanako
pag-usab ug miingon, ‘Ako buot nga ikaw mahimong tsirman sa programa sa Indian.’ Sa
katapusan ang akong patriyarkal nga panalangin mahimong mapatuman.

“Ang pagtriyarka wala mosulti unsa kini kadugay nga mahitabo, busa ako nagkinahanglan
lamang sa paghulat ug sa pagbuhat sa akong balaang tawag. . . . Tingali walay usa sa
akong mga kaigsoonan nga nakahimo pagbisita og labaw o nakasangyaw ngadto sa
daghang mga Indian kay sa akong nahimo sa tanan sa America. Ako karon wala
manghambog. Ako nagsulti lamang kaninyo nga ang mga panalangin sa patriyarka
mahimong matuman kon kita mobuhat sa atong katungdanan, bisan pa man unsa kini
kalisud, kay walay hilabihan kalisud alang sa Ginoo” (sa Conference Report, Korea Area
Conference 1975, p. 39).

12. Ang imong patriyarkal nga panalangin mapahinabo bisan unsa pa ang imong buhaton.
(Dili tinuod.)

Ipasabut nga ang mga panalangin nga ihatag sa usa ka patriyarka adunay giagad. Sila
moabut ngari kanato uban sa mga kondisyon sa atong pagkamasulundon sa Dios ug sa
iyang mga balaod.

Kinutlo Si Elder Carlos E. Asay migamit sa mosunod nga kaamgid aron sa paghulagway sa usa ka
patriyarkal nga panalangin.

“Kon ang usa ka patriyarka sa istaka mobutang sa iyang kamot ibabaw sa imong ulo,
mohatag kanimo og panalangin, ug modasig kanimo uban sa gilitok nga mga panagna ug
mga saad, usa ka makahinam nga sinugdanan ang nahinabo. Kini gibilin diha kanimo sa
paghupot niadto nga mga panagna ug mga saad nga masilsil sa imong alimpatakan—
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maghunahuna niini ingon nga mahimong makab-ot nga mga tumong—ug mopadayon sa
unahan uban sa matarung nga pagpuyo ug matinud-anon nga pag-alagad aron nga ikaw
mahimong makaangkon og mga panalangin.

“Agi og paghulagway, ang patriyarka mobarug uban kanimo diha sa ganghaan sa
pagsugod. Siya makapanglantaw alang kanimo sa lumba nga anaa sa unahan. Uban sa
panabang sa iyang linain nga mga gasa, siya molatid sa mga lagda sa lumba, siya
mohulagway sa mga hagit nga paga-atubangon, ug siya mosulti sa mga kadaugan nga
mahimong madaug. Bisan pa niana, ikaw nga dumadagan, kinahanglan gayud mopabilin
diha sa gimarkahan nga linya, motuman sa mga lagda, mopadayon ug molahus sa
katapusan nga linya kon ikaw buot modawat sa premyo sa dumadaog” (“Write Your Own
Blessing,” New Era, Oct. 1981, p. 4).

Panapos
Kinutlo Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Ako adunay dakong pagsalig diha sa mga

patriyarka ug diha sa ilang mga panalangin. Kon ang patriyarka usa ka matinud-anon nga
Santos sa Ulahing mga Adlaw ug magpabilin nga duol ngadto sa Ginoo ug usa ka
estudyante sa mga kasulatan, ang mga saad nga iyang gihimo ubos sa iyang linain nga
pagtugot ug balaan nga tawag mahimong matuman, kon ang midawat sa panalangin
matinud-anon ug tinuod” (sa Conference Report, Oct. 1977, p. 4; o Ensign, Nov. 1977, p. 4,
italics gidugang).

Hagit Hagita ang matag batan-ong lalaki sa pagbuhat sa usa sa mosunod nga mga butang:

1. Sa pag-andam sa iyang kaugalingon aron sa pagdawat sa iyang patriyarkal nga
panalangin sa usa ka angay nga panahon, kon siya wala pa makadawat niini.

2. Kon siya nakadawat sa iyang panalangin, mopauli ug mobasa niini. Siya kinahanglan
magtuon niini kanunay ug maninguha sa pagpuyo nga takus aron sa pagdawat sa
gisaad nga mga panalangin.
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makakat-on sa mga katungdanan sa magtutudlo diha sa Aaronic
nga Pagkapari ug bation og labaw ka hingpit sa kamahinungdanon ug pagkasagrado sa
pagtuman niadto nga mga katungdanan.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Paghimo og usa ka kopya sa ighahatag nga basahon “Mga katungdanan sa usa ka
Magtutudlo diha sa Aaronic nga Pagkapari” alang sa matag batan-ong lalaki.

3. Hangyoa ang obispo sa paghimo og usa ka sulat sa pagdayeg ngadto sa mga
naghupot sa Aaronic nga Pagkapari, maghisgut sa mga katungdanan nga ilang nahimo
og maayo. Kini nga sulat pagabasahon diha sa pagtapos sa leksyon.

MUBONG SULAT Kini nga leksyon usa ka kinatibuk-an nga paghulagway sa mga katungdanan sa usa ka
magtutudlo diha sa Aaronic nga Pagkapari. Kini mahimong pagasundan sa ubang mga
leksyon sa piho nga mga katungdanan, sama sa pagpangandam sa sakramento ug
pagtudlo sa banay. Likayi ang taas nga mga panaghisgutan sa panahon niini nga leksyon
sa mga detalya niini nga mga katungdanan. Ang materyal niini nga leksyon makatabang
sa tanang mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari nga makasabut sa ilang balaan nga
mga tawag ug mopalambo niini.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

Kadto ang unang adlaw ni Evan sa trabaho. Si Ginoong Rawlings misuhol kaniya aron
motrabaho sa iyang umahan sulod sa ting-init. Samtang ang duha kanila nagsakay
paingon sa umahan diha sa karaan nga trak, si Evan natingala unsa kaha ang iyang
trabaho. Siya sigurado nga makahimo sa trabaho kon siya pahibaw-on sa iyang mga
kapangakohan.

Sa dihang sila miabut diha sa umahan, si Ginoong Rawlings mitabang ni Evan sa
pagpahimutang sa iyang mga butang diha sa gamayng balay nga iyang puy-an. Dayon
siya miingon, “Ako mobalik sulod sa tulo o upat ka mga adlaw aron sa pagtan-aw unsang
matang sa trabaho ang imong nahimo, ug kini siguroha nga usa ka maayo. Adunay
daghang batang mga lalaki kinsa makahimo sa trabaho nga sama niini.”

Dayon, sa wala pa gani si Evan makasulti og bisan unsa, si Ginoong Rawlings milukso sa
iyang trak ug mipadagan palayo. Si Evan mitutok kaniya nga dili makatuo, nagtan-aw sa
trak nga nagkagamay samtang nagkalayo.

• Unsa sa imong hunahuna ang gibati ni Evan? Ngano?

• Ikaw gihatagan ba og usa ka butang nga buhaton, apan walay usa nga mipasabut
unsaon pagbuhat niini?

• Unsa ang imong gibati?

Sugilanon ug
panaghisgutan



Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 107:99–100.

• Unsa ang duha ka mga butang nga giingon niining duha ka mga bersikulo nga
kinahanglan buhaton sa matag naghupot sa pagkapari? (Pagkat-on sa iyang mga
katungdanan, ug molihok diha sa iyang buhaton.)

Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki momarka niini nga mga bersikulo.

Tanang mga Naghupot sa Aaronic nga Pagkapari Kinahanglan Makasabut sa mga
Katungdanan sa Usa ka Magtutudlo

• Unsa ang mga katungdanan sa usa ka magtutudlo?

Paghatag og panahon alang sa panaghisgutan. Ilista ang mga tubag sa batan-ong mga
lalaki diha sa pisara.

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:53–59.

Dugangi og bisan unsang mga punto nga wala pa mahisguti diha sa lista sa pisara.

Hatagi ang matag batan-ong lalaki og usa ka kopya sa ighahatag nga basahon “Mga
Katungdanan sa usa ka Magtutudlo diha sa Aaronic nga Pagkapari.” Paghatag og
panahon sa matag batan-ong lalaki sa hilum nga pagbasa niini.

Panaghisgutan Gamita ang mosunod nga mga pangutana aron sa pag-aghat og panaghisgutan sa mga
katungdanan sa magtutudlo diha sa Aaronic nga Pagkapari. Tabangi ang matag batan-ong
lalaki nga makasabut niining sukaranan nga mga kapangakohan ug unsaon nga sila
maayong pagkatuman. Tabangi ang batan-ong mga lalaki sa pagsugyot og piho nga mga
ideya nga may kalabutan sa ilang kahimtang. Mga sulat motakdo uban niadtong anaa sa
ighahatag nga basahon.

a. Mosunod sa tambag sa mga pangulo sa pagkapari.

• Unsa nga tambag ang gihatag sa kaobispohan ug sa ubang mga pangulo sa
pagkapari?

• Kinsa ang presidente sa Aaronic nga Pagkapari diha sa purok? (Ang obispo.)

b. Moandam sa sakramento.

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente David O. McKay:

“Pag-ambit sa Sakramento sa Panihapon sa Ginoo mao ang usa sa labing sagrado nga
mga ordinansa sa Simbahan ni Kristo” (Pathways to Happiness, comp. Llewelyn R. McKay
[Salt Lake City: Bookcraft, 1957], p. 262).

• Ngano nga kini tinuod?

• Unsa diay ka mahinungdanon ang pag-andam sa sakramento?

c. Motabang sa “tanan sa pagduol ngadto kang Kristo” ug motabang sa mga sakop sa
pagbuhat sa ilang mga katungdanan.

• Kalabut sa unsa nga mga butang ang atong ipasidaan sa mga tawo?

• Unsa ang gipasabut sa pagpatin-aw? sa pag-awhag?

• Unsa ang kinahanglan nga atong itudlo sa usag usa?

• Unsa ang gipasabut sa pagdapit sa “tanan sa pagduol ngadto kang Kristo”? Unsa ang
pipila ka mga paagi nga kita makahimo niini?

• Ngano nga ang pagkamaayong panig-ingnan mahimong usa sa labing maayo nga mga
paagi sa pagtabang sa tanang mga sakop sa pagbuhat sa ilang katungdanan?

• Unsaon nimo pagtabang sa imong tigtambag sa pagbuhat sa iyang katungdanan?

d. Motan-aw nga walay kadautan diha sa Simbahan.

• Ngano nga ang pagkamaayong panig-ingnan usa sa labing maayong mga paagi sa
pag-awhag sa uban sa paghunong sa mga butang sama sa pamakak o pagbaton og dili
maayo nga mga pagbati alang sa ubang mga tawo?

Ighahatag nga
basahon
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• Unsa ang pipila ka mga kahimtang nga kini hilabihan kamahinungdanon nga mahimong
usa ka tigpasiugda sa kalinaw?

• Ngano nga kini usahay nagkinahanglan og kaisug nga mahimong usa ka tigpasiugda
sa kalinaw?

e. Mohatag og kaayohan ug mahimong mahatagan og kaayohan uban sa isig ka mga
naghupot sa panudlo pagkapari.

• Unsa ang gipasabut sa mohatag og kaayohan?

• Unsaon nato paghatag og kaayohan sa uban?

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga kita makaandam nga mahimong mahatagan og
kaayohan sa uban?

f. Moabag sa obispo sa iyang temporal nga mga katungdanan.

• Unsa nga mga matang sa pag-alagad ang imong mabuhat diha sa purok o istaka?
Pagkuha og piho nga mga tubag. Kini mahimong usa ka maayong kahigayunan sa
pagpasiugda og kalihokan sa pag-alagad.

• Unsa ang pipila ka yano nga mga butang nga imong mahimo aron sa pagtabang sa
pag-atiman sa mga gambalay ug sa mga palibot?

g. Mopahigayon sa pagkapari nga buhat.

• Unsa ang gipasabut sa pagpakigdait sa usa ka tawo?

• Unsa ang kinahanglan gayud nga atong kinaiya samtang kita makigdait niadtong kinsa
dili kaayo aktibo?

h. Mopahiluna uban sa balaan nga pagtahud diha sa mga tigum sa Simbahan?

• Ngano nga ang pagsinina sa limpyo ug angay nga panaput mahinungdanon kon ang
usa tigpahiluna?

• Unsa ang pipila ka mga lagda sa pagkamatinahuron nga kinahanglan pagasundon kon
ang usa tigpahiluna?

i. Motabang sa kaobispohan sa ubang mga paagi.

• Makahunahuna ka pa ba sa bisan unsang lain nga mga katungdanan nga ipahigayon
sa mga magtutudlo?

Panapos
Sulat gikan sa obispo Basaha ang sulat sa pagdayeg nga gisulat sa obispo, ug hatag sa imong kaugalingong

pagpamatuod kalabut sa kamahinungdanon sa mga kapangakohan sa magtutudlo alang
sa purok ug sa Simbahan.

Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagsag-ulo sa Doktrina ug mga Pakigsaad 107:99 ug
sa paghisgut sa mga katungdanan diha sa ighahatag nga basahon uban sa ilang mga
ginikanan. Kon adunay nahibilin nga panahon, tabangi ang batan-ong mga lalaki sa
pagsugod sa pagsag-ulo sa Doktrina ug mga Pakigsaad 107:99.

.
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Mga Katungdanan sa usa ka Magtutudlo diha 
sa Aaronic nga Pagkapari

Ang magtutudlo mao ang magpabilin nga mangalagad nga gitudlo aron sa “pagbantay diha sa
simbahan” diha sa purok “ug magpaduol ug maglig-on kanila” (D&P 20:53; 84:111). Siya mobuhat
niini pinaagi sa pagpahigayon sa piho nga mga katungdanan ubos sa husto nga direksyon sa
pagkapari. Ang usa ka magtutudlo aduna sa tanang mga katungdanan sa deakono ug sa pipila ka
dugang nga mga katungdanan. Ang mga katungdanan sa usa ka magtutudlo maglakip sa mosunod
nga mga kapangakohan:

a. Mosunod sa tambag ug panudlo sa mga pangulo sa pagkapari.

b. Moandam sa sakramento.

c. “Magpasidaan, magpatin-aw, mag-awhag, ug magtudlo, ug magdapit sa tanan sa pagduol
ngadto kang Kristo” (D&P 20:59) ug magtan-aw nga mga ang simbahan magkatigum sa kanunay,
ug nga ang tanan nga mga sakop naghimo sa ilang katungdanan“ (D&P 20:55) pinaagi sa
paghimo sa ingon nga mga butang sama sa—

1) Pagpahigayon og pagtudlo sa banay.

2) Pagpahibalo sa mga sakop sa mga tigum.

3) Pakigpulong sa mga tigum sa Simbahan.

d. “Pagtan-aw nga walay kadautan sa simbahan, ni kapintas sa usag usa, ni pamakak, paglibak, ni
pagsulti og mga dautan” (D&P 20:54) pinaagi sa paghimo sa ingon nga mga butang sama sa—

1) Isip usa ka panig-ingnan sa moral nga kaligdong ug pagkamatarung.

2) Isip usa ka tigpasiugda sa kalinaw ug usa ka kalma nga impluwensya.

e. Paghatag og kaayohan ug mahimong mahatagan og kaayohan uban sa isig ka mga naghupot sa
pagkapari pinaagi sa pag-apil sa panudlo sa pagkapari (tan-awa sa D&P 50:22).

f. Pag-abag sa obispo sa “pagpangalagad. . .sa temporal nga mga butang” (D&P 107:68) pinaagi
sa paghimo sa ingon nga mga butang sama sa—

1) Pagtabang sa kabus ug timawa.

2) Pag-atiman sa balay tigumanan ug mga palibot.

g. Pagpahigayon sa pagkapari nga buhat, sama sa pag-abag sa pagpakigdait ug pagpaaktibo pag-
usab sa batan-ong mga lalaki nga nagpanuigon sa pagkapari, ug nag-alagad sa mga komite sa
pagkapari.

h. Pagpahiluna uban sa balaan nga pagtahud diha sa mga komperensya sa istaka ug mga tigum sa
purok.

i. Moabag sa kaobispohan sa ubang mga paagi nga uyon uban sa pagtugot sa magtutudlo.

(Gikan sa Aaronic Priesthood Leadership Handbook, pp. 2–3.)
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TUMONG Matag batan-ong lalaki mahimong makasabut sa panginahanglan sa pagbaton og usa ka
masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Mainampuon nga magtuon sa 1 Nephi 2:16; 2 Nephi 2:6–7; Mosiah 4:2–8; Alma 36:5–
20; 3 Nephi 9:19–22; Moroni 6:2; ug Doktrina ug mga Pakigsaad 59:8.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna
Sugilanon Isulti ang mosunod nga sugilanon:

Usa ka tigbuhat og kulon sa una naghulma og humok nga yuta [clay] ngadto sa usa ka
maanindot nga estatwa. Sa walay palad, ang humok nga yuta naliki sa dihang kini nauga,
nagbilin og daghang mga apan ug mga sayop diha sa estatwa. Ang tigbuhat og kulon
wala magmalampuson sa pagsulay sa pagbutang sa mga liki uban sa bag-ong humok
nga yuta ug aron pagtarung sa mga sayop diha sa migahi nga humok nga yuta. Bisan pa
sa iyang labing pagpaninguha, siya dili makapabalik sa katahum ug kaambong sa orihinal
nga estatwa.

Siya mibuhat lamang sa usa ka butang nga mahimong mapagahi, mapapaliki ug dili
hingpit nga humok nga yuta. Siya mibuak sa estatwa uban sa martilyo, migupok sa migahi
nga humok nga yuta ngadto sa pagkaabag, midugang og preskong tubig, ug nagsugod
sa paghulma og bag-ong estatwa.

• Unsaon nga ang atong mga kasingkasing ug mga espiritu matandi ngadto sa humok
nga yuta sa tigbuhat?

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga ang mga kasulatan kadaghan
mamulong sa “tig-a og kasingkasing.” Ang usa ka tig-a og kasingkasing nga batan-ong
lalaki dili interesado sa espirituhanon nga mga butang. Siya magtinguha sa pagsunod sa
iyang kaugalingon nga mga tinguha ug dili andam sa pagtugyan sa iyang kabubut-on
ngadto sa kabubut-on sa Dios.

• Kinsa sa anak nga mga lalaki ni Lehi diha sa Basahon ni Mormon ang tig-a og mga
kasingkasing? (Si Laman ug Lemuel [tan-awa sa 1 Nephi 2:18; 15:3]).

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang 1 Nephi 2:16.

• Unsa ang gibuhat ni Nephi aron malikayan ang pagkahimo nga tig-a og kasingkasing?
(Si Nephi nag-ampo alang sa kahibalo, ug ang iyang kasingkasing nalumo.)

Usa ka Bag-o nga Porma sa Sakripisyo

Ipasabut nga sa karaan kadtong kinsa mituo ni Jesukristo gisugo sa paghalad og mga
sakripisyo sa dugo sa hayop isip usa ka “pagkasama sa sakripisyo sa Bugtong Anak sa
Amahan” (Moises 5:5–7). Ang propeta nga si Amulek sa Basahon ni Mormon mitudlo nga
si Jesukristo sa iyang kaugalingon mahimong mao ang “mahinungdanon ug katapusan
nga sakripisyo” (Alma 34:14) ug nga siya motugot sa iyang kaugalingon nga kinabuhi ug
dugo nga ipaagas aron sa pagtubos sa mga sala sa tawo. Human niining mahinungdanon
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ug katapusan nga sakripisyo, adunay “usa ka paghunong sa pagpaagas sa dugo” 
(Alma 34:13). Si Jesus sa iyang kaugalingon mipakita sa mga Nephite human sa iyang
kamatayon ug pagkabanhaw ug misulti kanila nga sila kinahanglan dili na mohalad og
mga sakripisyo pinaagi sa “pagpaagas og dugo” (3 Nephi 9:19–20).

• Unsa nga matang sa sakripisyo ang gikinahanglan sa Ginoo niadtong kinsa mituo diha
kaniya?

• Unsa nga sakripisyo, kon aduna, ang mipuli sa sakripisyo sa pagpaagas sa dugo?

Ipabasa sa batan-ong lalaki ang 3 Nephi 9:19–22. Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga
makasabut nga ang sakripisyo nga mipuli sa pagpaagas sa dugo mao ang sakripisyo sa
usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu.

Hatagi og gibug-aton nga ang pagpagas sa dugo diha sa mga sakripisyo sa hayop maoy
usa ka panggawas nga ordinansa nga gituyo aron sa pagpahinumdum niadtong kinsa
naapil sa umaabut nga sakripisyo sa Anak sa Dios ug sa panginahanglan alang sa mituo
sa paghalad sa susamang higayon sa usa ka pangsulod nga sakripisyo uban sa usa ka
masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu.

Ipasabut nga ang mga panudlo sa Ginoo ngadto sa mga katawhan sa Nephite gisubli
ngari kanato sa atong panahon. Basaha ug hisguti ang Doktrina ug mga Pakigsaad 59:8.

Usa ka Masulub-on nga Kasingkasing ug usa ka Mahinulsulon nga Espiritu

• Unsa ang gipasabut sa pagbaton og usa ka masulub-on nga kasingkasing? (Pag-antus
sa hilabihan kasubo.)

• Unsa ang gipasabut sa pulong mahinulsulon? (Mahinulsulon.)

Isulat kini nga mga kahulogan diha sa pisara.

• Ngano nga si Kristo buot kanato nga magbaton og usa ka masulub-on nga kasingkasing
ug usa ka mahinulsulon nga espiritu?

Ipasabut nga ang “masulub-on nga kasingkasing” nga gipamulong diha sa mga kasulatan
dili mao ang kasubo nga bation sa usa tungod kay siya nawad-an og usa suod nga
kabanay o minahal o nag-antus sa pipila sa uban nga kinaugalingon nga kapakyasan sa
kinabuhi. Hinoon, ang masulub-on nga kasingkasing nga gipamulong diha sa mga
kasulatan mao ang kinaiyahan nga sangputanan sa usa ka tawo nga nakaamgo ug
nakadawat sa iyang kaugalingong mga sala ug mga pagkadili hingpit.

Ipasabut nga ang usa ka kahibalo sa mosunod nga mga kamatuoran maoy modala sa usa
ka tawo sa pagbaton og usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon
nga espiritu:

1. Ang tanan kanato diha sa atong kinaiyahan, yutan-on, ug pagkapukan nga kahimtang
sa yuta nakasala ug nakalapas sa mga balaod sa Dios, diin usa ka silot ang
gipahamtang pinaagi sa balaod sa kaangayan.

2. Si Jesukristo balaanon ug putli. Siya nagpuyo sa usa ka hingpit nga kinabuhi ug busa
mao ang labing ubos angayan pagasilotan alang sa sala.

3. Tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, si Jesukristo mibayad sa bili alang sa
tanan natong mga sala. Siya nag-antus sa silot alang sa mga sala sa tanang katawhan.

Ipasabut nga kita kinahanglan makaamgo nga si Jesus, ang usa kinsa hingpit ug wala
makasala, nag-antus sa makalilisang nga silot alang kanatong tanan. Pagpalandong sa
makalilisang nga pag-antus sa atong Ginoo alang kanato ug sa atong kaugalingon nga
pagkadili takus mahimong usa ka makapasubo sa kasingkasing nga kasinatian.

Sultihi ang batan-ong mga lalaki nga ang mosunod nga kasulatan maghulagway unsa ang
gipasabut sa pagbaton og usa ka masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga
espiritu. Ipabasa sa usa ka batan-ong lalaki ang Alma 36:5–20.

• Unsa ang gibuhat ni Alma sa wala pa ang anghel mopakita ngadto kaniya? (Nagtinguha
sa paglaglag sa Simbahan [tan-awa sa bersikulo 6].)
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• Unsa ang nasinati ni Alma sulod sa tulo ka mga adlaw ug tulo ka mga gabii? (Siya
gisakit uban sa walay katapusan nga kahasol [tan-awa sa mga bersikulo 12–13, 16]).

• Unsa ang hinungdan sa kahasol ni Alma? (Siya nahinumdum sa tanan niyang mga sala
ug nakakita nga siya misukol batok sa Dios ug nga wala maghupot sa Iyang balaan nga
mga sugo. Tungod sa iyang mga sala, siya nahadlok diha sa paghunahuna sa pagduol
ngadto sa atubangan sa Dios ug buot nga mahimong dili igkita. [Tan-awa sa mga
bersikulo 14–15]).

• Unsa nga hunahuna ang mihatag ni Alma og paglaum sa paglikay sa iyang kahasol?
(Ang panagna sa iyang amahan kalabut sa pag-abut ni Jesukristo aron pagtubos sa mga
sala sa kalibutan [tan-awa sa bersikulo 17]).

• Unsa ang gibuhat ni Alma sa dihang siya nakaamgo sa iyang kaugalingon nga dili takus
ug nahinumdum sa pag-ula ni Kristo? (Siya nag-ampo, nagbakho sulod sa iyang
kasingkasing, “O Jesus, ikaw nga Anak sa Dios, malooy ka kanako” [bersikulo 18]).

• Unsa ang nahitabo human sa iyang pag-ampo? (Siya wala na samoka sa panumduman
sa iyang mga sala, ug siya napuno uban sa hingpit nga kalipay ug kahayag [tan-awa sa
mga bersikulo 19–20]).

Ipasabut nga si Alma ang Batan-on nakasinati og usa ka masulub-on nga kasingkasing ug
mahinulsulon nga espiritu, diin nakapaaghat kaniya sa pagbansay sa hugot nga pagtuo ni
Kristo ngadto sa paghinulsol. Ang atong mga sala mahimong lahi gikan niadtong kang
Alma, apan kita adunay sama nga panginahanglan matinud-anon nga pagsuta sa atong
kaugalingong mga sala nga lahi ngadto sa kaputli ni Kristo. Sa pagbuhat sa ingon, kita
usab makahimo sa pag-angkon og usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka
mahinulsulon nga espiritu.

Ipasabut nga usa ka susama nga kasinatian ang gipaambit sa mga katawhan kinsa
nagpundok aron sa pagpaminaw sa mga pulong ni Hari Benjamin (tan-awa sa Mosiah
2:5–6). Si Hari Benjamin misulti ngadto sa mga katawhan kalabut sa pag-ula ni Jesukristo
ug ang hilabihang mga pag-antus sa Ginoo alang sa mga sala sa iyang mga katawhan.
Si Hari Benjamin usab misulti ngadto sa mga katawhan kalabut sa ilang kaugalingong
mga sala ug mga kalapasan.

Isip sangputanan sa ilang pagtuo sa mga pulong ni Hari Benjamin, ang mga katawhan
“nagsud-ong diha sa ilang mga kaugalingon nga kalibutanon nga kahimtang, gani ubos
kay sa abug sa yuta. Ug silang tanan misinggit og kusog uban sa usa ka tingog, nag-
ingon: ”O kaloy-i, ug dihogi sa inula nga dugo ni Kristo nga kami mahimo nga makadawat
sa kapasayloan sa among mga sala, ug ang among mga kasingkasing mahimo nga putli.“
Agi og tubag sa ilang mga pag-ampo ”ang Espiritu sa Ginoo midangat diha kanila, ug sila
napuno sa hingpit nga kalipay, ingon nga nakadawat og usa ka kapasayloan sa ilang mga
sala“ (Mosiah 4:2–3).

Ipasabut nga si Hari Benjamin mituki unsa ang nahitabo sa iyang mga katawhan. Ipabasa
sa batan-ong lalaki ang Mosiah 4:4–8. Dayon pahisguti sa batan-ong mga lalaki ang
kahulogan niini nga mga bersikulo.

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga ang pagbaton og usa ka masulub-
on nga kasingkasing nagpasabut sa pagbati og diosnon nga kasubo alang sa atong mga
sala ug sa pag-ila sa atong kaugalingong napukan nga kahimtang.

Ipasabut nga sa dihang ang mga propeta miingon nga kita ubos ang kahimtang kay sa abug
sa yuta, sila nagpasabut lamang nga ang abug sa yuta hingpit nga motuman sa tingog sa
Dios ug molihok kon kini mandoan sa paghimo sa ingon. Agi og kalainan, ang tawo (kinsa
hinimo gikan sa abug sa yuta) dili hingpit nga masulundon ug kadaghanan mosukol o
mosalikway batok sa mga sugo ug tambag sa Dios. (Tan-awa sa Helaman 1:6–8.)

Isip sangputanan sa pag-ila sa ilang pagkawalay kapuslanan, kadtong kinsa mituo ni
Kristo moduol ngadto kaniya uban sa mahinulsulon nga espiritu ug magtinguha sa
kapasayloan sa ilang mga sala. Kini mao ang kahulogan sa usa ka “mahinulsulon nga
espiritu.” Kini dili igo ang pagpalumo sa natig-a nga kasingkasing sa pagsukol ug
kalapasan. Ang usa kinahanglan usab nga makugihon nga magtinguha sa Ginoo ug mag-

Sugilanon sa
kasulatan ug
panaghisgutan

Pasundayag sa
tigtambag
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ampo uban sa tanang kalagsik sa kalag alang sa usa ka bag-o nga kasingkasing, alang
sa kapasayloan sa mga sala, ug alang sa kalooy pinaagi sa inula nga dugo ni Kristo. Ang
pag-ampo sa mahinulsulon nga espiritu mao ang pag-ampo sa mga katawhan ni Hari
Benjamin, “O kaloy-i, ug dihogi sa inula nga dugo ni Kristo nga kami mahimo nga
makadawat sa kapasayloan sa among mga sala, ug ang among kasingkasing mahimo
nga putli” (Mosiah 4:2). Kini mao ang pag-ampo ni Alma ang Batan-on, “O Jesus, ikaw
nga anak sa Dios, malooy ka kanako, kinsa ania sa apdo sa kapaitan, ug ako giliyokan sa
walay katapusan nga mga kadena sa [espirituhanon nga] kamatayon” (Alma 36:18).

Kita Kinahanglan Mopalambo og usa ka Masulub-on nga Kasingkasing ug usa ka
Mahinulsulon nga Espiritu

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Moroni 6:2.

• Alang kang kinsa ang bunyag gitagana sumala niini nga bersikulo? (Alang niadtong
kinsa adunay usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu.)

Ipasabut nga ang ordinansa sa bunyag nagkinahanglan nga paga-unhan o pagasundan
niana nga higayon uban sa usa ka masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga
espiritu.

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang 2 Nephi 2:6–7.

• Sumala niini nga mga bersikulo, unsa kini ka mahinungdanon alang kanato sa pagbaton
og usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu? (Kadto
lamang kinsa adunay usa ka masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu
ang makadawat sa hingpit nga mga panalangin sa pag-ula ni Kristo.)

Panapos

Hatag og saksi sa katinuod sa mga baruganan nga gitudlo niini nga leksyon. Awhaga ang
batan-ong mga lalaki sa pagbasa sa mga kasulatan nga gigamit niini nga leksyon ug sa
paggamit sa Giya Ngadto sa mga Kasulatan aron pagtultol sa ubang mga tudling ug mga
panig-ingnan sa mga katawhan kinsa adunay usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa
ka mahinulsulon nga espiritu.

Hatag og pagpamatuod nga “si Jehova haduol niadtong mga dugmok og kasingkasing;
ug nagaluwas siya niadtong mahinulsulon sa espiritu” (Salmo 34:18). Ang mapagarbohon,
kalibutanong batan-ong lalaki dili makapahimuot ngadto sa Ginoo.

Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pag-ila sa ilang hilabihan nga panginahanglan alang
sa Manluluwas ug sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon. Hagita sila sa paghinumdum
nga kabahin sa pag-antus ni Kristo tungod kadto sa ilang mga sala.

Pagpamatuod 
ug hagit

Kasulatan ug
Panaghisgutan
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Pagpangalagad sa Sakramento 20

87

TUMONG Matag batan-ong lalaki labawng hingpit nga moila sa pagkasagrado sa sakramento ug
mangalagad niini nga may balaan nga pagtahud.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Usa ka lapis ug papel alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Labing ubos usa ka semana sa dili pa nimo itudlo kining leksyon, pahimoa ang mga
pangulo sa korum sa pagpakigkita uban sa usa ka sakop sa kaobispohan o
kapangulohan sa sanga aron sa pag-ila sa bisan unsang mga problema sa paagi nga
ang sakramento gipangalagad ug paghukom unsaon sa pagkorek sa mga problema.
Ang mga pangulo sa korum kinahanglan andam sa paghimo og usa ka sesyon sa
pagbansay sa panahon sa tigum sa pagkapari aron sa pagtudlo sa batan-ong mga
lalaki unsaon sa pagpangalagad sa sakramento sa husto nga paagi.

MUBONG SULAT Ang sakramento sagrado. Kini gi-orden sa Manluluwas. Kon ang mga naghupot sa Aaronic
nga Pagkapari mangalagad sa sakramento, sila kinahanglan magtimaan sa ilang
alimpatakan nga sila naglihok sa iyang ngalan. Sila kinahanglan mabalak-on kon unsaon
kaha ni Jesus paglihok ug unsa kaha ang iyang kinaiya. Matag batan-ong lalaki kinsa
motahud sa sakramento ug mangalagad niini sama sa iyang nahibaloan nga ang
Manluluwas mohimo makadawat og pagpamatuod sa pagkasagrado niini.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Si Richard bag-o pa lang gi-orden nga usa ka magtutudlo. Siya gitudlo sa pag-andam sa
sakramento uban sa ubang tulo ka mga magtutudlo kinsa iyang gidayeg isip mga pangulo.
Bisan pa niana, kadto usa ka makapahigawad nga kasinatian alang kaniya. Una, ang ubang
mga magtutudlo dugay nga miabut, busa siya kinahanglan mohulat. Dayon, usa sa mga
magtutudlo mipasirit og tubig sa uban inay magmatinahuron nga mopuno sa mga kopa.
Ang ubang magtutudlo mibutang og pan diha sa sudlanan apan nagkuha og usa aron kan-
on. Siya miingon nga siya gigutom pag-ayo tungod kay kadto Domingo sa puasa. Ang lain
mireklamo tungod kay siya kanunay nga itudlo sa pag-andam sa sakramento. Siya miingon
nga siya nangandoy nga siya tigpahiluna sa kanunay ug molingkod diha sa humok nga
mga lingkuranan diha sa pasilyo.

• Unsa kining matang sa kasinatian nga malagmit moapekto sa mga pagbati ni Richard
kalabut sa pag-andam sa sakramento?

• Unsaon kaha kini malagmit moapekto sa iyang balaang tawag isip magtutudlo?

• Unsa kaha sa imong hunahuna ang bation sa Manluluwas kalabut sa ingon nga
pamatasan?

Ang Sakramento usa ka Balaan nga Ordinansa
Kinutlo Si Obispo John H. Vandenberg mipasabut sa sagrado nga kinaiya sa sakramento ingon sa

mosunod:

“Kadto usa ka sagrado kaayo nga ordinansa, hilabihan kasagrado nga kadto gipahigayon
uban sa maong Magtutudlo. Kadto giandam ug gipanalanginan uban sa Manluluwas sulod
nianang unang tigum sa sakramento. . . .

Sugilanon ug
panaghisgutan



“Karon, human sa pagpahiuli niini nga ordinansa, ang Manluluwas mihatag og pagtugot sa
mga naghupot sa iyang pagkapari sa paglihok diha sa iyang ngalan sa pagpanalangin
niining sagrado nga mga simbolo. Diha niini nga kapaigoan, ang batan-ong mga lalaki
mopahigayon sa samang mga katungdanan nga may kalabutan ngadto sa sakramento
ingon sa gibuhat sa Manluluwas; kini usa ka sagrado nga kapangakohan ug pagsalig” 
(“The Presiding Bishopric Speaks about the Sacrament,” Improvement Era, Nov. 1967, p. 15).

• Unsa kaha ang malagmit imong bation kon ikaw unta diha pa sa unang tigum sa
sakramento?

• Unsa ang imong bation pagkahibalo nga ang Ginoo misalig kanimo uban sa pagtugot
sa pagpangalagad sa iyang sakramento?

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Mateo 26:17–20, 26–28.

Ipasabut nga wala madugay human niini, ang Manluluwas, ingon nga usa ka nabanhaw
nga linalang, mipahigayon sa sakramento diha sa Kasadpang Katunga nga Bahin sa
Kalibutan. Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang 3 Nephi 18:1–3, 6–8, 10–11.

• Unsa ang dugang kasayuran kalabut sa sakramento nga gihatag niini nga kasulatan?
Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder David O. McKay:

“Walay labaw ka sagrado nga ordinansa ang gipangalagad diha sa Simbahan ni Kristo kay
sa pagpangalagad sa sakramento” (sa Conference Report, Apr. 1946, p. 112).

Pagpangalagad sa Sakramento uban sa Balaan nga Pagtamud
Kinutlo Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagtimbangtimbang giunsa nila pagpangalagad

ang sakramento samtang sila maminaw ngadto sa mosunod nga pamahayag gikan ni
Elder John H. Groberg:

“Kamo batan-ong mga lalaki kinahanglan magpakatakus ug moila kon unsa ang
kahigayunan nga anaa kaninyo sa pag-apud-apod sa pan ug tubig, ang mga simbolo sa
gugma sa Ginoo alang kanatong tanan. Hunahunaa ang mga panalangin nga inyong
gihalad—paglaum, gugma, hingpit nga kalipay, kapasayloan, kagawasan, ug kinabuhing
walay katapusan. Unsa kalahi ngadto sa hilabihan ka daghan nga mga batan-on kinsa
karon mihatag og laing matang sa makadaut nga mga druga ug makahubog nga ilimnon
nga magdala og kangitngit ug kapakyasan, pagkabihag ug kamatayon diha sa maliputon
nga pagtakuban nga kalipay!” (sa Conference Report, Apr. 1989, p. 51; o Ensign, May
1989, p. 39).

Panaghisgutan • Nganong mahinungdanon ang pagsinina og angay kon mangalagad sa sakramento?

• Unsa man gayud ang kinahanglang nimong hunahunaon samtang ikaw mangalagad sa
sakramento?

• Unsaon pagkaaghat sa imong mga balatian kalabut sa sakramento sa imong
pagpangalagad niini?

• Unsa ang epekto sa paagi nga ikaw nangalagad sa sakramento niadtong kinsa
malagmit nagtan-aw kanimo samtang ikaw nagbuhat niini?

• Unsaon kaha sa Manluluwas pagpangalagad sa sakramento kon siya pa ang anaa sa
imong dapit?

• Ngano nga ang Manluluwas buot nga ang sakramento ipangalagad uban sa kahan-ay
ug balaang pagtahud?

Kalihokan Pag-apud-apod og papel ug lapis ngadto sa matag batan-on nga lalaki. Ipasulat sa matag
usa ang ilang mga tubag sa mosunod nga pangutana: Unsaon nako pagdugang sa
balaang pagtamud samtang ako mangalagad sa sakramento? Human ang batan-ong mga
lalaki makahuman sa pagsulat, ipalista ang ilang mga sugyot diha sa pisara.

Sesyon sa pagbansay Hatagi og panahon alang sa kapangulohan sa korum sa pagpahigayon og mubo nga
sesyon sa pagbansay sa pagpangalagad sa sakramento (tan-awa sa aytem 2 sa
“Pagpangandam”). Siguroa nga sila maghisgut unsaon sa pagpangalagad sa sakramento
sa balaanon ug sa mabungahon nga paagi.

Mga kasulatan ug
panaghisgutan

Makapahunahuna
nga mga pangutana
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Panapos
Pagpamatuod Pakigbahin sa imong pagpamatuod sa kasagrado sa sakramento. Hatagi pag-usab og

gibug-aton unsa ka mahinungdanon ang tahas sa batan-ong mga lalaki niini nga
ordinansa. Ipahayag ang imong pagsalig diha kanila sa pagdugang sa ilang balaang
pagtahud samtang nangalagad sa sakramento.

Hagit Papilia ang batan-ong mga lalaki og usa ka sugyot alang sa pagpalambo sa ilang
pagpangalagad sa sakramento, ug hagita sila aron sa paghimo og linain nga paningkamot
aron sa paghimo niana nga sugyot sa sunod bulan.

Papilia ang batan-ong mga lalaki og laing usa ka sugyot nga iyang himoon sa iyang
kaugalingon alang sa sunod nga bulan, ug ipasulat niya kini sa iyang gisugyot nga lista.
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Pag-andam alang sa 
Melchizedek nga Pagkapari

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut unsaon nga ang Aaronic nga Pagkapari makatabang
kaniya sa pag-andam alang sa Melchizedek nga Pagkapari.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Duha ka palid sa papel ug duha ka mga lapis.

2. Isulat diha sa pisara o diha sa poster ang mga lista kon unsa ang mahimo sa mga
naghupot sa Aaronic ug Melchizedek nga Pagkapari (tan-awa sa leksyon).

3. Ikaw mahimong motudlo og usa o labaw pa nga batan-ong mga lalaki nga makigsulti
uban sa ilang mga amahan o laing mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari
kalabut sa kamahinungdanon sa Melchizedek nga Pagkapari ug ipakigbahin kanila ang
ilang mga gihisgutan.

MUBONG SULAT Ang pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari mahimong usa ka mahinungdanong
umaabut nga hitabo alang sa mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari. Kini nga leksyon
mopatin-aw sa mga kalainan tali sa Aaronic ug Melchizedek nga mga Pagkapari. Matag
batan-ong lalaki kinahanglang mapatuo sa dakong kahigayunan nga nagpaabut sa
unahan kaniya samtang siya modawat ug mogamit sa Melchizedek nga Pagkapari sa
matarung nga paagi. Mainampuon nga mangandam alang niini nga leksyon aron sa
pagtabang sa paghimo og espirituhanon nga tono nga makahimo sa leksyon nga
makahuloganon. Kini nga leksyon mahimong mabahin ug magamit alang sa duha ka mga
tigum sa pagkapari.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna
Kalihokan Bahina ang batan-ong mga lalaki ngadto sa duha ka mga grupo, ug ipwesto ang mga

grupo sa nag-atbang nga mga kanto sa lawak. Pagpili og pangulo sa grupo ug hatagi ang
matag pangulo sa grupo og piraso nga papel ug usa ka lapis. Ipabahin kanila ang papel
sa duha ka mga seksyon Gahum sa Aaronic nga Pagkapari ug Gahum sa Melchizedek nga
Pagkapari. Sultihi ang batan-ong mga lalaki sa paglista diha sa angay nga mga kolum
unsa ang mahimo sa Aaronic ug Melchizedek nga pagkapari. Tugoti og mga upat ka mga
minuto aron sila makakompleto sa ilang mga lista. Ipakita ang mosunod nga kinatibuk-ang
lista diha sa pisara o diha sa poster. Ipabutang sa matag grupo ang numero sa grupo
sunod sa mga aytem nga anaa sa ilang mga lista. Ipaila ang grupo nga naglakip sa labing
daghang mga aytem diha sa kinatibuk-ang lista. Rebyuha ug hisguti ang matag aytem.

Gahum sa Aaronic nga Pagkapari

1. Pag-andam, pagpangalagad, ug pag-apud-apod sa sakramento.

2. Pagbunyag (mga pari lamang).

3. Pagdawat sa pagpangalagad sa mga anghel.

4. Pag-adto aron sa pagtudlo sa banay.

5. Pagbantay alang sa pisikal nga mga panginahanglan sa mga Santos.

6. Pagkolekta sa mga halad sa puasa.
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7. Pag-orden sa uban nga mga pari, mga magtutudlo, ug mga deakono (mga pari
lamang).

8. Pagdumala sa mga tigum kon wala ang mga anciano.

Gahum sa Melchizedek nga Pagkapari

1. Pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo.

2. Paghatag og ngalan ug pagpanalangin sa mga batang masuso.

3. Mangalagad sa masakiton.

4. Pagpahinungod sa lana alang sa pagdihog.

5. Pagpahinungod sa mga lubnganan.

6. Pagtugyan sa Melchizedek ug Aaronic nga mga pagkapari ug pag-orden ngadto sa
mga buhatan niadto nga mga pagkapari.

7. Pagbantay sa espirituhanon nga mga panginahanglan sa mga Santos.

8. Pagdumala diha sa mga tigum.

9. Pagsulod sa templo ug pagdawat sa tanang mga ordinansa sa templo.

10. Uban sa husto nga mga yawe, modumala sa tanang mga ordinansa sa templo.

11. Adunay gahum ug pagtugot ibabaw sa tanang mga buhatan diha sa Simbahan (tan-
awa sa D&P 107:8).

12. Paghimo sa tanang mga butang nga mahimo sa naghupot sa Aaronic nga Pagkapari.

• Unsa ang labing dako nga mga kalainan tali sa mga ordinansa nga ang mga naghupot
sa Aaronic nga Pagkapari ug Melchizedek nga Pagkapari makapahigayon?

Ang Melchizedek nga Pagkapari Mao ang Gahum sa Pagpangalagad sa
Espirituhanon nga mga Butang

Ipasabut nga si Apostol Pablo sa makausa mipasabut nga si Jesus “sanglit sa Dios gitudlo
man siya nga labawng pari sumala sa laray ni Melchizedek” (Mga Hebreohanon 5:10). Si
Jesus mao ang Labing Halangdon nga Pari sa Melchizedek nga Pagkapari. Siya mao ang
tinuod nga panig-ingnan kon unsa kini ang gipasabut sa pag-angkon ug paggamit sa
Melchizedek nga Pagkapari.

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Mateo 8:16 ug Marcos 1:30–31. Hisguti kon giunsa
ni Jesus pagpahawa sa mga yawa ug pag-ayo sa masakiton pinaagi sa iyang pulong.

• Giunsa paggamit ni Jesus ang iyang gahum sa pagkapari aron sa pagpang-ayo?

Basaha pagdungaw ang Lucas 6:17–19.

• Unsa ang migawas gikan sa Manluluwas sa dihang siya nang-ayo sa mga katawhan?

• Unsa ang gipasabut niini?

Ipasabut nga ang hiyas niini nga bahin nagpasabut og gahum. Si Jesus adunay gahum sa
iyang kaugalingon nga makahimo sa pag-ayo sa uban.

• Giunsa nga ikaw napalanginan uban sa gahum sa Melchizedek nga Pagkapari?

Ipasabut nga kon ang batan-ong lalaki mahimong usa ka anciano diha sa Melchizedek
nga Pagkapari, siya makabaton og gahum aron sa paglihok alang ug sa ngalan ni Kristo
diha sa espirituhanon nga mga butang. Si Elder Bruce R. McConkie misulti kalabut sa mga
anciano sa mosunod nga paagi: “Ang mga anciano mao ang mga ministro ni Kristo; sila
gitawag aron mangalagad sa espirituhanon nga mga butang (D&P 107:12). . . . [Sila]
mopahigayon sa bisan unsa nga katungdanan nga mahimo sa usa ka naghupot sa ubos
nga pagkapari (D&P 20:38–67)” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft,
1966], p. 215; italics added).

Si Elder McConkie miingon usab nga ang “Mga anciano mohingpit sa mga Santos,
mopakaon sa mga panon sa Dios, motrabaho diha sa mga organisasyon sa Simbahan,
mangulo sa mga katawhan ngadto sa kinabuhing dayon diha sa gingharian sa atong
Amahan” (sa Conference Report, Lima Peru Area Conference 1977, p. 18).

Kinutlo ug
panaghisgutan
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Ipasabut nga sa pipila ka mga tuig ang matag batan-ong mga lalaki makaangkon og
kahigayunan sa pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari. Sila mga ministro sa
espirituhanon nga mga butang.

• Unsang matang sa mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari ang modawat sa
Melchizedek nga Pagkapari? (Kadtong kinsa andam ug takus.)

Dula [Role Play] Ipahanduraw sa batan-ong mga lalaki nga sila karon kawhaan ug walo na ka mga tuig ang
panuigon, minyo, ug adunay tulo ka mga anak.

Pagpundok og usa ka grupo sa mga lalaki kinsa mga kawhaan ug walo, minyo, adunay
tulo ka mga anak, ug matinud-anon nga mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari.
Pagpundok og lain nga sa mga lalaki nga kawhaan ug walo, minyo, adunay tulo ka mga
anak, apan mga pari diha sa Aaronic nga Pagkapari. Patubaga ang mga sakop sa matag
grupo sa pangutana:

• Unsang mga matang sa espirituhanon nga mga butang ang inyong mahimo alang sa
inyong banay karon ug sa mga tuig nga moabut?

Ilista ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara ubos sa “Aaronic nga
Pagkapari” ug “Melchizedek nga Pagkapari.”

Ang duha ka mga amahan mahimong adunay mga pag-ampo sa banay ug mga gabii sa
banay, mobunyag sa ilang mga anak, ug motudlo kanila sa hustong mga baruganan.
Bisan pa niana, ang mga amahan nga may Melchizedek nga Pagkapari mahimo usab nga
makahatag og pangalan ug mopanalangin sa ilang kaugalingong mga anak, mangalagad
sa ilang mga asawa kon nagmasakit o sa dili pa manganak, mohatag sa gasa sa Espiritu
Santo kon ang ilang mga anak kumpirmahan, mangalagad sa ilang masakiton nga mga
anak, motugyan sa Melchizedek nga Pagkapari, motambong sa templo uban sa ilang mga
banay, mosaksi sa ilang mga anak nga gibugkos sa templo, ug ang ilang mga anak nga
mabugkos ngadto kanila.

Basaha o isaysay ang mosunod nga sugilanon:

“Duha ka mga misyonaryo kinsa gidasig sa Espiritu Santo migugol og aktibong adlaw sa
pagtukod sa usa ka sanga sa Simbahan diha sa layo nga balangay. Sa alas 5:30 nianang
buntaga, sila mitudlo og usa ka banay sa dili pa ang amahan mobiya paingon sa mga
umahan. Unya sila naningkamot sa pagtaptap sa ilang bongbong nga adobe aron dili
makasulod ang mga insekto nga mosupsop og dugo. Sulod sa semana sila nakabutang
og gamayng salug nga semento ug mibitay og taro nga may lima ka galon ang sulod nga
adunay paagas og gamay sa tumoy aron sa pagpabilin nga limpyo. Sila nagsugod sa usa
ka kasangkapan alang sa panglimpyo ug nagbutang og bag-ong graba ug balas sa ilang
salaan sa tubig. Sulod sa ubang bahin sa adlaw sila mitrabaho uban sa mga lalaki diha sa
mga umahan aron sa ulahian motudlo kanila. Sila gikapoy ug andam na alang sa
gihinangup nga pahulay.

“Adunay miabut nga mabalak-ong tuktuk diha sa sapnotong kahoy nga pultahan. Usa ka
gamayng batang babaye naghilak. Siya nagdagan ug nagkutas. Sila naningkamot sa
pagdugtong sa iyang mensahe, nga gihatag taliwala sa mga pagbakho uban sa paspas
nga mga pulong. Ang iyang amahan nag-antus sa kasakit sa samad sa ulo samtang
nagsakay sa iyang asno taliwala diha sa kangitngit. Siya nasayud nga siya mamatay
gawas kon ang mga anciano moluwas sa iyang kinabuhi. Ang mga lalaki sa balangay
nianang higayona midala kaniya ngadto sa mga misyonaryo. Siya nagpakilooy alang sa
kinabuhi sa iyang amahan, dayon midagan aron sa pagtabang kaniya.

“Ang kabug-at sa ilang malisud kaayo nga kahimtang nagsugod sa pagtabon kanila. Sila
anaa sa balangay nga walay mga doktor o medikal nga mga kasangkapan. Walay mga
telepono. Ang mao lamang paagi sa komunikasyon mao ang batoon nga kalsada sa
daplin sa suba, ug sila walay sakyanan.

“Ang mga tawo sa walog misalig kanila. Ang mga misyonaryo wala mabansay sa medisina.
Sila dili kahibalo unsaon sa pag-atiman sa grabeng samad sa ulo, apan sila nasayud sa
usa ka tawo kinsa makahimo niini. Sila nangluhod nga nag-ampo ug mipasabut sa ilang
problema ngadto sa usa ka masinabuton nga Amahan sa Langit. Sila nangayo og giya,
miila nga sila dili gayud makaluwas og kinabuhi kon dili uban sa Iyang panabang.

Sugilanon ug
panaghisgutan

92



“Sila mibati og pagdasig nga ang samad pagahugasan, tabunan, ug ang tawo hatagan og
usa ka panalangin. Ang usa ka kauban nangutana, ‘Unsaon niya pag-antus ang kasakit?
Unsaon nato paghugas sa samad ug pagpanalangin kaniya samtang anaa siya sa maong
pag-antus?’

“Sila nangluhod pag-usab ug mipasabut ngadto sa ilang Amahan, ‘Kami walay tambal.
Kami walay igpakatulog. Palihug tabangi kami nga mahibalo, unsay buhaton. Palihug
panalangini siya, Amahan!’

“Samtang sila mibarug, ang mga higala miabut uban sa samaran nga tawo. Bisan sa nag-
awop nga siga sa kandila, ilang makita nga siya gisakitan pag-ayo. Siya nag-antus sa
hilabihan. Samtang sila nagsugod sa paghugas sa samad, usa ka dili kasagaran nga
kahimtang nahitabo. Siya nakatulog. Mainampingon, mabalak-on, sila nakahuman sa
paglimpyo, mitabon sa samad, ug mibutang og temporaryong bugkos. Samtang sila
mipandong sa ilang mga kamot diha sa iyang ulo aron sa pagpanalangin kaniya, siya
nahigmata nga malinawon. Ang ilang pag-ampo gitubag, ug ang iyang kinabuhi naluwas.
Ang pagsalig sa mga tawo nadugangan, ug usa ka sanga sa Simbahan miuswag”
(Richard G. Scott, sa Conference Report, Apr. 1989, p. 46; o Ensign, May 1989, p. 35).

• Sa unsang paagi nga ang mga misyonaryo nag-andam sa mao nga kahimtang? (Sila
masulundon, matinud-anon nga mga naghupot sa pagkapari.)

• Sa unsang paagi nga ang pagtuman sa imong balaang tawag sa pagkapari
nakapanalangin kanimo?

Sa pagkatinuod maanindot nga mga panalangin ang sangputanan alang sa bisan kinsang
tawo kinsa takus ug andam sa paggamit sa Melchizedek nga Pagkapari. Ang matag
naghupot sa Aaronic nga Pagkapari kinahanglan mag-andam ug maglantaw sa umaabut
nga mahimong takus sa pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari.

Taho Kon ikaw nakapabuhat na nilang daan, ipahimo sa batan-ong mga lalaki kinsa nakigsulti sa
ilang mga amahan o ubang mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari kalabut sa
Melchizedek nga Pagkapari sa pagtaho sa ilang mga nahibaloan.

Pag-andam sa Pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari

Ipasabut nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad 84:33–40 naglakip sa unsa ang naila nga
panumpa ug pakigsaad sa pagkapari. Basaha kini nga tudling nga magdungan. Kon
gikinahanglan, hisguti ang matag bersikulo samtang kamo magbasa. Diha sa
panaghisgutan, hatagi og gibug-aton nga– -

1. Ang batan-ong mga lalaki nakaangkon na sa usa sa duha ka mga pagkapari ug nga
nag-andam aron sa pag-angkon sa ikaduha.

2. Ang batan-ong mga lalaki kinahanglan mopalambo sa ilang balaan nga mga tawag.

• Unsa ang mahimo sa usa ka lente?

• Unsaon nato pagpalambo sa atong balaan nga mga tawag diha sa pagkapari?

Ipasabut nga ang “pagpalambo ingon nga gigamit dinhi nagpasabut sa pagpadako o
pagdugang, sa pagpalambo ibabaw. . .sa paghimo sa balaan nga tawag nga halangdon
ug talahuron diha sa mga mata sa tanang mga tawo pinaagi sa pagpahigayon sa misyon
diin may kalabutan sa balaan nga tawag uban sa dalayegon ug malampuson nga kinaiya”
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pp. 481–82).

Kinutlo Ang pagtuman sa mga kapangakohan sa Aaronic nga Pagkapari mao ang sukaranang
lakang diha sa pag-andam sa pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari ug gamiton ang
iyang dakong gahum aron sa pag-alagad sa uban. Si Presidente Spencer W. Kimball tin-
aw nga misaysay niini nga baruganan sa dihang siya miingon, “Karon, ang balaang
Melchizedek nga Pagkapari gihatag sa mga tawo kinsa gipadako isip matarung nga
batang mga lalaki sa Aaronic nga Pagkapari— tungod kay ang Aaronic nga Pagkapari
mao ang pag-andam sa mga lalaki nga mahimong mga anciano ug labaw ka taas nga
mga awtoridad diha sa Melchizedek nga Pagkapari” (sa Tahiti Area Conference 1976, p.
21).
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• Kon ang Aaronic nga Pagkapari mao ang pag-andam kanimo alang sa Melchizedek nga
Pagkapari, unsa ang imong gibuhat isip usa ka naghupot sa Aaronic nga Pagkapari nga
makatabang kanimo sa pag-andam?

Hisguti unsaon nga ang Aaronic nga Pagkapari makatabang sa batan-ong mga lalaki sa
pag-andam sa pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari. Ikaw mahimong mohisgut sa
mosunod nga mga ideya:

1. Ako nagkat-on sa hustong paggamit sa pipila sa gahum sa Dios.

2. Ako nagkat-on nga mahimong may tulubagon alang sa gahum nga gihatag kanako.

3. Ako nagkat-on sa pag-alagad sa uban sa Aaronic nga Pagkapari pinaagi sa
pagpangalagad sa sakramento, pag-adto aron sa pagtudlo sa banay, ug pagtuman sa
mga buluhaton sa kaayohan.

4. Ako nagkat-on sa pagpabilin nga takus aron sa pagdawat sa dugang mga pag-orden
diha sa pagkapari.

Ipasabut nga ang pagkaaktibo, pagkatakus nga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari
moandam sa batan-ong lalaki sa paglihok sa dungganon ug magamiton nga paagi uban
sa Melchizedek nga Pagkapari.

Panapos
Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagpakigsulti uban sa ilang mga amahan laing takus

nga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari kalabut sa mga panalangin nga moabut
ngadto sa mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari. Hangyoa sila sa pagpangita og
piho nga mga panig-ingnan diha sa mga kinabuhi niadtong ilang gipakigsultihan nga
nagpakita niadto nga mga panalangin.
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut sa patriyarkal nga han-ay diha sa panimalay.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Usa ka lapis ug papel alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Pag-andam og kopya sa ighahatag nga basahon “Unsa ang Imong Nahibaloan kalabut
sa Patriyarkal nga Han-ay?” alang sa matag batan-ong lalaki.

3. Kopyaha diha sa laing mga piraso nga papel ang mga kinutlo ug mga sugilanon nga
itudlo uban sa batan-ong mga lalaki (mahimong sundon o dili).

MUBONG SULAT Ang batan-ong mga lalaki nga imong gitudloan gikan sa nagkalahi nga mga kaagi ug mga
kahimtang sa banay. Ang uban adunay mga amahan kinsa lig-on, matarung nga mga
patriyarka diha sa ilang mga banay. Ang uban mahimong adunay mga amahan kinsa dili
kaayo aktibo o kinsa dili mga sakop sa Simbahan. Ang uban mahimong walay mga
amahan. Pagmabination sa kahimtang sa matag batan-ong lalaki. Walay sapayan sa karon
nga kahimtang sa banay, hatagi og gibug-aton kini nga leksyon nga ang matag naghupot
sa pagkapari kinahanglan gayud mag-andam nga mahimong mao nga matang sa
patriyarka ug amahan nga ang Ginoo nagplano kaniya nga mahimo.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Ang Patriyarkal nga Han-ay Mao ang Laraw sa Ginoo alang sa mga Banay
Pasulit Hatagi ang matag batan-ong lalaki og lapis ug kopya sa pasulit “Unsa ang Imong

Nahibaloan kalabut sa Patriyarkal nga Han-ay?” Itudlo nga malagmit adunay labaw sa usa
ka husto nga tubag sa matag pamahayag ug nga walay usa nga motan-aw sa mga papel
sa batan-ong mga lalaki.

Unsa ang Imong Nahibaloan kalabut sa Patriyarkal nga Han-ay?
1. Ang patriyarkal nga han-ay mao ang—

a. Usa ka rekomen aron sa pagkuha sa imong patriyarkal nga panalangin.
b. Usa ka paagi alang sa pagkuha og mga pagkaon gikan sa balay tipiganan sa obispo.
c. Ang balaang sistema sa panggobyerno sa Ginoo.

2. Ang labing mahinungdanon nga organisasyon diha sa Simbahan mao—
a. Ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
b. Ang Korum sa Unang Kapangulohan.
c. Ang banay.

3. Ang tigdumalang awtoridad sa inyong banay mao—
a. Ang Presidente sa Simbahan.
b. Ang imong obispo.
c. Ang imong amahan (o imong inahan, kon walay amahan diha sa panimalay).

4. Isip patriyarkal nga pangulo sa banay, ang amahan kinahanglan nga—
a. Modumala ug mogiya sa mga buluhaton sa iyang panimalay ug banay diha sa pag-

kamatarung.
b. Mosangkap alang sa pisikal ug espirituhanon nga mga panginahanglan sa iyang

banay.
c. Mangayo sa Ginoo alang sa kinaugalingon nga pagpadayag mahitungod sa iyang

banay.



5. Diha sa laraw sa Ginoo—
a. Adunay hingpit nga pagkapareho tali sa mga lalaki ug mga babaye.
b. Ang lalaki labawng mahinungdanon tungod kay siya naghupot sa pagkapari.
c. Ang Ginoo naghigugma sa iyang anak nga mga babaye sama sa iyang paghigugma

sa iyang anak nga mga lalaki.
6. Ang amahan mao ang pangulo sa panimalay tungod kay—

a. Siya labaw nga takus ug labaw nga angayan.
b. Kini mao ang iyang walay katapusan nga balaan nga tawag.
c. Siya labaw ka estrikto kay sa inahan.

7. Bisan tuod ang matag amahan modumala sa iyang banay, aron makaangkon sa mga
panalangin sa pagkapatriyarkal nga pangulo sa usa ka banay siya kinahanglan gayud—
a. Adunay usa ka edukasyon sa kolihiyo aron siya makagamit niini sa pagtudlo sa iyang

banay.
b. Adunay trabaho nga taas ang sweldo aron pagsangkap alang sa iyang banay.
c. Maghupot sa Melchizedek nga Pagkapari ug mogamit niini sa husto nga paagi.

Human ang batan-ong mga lalaki makakompleto sa pasulit, basaha ang mga pangutana
og kusog. Human sa matag tubag, basaha, o ipabasa sa batan-ong lalaki, ang
magkatukma nga kinutlo. Ang matag kinutlo naglakip og ilhanan alang sa husto nga
pagtubag sa mga pangutana diha sa pasulit. Human ang matag pangutana mabasa, ilha
ang husto nga tubag o mga tubag ngadto sa magkatukma nga pangutana.

Pangutana 1(c)

“Ang panggobyerno sa Ginoo usa ka patriyarkal nga kinaiyahan. Ang banay. . .mao ang
sentro” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], p.
559). Ang patriyarkal nagkahulogan sa amahan. Ang amahan mao ang usa kinsa modumala
ug mohatag og mga panalangin sa pagkapari ngadto sa ubang mga sakop sa banay.

Pangutana 2(c)

“Ang banay mao ang labing mahinungdanon nga organisasyon karon ug sa kahangturan.
Ang atong katuyoan sa kinabuhi mao ang paglalang diha sa atong mga kaugalingon og
mga yunit sa mahangturon nga banay” (Joseph Fielding Smith, Deseret News, 6 Abr. 1971,
p. 6A).

Pangutana 3(c)

“Diha sa panimalay ang tigdumalang awtoridad sa kanunay gitugyan diha sa amahan ug
diha sa tanang mga buluhaton sa panimalay ug mga matang sa banay walay laing
pagtugot nga labaw pa” (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1939], p. 287).

Pangutana 4(a, b, c)

“Ang Dios mitugot nga ang mga amahan mao ang modumala diha sa panimalay. Ang mga
amahan mohatag og gugma, motudlo, ug modumala” (Ezra Taft Benson, sa Conference
Report, Apr. 1984, p. 6; o Ensign, May 1984, p. 6).

Pangutana 5(a, c)

“Diha sa Simbahan adunay hingpit nga pagkapareho tali sa lalaki ug babaye. Ang
ebanghelyo. . .giplano sa Ginoo alang sa mga lalaki ug mga babaye. . . . Ang mga
kahigayunan ug panginahanglanon sa ebanghelyo sa tinubdan sa susama alang sa mga
lalaki ug mga babaye. Ang Ginoo naghigugma sa Iyang anak nga mga babaye ingon man
usab nga Siya naghigugma sa Iyang anak nga mga lalaki” (John A. Widtsoe, Evidences
and Reconciliations [Salt Lake City: Bookcraft, 1960], p. 305).

Pangutana 6(b)

“[Ang balaan nga tawag sa usa ka amahan] usa ka walay katapusan nga balaan nga
tawag gikan diin [siya] dili gayud mapagawas. Ang balaan nga tawag diha sa Simbahan,
ingon ka mahinungdanon sama kanila, uban sa ilang kinaiyahan alang lamang sulod sa
usa ka panahon, ug dayon ang angay nga paggawas mosunod. Apan ang balaan nga
tawag sa amahan walay katapusan, ug ang iyang kamahinungdanon molabaw sa
panahon. Kini ang balaan nga tawag alang sa karon ug sa kahangturan” (Ezra Taft
Benson, sa Conference Report, Oct. 1987, p. 89; o Ensign, Nov. 1987, p. 48).
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Pangutana 7(c)

“Bisan tuod ang matag amahan mao ang pangulo sa iyang banay, sa estrikto nga
pagsabut sa pulong ang ulahing adlaw nga Santos nga banay dili matawag nga patriyarkal
gawas kon ang bana naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari ug ang asawa naminyo o
nabugkos ngadto sa bana diha sa templo, ug ang mga anak natawo diha sa pakigsaad o
nabugkos ngadto sa ilang mga ginikanan” (A Light Unto the World, Melchizedek Priesthood
Course of Study 1967–68, p. 55).

Ipasabut nga sa kalibutan adunay daghang mga tingog nga nagpahayag unsa gayud ang
banay ug unsa ang himuon. Alang sa mga katuyoan sa Ginoo siya mi-orden sa patriyarkal
nga han-ay uban sa amahan nga mangulo. Kita angay nga mahinumdum sa balaanong
tambag gikan sa mga sulugoon sa Ginoo ug mopaluyo sa atong mga amahan diha sa
ilang patriyarkal nga bahin.

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Ezra Taft Benson:

“Usa ka batan-ong lalaki miabut sa akong buhatan dili pa dugay alang sa usa ka
panalangin. Siya adunay mga problema—. . .siya naglibog; siya nabalaka ug naguol. Ug
busa kami nagsultihanay sulod sa pipila ka mga minuto ug ako miingon ngadto kaniya,
‘Nakapangayo ba ikaw sa imong amahan og sa usa ka panalangin?’ Ah, siya miingon,
‘Ako wala masayud kon si Papa mobuhat og usa ka butang sama niana. Siya dili kaayo
aktibo.’ Ako miingon, ‘Apan siya mao ang imong amahan.’ ‘Oo.’ Naghupot ba siya sa
pagkapari? ‘Oo, siya usa ka dili aktibo nga anciano.’ Ako miingon, ‘Nahigugma ka ba
kaniya?’ Ug siya miingon, ‘Oo, ako nahigugma kaniya. Siya usa ka maayong tawo, siya
maayo ngadto sa banay, maayo ngadto sa mga anak.’. . . Ako miingon, ‘O sige, andam ba
ikaw sa pagpauli ug mangita og kahigayunan, ug mohangyo sa imong amahan kon siya
mohatag ba kanimo og panalangin? Ug kon dili molampos, balik nganhi, ug ako malipay
nga motabang kanimo.’

“Busa siya mibiya, ug sulod sa tulo ka mga adlaw siya mibalik. ‘Igsoong Benson, kini mao
ang labing tam-is nga butang nga nahitabo sa among panimalay,’ siya miingon. ‘Si Mama
ug ang mga anak naglingkod, ang akong manghod nga mga lalaki ug mga babaye, uban
sa akong inahan nga mipahid sa mga luha gikan sa iyang mga mata. Siya mipahayag sa
iyang pasalamat pagkahuman. Si Papa mihatag kanako og maanindot nga panalangin.’
Siya midugang, ‘Ako nahibalo nga kini nagagikan sa iyang kasingkasing’ ” (God, Family,
Country: Our Three Great Loyalties [Salt Lake City: Deseret Book Co. 1974], p. 184).

Atong Tahas diha sa Patriyarkal nga Han-ay

Isulat diha sa pisara: Mga Paagi sa Pagpaluyo sa Akong Amahan.

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga ikaw makapaluyo sa imong amahan isip patriyarkal
nga pangulo sa banay?

Ilista ang mga ideya nga gihatag sa batan-ong mga lalaki. Ang ilang mga sugyot malagmit
maglakip sa pagkamasulundon pakigbahin sa mga kabalaka ug mga kaikag uban kaniya,
paggugol ug panahon nga maghiusa, pagpangayo alang sa panalangin sa amahan,
pagpangayo sa iyang pahimatngon ug tambag ug sa pagsunod niini, paghimo nga
makaila kaniya, paghatag kaniya og gugma ug pasalamat, paglig-on kaniya, pag-abag
kaniya sa gabii sa banay, ug pagkamalipayon ug pagkamatinabangon diha sa panimalay.

Rebyuha ang lista diha sa pisara pinaagi sa pagpangutana sa batan-ong mga lalaki nga
mopiho kon unsaon nila paghimo niini nga mga butang. Mga pangutana mahimong
maglakip—

• Kanus-a ikaw makapangayo o kinahanglan mangayo og panalangin sa amahan?

• Unsaon nimo pag-ila pag-ayo sa imong amahan?

• Unsa nga abag nga ang imong amahan sa tinuoray mapasalamaton alang sa gabii sa
banay?

• Unsaon nimo paghan-ay aron makagugol og panahon uban sa imong amahan?

• Kanus-a ug asa ang maayong higayon ug dapit aron makigbahin sa mga kabalaka ug
mga kaikag?
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Pipila ka batang mga lalaki mahimong mobati nga sila dili makaduol sa ilang amahan
tungod kay sila nakakita sa mga kahuyang ug mga sayop sa ilang amahan. Ipabasa kanila
ang 1 Nephi 16:18–27 ug 30–31.

Ipasabut nga si Lehi ug ang tanan, gawas ni Nephi, mibagolbol batok sa Ginoo.

• Inay nga mobagolbol, unsa ang gihimo ni Nephi (tan-awa sa bersikulo 23)?

• Bisan tuod nga ang iyang amahan, si Lehi, mibagolbol batok sa Ginoo, nganong si
Nephi sa gihapon nangayo og tambag gikan kaniya (tan-awa sa bersikulo 23)? (Si Nephi
nasayud pag-ayo sa patriyarkal nga han-ay. Si Lehi sa gihapon ang amahan ni Nephi. Si
Nephi sa gihapon anak nga lalaki ni Lehi. Si Nephi nasayud nga ang pagkamasulundon
ngadto sa baruganan sa pagtahud sa iyang amahan ug pagpangayo sa iyang
pahimatngon mao ang pagpakita sa hugot nga pagtuo, samtang ang pagbagolbol
mohimo lamang sa pagpakita sa kasuko ug kahasol ug magdapit ni Satanas na paglihok
diha kaniya.)

• Unsa ang mga sangputanan sa mga lihok ni Nephi?

• Unsa ang lagmit mahitabo kon si Nephi mihimo pa og sama sa iyang igsoong mga
lalaki?

• Sulayi sa paghanduraw ang kalibutan napulo ug lima ka mga tuig gikan karon. Unsa
kaha mahisama ang sulundon nga amahan ug patriyarka?

Isulat diha sa pisara Mga Paagi sa Pag-andam sa Akong Kaugalingon nga Mahimong usa
ka Matarung nga Patriyarka.

• Unsa ang pipila ka mga paagi sa pag-andam sa imong kaugalingon nga mahimong usa
ka matarung nga patriyarka diha sa imong umaabut nga panimalay? (Ilista ang mga ideya
sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara. Ang ilang mga sugyot malagmit maglakip sa
pagtahud sa Aaronic nga Pagkapari; pagtan-aw sa ilang mga amahan, mga magtutudlo sa
banay, ug ubang mga naghupot sa pagkapari aron sa pagsuta giunsa nila paggamit ang
ilang pagkapari; pagtuon sa mga panig-ingnan sa mga lalaki diha sa mga kasulatan;
paghandum sa panahon nga sila ma-orden ngadto sa Melchizedek nga Pagkapari; ug
pagkat-on og mga kahanas aron mahimong maayong ginikanan.)

Hisguti ang mga ideya sa batan-ong mga lalaki. Mga pangutana mahimong maglakip sa
mosunod:

• Unsa sa imong hunahuna ang mga hiyas nga anaa sa usa ka matinud-anon nga
naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari?

• Unsa sa imong hunahuna ang mga hiyas nga anaa sa usa ka maayong ginikanan?

• Kinsa ang imong nahibaloan nga aduna niini nga mga hiyas?

• Kinsang mga lalaki diha sa mga kasulatan ang aduna niini nga mga hiyas?
Sugilanon Ipabasa sa batan-ong lalaki ang mosunod nga sugilanon, ug hangyoa ang batan-ong mga

lalaki sa paghunahuna sa mosunod nga mga pangutana samtang ang sugilanon gibasa:

• Unsa ang maanaa sa batan-ong lalaki aron sa pag-andam nga mahimong sama sa
amahan niini nga sugilanon?

• Giunsa kaha sa pagpuyo niining naghupot sa pagkapari nga mahimong nahibagay uban
sa Espiritu?

Si Elder Bruce R. McConkie misulti sa mosunod nga sugilanon:

“Usa sa akong mahinumduman sa akong pagkabata mao ang pagsakay sa kabayo
ngadto sa prutasan sa mansanas. Ang kabayo anad ug maayo kaayong pagkamanso, ug
ako komportable sa montura.

“Apan usa ka adlaw adunay usa ka butang nga nakapahadlok sa akong kabayo, ug siya
milayat ngadto sa prutasan. Ako nadagit gikan sa montura sa misiwil nga mga tiil, ug ang
usa ka bitiis nadakin-as diha sa tikanganan sa kabayo. Ako gikuyawan pag-ayo nga
nagbitay sa hapit na maputol nga panit nga bakus. . . . Ang akong kabug-aton makaputol
na unta sa bakus apan sa usa ka paagi kini migunit sulod nianang higayona. Laing usa o
duha ka paghasmag sa kabayo makaputol sa bakus o malabnot kini gikan sa akong mga
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kamot ug nga ako mahimo nga pagabirahon ngadto sa pagkadaot o kamatayon uban sa
akong tiil nga nagapos diha sa tikanganan sa kabayo.

“Sa kalit lang ang kabayo mihunong, ug akong nasayran nga usa ka tawo hugot nga
naggamit sa busal ug misulay sa pagkalma sa nagkurog nga hayop. Hapit dihadiha dayon
ako gisakmit ngadto sa mga bukton sa akong amahan.

“Unsa ang nahitabo? Unsa ang midala sa akong amahan aron ako maluwas sa usa ka
pamilok sa dili pa ako mopadailus ilalum sa mga kuko sa akong nahadlok nga kabayo?

“Ang akong amahan naglingkod diha sa panimalay nagbasa sa pamantalaan sa dihang
ang Espiritu mihunghong kaniya, ‘Dagan paingon ngadto sa prutasan!’

“Sa walay gamay nga pagduhaduha, wala maghulat aron masayran ngano o alang sa
unsang katarungan, ang akong amahan midagan. Nakamatngon sa iyang kaugalingon
diha sa prutasan nga wala masayud nganong atua siya didto, siya nakakita sa nagdagan-
naglukso nga kabayo ug naghunahuna, ako kinahanglan gayud mopahunong niini nga
kabayo.

“Siya mibuhat sa ingon ug nakakaplag kanako. Ug kana mao kon giunsa ako pagluwas
gikan sa grabeng kadaot o posibleng kamatayon” (“Hearken to the Spirit,” Friend, Sept.
1972, p. 10).

Hisguti ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki ngadto sa mga pangutana nga imong
gitanyag sa wala pa magbasa sa sugilanon. Hatagi og gibug-aton nga ang Espiritu Santo
mitabang sa amahan ni Elder McConkie sa pagtuman sa iyang kapangakohan aron sa
pagpanalipod sa iyang banay, ug nga aron makakuha og susamang tabang isip mga
amahan sila kinahanglan gayud espirituhanong mag-andam sa ilang mga kaugalingon.

Panapos
Mga pagpamatuod Kon ang panahon motugot, ug ubos sa direksyon sa Espiritu, ikaw mahimong

mopakigbahin sa imong kaugalingon nga mga pagbati alang sa imong amahan isip usa ka
patriyarka diha sa inyong panimalay o ang dakong kapangakohan nga imong gibati isip
patriyarka sa imong banay, o ikaw mahimong mohangyo sa batan-ong mga lalaki sa
pagpakigbahin sa ilang mga gibati kalabut sa ilang mga amahan.

Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagpili og usa ka paagi nga sila makaabag sa ilang
mga amahan isip mga patriyarka sa ilang mga panimalay ug sa pagbuhat niana sulod sa
umaabut nga semana. Hangyoa usab sila sa paghunahuna kalabut sa matang sa
patriyarka nga sila buot nga mahimo ug sa pagsugod sa pag-andam alang nianang
balaanon nga kapangakohan.
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Unsa ang Imong Nahibaloan kalabut sa 
Patriyarkal nga Han-ay?

1. Ang patriyarkal nga han-ay mao ang—
a. Usa ka rekomen aron sa pagkuha sa imong patriyarkal nga panalangin.
b. Usa ka paagi sa pagkuha og mga manggad gikan sa balay-tipiganan sa obispo.
c. Ang balaang sistema sa panggobyerno sa Ginoo.

2. Ang labing mahinungdanon nga organisasyon diha sa Simbahan mao—
a. Ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
b. Ang Korum sa Unang Kapangulohan.
c. Ang banay.

3. Ang tigdumalang awtoridad sa inyong banay mao—
a. Ang Presidente sa Simbahan.
b. Imong obispo.
c. Imong amahan (o imong inahan, kon walay amahan diha sa panimalay).

4. Isip patriyarkal nga pangulo sa banay, ang amahan kinahanglan—
a. Modumala ug mogiya sa mga buluhaton sa iyang panimalay ug banay diha sa pagkamatarung.
b. Mosangkap alang sa pisikal ug espirituhanon nga mga panginahanglan sa iyang banay.
c. Mangayo sa Ginoo alang sa personal nga pagpadayag mahitungod sa iyang banay.

5. Diha sa laraw sa Ginoo—
a. Adunay hingpit nga pagkapareho tali sa mga lalaki ug mga babaye.
b. Ang lalaki labawng mahinungdanon tungod kay siya naghupot sa pagkapari.
c. Ang Ginoo naghigugma sa iyang anak nga mga babaye sama sa iyang paghigugma sa iyang

anak nga mga lalaki.
6. Ang amahan mao ang pangulo sa panimalay tungod kay—

a. Siya labaw nga takus ug labaw ka maayo nga kwalipikado.
b. Kini mao ang iyang walay katapusan nga balaan nga tawag.
c. Siya labaw ka estrikto kay sa inahan.

7. Bisan tuod ang matag amahan modumala sa iyang banay, aron makaangkon sa mga panalangin
sa pagkapatriyarkal nga pangulo sa usa ka banay siya kinahanglan gayud—
a. Adunay usa ka edukasyon sa kolihiyo aron siya makagamit niini sa pagtudlo sa iyang banay.
b. Adunay trabaho nga taas ang sweldo aron sa pagsangkap alang sa iyang banay.
c. Naghupot sa pagkapari ug mogamit niini sa husto nga paagi.
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Praktikal nga Pagpangandam
alang sa usa ka Misyon 23
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TUMONG

Matag batan-ong lalaki makasabut kon giunsa pag-andam sa praktikal nga mga kahanas
motabang kaniya nga mahimong labaw ka epektibo nga misyonaryo.

PAGPANGANDAM

1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Usa ka lapis ug piraso nga papel alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Isulat ang mosunod nga kinutlo diha sa pisara o diha sa poster, ug ipakita kini sa tibuok
leksyon:

“ ‘Mahimo ka ba nga usa ka maisug ug epektibo nga [misyonaryo] o usa lamang ka
gigahin nga misyonaryo?’ Kini mag-agad sa imong pagpangandam” (Spencer W.
Kimball, “Advice to a Young Man: Now Is the Time to Prepare,” New Era, June 1973, p. 8).

3. Uban sa pagtugot gikan sa kaobispohan, pakigsabut og sayo sa usa ka bag-ohay nga
mibalik na nga misyonaryo o usa ka full-time nga misyonaryo sa pagtaho og hamubo sa
praktikal nga mga aspeto sa misyonaryo nga buhat. (Pasidan-i siya sa pagkuha lamang
og tulo o upat ka mga minuto. Kon ikaw gikan sa misyon, ikaw mahimong mohatag sa
taho uban sa imong kaugalingon.) Ikaw mahimong mopakita sa misyonaryo sa lista sa
mga erya alang sa praktikal nga pagpangandam diha sa leksyon aron siya adunay
pipila ka ideya sa mga hilisgutan nga iyang itudlo. Siya mahimong mohisgut sama sa
mga butang ingon sa pila ka mga oras nga siya mitrabaho diha sa naandan nga adlaw,
unsa ang iyang gibuhat sulod niadtong mga orasa, pila ka oras nga siya nagtuon, unsa
ang iyang gitun-an, kinsa ang nag-andam sa iyang mga pagkaon ug mihapnig sa iyang
mga sinina, kapila siya mibiyahe sulod sa iyang erya, ug pila ang kantidad sa salapi sa
iyang misyon matag bulan. Pipila niini nga mga hinungdan magkalahi gikan sa usa ka
misyon ngadto sa lain, apan gikan sa taho ang batan-ong mga lalaki makahimo sa
pagkakita sa panginahanglan sa praktikal nga pagpangandam alang sa full-time nga
misyonaryo nga pag-alagad.

4. Kon ang Family Home Evening Video Supplement 2 (53277) anaa sa inyong dapit,
ipakita ang bahin 14, “Misyonaryo nga Buhat: Atong Labing Dako nga Katungdanan.”

MUBONG SULAT Ang usa ka batan-ong lalaki makahimo og daghang mga butang aron sa pag-andam
alang sa full-time nga misyon. Kini nga leksyon gituyo aron ang batan-ong mga lalaki
masayud sa panginahanglan sa pag-andam, ug sa paghatag kanila sa pipila ka piho nga
mga sugyot alang sa pagpangandam. Ang batan-ong mga lalaki malagmit mohimo sa
mga sugyot nga ilang gihunahuna sa ilang mga kaugalingon. Ang leksyon nag-awhag og
mga panaghisgut alang sa gagmay nga mga pundok aron makakuha og mga ideya. Mag-
agad kon pila ka batan-ong mga lalaki ang motambong, ikaw mahimong manginahanglan
sa pag-apil sa tanan kanila diha sa panaghisgutan.



GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Ang Full-time nga Misyonaryo nga Pag-alagad Magkinahanglan og Pagpangandam

sa Daghang mga Erya
Taho Ipahimo sa usa ka bag-ohay nga mibalik na nga misyonaryo (o usa ka full-time nga

misyonaryo nga nagtrabaho sa inyong erya) sa paghatag og usa ka mubo nga taho sa
iyang matag adlaw nga misyonaryo nga mga kalihokan. Ang taho kinahanglan dili molapas
sa tulo o upat ka mga minuto. Kini kinahanglan mosentro diha sa praktikal nga mga
aspeto sa kinabuhi sa misyonaryo kaysa espirituhanon nga mga kasinatian.

Ipasabut nga ang labawng maayo nga pagkaandam nga batan-ong mga lalaki mao ang
labaw ka epektibo nga sila mahimong makagamit sa ilang panahon isip mga misyonaryo.

Gikan sa unsa ang nadungog sa batan-ong mga lalaki kalabut sa praktikal nga mga
gikinahanglan sa full-time nga misyonaryo nga buhat, hangyoa sila sa pag-ila og piho nga
mga erya diin sila labawng maayo nga makaandam sa ilang mga kaugalingon karon. Isulat
ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara. Ang ilang mga tubag malagmit
maglakip sa mga panalapi, pisikal nga kahimsug, sosyal nga mga kahanas, pagtrabaho
ug pagtuon nga mga kinaiya, kahanas sa pinulongan, kahanas sa buluhaton sa panimalay,
ug pagkahinlo sa kaugalingon ug kalimpyo.

Ikaw mahimong mohisgut og mubo sa kamahinungdanon sa matag tubag, ginamit ang
ingon nga mga pangutana sama niini:

• Unsa kaha ang imong bation kon ikaw nakahimo sa paggasto sa imong kaugalingon
nga misyon uban sa salapi nga imong kinitaan? Ikaw mohatag ba og dugang bili sa imong
misyon kaysa kon lain ang mibayad sa imong mga gasto?

• Ngano nga kini mahinungdanon alang sa usa ka misyonaryo nga adunay pisikal nga
kalagsik? Itudlo nga ang usa ka misyonaryo kinsa walay pisikal nga kalagsik alang sa
trabaho dili lamang mopasakit sa iyang kaugalingon apan makabalda usab sa iyang
kauban.

• Kon ikaw nangita alang sa usa ka tawo aron sa pagpresentar kanimo ngadto sa
kalibutan, unsa nga mga kwalipikasyon ang imong gusto nga anaa kaniya? Unsa ang
imong gusto nga iyang isulti ngadto sa laing tawo?

• Pipila ka mga misyonaryo bation nga kon sila moadto sa natad sa misyon sila adunay
panahon sa pagpalambo og maayong mga kinaiya sa pagtrabaho. Unsa ang kuyaw niini
nga panghunahuna?

Kinutlo • Unsa ang bili sa pagkat-on og pinulongan kon ikaw gitawag ngadto sa usa ka misyon
diin kana nga pinulongan dili mao ang sinultihan?

Ang mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente Gordon B. Hinckley motabang og tubag niini
nga pangutana.

“Pagtuon og langyaw nga pinulongan kon ikaw adunay kahigayonan sa paghimo sa ingon.
Ikaw mahimong dili gayud matawag ngadto sa usa ka dapit diin kana nga pinulongan
gigamit, apan ang pagtuon makahatag kanimo og labaw ka maayo nga pagsabut sa
imong kaugalingon nga pinulongan o sa laing pinulongan nga ikaw malagmit gihangyo sa
pag-angkon” (sa Conference Report, Apr. 1982, p. 63; o Ensign, May 1982, p. 42).

• Unsa ang epekto sa kalimpyo ug maayong paghinlo sa kaugalingon nga anaa kanimo
isip usa ka misyonaryo? Unsa ang epekto niini diha sa imong kaugalingon nga pagsalig,
diha sa imong kauban, diha sa imong pisikal nga kahimsog, diha sa panig-ingnan nga
imong gipakita sa uban?

Pisara ug
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Ang Mga Naghupot sa Aaronic nga Pagkapari Kinahanglan Magsugod Karon sa
Pag-andam alang sa Full-time nga misyonaryo nga Pag-alagad

Bahina ang batan-ong mga lalaki sa gagmay nga mga grupo. Hatagi ang matag grupo og
usa o labaw sa mga erya nga gilista diha sa pisara. Hangyoa sila sa paghisgut og mga
paagi nga sila mahimong makaandam sa ilang mga kaugalingon niana nga erya aron
mahimong epektibo nga mga misyonaryo. Hatagi ang matag batan-ong lalaki og piraso sa
papel ug usa ka lapis aron sa pagtala sa mga ideya sa grupo. Pagtudlo og usa ka sakop
sa matag pundok aron sa pagpangulo sa panaghisgutan. Hatagi og mga napulo ka mga
minuto alang sa mga paghisgut sa grupo. Dayon pahataga ang pangulo sa matag grupo
og mubo nga taho sa gisugyot nga mga kalihokan nga gihisgutan sa iyang grupo. Kon
motugot ang panahon, pahisguti sa batan-ong mga lalaki kini nga mga sugyot. Hatagi og
gibug-aton ang mosunod nga mga erya:

Mga panalapi

1. Pagsugod og usa ka kwenta sa pagtigum [savings account] kon ikaw wala pa niini,
paghimo og programa sa kanunay nga pagtigum. Pagtipig og pipila ka salapi karon,
bisan unsa pa kini kagamay. Dayon, bisan kanus-a ikaw makadawat og salapi,
pagbutang og labing gamay nga bahin niini ngadto sa kwenta sa pagtigum alang sa
imong misyon.

2. Pagkuha og trabaho nga dili maggahin sa tibuok panahon [part-time job], ug pagtigum
og sobra nga salapi nga imong makuha.

3. Pagbansay og disiplina sa kaugalingon. Paghimo alang sa imong kaugalingon nga
badyet, ug sunda kini.

Pisikal nga kahimsog

1. Pagsugod sa kanunay og programa nga pagpaugnat sa kusog.

2. Kaon og maayong-balanse nga mga pagkaon.

3. Kuha og igong katulog matag gabii. Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug
mga Pakigsaad 88:124 aron sa paglig-on niini nga punto.

Pangsosyal nga mga kahanas

1. Pagkat-on og naandan nga mga ladga sa pamatasan.

2. Pagkat-on sa pagkagusto sa daghang nagkalainlain nga mga pagkaon.

3. Pag-abut sa untup nga panahon.

4. Pagsiguro sa paghinumdum sa mga ngalan sa mga tawo nga imong gikakita sa unang
higayon.

Mga Kinaiya sa Pagtrabaho ug Pagtuon

1. Pagbuhat og usa ka butang matag adlaw nga dili nimo gusto nga buhaton nianang
adlawa o dili ba kaha biyaan lang. Niini nga paagi, ikaw makapalambo og disiplina sa
kaugalingon.

2. Pagbuhat sa imong buluhaton sa tulunghaan sa dihang ikaw moabut sa balay gikan sa
tulunghaan, kaysa unyaon lang kini hangtud sa kaulahian.

3. Pagpadayon sa imong mga kapangakohan sa Simbahan sa matinud-anon nga paagi.

4. Paggamit sa imong kaugalingon diha sa seminaryo ug diha sa tulunghaan. Buhata ang
dugang nga pagbasa kaysa gikinahanglan..

5. Kinaiyaha ang pagbasa sa mga kasulatan adlaw-adlaw.

6. Pagsag-ulo sa pipila ka mga kasulatan gikan sa mga panaghisgutan sa misyonaryo.

7. Paggugol og pipila ka higayon matag semana sa paghimo og mga tumong ug paghimo
og plano aron sa pagkab-ot sa imong mga tumong.

Panaghisgutan sa
grupo
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Kahanas sa Pinulongan

1. Pagkuha og klase sa pinulongan sa tulunghaan.

2. Kon ikaw nagtuon na og pinulongan, pagtuon niini sa dugang kakugi.

3. Pagkat-on kalabut sa kultura sa mga tawo kansang pinulongan imong gitun-an. Ipabasa
sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 90:15.

Kahanas sa buluhaton sa balay

1. Pagkat-on og pangluto ug pagplano og mga sud-an. Buhata ang pagpamalit.

2. Pagkat-on og panahi, ug ayoha ang inyong kaugalingong mga sinina.

3. Pagkat-on og panglaba ug pagplantsa sa inyong kaugalingong mga sinina.

4. Pagkolekta og mga resipe alang sa sud-an nga makapabaskog.

Paghinlo sa kaugalingon ug Pagkalimpyo

1. Pagkat-on og pagbansay sa mga baruganan sa kinaugalingon nga pagkalimpyo ug
pagkahinlo.

2. Pagsugod karon sa pagtuman sa mga sumbanan sa misyonaryo nga may kalabutan sa
sama nga mga butang sa Pang-Domingo nga sinina ug gitas-on sa buhok.

3. Himoa ang inyong lawak nga limpyo bisan dili sultihan.
Kalihokan Ipalista sa batan-ong mga lalaki diha sa luyo sa ilang papel ang mga paagi nga sila

migamit sa ilang libre nga panahon. Dayon ipatubag sa ilang mga kaugalingon ang
mosunod nga mga pangutana:

• Hain niini nga mga kalihokan ang mag-andam kanako alang sa misyon?

• Unsaon nako paggamit sa labawng maayo ang akong panahon alang sa akong misyon?

Ikaw mahimong mangutana sa mibalik na nga misyonaryo unsa nga mga butang ang
iyang buhaton kon siya nagsugod pa karon sa pag-andam alang sa iyang misyon.

• Ngano nga hilabihan ka mahinungdanon ang pagsugod karon sa pag-andam alang sa
inyong misyon?

Kinutlo “Ang mga batan-ong mga lalaki nga nagplano sulod sa 19 ka mga tuig aron sa pag-
alagad sa misyon mahimong labaw ka mabungahon, labaw ka epektibo, ug labaw nga
malampuson kon sila mangalagad ug daghang dugang mga tawo ang moduol sa
Simbahan ug momugna og dugang kadasig ug adunay mahitabo nga usa ka
panagdugtong nga reaksyon. Aduna bay laing butang nga makahimo og labaw nga
pagdugtong nga reaksyon ug makaapekto ug dugang mga kaikag ug makaapekto og
dugang mga tawo?” (Spencer W. Kimball, “President Kimball Speaks Out on Being a
Missionary,” New Era, May 1981, p. 48).

Kinutlo “Ang buhat sa Ginoo nagkinahanglan og labing maayo nga ikaw makahimo sa paghatag.
Karon mao ang panahon sa pag-andam alang niana nga pag-alagad” (Gordon B.
Hinckley, sa Conference Report, Apr. 1982, p. 63; o Ensign, May 1982, p. 42).

Panapos

Ipasabut nga ang usa ka misyon nagrepresentar sa labing dako nga hagit nga paga-
atubangon sa daghang batan-ong mga lalaki. Kini lisud nga buhat ug nagkinahanglan og
maayo kaayong pagpangandam. Apan ang pagpangandam alang sa usa ka misyon usa
ka maayo nga pagpangandam alang sa tibuok kinabuhi sa usa ka batan-ong lalaki.

Kinutlo “Sa dihang ang atong propeta-pangulo, si Presidente Spencer W. Kimball, miingon, ‘Matag
batan-ong lalaki diha sa misyon,’ siya nagtan-aw sa labaw pa sa mga bulan nga gigugol
diha sa natad sa misyon. Sa inyong pagbalik, kamo mahimong labaw ka maayo nga
obispo ug labaw ka maayo nga presidente sa istaka, labaw ka maayo nga bana, labaw ka
maayo nga amahan, ug labaw sa bisan unsa nga ikaw mahimo dinhi niini nga kinabuhi ug
sa umaabut” (I. Thomas Fyans, sa Conference Report, Apr. 1977, p. 56; o Ensign, May
1977, p. 40).

Pagpasabut sa
Tigtambag
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Hagit Papilia ang batan-ong mga lalaki gikan sa lista sa gisugyot nga mga kalihokan og duha o
tulo nga ilang gibati nga ilang mahimo. Ipasulat kini nga mga kalihokan diha sa luyo sa
ilang papel. Hagita sila sa pagsugod karon nga semana sa pag-andam alang sa ilang mga
misyon diha sa mga paagi nga ilang napili. Kon ikaw usa ka mibalik na mga misyonaryo,
tapusa uban sa imong kaugalingon nga pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pag-
andam karon alang sa misyon.

KALIHOKAN Ikaw mahimong moplano og kalihokan sa gabii diin ang batan-ong mga lalaki makigkita
uban sa batan-ong mga babaye o uban sa ilang mga inahan aron sa pagkat-on ug
pagbansay sa ingon nga praktikal nga mga kahanas sama sa pagluto, pagplantsa, ug
pagtahi. Ikaw mahimong mohimo niini nga usa ka “Mga Olimpik alang sa Pagpangandam
sa Misyonaryo” ug paghimo og mga indigay diha sa magkalahi nga praktikal nga mga erya.
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Ang mga Panalangin 
sa Trabaho

TUMONG Matag batan-ong lalaki mopasalamat sa bili sa trabaho.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Sa dili pa ang klase, ikaw mahimong motudlo og pipila ka batan-ong mga lalaki sa
pagbasa sa mga kinutlo sa trabaho.

MUBONG SULAT Walay takus gayud nga nakab-ot—sa pisikal, sa salabutan, sa pagmugna, o sa
pagkaespirituhanon—nga walay paningkamot. Ang batan-ong mga lalaki kinahanglan
mobiya sa klase nga may ideya nga ang trabaho dili usa ka kabudlayan nga pagalikayan
apan usa ka kahigayunan sa pagtubo, pagpalambo, pag-alagad, ug pag-uswag.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Ipahimo sa gitudlo nang daan nga batan-ong mga lalaki nga sa pagpasabut og mubo
unsa ang gipasabut sa matag mosunod nga mga kinutlo (ang tanan gikan sa Richard
Evans Quote Book [Salt Lake City: Publishers Press, 1971]):

“Ako wala gayud makahimo og usa ka adlaw nga trabaho sa akong kinabuhi. . .kadtong
tanan lingaw-lingaw lang” (Thomas Edison [p. 43]).

“Ang Dios nagbaligya kanato sa tanang mga butang sa bili sa paghago” (Leonardo da
Vinci [p. 44]).

“Ang trabaho usa ka espirituhanon nga panginahanglan (Neal A. Maxwell [p. 50]).

“Matag usa makakaplag niana nga kalipay niining kalibutan mag-agad lamang sa trabaho
nga iyang gibuhat, ug sa paagi diin siya mibuhat niini” (Brigham Young [p. 50]).

“Ang kahigayunan sa pagtrabaho maoy usa ka gasa” (David O. McKay [p. 46]).
Panaghisgutan • Unsa kaha ang mahitabo kon ang matag usa modumili na sa pagtrabaho?

Pahisguti kini sa batan-ong mga lalaki sulod sa pipila ka mga minuto, maghatag og piho
nga panig-ingnan kon unsa ang mahitabo.

Basaha ug markahi ang mosunod nga mga kasulatan: Genesis 3:19; Doktrina ug mga
Pakigsaad 42:42; 68:30; 75:28–29.

• Unsa ang gibati sa Ginoo kalabut sa trabaho?
Kinutlo “Walay laing paagi sa pagpadayon sa kinabuhi nga walay paggamit sa trabaho sa usa ka

tawo—sa atong kaugalingon o sa uban. Dili kita makakaon nga walay paggamit sa trabaho
sa usa ka tawo. Kita dili makabiyahe nga walay paggamit sa trabaho sa usa ka tawo. Kita
dili makagamit sa bisan unsang butang o makadawat og bisan unsang pag-alagad nga
walay pagdawat sa trabaho sa usa ka tawo. Bisan unsa ang gihatag sa kinaiyahan, o unsa
ang mahimo sa tawo nga makapalihok sa mga makina, sa kanunay ang trabaho bisan pa
niana maapil diha sa mga pamaagi sa paghimo sa gamitonon nga produkto ngadto sa
mga tawo” (Richard L. Evans, The Everlasting Thing [New York: Haper 1957], p. 71).

Pagbasa sa kasulatan
ug panaghisgutan

Pagpasabut sa batan-
ong mga lalaki
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Ang Trabaho Moandam Kanato alang sa Labaw ka Dako nga Kapangakohan
Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Ako mapasalamaton sa akong kasinatian ubos sa paggiya sa akong kaugalingong
amahan sa paghugas uban sa castile nga sabon ang mga sangonan ug grasahan kini
aron sa pagpatunhay niini. Ako nakakat-on sa pagpintal sa mga gipang-ugsok nga koral,
sa tangke sa tubig, sa pasilongan sa karwahe, sa buggy ug sa wagon, ug sa katapusan
ang balay. Ug sukad sa mga adlaw nga ako nag-antus sa panagsa nga paslot diha sa
akong mga kamot, ako wala gayud magmahay niadtong mga kasinatian” (sa Conference
Report, Apr. 1976, p. 172; o Ensign, May 1976, p. 126).

• Unsa sa imong hunahuna ang malagmit pipila sa mga reaksyon ni Spencer W. Kimball
sa trabaho nga iyang gihimo isip usa ka batang lalaki?

• Unsa sa imong hunahuna ang nakat-onan sa batan-ong Spencer W. Kimball gikan niini
nga mga kasinatian nga nakatabang sa pag-andam kaniya sa ulahian sa pagtuman sa
iyang balaan nga mga tawag isip usa ka misyonaryo, usa ka Apostol, ug usa ka propeta?
(Posibleng mga tubag maglakip sa pagdawat og mga kapangakohan, paghuman og usa
ka trabaho, pagsunod sa mga panudlo, pagkaplag og garbo sa nakab-ot, pag-alagad sa
uban, ug pag-angkon og mga kahanas.)

Itingub ang mga tubag diha sa pisara.

• Unsa ang mga matang nga trabaho nga imong gihimo?

• Giunsa nga ang trabaho makapanalangin kanimo ug sa imong banay?

Ang Kinaiya Mapalig-on uban sa Matinud-anon, Makugihon nga Trabaho

Basaha ug isulti sa imong kaugalingon nga mga pulong ang mosunod nga sugilanon.

“Walay usa sa among lungsod sa Utah ang nasayud kon diin gikan ang mga Countess,
ang iyang husto kaayo nga Ingles nagpaila nga siya dili lumad nga Amerikano. Sa gidak-
on sa iyang balay ug kawani kami nahibalo nga siya adunahan gayud, apan siya dili gayud
moabiabi ug siya mitin-aw niini nga kon siya anaa sa panimalay siya hingpit nga dili
magpaduol. . . .

“Ang Countess nagdala kanunay og sungkod, dili lamang alang sa pagtukod apan isip usa
ka himan sa pagpanton bisan kinsang batan-on nga siya nagtuo nga nagkinahanglan og
pagdisiplina. Ug sa makausa o lain nga higayon kadaghanan sa mga bata sa among
kasilinganan ingon nga nagpakita niana nga panginahanglan. Pinaagi sa pagdagan og
kusog ug pagpabilin nga abtik ako nakahimo nga dili gayud niya maabtan. Apan usa ka
adlaw sa dihang ako nagpanuigon og 13, samtang ako nanglaktod diha sa iyang ali nga
tanum, siya naduol kaayo igo nga makadokdok sa akong ulo uban sa iyang kahoy. ‘Agay!’
ako misinggit, milukso og mga duha ka pye.

“ ‘Batan-ong lalaki, buot akong makigsulti kanimo,’ siya miingon. Ako nagpaabut og
maymay diha sa mga kadautan sa pag-agi diha sa dili nila lugar, apan samtang siya
nagtan-aw kanako, medyo mipahiyum, daw siya miusab sa iyang hunahuna.

“ ‘Dili ba ikaw nagpuyo nianang berdeng balay nga may mga kahoy nga willow sa sunod
eskina?’

“ ‘Oo, ma’am.’

“ ‘Ikaw ba ang nag-atiman sa inyong balilihan? Nagbisbis niini? Nagputol niini? Naggalab
niini?’

“ ‘Oo, ma’am.’

“ ‘Maayo. Ako nawad-an sa akong hardenero. Anhi sa akong balay sa Hwebes sa alas
siete sa buntag, ug ayaw ko og sultihi nga aduna kay laing buhaton; ako nakakita kanimo
nga nagsuroy-suroy lang matag Hwebes.’

Sugilanon ug
panaghisgutan

Pisara ug
panaghisgutan
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“Kon ang Countess mohatag og mando, kini ipahimo gayud. Wala ako mangahas nga dili
moanha nianang pagkasunod Hwebes. Ako mibalikbalik sa tibuok balilihan katulo uban sa
makinang iggagalab una siya natagbaw, ug dayon iya kong gipahapa uban sa akong mga
kamot ug tuhod aron sa pagtan-aw sa mga sagbot hangtud nga ang akong mga tuhod
ingon ka berde sa sagbot. Sa katapusan siya mitawag kanako didto sa may balkon.

“ ‘Nan, batan-ong lalaki, pila ang imong gusto sulod sa imong usa ka adlaw nga trabaho?’

“ ‘Wala ko mahibalo. Tingali singkwenta sentimos.’

“ ‘Mao ba kana ang imong gibanabana nga imong bili?’

“ ‘Oo, Ma’am. Mga ingon niana.’

“ ‘Maayo kaayo. Ania ang 50 sentimos nga imong giingon nga imong bili, ug aniay usa ka
dolyar ug katunga nga dugang nga akong ihatag kanimo sa pagpugos kanimo. Karon
buot ako nga mosulti kanimo og usa ka butang mahitungod kon unsaon nga ikaw ug ako
magtambayayong. Adunay ingon ka daghang mga paagi sa paggalab sa balilihan ingon
nga adunay mga tawo, ug tingali sila bale og bisan asa gikan sa usa ka sentimo hangtud
sa lima ka mga dolyar. Atong ingnon nga ang tulo ka dolyar nga trabaho mao lamang ang
imong nahimo karon, gawas nga imo kining buhaton nga ikaw ra gayud. Ang upat ka
dolyar nga trabaho mahimong hilabihan ka nindot nga kinahanglan ikaw mora og buang
nga mogugol og daghang panahon diha sa balilihan. Ang lima ka dolyar nga balilihan—
siguro, kini imposible busa ato kanang kalimtan. Busa karon, matag semana bayran ko
ikaw sumala sa imong kaugalingong pagsusi sa imong trabaho.’

“Ako mibiya uban sa akong duha ka mga dolyar, labaw ka sapian kaysa akong
mahinumduman sa akong tibuok kinabuhi, ug nakahukom nga ako mokuha og upat ka
mga dolyar gikan kaniya sa sunod semana. Apan ako napakyas bisan gani sa pagkab-ot
sa tulo ka mga dolyar nga timaan. Ang akong kabubut-on nagsugod pagduda sa
ikaduhang pag-anha sa iyang nataran.

“ ‘Duha ka mga dolyar na usab, eh? Kanang matang sa trabaho mohimo kanimo nga hapit
na gayud papahawaon, batan-ong lalaki.’

“ ‘Oo, ma’am. apan himoon nako ang labawng maayo sa sunod semana.’

“Ug sa bisan unsa nga paagi akong nahimo. Sa katapusang higayon palibot sa balilihan
ako naluya, apan akong nakita nga ako nakapadayon. Uban sa kadasig nianang bag-ong
pagbati ako wala magduhaduha sa pagpangayo sa Countess alang sa tulo ka mga dolyar.

“Matag Hwebes sa sunod nga upat o lima ka mga semana ako naglainlain tali sa tulo ug
tulo ug tunga ka dolyar nga trabaho. Kon modugang ang akong labawng pagkasinati sa
iyang balilihan, mga dapit diin ang yuta taas og gamay o mubo og gamay, mga dapit diin
kini nagkinahanglan nga pagaputlan o ipabilin nga taas diha sa daplin aron sa paghimo
niini nga labawng makalipay nga kurba buyon sa tanaman, modugang ang akong
pagkasayod. Kon unsa lamang ang naglangkub sa upat ka dolyar nga balilihan. Ug matag
semana ako nakahukom sa pagbuhat lamang nianang matang sa trabaho. Apan sa
higayon nga ako makahimo sa akong tulo o tulo ug tunga nga dolyar nga timaan ako
kapoy na kaayo sa paghinumdum nga adunay ambisyon sa pag-abut lapas pa niana nga
punto.

“ ‘Ikaw daw sama sa usa ka maayo, makanunayon nga tres sinkwenta nga tawo, siya
moingon samtang siya mohatag kanako sa salapi.’

“ ‘Tingali,’ ako moingon, nalipay pag-ayo sa pagkakita sa salapi nga nahinumdum nga ako
nakasulay sa usa ka butang nga taas-taas.

“ ‘Nan, ayaw kaguol pag-ayo,’ siya mohupay kanako. ‘Total, adunay maihap lamang ka
mga tawo sa kalibutan kinsa makahimo sa upat ka dolyar nga trabaho.’

“Ug ang iyang mga pulong nakahupay sa sinugdanan. Apan unya, sa walay pagkaamgo
kon unsa ang nahitabo, ang iyang paghupay nahimong usa ka makapalagot nga
nakapahukom kanako sa paghimo nianang upat ka dolyar nga trabaho, bisan kon kini
mopatay kanako. Diha sa kainit sa akong paghukom akong makita ang akong kaugalingon
sa katapusang ginhawa sa iyang balilihan, uban sa Countess nga nagyukbo ngari kanako,
mitunol sa iyang upat ka mga dolyar nga nagluha ang iyang mata, nangayo og pasaylo sa
iyang paghunahuna nga ako dili makahimo niini.
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“Kadto anaa sa tungatunga sa ingon nga kainit, usa ka gabii sa Hwebes sa dihang ako
naninguha sa pagkalimot nianang adlaw sa kaparotan ug nakatulog, nga ang kamatuoran
miigo pag-ayo kanako nga ako milingkod og tarong, daw matuk-an sa akong
kakulbahinam. Kadto mao ang lima ka dolyar nga trabaho ang akong himoon, dili ang upat
ka dolyar! Akong himoon ang trabaho nga walay usa nga makahimo tungod kay kadto
imposible.

“Akong nasinati pag-ayo ang mga kalisud sa unahan. Ako adunay problema, sama
pananglit, sa paghimo sa usa ka butang mahitungod sa mga puntod sa ulod diha sa
balilihan. Ang countess malagmit wala pa gani makaamgo niini, kini mga gagmay kaayo;
apan sa akong pagtiniil ako nasayud kalabut niini ug kinahanglan ako adunay mahimo
kabahin niini. Ug ako makapadayon sa pagkurti sa mga daplin sa tanaman gamit ang
gunting, apan ako nasayud nga ang lima ka dolyar nga balilihan nagkinahanglan nga
akong tul-iron pag-ayo ang matag daplin, uban sa metrosan ug dayon akong kurtihan kini
og tarong uban sa hait nga himan. Ug aduna pay laing mga problema nga ako lamang ug
ang akong mga tiil ang nasayud mahitungod niini.

“Ako nagsugod pagkasunod Hwebes pinaagi sa pagpatag sa mga puntod sa ulod uban sa
bug-at nga igpapatag. Human sa duha ka mga oras niana ako andam na sa pag-undang
alang nianang adlawa. Alas nwebe sa buntag ug ang akong tinguha nawala na! Kadto
aksidente lamang nga ako nakakaplag unsaon sa pag-angkon niini pag-usab. Naglingkod
ilalum sa walnut nga kahoy sulod sa pipila ka mga minuto human nagpatag niini, ako
nakatulog. Sa dihang ako nahigmata mga minutos sa ulahian ang balilihan maayo kaayong
tan-awon uban sa akong presko nga mga mata ug gibati sa hilabihan kaayo uban sa
akong mga tiil nga ako matinguhaon sa pagpadayon sa trabaho.

“Ako misunod niini nga sekreto sulod sa nahibilin sa adlaw, motagpilaw sa pipila ka mga
minuto matag oras aron sa pag-angkon pag-usab sa atong panglantaw ug mapulihan ang
akong kusog. Taliwala sa mga pagtagpilaw ako mag-alut kaupat ka mga higayon, duha ka
mga higayon nga pinabuyon, ug duha ka mga higayon nga palabang, hangtud ang
balilihan sama nga tan-awon sa berdeng balhiboon nga damahan. Dayon akong bugwalon
paglibot ang matag kahoy, pulpogon ang dagkong mga umol sa yuta ug pahumukon ang
yuta uban sa akong mga kamot, dayon humanon uban sa hait nga himan, sa makuti
linyahan ang matag badlis aron ang epekto hingpit nga magkaangay. Ug ako
mainampingon nga mikurti sa mga sagbot taliwala sa mga baldosa diha sa atubangan nga
laktanan. Ang mga gunting mipanit sa akong mga tudlo, apan ang laktanan wala gayud
sukad moanindot tan-awon.

“Sa katapusan, mga alas otso nianang gabhiona. . .kadtong tanan nahuman. Ako hilabihan
ka garbo nga wala gani ako batia og kakapoy sa dihang ako misaka paingon sa iyang
pultahan.

“Nan, unsay man karong adlawa?” siya nangutana.

“ ‘Lima ka mga dolyar,’ ako miingon, naninguha sa gamayng pagkalma ug nagpakaaron-
ingnon.

“ ‘Lima ka mga dolyar? Imong ipasabut upat ka mga dolyar, dili ba? Ako misulti kanimo
nga ang lima ka dolyar nga balilihan dili posible.’

“ ‘Oo, kini posible. Akong nahimo karon pa lang.’

“ ‘Nan, batan-ong lalaki, ang unang lima ka dolyar nga balilihan sa kasaysayan sa tinuoray
takus sa pipila ka mga pagtan-aw sa palibot.’

“Kaming duha milakaw diha sa balilihan sa katapusang hayag sa kagabhion ug bisan gani
ako hapit mabuntog sa ka imposible kon unsa ang akong nahimo.

“ ‘Batan-ong lalaki,’ siya miingon, miagbay kanako, ‘unsa man ang nakapaaghat kanimo
sa pagbuhat sa ingon nga makabuang, maanindot nga butang?’

“Wala ko mahibalo kon ngano apan bisan kon ako nasayud, dili gayud ako makapasabut
niini tungod sa kahinam nga makadungog nga ako nakahimo niini.

“ ‘Ako nagtuo nga ako nahibalo,’ siya mipadayon, ‘unsa ang imong gibati sa dihang kini
nga ideya miabut kanimo sa pag-alut sa usa ka balilihan nga ako misulti kanimo nga
imposible. Kini nakapalipay kanimo pag-ayo sa dihang kini unang miabut, dayon nahadlok
og gamay, Husto ba ako?’
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“Siya nakakita nga husto siya uban sa pagkahingangha sa iyang nawong.

“ ‘Ako nasayud unsa ang imong gibati tungod kay susama ang nahitabo sa hapit tanan.
Sila mibati og kalit nga kagana sa pagbuhat og pipila ka dagkong butang. Ilang gibati ang
maanindot nga kalipay, apan dayon kini nawala tungod kay sila miingon, ”Dili, ako dili
makahimo niana. Kini imposible.“ Sa matag panahon nga adunay usa ka butang diha
kanimo nga moingon ”Kini imposible,“ hinumdumi sa pagtan-aw og maayo. Tan-awa kon
kini dili ba sa tinuoray ang Dios naghangyo kanimo sa pagtubo og usa ka pulgada, o usa
ka pye, o usa ka milya nga kamo moabut ngadto sa labaw ka hingpit nga kinabuhi.’. . .

“Sukad nianang higayona mga 25 na ka mga tuig ang milabay kon ako bation nga walay
mga kahigayunan nga matan-awan, sa kalit lang uban sa pagtumaw nianang pulong
‘imposible’ ako nakasinati pag-usab sa wala damha nga pag-alsa, ang lukso sa akong
kahiladman, ug nasayud nga ang mao lamang posible nga paagi nagpahipi taliwala sa
imposible” (Richard Thurman, “The Covenants and the Impossible,” Reader’s Digest, June
1958, pp. 107–10).

• Bisan tuod ang batang lalaki niining sugilanon naghinam-hinam sa maayong bayad
alang sa iyang trabaho, ang salapi ba ang labing mahinungdanon nga butang alang
kaniya?

• Unsa ang mensahe niining sugilanon? (Adunay gibati nga usa ka dakong katumanan ug
hingpit nga kalipay kon ikaw mibuhat sa labing maayo sa bisan unsang trabaho o
buluhaton.)

Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa pagsaysay og mga kasinatian diin sila mibati sa
kaanindot sa kalampusan human sa hilabihan nga pagtrabaho. Ikaw mahimong motudlo
og usa o duha ka batan-ong mga lalaki sa paghimo niini kon ikaw nasayud nga sila aduna
niining ingon nga mga kasinatian. Pagsaysay og kinaugalingon nga mga kasinatian.

Panapos
Hagit Taposa ang leksyon uban sa paghagit sa batan-ong mga lalaki sa paghimo sa ilang mga

kinabuhi, pagbansay sa tulunghaan, ug kalihokan sa Simbahan nga takus sa pagdawat sa
“lima ka dolyar” nga ganti. Paghisgut og pipila ka piho nga mga paagi nga sila
makahuman sa maong tahas ug hisguti ang ganti nga ilang mapaabut nga dawaton.
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Kinaugalingon nga Kaputli 
pinaagi sa Kaugalingon 
nga Pagdisiplina 25
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut unsaon nga ang kaugalingong pagdisiplina motabang
kaniya sa pagpuyo og mahiyasong kinabuhi.

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og mga gilis sa pulong uban sa mosunod nga mga pamahayag:
a. Kon kita mangatarungan sa atong paglapas sa mga sugo kita maluya sa atong abili-

dad sa pagkontrol sa atong mga kaugalingon.
b. Kon kita molapas sa mga sugo kita mawad-an sa Espiritu sa Ginoo.
c. Kita makakat-on sa pagdisiplina sa atong mga kaugalingon pinaagi sa paghimo og

usa ka lakang matag usa ka higayon.
d. Ang Langitnong Amahan molig-on kanato kon kita mag-ampo alang sa iyang pana-

bang.
e. Ang kaugalingong pagdisiplina modala kanato ngadto sa pakig-uyon uban sa atong

Amahan sa Langit ug sa atong mga kaugalingon.

2. Rebyuha ang tambag kalabut sa sekswal nga kaputli diha sa mga pahina 14 hangtud sa
16 sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

MUBONG SULAT Diha sa kalibutan sa nagkakunhod nga moralidad, kita kinahanglan gayud mohatag og
linain nga pagtagad sa atong mga batan-on, kinsa gitintal pag-ayo ni Satanas sa bisan
unsang higayon sa kalibutan. Si Satanas nagtinguha sa paglaglag sa mga batan-on sa
Simbahan ug ang iyang laraw sa pagbuhat niini ingon ka tinuod sa laraw sa kaluwasan.
Pagsugyot sa iyang mga pagdani mahimong mao ang hinungdan nga mawala ang ilang
espirituhanong kinabuhi.

Isip tigtambag sa batan-ong mga lalaki, ikaw kinahanglan motabang sa batan-ong mga
lalaki nga makabarug nga makanunayon batok ni Satanas. Kini nga leksyon motabang
kanimo sa pagtudlo kanila kalabut sa pagsalikway sa mga pagdani ni Satanas sa
paglapas sa sekswal nga sala, diin si Presidente Ezra Taft Benson mitawag “ang
midagsang nga sala niini nga kaliwatan” (sa Conference Report, Apr. 1986, p. 4; o Ensign,
May 1986, p. 4). Tugoti ang batan-ong mga lalaki sa paghisgut niini nga mga pagtintal nga
dayag uban kanimo. Ipasabut nga ang sekswal nga sala adunay grabe kaayo nga
sangputanan alang kanila. Diha sa mga mata sa Ginoo kini ikaduha lamang ngadto sa
pagpatay sa iyang pagkaseryoso tungod kay kini mihilabut uban sa sagrado nga mga
gahum sa pagpasanay, ug kini dili sayon nga pagahinulsolan.

Ang mga desisyon nga himoon sa batan-ong lalaki karon kalabut sa sekswal nga kaputli
makatino unsa siya kaandam sa pag-alagad sa misyon. Si Presidente Benson mitambag:
“Kami buot sa batan-ong mga lalaki nga limpyo sa moralidad diha sa natad sa misyon.
Kami buot nga kamo mopuyo sa limpyo nga kinabuhi sa tibuok ninyong kinabuhi. Kami
buot nga ang kinabuhi nga limpyo sa moralidad ang inyong mahimong paagi sa kinabuhi.
Oo, ang usa mahimong makahinulsol sa moral nga kalapasan. Ang milagro sa pagpasaylo
tinuod, ug ang tinuod nga paghinulsol dawaton sa Ginoo. Apan kini dili makapahimuot
ngadto sa Ginoo sa dili pa magmisyon, o sa bisan unsang higayon, sa pagpugas sa mga
kapatuyangan sa kabatan-on, sa pag-apil sa sekswal nga kalapasan sa bisan unsang
kinaiya, ug dayon magpaabut nianang giplano nga pagkompisal ug dali nga paghinulsol
nga mopahimuot sa Ginoo” (sa Conference Report, Apr. 1986, p. 57; o Ensign, May 1986,
pp. 44–45).

Ang batan-ong mga lalaki kinahanglan gayud makasabut nga ang mga sangputanan sa
maong sala mao ang kasakit ug pag-antus. Ang Ginoo miingon, “Ako nagsugo kaninyo sa
paghinulsol– -paghinulsol, tingali unya Ako mohampak kanimo pinaagi sa pulong sa akong
ba-ba, ug pinaagi sa akong kaligutgut ug pinaagi sa akong kasuko, ang imong mga pag-



antus masakit—unsa ka sakit, ikaw wala masayud, unsa ka hilabihan kaanindot ikaw wala
masayud, oo, unsa kalisud sa pag-antus ikaw wala masayud” (D&P 19:15).

Sila kinahanglan gayud usab makasabut nga ang pag-ula ni Jesukristo mohatag sa mao
lamang nga kahupayan gikan sa sala ug kaalautan, sila makahimo ug kinahanglan gayud
mohinulsol kon sila nakabuhat sa sekswal nga kalapasan. Pinaagi sa paghinulsol sila
mahimong malimpyo pag-usab. Ang Ginoo nagpahinumdum kanato nga ang wala
mahinulsoli nga mga sala modala lamang og dugang kagul-anan:

“Kon dili sila maghinulsol sila kinahanglan gayud nga mag-antus sama kanako;

“Kansang pag-antus nakapahimo sa akong kaugalingon, gani ang Dios, ang labing
halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit” (D&P 19:17–18).

Pinaagi sa paghukom nga mahimong limpyo sa moralidad, ang batan-ong mga lalaki
makahimo sa pagtabang sa pagtuman sa hagit nga gihatag ni Presidente Benson: “Kami
nagkinahanglan og dugang nga mga misyonaryo. Apan kami nagkinahanglan usab og
labaw ka maayong pagkaandam nga mga misyonaryo gikan sa mga purok ug mga sanga
ug mga panimalay. . . . Kami nagkinahanglan og mga misyonaryo nga motukma sa atong
mensahe” (sa Conference Report, Apr. 1975, p. 96; o Ensign, May 1975, p. 65). Si Isaias
misulat, “Panaghinlo kamo sa inyong kaugalingon, kamo nga nanagdala sa mga sudlanan
ni Jehova” (Isaias 52:11).

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Kita Makakat-on sa Pagdisiplina sa Atong mga Kaugalingon
Panaghisgutan Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghulagway sa ilang mga kaugalingon diha sa

mosunod nga mga kahimtang:

1. Ang imong igsoon nga lalaki mao pa lang pagsungog kanimo ug misulti og usa ka
butang nga nakapahimo kanimo sa pagbati nga buot mobalos pagsinggit o gani
mosukmag kaniya. Makapugong ka ba sa imong kaugalingon gikan sa pagbuhat niini?

2. Kini Domingo sa puasa ug ikaw gigutom pag-ayo apan kini dili pa panahon sa
paghuman sa imong pagpuasa. Makapugong ka ba sa imong kaugalingon gikan sa
pagkaon?

3. Ang imong paborito nga pasundayag anaa sa TV, apan ikaw adunay buluhaton sa
panimalay nga himoon. Makapalong ka ba sa TV ug magtuon?

• Ikaw ba bation usahay og pakigbisog uban sa imong kaugalingong kahiladman? Usa ka
bahin diha kanimo daw buot “mopagusto” ug mopahayag sa imong mga pagbati o mga
kagana, samtang ang laing bahin buot nga mopugong sa imong mga pagbati ug mga
kagana.

Ipasabut nga pipila ka mga tawo dili motuo nga sila makakontrol sa ilang mga hunahuna
ug makadisiplina sa ilang mga kaugalingon. Ilang gibati nga kini dili kinahanglanon o
hilabihan kalisud o dili takus ang paningkamot.

Kinutlo Basaha ug ipasabut ang mosunod nga kinutlo:

“Ang uban nahimong naulipon uban sa mapugsanon nga mga batasan o mouyon ngadto
sa mga kagana o ngadto sa dili angay nga mga aksyon, ug mihangyo nga sila walay
mahimo sa ilang mga batasan—nga sila gipugos, gidani; nga ang pagtintal labaw ka lig-on
kay sa ilang kabubut-on sa pagsalikway. Apan kita makapili. . . . Kita mahimong makabugto
sa ngil-ad nga mga batasan; kita makaangkon og maayong mga batasan, kita makapili kon
unsa ang atong hunahunaon pinaagi sa hingpit nga determinasyon sa pagbuhat sa ingon”
(Richard L. Evans, “Self-Control,” Improvement Era, Dec. 1963, p. 1113).

Ipasabut nga bisan tuod kini lisud usahay sa pagkontrol sa atong mga kaugalingon, kini usa
ka butang nga kita makakat-on sa paghimo. Ang atong Amahan sa Langit misulti kanato sa
pagpabilin sa atong mga hunahuna, mga kagana, mga pagbati nga pinugngan. Isip atong
Amahan, siya dili mosugo kanato sa paghimo sa usa ka butang nga dili nato takus nga
mahimo. Kita iyang mga anak. Kita adunay kasarang nga mahimong sama kaniya.

Pasundayag sa
tigtambag

112



Sugilanon Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpaminaw sa mosunod nga tinuod nga sugilanon
kon giunsa sa usa ka tawo nga sama sa ilang edad nga nakagamit og kinaugalingon nga
pagkontrol. Hangyoa sila sa pagpaminaw alang sa mga butang nga makatabang kanila sa
pagkat-on og kinaugalingon nga pagdisiplina.

“Ang matag usa nagbuhat niini, busa nganong ako dili man? Ang mga sugo miingon
lamang nga kita dili gayud mogamit sa ngalan sa Ginoo sa kawang. Ako nakakita sa
akong kaugalingon sa pagsulay sa pagpangatarungan sa akong mga pasan aron
mamalikas, apan kini walay ikatabang. Ako nasayud nga kadto sayop ang pagpamalikas,
bisan kon ang tanan sa akong mga higala mihimo niini. Kini nagpabilin sa pagsamok
kanako, ug ako sa katapusan nakahukom nga ako mohimo og usa ka butang kalabut sa
akong problema. Akong gibati ang ‘kahugaw’ ug dili takus sa pagduol sa Ginoo diha sa
pag-ampo. Apan ako nasayud nga kon ako dili maghinulsol, kini mohimo lamang sa hitabo
nga mograbe.

“Ako nagsugod sa pagsulay sa pagkontrol sa akong kaugalingon sulod lamang sa usa ka
adlaw. Ako nasayud nga akong nahimong nabatasan ang pagpamalikas. Ako nakadungog
og daghan kaayong bastos nga mga panultihon sa tibuok adlaw sa tulunghaan nga daw
kini kinaiyahan ang pagbalikas usab. Ako nakahukom nga ako mosulay sa pagpadayon og
usa ka adlaw nga dili mohimo niini.

“Sa unang adlaw sa akong tinuyong pagsulay, maayo ang akong nahimo hangtud sa udto.
Dayon ang tanan naghinamhinam ug nagsaba ug sa wala damha, ang akong pinulongan
nahiuyon sa akong mga pagbati. Ako hapit wala makaamgo nga ako misulti niini, apan sa
dihang ako sa makausa na usab nakaamgo sa akong batasan, akong gibati ang
kahimangud ug naguol sa kahiladman.

“Nianang pagkagabii ako nag-ampo pag-ayo ug nangayo alang sa kalig-on. Sa sunod
adlaw ako nakaangkon og kaisug sa pagsulti sa akong duha ka suod nga mga higala diha
sa tulunghaan nga ako walay maayong pagbati kalabut sa among pinulongan, ug nga ako
naninguha sa pag-usab. Ako misulay pag-usab nianang adlawa.

“Ako walay ideya nga kini hilabihan kalisud. Sa usa ka paagi akong gibati kanunay nga ang
pagpuyo sa ebanghelyo kanunay nga sayon. Kini miabut og upat ka adlaw hangtud ako sa
katapusan nakalampus niini sa usa ka adlaw sa walay pagpamalikas. Ako naghinamhinam
pag-ayo, apan ako nasayud nga matag adlaw ako kinahanglan nga mag-amping pag-ayo.
Kini sayon ra kaayo sa pagdakin-as ug mobalik ngadto sa akong karaang mga batasan.

“Ako kanunayng nag-ampo hangtud karong higayona alang sa kalig-on. Ako miuswag ug
miundang sa dili maayo nga pinulongan, apan ako wala mobati nga ako gipasaylo. Dayon
kami adunay tigum sa pagpamatuod. Akong gibati ang Espiritu sa hilabihan kalig-on nga
ako dili gayud makapugong sa akong tinguha sa paghatag sa akong pagpamatuod. Ako
mipahayag sa akong gugma alang sa akong Langitnong Amahan ug alang sa iyang Anak
ug alang sa ebanghelyo. Sa dihang ako nakahuman, kadto sama sa dako kaayo nga
kabug-at nga gitangtang gikan sa akong mga abaga. Ako nasayud nga ako gipasaylo.”

Human sa paghisgut sa matag mosunod nga mga pangutana, ipataput ang gilis sa pulong
nga nagpahayag og panapos kalabut sa kinaugalingon nga pagdisiplina nga makuha
gikan sa panaghisgutan.

• Giunsa sa tawo diha sa sugilanon sa pagsulay sa pagpangatarungan sa iyang batasan?

• Ngano nga kita usahay mosulay sa pagpangatarungan sa atong batasan?

• Nganong kinahanglang kita molikay niini?

Ipataput ang gilis sa pulong a: “Kon kita mangatarungan sa atong paglapas sa mga sugo,
kita mopaluya sa atong abilidad sa pagpugong sa atong mga kaugalingon.”

• Unsa ang nakaingon sa batan-ong lalaki nga buot mousab sa iyang batasan?

• Unsa ang iyang gibati?

• Nganong mibati siya niini nga paagi?

• Ipataput ang gilis sa pulong b: “Kon kita molapas sa mga sugo, kita mawad-an sa
Espiritu sa Ginoo.”

Gilis sa mga pulong
ug panaghisgutan
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• Unsa ang pipila sa mga butang nga ang batan-ong lalaki mihimo aron sa pagdisiplina sa
iyang kaugalingon?

• Giunsa nga ang paghimo og usa ka lakang matag usa ka higayon motabang kanato sa
pagkat-on og kinaugalingon nga pagdisiplina?

Ipataput ang gilis sa pulong c: “Kita makakat-on sa pagdisiplina sa atong mga
kaugalingon pinaagi sa paghimo og usa ka lakang matag usa ka higayon.”

• Unsa ang labing mahinungdanon nga tinubdan sa kalig-on sa batan-ong lalaki sa
pagkat-on sa pagdisiplina sa iyang kaugalingon?

Ipataput ang gilis sa pulong d: “Ang Langitnong Amahan molig-on kanato kon kita mag-
ampo alang sa iyang panabang.”

• Unsa ang gibati sa batan-ong lalaki human siya makabuntog sa iyang problema?

• Giunsa nga ang paghatag sa iyang pagpamatuod motabang pagdala og kalinaw?

Ipataput ang gilis sa pulong e: “Ang kinaugalingon nga pagdisiplina modala kanato ngadto
sa kauyonan uban sa atong Amahan sa Langit ug sa atong mga kaugalingon.”

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpaambit og usa ka kasinatian sa pagdisiplina sa
ilang mga kaugalingon, maghatag og gibut-aton unsa ang ilang nakit-an nga labing
nakatabang. Mubong Sulat: “Ayaw pangusisa ngadto sa kinaugalingon nga mga
kahimtang nga mahimong mopakaulaw sa bisan kinsa sa batan-ong mga lalaki.”

Pinaagi sa Pagdisiplina sa Atong mga Kaugalingon, Kita Makapuyo og usa ka
Mahiyasong Kinabuhi

Ipasabut nga bisan kon kita magkat-on sa pagdula og usa ka instrumento sa musika, sa
pagsulay sa pagkontrol sa atong kasuko, o paghimo sa atong mga kaugalingon nga
mobangon sa dihang kita unta matulog og dugay, ang atong kinaugalingon nga
pagdisiplina motabang kanato sa pagpuyo og usa ka mahiyason nga kinabuhi.

Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

“Usa ka misyonaryo nga nag-alagad diha sa sidlakan sa Estados Unidos giharong uban
sa usa ka estudyante sa kolehiyo kinsa dili kaayo interesado diha sa mensahe sa
ebanghelyo kay sa diha sa estriktong moral nga lagda sa misyonaryo. Ang estudyante
miyam-id nga nangutana sa misyonaryo giunsa niya pagkontrol ang iyang mga kaibog nga
adunay daghan kaayong matahum nga mga babaye sa palibot, nagsugyot nga ang
misyonaryo dili gayud normal. Ang anciano mipasabut: ‘Dili tungod nga ako dili normal—
kini tungod kay ako nasayud nga ako may tulubagon ug ang nagdumala sa akong lawas.
Ikaw naghunahuna nga ikaw walay makatabang diha sa pag-atubang sa imong mga
kaibog. Ikaw naghunahuna nga ikaw biktima niini. Akong napamatuod sa akong
kaugalingon nga ako mao ang magmamando niadtong mga pagbati’ ” (Terrance D. Olsen,
“Teaching Morality to Your Children,” Ensign, Mar. 1981, p. 14).

• Unsa ang kalainan sa punto sa panghunahuna sa estudyante sa kolehiyo ug sa
anciano? (Ang estudyante mibati nga siya walay pagpugong ibabaw sa iyang kinaiyahan
nga mga kaibog. Ang anciano nasayud nga kini normal nga mga kaibog apan kini
kinahanglan pagapugngan.)

• Unsa ang nakat-onan nga buhaton sa anciano kalabut sa iyang mga pagbati ug mga
emosyon?

• Nganong kini mahinungdanon nga kita magkat-on og kinaugalingon nga pagpugong
karon kaysa maghulat?

Mga kasulatan Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang mosunod nga mga kasulatan: 
Salmo 24:3–5; Alma 5:16–19.

Ipasabut nga ang pagkalimpyo sa moralidad ug pagkamahiyason nagkinahanglan og
kinaugalingon nga pagdisiplina ug kinaugalingon nga pagpugong. Sama pananglit, si
Presidente Spencer W. Kimball tin-aw nga misulti kalabut sa makasasala nga sekswal nga
mga kaibog ug mga paghimo. Ipasabut nga kita magbasa og daghang mga pamahayag
ni Presidente Kimball mahitungod sa moralidad ug kinaugalingon nga pagdisiplina.
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Mubong sulat: Kon ikaw nagtuo nga ang batan-ong mga lalaki wala makasabut sa mga
pulong nga gigamit, basaha ang mga kahulogan sa ubos aron sa pagpatin-aw sa mga
pulong. Dayon basaha ang mga kinutlo nga mosunod sa matag kahulogan. Itudlo lamang
ang mga pamahayag sa propeta. Hatagi og gibug-aton ang kinaugalingon nga
pagdisiplina, ug ikuto ang panaghisgutan, kon adunay bisan unsa nga gikinahanglan, sa
pagpatin-aw sa mga pulong nga gigamit diha sa mga kinutlo.

1. Atong Linihokan ngadto sa Atong Kaugalingong mga Lawas
Katin-awan Palami sa higal: sekswal nga pagpagana sa kaugalingon
Kinutlo “Ang pagpalami sa higal. . .wala gitugot sa Ginoo ni sa iyang simbahan, sa walay

pagtagad unsa ang malagmit isulti sa uban kansang mga sumbanan labaw ka ubos”
(President Kimball Speaks Out [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1981], p. 10).

2. Atong Pagtagad ngadto sa Sama nato og Sekso
Katin-awan Panaglambigit sa managsama og sekso: “ ‘sekswal nga kaibog alang niadtong

managsama og sekso o sekswal nga mga relasyon tali sa mga tinagsa nga managsama
ang sekso,’ mga lalaki man o mga babaye” (The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City:
Bookcraft, 1969], p. 78).

Kinutlo “Ang pagkadili balaan nga kalapasan sa panaglambigit sa managsama og sekso kusog
nga mitubo o matugtanon naghatag niini og dugang kalapad sa publisidad. . . . Ang Ginoo
misaway ug midili niining buhata.

“ ‘Ang Dios mihimo kanako ingon niana; ang uban miingon, samtang sila nangatarungan
ug mipasaylo sa ilang mga kaugalingon. . . . ‘Dili ako makapugong sa akong kaugalingon,’
sila modugang. Kini usa ka pagpanamastamas sa Dios. Dili ba ang tawo gibuhat diha sa
panagway sa Dios, ug naghunahuna ba siya nga ang Dios mamahimong ingon niana’?”
(President Kimball Speaks Out, pp. 10, 12).

3. Atong Pagtagad ngadto sa Kaatbang og Sekso
Mga Katin-awan Pagpanapaw: sekswal nga panghilawas uban sa usa ka tawo gawas sa kaugalingong legal

nga asawa o bana.

Panghilawas sa dili minyo: “sekswal nga panghilawas uban sa dili minyo” (President Kimball
Speaks Out, p. 6).

Necking: “mainiton nga paghalok ug hilabihan nga pagsandurot” (tan-awa sa Presidente
Kimball Speaks Out, p. 8).

Petting: “pag-ugay-ugay sa pribado nga mga bahin sa lawas alang sa katuyoan sa
sekswal nga kagana” (President Kimball Speaks Out, p. 8).

Kinutlo “Ang labing sagad nga sekswal nga mga sala nga nabuhat sa atong mga kabatan-onan
mao ang necking ug petting. Dili lamang nga kining dili angay nga mga relasyon
kadaghanan modala ngadto sa panghilawas sa dili minyo, [dili subay sa balaod] nga
pagmabdos, ug aborsyon—ang tanang mahugaw nga mga sala—apan sa kahiladman ug
diha sa ilang mga kaugalingon kini mga malaglagon nga mga kadautan” (The Miracle of
Forgiveness, p. 65).

Agi og bahin niini nga panaghisgutan, ikaw mahimong morebyu sa tambag kalabut sa
sekswal nga kaputli nga gihatag sa mga pahina 14 hangtud sa 16 sa Alang sa Kalig-on sa
mga Batan-on.

Daghan ang mosulay sa pagbalibad sa ilang mga kaugalingon sa ilang kakulang sa
kinaugalingon nga pagdisiplina niining tulo ka mga erya. Si Presidente Kimball mihimo sa
mosunod nga mga komentaryo sa ilang mga pamalibad:

“Ang tawo mao ang adunay kapangakohan alang sa iyang kaugalingon nga mga sala. . . .
Siya makasalikway, siya makausab. Ang mga pagtintal moabut sa tanang mga tawo. Ang
kalainan tali sa makasasala nga tawo ug sa takus nga tawo sa kinatibuk-an kanang usa
miuyon ug ang usa misalikway” (President Kimball Speaks Out, p. 12, mga italik gidugang).

Panaghisgutan • Kinsa ang may kapangakohan alang sa imong mga lihok?

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga samtang kita magbansay og
kinaugalingon nga pagdisiplina, kita mopalig-on sa pagpugong sa atong espiritu ibabaw
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sa atong lawas. Hatagi og gibug-aton nga ang atong kasarang sa pagpugong sa atong
mga kaugalingon modugang sa matag higayon nga kita mohimo sa husto nga pagpili ug
nga ang nadugangan nga kinaugalingon nga pagpugong motabang kanato sa paghimo
og labawng maayo nga mga pagpili ug mahimong labawng malipayon.

Basaha ang mosunod nga mga pagtuon sa kahimtang, o paghimo og pipila nga imong
kaugalingon. Human ang matag kahimtang mabasa, pangutana og mga pangutana nga
susama niini: Unsaon sa maong tawo paggamit sa kinaugalingon nga pagdisiplina niini
nga kahimtang? Unsa ang malagmit mahitabo kon ang tawo wala mohimo?

1. Pipila sa akong mga higala sa tulunghaan midapit kanako ngadto sa usa ka salosalo.
Ako naghinamhinam nga moadto tungod kay ang babaye nga akong nagustohan pag-
ayo miingon kanako nga siya moadto didto ug buot nga ako moadto. Ako naglaum nga
siya akong ikauban. Sa dihang ang akong mga higala ug ako nangabut, kami
nakaamgo nga ang mga ginikanan wala diha ug ang salosalo walay nagbantay. Ang
mga suga dili kaayo hayag. Pipila sa mga bata nagsayaw, ug pipila sa uban nagparis-
paris, nanggihalok ug hilabihan ang pagsandurot. Ang babaye nga akong nagustohan
nakakita sa akong pagsulod.

• Unsa ang kinahanglan buhaton niining batan-ong lalaki? Ngano?

2. Ako nasayud nga kami dili angay nga nakig-date hangtud nga kami napulog unom na
ang panuigon, apan ako daghan kaayo og kalingawan sa tulunghaan sa pagpakigsulti
ug pagtiaw-tiaw uban sa mga babaye. Usa niini si Barbara, usa ka madanihon nga
babaye kinsa daw nakagusto kanako. Usa ka adlaw sa tingpaniudto, kami nag-
istoryahanay mahitungod sa among panag-abut sa usa ka tindahan ug dayon magsine.
Adunay giplano nga kalihokan sa purok sa samang panahon, apan ako misugot. Kini
sayon ra sa pagsulti sa akong mga ginikanan nga ako moadto sa kalihokan ug
mosakay hinoon sa bus paingon sa tindahan. Ako makabalik sa samang panahon ang
kalihokan matapos. Sa dihang ang panahon miabut alang kanako sa pagbiya sa
panimalay, ako sa tinuoray gibati og kakuyaw. Ang akong mama mitawag kanako aron
sa pagsiguro nga anaa ang akong jacket ug dayon miingon, “Paglingaw-lingaw!” Dayon
siya mibalik ngadto sa balay.

• Unsa ang kinahanglan buhaton niining batan-ong lalaki? Ngano?

Rebyuha ang mga gilis sa pulong mahitungod sa mga ideya. Kalabut sa kinaugalingon
nga pagdisiplina.

Panapos
Kinutlo Itudlo ngadto sa batan-ong mga lalaki nga matag usa kanato sa pipila ka higayon

kinahanglan gayud nga maningkamot sa pagtinguha, og kinaugalingon nga pagdisiplina,
apan kita makahimo niini. Matag higayon nga kita modisiplina sa atong mga kaugalingon,
kita mopalig-on sa atong kasarang sa pagpuyo og mahiyason nga kinabuhi. Taposa ang
leksyon uban sa mosunod nga pamahayag. Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa
pagpaminaw alang sa saad nga ihatag kanato kon kita maninguha sa kinaugalingon nga
pagpugong.

“Kon kamo gidaug sa kasaypanan, o nakahimo og dayag nga sala sa walay
paghunahuna; kon kamo puno sa dautan nga pagbati, ug buot nga mouyon niini, nan
hunong ug himoa nga ang espiritu, diin ang Dios mibutang diha sa inyong mga
tabernakulo, mangulo. Kon kamo mohimo niana, ako mosaad kaninyo nga kamo
makabuntog sa tanang dautan, ug makaangkon og walay katapusang mga kinabuhi”
(Brigham Young, in Journal of Discourses, 2:256).

Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagbansay sa kinaugalingon nga pagpugong ug sa
pagpabilin sa ilang mga kaugalingon nga luwas gikan sa sala. Hatagi og gibug-aton nga
ikaw adunay dakong pagsalig sa ilang abilidad sa pagsalikway sa pagtintal ug nga ikaw
mag-ampo kanunay alang sa ilang kaayohan ug kinaugalingon nga pagpugong. Awhaga 
sila sa pagrebyu sa mga sumbanan nga gihatag diha sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-
onan.
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut nga ang mahiyason nga mga hunahuna modala
ngadto sa usa ka mahiyason nga kinabuhi.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Filmstrip ug cassette, Worthy Music, Worthy Thoughts (librarya sa balay tigumanan,

51129).
c. Filmstrip projector, cassette player, ug screen (ipahimutang kini sa dili pa magsugod

ang klase).

2. Sa dili pa itudlo kini nga leksyon, tan-awa pag-una ang filmstrip Worthy Music, Worthy
Thoughts. Usa ka kopya sa eskrip gilakip aron sa pagtabang kanimo pag-andam sa
leksyon. Kon ang filmstrip wala diha, gamita ang eskrip, isip kapasikaran alang sa
panaghisgutan.

3. Pag-andam og ighahatag nga basahon sa kasulatan “Himoa ang hiyas nga
modayandayan sa inyong mga hunahuna nga walay paghunong” (D&P 121:45) alang
sa matag batan-ong lalaki.

4. Rebyuha ang tambag kalabut sa gihatag nga musika sa mga pahina 13 ug 14 sa Alang
sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pagpugong sa Atong mga Hunahuna Mohatag Kanato sa Kalig-on sa Pagpuyo og

Mahiyasong Kinabuhi

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Mosiah 4:30.

• Unsa nga mga butang ang gitambag kanato niini nga kasulatan sa pagbantay diha sa
atong mga kaugalingon? (Mga hunahuna, mga pulong, ug mga buhat.)

• Unsa ang relasyon tali sa mga hunahuna, mga pulong, ug mga buhat?

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 121:45.

• Unsa ang gipasabut niini sa pagdayandayan? (Paghatag, pagdayandayan o
pagsangkap uban sa hiyas.)

• Unsaon nato pagdayandayan ang atong mga hunahuna uban sa hiyas?
Filmstrip Ipasabut nga diha sa filmstrip Worthy Music, Worthy Thoughts, si Elder Boyd K. Packer

mipasabut kon unsaon nga ang hiyas makadayandayan sa atong mga hunahuna ug
unsaon, nga pinaagi sa pagkat-on sa pagpugong sa atong mga hunahuna, kita makapuyo
og mahiyason nga kinabuhi. Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpaniid alang sa
piho nga mga paagi nga sila makapalambo sa kahanas sa pagpugong sa ilang mga
hunahuna.

Ipasundayag ang filmstrip. (Kon wala ang filmstrip, gamita ang eskrip ug tambag diha sa
Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan isip kapasikaran sa panaghisgutan.) Diha sa
panapos sa filmstrip, paghisgut unsaon sa batan-ong mga lalaki nga makapalambo sa
kahanas sa pagpugong sa ilang mga hunahuna.

Panaghisgutan Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga panaghisgutan nga mga pangutana:

1. Unsa ang gisulti ni Elder Packer nga malagmit mao ang labing lisud nga hagit nga
imong atubangon sa mortal nga kinabuhi? (Pagkat-on sa pagpugong sa inyong mga
hunahuna.)

Kasulatan ug
panaghisgutan



2. Unsa ang pipila ka mga kaayohan sa pagpugong sa mga hunahuna? (Pagbuntog sa
mga kinaiya, pagbaton og kaisug, pagbuntog sa kahadlok, ug pagbaton og usa ka
malipayong kinabuhi.)

3. Kinsa ang mohukom unsa ang imong hunahuna? (Ikaw.)

4. Ikaw makahunahuna ba og mga panig-ingnan sa mga paagi nga kita bation nga ang
dili angay nga mga hunahuna mga inosente ug dili makadaot?

5. Unsang mga matang sa mga kalihokan ang malagmit moawhag sa dili limpyo nga
mga hunahuna?

6. Unsa ang imong buhaton aron makalingkawas ang imong alimpatakan sa dili limpyo
nga mga hunahuna?

7. Unsa ang gisugyot ni Elder Packer nga gamiton sa pagtabang sa pagpugong sa
imong mga hunahuna? (Angay nga musika.)

8. Unsa ang kakuyaw sa dili angay nga musika? (Kini modapit sa dili angay nga mga
hunahuna ug kadaghanan mosugyot o inubanan sa talamayon, walay tahud,
imoralidad, mga pagkaanad.)

9. Unsa nga matang sa musika ang imong pangitaon? (Makapabayaw, makapadasig nga
musika nga mopataas sa pagkaespirituhanon, balaang pagtahud, kalipay, ug
pagkaamgo sa katahum.)

10. Unsa ang usa sa mga panalangin nga gisaad kon kita mopabilin sa atong mga       
hunahuna nga puno sa naghingapin nga kaayo, sa kaanindot, ug sa kadasig? (Ang 
makanunayon nga paggiya ug pagdasig sa Espiritu Santo.)

11. Unsaon ang piho nga lihok nga girekomen ni Elder Packer nga atong buhaton aron sa
pagtabang kanato sa pagpugong sa atong mga hunahuna? (Pagpili og usa ka himno,
pagkat-on niini, ug paggamit niini isip usa ka dalan alang sa atong mga hunahuna.)

Hangyoa ang matag batan-ong lalaki sa pagpili og himno nga iyang maggamit ingon sa
gisugyot ni Elder Packer. Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa pagsag-ulo sa mga pulong
sa himno ug paggamit niini isip usa ka dalan alang sa ilang mga hunahuna aron sundon.

Hatagi ang matag batan-ong lalaki og ighahatag nga basahon sa mosunod nga tudling sa
kasulatan: “Himoa ang hiyas nga modayandayan sa inyong mga hunahuna nga walay
paghunong” (D&P 121:45). Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki mosulat sa ngalan sa
himno nga ilang napili diha sa luyo sa ighahatag nga basahon.

Kasulatan Pagtawag og usa ka batan-ong lalaki sa pagbasa og kusog sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 121:45.

Panapos

Hatag og pagpamatuod sa mga panalangin nga moabut gikan sa pagpugong sa atong
mga hunahuna. Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagbasa sa tambag nga gihatag diha
sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan aron sa pagtabang kanila sa pagpabilin sa
ilang mga hunahuna nga angay. Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa pagtimbangtimbang
sa musika nga anaa sa ilang panimalay ug isalikway kadtong mga musika nga dili
makatabang kanato sa pagbaton sa angay nga mga hunahuna.

Takus nga Musika, Takus nga mga Hunahuna

Filmstrip nga pagsulti ni Elder Boyd K. Packer:

“Sa dihang ako bata pa, kami nagpuyo sa usa ka panimalay nga gilibutan sa prutasan.
Daw kini walay igo nga tubig alang sa mga kahoy. Ang mga kanal, kanunayng bag-o nga
gitudling diha sa tubud, mapuno dayon uban sa mga sagbot. Usa ka adlaw, akong
higayon sa pagdumala sa irigasyon, ako anaa sa kalisud. Samtang ang tubig modulhog sa
mga lumbay nasungsongan sa mga sagbot, kini mobaha sa matag direksyon. Akong
gitrabaho ang mga danawan sa pagsulay sa paghimo og bungturon. Sa diha nga ako
makaayo og usa ka nasiak adunay lain na usab. Usa ka silingan miabut diha sa prutasan.
Siya mitan-aw sa makadiyot, ug dayon uban sa pipila ka kusog nga pagdasok sa pala
iyang nahawanan ang ubos sa kanal ug nakahimo sa tubig sa pag-agi pinaagi sa dalan

Pagpamatuod 
ug hagit

Ighahatag nga
basahon
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nga iyang gihimo. Siya miingon, ‘Kon ikaw buot nga ang tubig mopabilin sa iyang agianan,
kinahanglan ikaw mohimo og dapit nga ilang agian.’

“Ako nasayud nga ang mga hunahuna, sama sa tubig, mopabilin sa dalan kon kita
mohimo sa dapit nga ilang agian. Kay kon dili, ang atong mga hunahuna mosunod sa
agianan sa labing gamay nga pagsupak, kanunay nga mangita sa labaw ka ubos nga ang-
ang. Tingali ang labing dako nga hagit nga imong atubangon sa mortal nga kinabuhi mao
ang pagkat-on sa pagpugong sa imong mga hunahuna. Diha sa Biblia kini miingon, sa
dihang ang tawo ‘maghunahuna sa iyang kasingkasing mao usab siya’ (Proverbio 23:7).
Ang usa nga nakapugong sa iyang hunahuna nakabuntog sa iyang kaugalingon.

“Samtang ikaw magkat-on sa pagpugong sa imong mga hunahuna, ikaw makabuntog sa
mga kinaiya, gani ang nagkakunhod nga personal nga mga kinaiya. Ikaw makaangkon og
kaisug, makabuntog sa kahadlok, ug makabaton og malipayong kinabuhi. Ako gisultihan
sa gatusan ka mga higayon o labaw pa samtang ako nagtubo nga ang mga hunahuna
kinahanglan gayud pagakontrolahon, apan walay misulti kanako kon unsaon. Ako kining
gihunahuna sulod sa mga tuig ug nakahukom nga ang alimpatakan sama sa usa ka
entablado. Sulod sa matag higayon sa paghimata ang kurtina ipataas. Aduna kanunay
pipila ka mga lihok nga gipahigayon diha niana nga entablado. Kini mahimong usa ka
kataw-anan, usa ka trahedya, makapahinam o laay, maayo o bati, apan sa kanunay
adunay pipila ka hugna nga magdula sa entablado sa imong alimpatakan.

“Imo bang namatikdan kanang dili angay nga gagmayng mga hunahuna nga mahimong
mohinay-hinay pagsulod gikan sa mga daplin ug modani sa imong atensyon diha sa
tungatunga sa hapit bisan unsa nga pasundayag diha nianang entablado ug walay bisan
unsang tinuod nga intensyon sa imong bahin? Kining masalaypon nga mga hunahuna
mosulay sa pagpahiluna sa tanan. Kon ikaw motugot niini nga mopadayon, ang tanang
mga hunahuna sa bisan unsang hiyas mobiya sa entablado. Ikaw pagabiyaan tungod kay
ikaw mitugot niini, ngadto sa impluwensya sa dili matarung nga mga hunahuna. Kon ikaw
monunut niini, kini modula alang kanimo diha sa entablado sa imong alimpatakan bisag
unsa ngadto sa mga utlanan sa imong pagtugot. Kini mahimong modula og mga tema sa
kapait, kasina, o kalagot. Kini mahimong bastos, imoral, gani bisyoso. Kon kini anaa sa
entablado, kon ikaw motugot niini, kini moplano sa labing maabtik nga mga paghaylo aron
sa pagkuha sa imong pagtagad. Kini makahimo niini nga maikagon nga walay kabilinggan,
gani pagpatuo kanimo nga kini mga inosente, kay kini mga hunahuna lamang. Unsa ang
imong buhaton sa higayon nga sama niana, kon ang entablado sa imong hunahuna giilog
uban sa mga tighimo sa mga kadaot sa hugaw nga panghunahuna, bisan kon kini
dagtumon nga daw hapit limpyo, o ang mga hugaw diin walay mapabilin nga lawak sa
paduhaduha? Kon ikaw makapuno sa imong hunahuna uban sa limpyo ug makatabang
nga mga hunahuna, nan walay lawak alang niining makanunayon nga mga tighimo sa mga
kadaot, ug kini mopahawa.

“Ako nakaamgo nga sa kalibutan karon kini kanunay malisud sa pagpabilin sa imong
hunahuna nga mapuno uban sa takus nga mga hunahuna. Kini nagkinahanglan og
maayong pagpugong. Bisan pa niana, kini mahimong buhaton kon ikaw mohimo og usa ka
luwas nga luna sa imong mga hunahuna nga adtoan. Ako nakakaplag og usa ka paagi sa
paghimo sa ingon nga luna, ug ako buot nga makigbahin niini uban kaninyo. Kini adunay
kalabutan sa musika—angay nga musika. Usa ka maalamon nga tawo sa makausa
miingon, ‘Ang musika mao ang usa sa labing mapugsanon nga mga himan alang sa
pagdumala sa hunahuna.’ Bisan kon kini modumala sa positibo nga paagi o negatibo nga
paagi kini gitino sa unsa ang madala niini ngadto sa entablado sa imong hunahuna. Kon
ikaw makaingon nga ang awit espirituhanon nga makapadasig o nga kini modasig kanimo
sa pagtan-aw sa imong kaugalingon diha sa labaw ka dungganon nga panan-aw, ang
musika may katakus. Kon kini sa yano molingaw o mobayaw sa inyong mga espiritu, nan
kini usab adunay kagamitan nga luna. Apan kon kini mohimo kanimo nga buot motubag
diha sa usa ka kalibutanon, lawasnon nga paagi o sa paghunahuna sa dili matarung nga
mga tinguha, nan kana nga musika kinahanglan pagalikayan. Kini dili angay.

“Aduna kanunay niadtong kinsa mokuha sa maanindot nga mga butang ug
mohugawhugaw niini. Kini nahitabo uban sa kinaiyahan, kini nahitabo uban sa literatura,
drama, arte; ug kini sa piho nahitabo uban sa musika. Sulod sa gatusan ka mga tuig kini
tin-aw kaayo nga kon ang dili husto nga mga pulong ang gipahimutang ngadto sa
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madanihon nga musika, ang mga awit makadala sa mga tawo sa pagkahisalaag. Ug ang
musika mismo, sa laing bahin kini gipatugtog, uban sa iyang tagaktak, uban sa iyang
kakusgon, makapaluya sa espirituhanon nga pamatyag.

“Kita nagpuyo sa panahon nga ang katilingban anaa ubos sa mahinay, apan gamhanan,
nga pag-usab. Kini nag-anam og kadugang ug dugang sa pagtugot diha sa unsa ang
dawaton sa iyang paglingawlingaw. Isip usa ka sangputanan, kadaghanan sa musika nga
gihimo sa inila nga mga maglilingaw karon daw kini labaw nga gituyo sa pagsamok inay
sa paglukmay, labaw sa pagpahinam kay sa pagpakalma. Pipila sa mga musikero
mopakita sa dayag sa pagpalambo sa dili matarung nga mga hunahuna ug aksyon.

“Batan-ong mga tawo, kamo dili makaako sa pagpuno sa inyong mga hunahuna uban sa
dili takus nga musika sa atong panahon. Kini dili makadaot. Kini makaabi-abi diha sa
entablado sa inyong alimpatakan sa dili takus nga mga hunahuna ug mopahimutang og
usa ka higayon nga diin kini mosayaw ug nga diin kamo mahimong moapil. Kamo
mopakunhod sa inyong kaugalingon kon kamo moapil uban niadtong mga butanga nga
usahay naglibot sa pagkahilabihan diha sa musika– -sa pagkagidlay sa pagkawalay balaan
nga pagtahud, sa pagka-imoral, sa mga pagkaanad. Ang maong musika dili angay kaninyo.

“Pagmapilion kon unsa ang inyong paminawon ug himoon. Kini mahimong kabahin
kaninyo. Kini mopugong sa inyong mga hunahuna ug moimpluwensya sa mga kinabuhi sa
uban usab. Ako morekomen nga kamo mosuta og maayo sa inyong musika ug molabay
nianang mopalambo sa nagkakunhod nga mga hunahuna. Ang maong musika dili unta
gayud angay sa mga batan-on nga mga tawo nga nagpakabana uban sa espirituhanong
kalamboan.

“Ako wala magpasabut niini nga ang tanang musika karon naghatag og dili angay nga
mga hunahuna. Adunay musika karon nga molig-on sa pagsabut sa mga tawo, musika
nga modasig sa kaisug, musika nga mopukaw sa espirituhanong mga pagbati, balaang
pagtahud, kalipay, ug pagkaamgo sa kaanindot.

“Ang Ginoo miingon, ‘Kay ang akong kalag mahimuot sa awit sa kasingkasing; oo, ang awit
sa mga matarung mao ang usa ka pag-ampo ngari kanako, ug pagatubagon uban sa usa
ka panalangin diha sa ilang mga ulo’ (D&P 25:12). Ang Unang Kapangulohan sa Simbahan,
mikomentaryo diha sa impluwensya sa musika diha sa atong mga kinabuhi, miingon:

“ ‘Pinaagi sa musika, ang kahanas sa tawo sa pagpahayag sa iyang kaugalingon masaylo
lahos sa mga utlanan sa gilitok nga pinulongan uban sa kahait sa salabutan ug gahum.
Ang musika mahimong magamit aron sa pagbayaw ug pagdasig o sa pagdala sa mga
mensahe sa pakakunhod ug pagkalaglag. Busa kini mahinungdanon nga isip mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw kita sa tanang higayon mogamit sa mga baruganan sa ebanghelyo
ug magtinguha sa paggiya sa Espiritu sa pagpili sa musika kita sa atong mga kaugalingon
gilibotan’ (Priesthood Bulletin, Dec. 1970, p. 10).

“Kami adunay dakong pagsalig diha kaninyo, ang mga batan-on sa atong Simbahan.
Kami labaw nga mihunahuna sa inyong mga tinguha ug mga pangandoy kon kami mo-
organisar sa mga programa ug mga kalihokan. Kini mobutang og mahinungdanong
kapangakohan diha kaninyo, ilabi na kadtong diha kaninyo kinsa gitawag sa mga
katungdanan sa pagpangulo. Tugoti nga ako mosulti kaninyo batan-ong mga pangulo,
pag-amping gayud sa musika nga inyong gi-programa alang sa inyong mga kalihokan.
Ikonsulta uban sa inyong mga tigtambag samtang ang mga pagpili gihimo. Kamo
nagkinahanglan sa kaayohan sa ilang kaalam, alang sa butang tali sa Simbahan ug sa
kalibutan, uban sa mga paghingapin sa iyang musika, kini labaw ka dako sa atong
panahon kay sa mga milabay nga mga kaliwatan.

“Si Presidente J. Reuben Clark, usa sa atong bantugang mga pangulo sa Simbahan,
mipasabut niini nga paagi:

“Kita mahimong dili, ubos sa atong katungdanan, mosangkap o motugot sa usa ka dili
maayo nga kalingawan diha sa hunahuna nga kon kita dili mosangkap niini ang mga
batan-on moadto bisan asa aron sa pag-angkon niini. Kita maglisud sa pagpahimutang og
matuyok-tuyok nga lamesa diha sa hawanan sa kalingawan sa simbahan alang sa mga
katuyoan sa pagsugal, uban sa pangatarungan nga kon kita dili mosangkap niini ang mga
batan-on moadto sa usa ka sugalan aron mosugal. Kita dili gayud sa tinuoray
makapugong sa atong mga batan-on.
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“Ni kini angay ba sa pagsangkap sa matang sa musika ug kahimtang nga modani sa mga
batan-on sa kalibutan. Kamo kinahanglan gayud mobarug nga lig-on ug dili mopauyon-
uyon kon unsa ang inyong nahibaw-an nga matarung ug maayo; kamo kinahanglan gayud
adunay kaisug sa pagpasiga sa suga ug pagpalong sa musika kon kini dili makahatag sa
matang sa kahimtang nga maoy sangputanan sa angay nga mga hunahuna; ug kamo
kinahanglan gayud mopugos og taas nga sumbanan sa panaput ug pasundayag gikan
niadtong kinsa molingaw ingon man usab niadtong kinsa motambong. Ako
mopahinumdum kaninyo nga kini dili atong katungod, ni ang katungod ni bisan kinsa
niadtong gitawag isip mga pangulo, bisan kon mga batan-on o hamtong, ang pag-usab sa
mga sumbanan sa Simbahan aron sa pagtubag sa mga sumbanan sa ubang mga batan-
on. Ang Simbahan gilig-on ug gipapundo, bug-os nga gigakot ngadto sa kamatuoran, ug
ang tanan nga anaa sulod niini mahimong luwas. Ang atong tahas mao ang paghatag sa
matang sa pagpangulo nga mohimo og tin-aw nga agianan alang sa mga batan-on aron
sa pagsunod, sa usa ka agianan nga motabang kanila pagpataas sa ilang mga sumbanan
ug mopabilin kanila nga luwas gikan sa dili angay nga mga impluwensya sa kalibutan. Ako
motambag kaninyo sa pagpalambo sa inyong mga talento, ug kon kamo adunay talento
nga musikal, hunahunaa kini: Aduna pay daghang musika nga pagahimoon, daghan pa
ang mahimong ipasundayag. Ang mahimo ninyo mao ang angay nga musika nga
mahimong makapabayaw, nga mopakaylap sa ebanghelyo, motandog sa mga
kasingkasing, mohatag og kahupayan ug kalig-on sa nasamok nga mga hunahuna.

“Adunay daghang mga panig-ingnan, karaan ug moderno, nga mopamatuod sa
impluwensya sa matarung nga musika. Ang pagkawalay kadasig nawala, ug ang mga
hunahuna napuno uban sa kalinaw samtang ang mga pulong sa ‘Duol, Duol, Kamo
Santos’ mihatag sa unang mga lumulupyo sa kaisug sa pag-atubang sa ilang mga
pagsulay. Kining sama nga awit nakapadasig ngadto sa daghan sulod sa mga katuigan.
Dihay usa ka higayon ako nakigsulti sa usa ka piloto kinsa mao pay paghibalik gikan sa
makuyaw nga panaw sa kahanginan. Kami nagsultihanay sa kaisug ug sa kahadlok, ug
ako nangutana giunsa niya pagkalma ang iyang kaugalingon diha sa atubangan sa unsa
ang iyang gisagubang. Siya miingon, ‘Ako adunay usa ka paborito nga himno, ug kon
kadto dili na matabang, kon adunay gamay nga paglaum nga kami mobalik, ako
mohinumdum niini sa akong alimpatakan ug nga kini daw ang mga makina sa ayroplano
mokanta og balik ngari kanako.’

“Duol kamo
tanang igsoon ko,
kuyog sa kalipay
Bisag lisud
pagabuhaton ta
Grasya makab-ot da

“Gikan niini siya milahutay sa hugot nga pagtuo, ang usa nga mahinungdanong sagol sa
kaisug.

“Ang Ginoo sa iyang kaugalingon giandam alang sa iyang labing dako nga pagsulay
pinaagi sa impluwensya sa musika, kay ang kasulatan mitala, ‘Ug sa nakaawit silag usa ka
awit, nangadto sila sa Bungtod sa mga Olivo’ (Marcos 14:26).

“Hinumdumi, batan-ong mga tawo, ako buot nga matag usa kaninyo mahinumdum nga
kini inyong Simbahan, ug siya inyong Ginoo ug inyong Manluluwas kinsa nagbarug nga
pangulo sa Simbahan aron sa pagdumala niini. Ang iyang makanunayon nga paggiya ug
kadasig maanaa kaninyo kon kamo mopabilin sa inyong hunahuna nga puno ngadto sa
pag-awas uban sa maayo, sa maanindot, sa madasigon. Ug kini mao ang usa ka paagi sa
paghimo niini. Pagpili og usa ka paborito nga himno o awit, sama sa gibuhat sa akong
piloto nga higala, usa nga may mga pulong nga makabayaw ug musika nga matahuron,
ang usa nga makahimo kanimo nga bation nga daw may kalabutan sa kadasig. Adunay
daghang maanindot nga mga awit nga mapilian. Pagtinguha sa giya sa Espiritu sa
paghimo sa inyong mga pagpili. Balik-balika og maayo ang awit diha sa inyong
alimpatakan. Isag-ulo kini. Bisan tuod kamo walay pagbansay sa musika, kamo
makahunahuna pinaagi sa usa ka yano nga awit. Karon gamit niini isip dalan alang sa
inyong mga hunahuna aron sundon. Himoa kini nga inyong dinalian nga agianan.
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“Sa matag higayon nga kamo makakita sa dili angay nga mga aktor nga mosulod gikan sa
mga duolanan sa inyong panghunahuna ngadto sa entablado sa inyong alimpatakan,
hunahunaa kini nga awit kon mahimo. Kini mousab sa inyong tibuok gawi.

“Tungod kay ang musika makapabayaw ug limpyo, ang dili kaayo angay nga mga
hunahuna maulawon nga moipsot. Tungod kay samtang ang hiyas, sa pagpili, dili makig-
abin uban sa hugaw, ang dautan dili makatugot sa atubangan sa kahayag. Sa hustong
panahon kamo makakaplag sa inyong kaugalingon nga mag-hum sa musika gikan sa
kahiladman, hapit dihadiha dayon, aron sa pag-abog sa dili angay nga mga hunahuna.
Samtang kamo moapil sa inyong kaugalingon uban sa matarung ug may katakus nga mga
butang, ipabilin ang inyong mga hunahuna nga puno uban sa angay nga mga hunahuna,
mga batan-on nga mga tawo, kay maingon nga siya naghunahuna sa ingon niana mao
man siya, ug kamo makaangkon sa kahanas sa pagkab-ot niadtong mga butanga nga
modala og katagbawan sa inyong mga kinabuhi.

“Kamo anak nga lalaki ug anak nga babaye sa Makagagahum nga Dios. Ako mohatag og
pagpamatuod nga ang Dios mao ang atong Amahan, nga kita iyang mga anak, nga siya
nahigugma kanato ug nga mihatag sa mahinungdanon ug mahimayaon nga mga butang
niini nga kinabuhi. Ako nasayud niini, ug ako nagpasalamat kaniya alang sa makapabayaw
nga impluwensya sa maayong musika sa akong kinabuhi diin nakaimpluwensya sa akong
mga hunahuna ug nakapabayaw sa akong kalag.” (Tan-awa sa Boyd K. Packer, sa
Conference Report, Oct. 1973, pp. 21–25; o Ensign, Jan. 1974, pp. 25–28).
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TUMONG Matag batan-ong lalaki nakakita kon giunsa nga ang hustong pagtuman sa balaod sa
panglawas sa Ginoo molig-on sa iyang lawas ug alimpatakan ug modala ngadto sa
temporal ug espirituhanon nga mga ganti.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Usa ka lapis ug usa ka pirasong papel alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Kon ang Family Home Evening Video Supplement (53276) anaa sa inyong erya, ipakita
ang bahin 19, “True to the Faith.”

3. Rebyuha ang tambag kalabut sa mental ug pisikal nga kahimsog nga gihatag sa mga
pahina 12 ug 13 sa Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on.

MUBONG SULAT Kadaghanan sa mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari gibati nga sila nakasabut sa
Pulong sa Kaalam. Bisan pa niana, ang pipila mahimong bation nga kini bug-at ra ug
hilabihan ka mapig-oton. Kini nga leksyon motabang kanila sa pagsabut nga ang Pulong
sa Kaalam mahimong usa ka positibo nga giya ngadto sa adlaw-adlaw nga pagpuyo ug
nga kini nagpakita sa pagpakabana sa Ginoo alang sa matag bahin sa ilang mga
kinabuhi.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna
Pasulit • Unsa ang balaod sa kahimsog sa Ginoo sa kasagaran gitawag? (Ang Pulong sa

Kaalam.)

Ipasabut nga aron sa pagsuta unsa ka daghan ang nahibaloan sa batan-ong mga lalaki
kalabut sa Pulong sa Kaalam, ikaw mohatag kanila ug mubo nga pasulit. Hatagi sila og
papel ug mga lapis, ug ihatag ang mosunod nga pasulit.

1. Diin diha sa mga kasulatan nga ang Pulong sa Kaalam makit-an? (Seksyon 89 sa
Doktrina ug mga Pakigsaad.)

2. Ang pag-inom ba og kape nakalapas sa Pulong sa Kaalam? (Oo.)

3. Aduna bay labaw ka daghan nga “mga himoon” o labaw ka daghan nga “mga dili
himoon” diha sa Pulong sa Kaalam? (Labaw ka daghan ang “himoon.”)

4. Ang wala kinahanglana nga paggamit sa mga druga nakalapas ba sa Pulong sa
Kaalam? (Oo.)

5. Ang Pulong sa Kaalam naglista ba og mga pagkaon nga maayo kan-on alang kanato?
(Oo.)

6. Ikaw makakaon ba og sobra kaayo ug sa gihapon maghupot sa espiritu sa Pulong sa
Kaalam? (Dili.)

Ipasabut nga ang leksyon naglakip sa mga tubag niini nga pasulit. Hagita ang batan-ong
mga lalaki sa pagpaminaw og maayo sa panahon sa leksyon aron sa pagkaplag sa mga
tubag.



Ang Ginoo Mihatag Kanato og Usa ka Balaod sa Kahimsog

Ipasabut nga ang balaod sa kahimsog sa Ginoo makita sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89.
Palamboa ang mosunod nga paghulagway diha sa pisara samtang ang leksyon
magpadayon.

Ipasabut nga adunay 4 ka punoan nga mga bahin ang Pulong sa Kaalam.

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:1–4. Ipasabut nga
kini mao ang unang bahin sa pagpadayag. Hisguti ang kahulogan niini nga mga bersikulo,
maglista sa mosunod nga mga puntos diha sa pisara.

1. Ang Pulong sa Kaalam gihatag aron sa paghatag og kaayohan sa mga Santos.

2. Kini usa ka gamay nga balaod aron pagapuy-an.

3. Kini magpasidaan sa mga dautan ug sa mga laraw sa dautan nga mga tawo.

• Unsa ang labing gibantog nga bahin sa Pulong sa Kaalam? (Ang sugo sa dili paggamit
sa alkohol, tabako, ug init nga mga ilimnon [nagpasabut sa tsa ug kape].)

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:5–9.

Ipasabut nga kini mao ang ikaduhang bahin sa Pulong sa Kaalam. Hisguti ang kahulogan
niini nga mga bersikulo, ug hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghingalan sa
makadaot nga pagkaon ug mga druga nga giingon. Ilista kini diha sa pisara samtang sila
gihinganlan. Kon adunay pangutana nga iisa kalabut sa kahulogan sa “Init nga mga
ilimnon,” ipasabut nga kini mao ang tsa ug kape. Bisan tuod walay piho nga paghisgut sa
mga druga, ang moderno nga mga propeta misulti niini nga hilisgutan.

Kinutlo “ ‘Ang Simbahan makanunayon nga mibatok sa dili angay ug makadaot nga paggamit sa
mga druga o susama nga mga substansya ubos sa mga kahimtang nga moresulta sa
pagkaanad, pisikal o mental nga pagkadaot, o sa pagkunhod sa moral nga mga
sumbanan.’ Kami mopamatuod pag-usab niining positibo nga pamahayag” (Spencer W.
Kimball, sa Conference Report, Apr. 1974, p. 8; o Ensign, May 1974, p. 7).

Ipasabut sa unsa ang maayo alang sa tawo kay sa unsa ang dili maayo. Basaha o
ipabasa sa usa ka batan-ong lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:10–17. Hisguti kini
nga mga bersikulo, ug itudlo unsa ang gitambag sa Ginoo nga kan-on sa tawo. Isulat diha
sa pisara Mokaon og makaayo sa lawas nga mga pagkaon.

• Unsa ang gipasabut sa bersikulo 11 nga ang maayo nga mga butang sa yuta
kinahanglan pagagamiton “uban ang pagmatngon ug pagpasalamat”?

Ipabasa sa batan-ong lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:124.

• Unsa nga tambag ang gihatag dinhi kalabut sa atong panglawas?

Kasulatan ug
panaghisgutan

Ang Pulong sa Kaalam (D&P 89)

Bahin 1: Mga Katuyoan (D&P 89:1–4)
1.Aron sa paghatag og kaayohan sa mga Santos
2.Aron mahimong usa ka gamay nga balaod
3.Aron sa pagpasidaan batok sa mga laraw sa 

dautan nga mga tawo.
Bahin II: Ang “Mga dili himoon” (D&P 89:5–9)

Molikay sa makadaot nga mga substansya
Bahin III: Ang “Mga Himoon” (D&P 89:10–17)

Mokaon og makaayo sa lawas nga mga pagkaon
Bahin IV: Ang mga Saad (D&P 89:18–21)

1.Kahimsog
2.Kaalam ug kahibalo
3.Ang tiglaglag nga anghel mosaylo kanato

Pisara ug
panaghisgutan
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Pagsunod ngadto sa Balaod sa Panglawas sa Ginoo Magdala og mga Panalangin

• Unsa nga mga saad sa pisikal nga kaayohan ang gihimo sa atong Langitnong Amahan
niadtong kinsa mopuyo niini nga mga balaod?

Ipabasa sa batan-ong lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:18, 20. Hisguti kini nga
mga bersikulo uban sa batan-ong mga lalaki, motabang kanila sa pagpasabut sa mga
saad. Isulat diha sa pisara:

1. Kahimsog

Ipasabut nga ang syensya nagpadayon sa pagkolekta og ebidensya nga ang Pulong sa
Kaalam mopauswag sa kahimsog. Pakigbahin og bisan unsang bag-ong mga balita nga
mopaluyo sa Pulong sa Kaalam. Itudlo nga walay maalamon nga tigbansay sa atlitiko nga
morekomen nga ang iyang mga magdudula mipabale wala niini nga mga baruganan. Ang
pagtuman niini nga mga baruganan motabang kanato nga mahimong pisikal nga labaw
kalig-on ug labaw kahimsog.

• Unsa nga espirituhanong mga panalangin ang gisalikway niadtong usa kinsa wala
motuman sa Pulong sa Kaalam? (Mga tubag mahimong maglakip sa pagpakig-uban sa
Espiritu Santo, pagpauswag sa pagkapari, usa ka misyon, ug pagsulod sa templo.)

Hatagi og gibug-aton nga ang pagkaespirituhanon nga limpyo, ang usa ka naghupot sa
Aaronic nga Pagkapari kinahanglan gayud mopabilin sa iyang kaugalingon nga limpyo sa
pisikal. Pahinumdumi ang batan-ong mga lalaki nga sa dili pa ang usa ka tawo mahatagan
og usa ka rekomen sa templo o pagaaprobahan alang sa usa ka misyon, bunyag, o
pagpauswag sa pagkapari, siya kinahanglan pagainterbyuhon sa obispo. Usa ka butang
nga ang obispo mangutana diha sa interbyu mao nga kon ang usa ka tawo mituman ba sa
Pulong sa Kaalam.

Ipabasa sa batan-ong lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:19, 21.

• Unsa ang dugang mga panalangin ang gihisgutan niini nga mga bersikulo?

Idugang ang mosunod diha sa pisara:
2. Kaalam ug kahibalo

3. Ang tiglaglag nga anghel mosaylo kanato
Kinutlo Ipasabut nga si Presidente N. Eldon Tanner mihatag og laing paagi aron sa pagdawat niini

nga mga panalangin:

“Ako kanunay nga gibati nga ang saad nga gihatag diha sa katapusang upat ka mga
bersikulo niini nga pagpadayag. . .mao ang usa sa labing mahimayaon nga mga gasa nga
ang Ginoo mipahayag alang sa atong kaayohan. . . .

“Kadaghanan kita maghunahuna sa saad isip may kalabutan lamang ngadto sa pagtuman
sa Pulong sa Kaalam, apan kon imong mahinumduman ang hugpong sa mga pulong diha
sa unang han-ay sa mga pulong, kini nag-ingon, ‘maglakaw nga masulundon sa mga
sugo,’ nga nagpasabut nga kita motuman dili lamang sa tambag niini nga pagpadayag,
apan motuman sa ubang mga sugo aron makaangkon sa saad” (“Trusting the Lord’s
Promise,” Ensign, Aug. 1981, p. 2).

Tabangi ang batan-ong mga lalaki sa pagsabut nga ang mga panalangin sa Ginoo sa
kahibalo, kahimsog, ug panalipod sa katapusang mga adlaw mag-agad diha sa
pagkamasulundon ngadto sa tanan sa iyang mga sugo, dili lamang ang Pulong sa
Kaalam.

• Kamo ba napanalanginan uban sa pagtuman sa Pulong sa Kaalam?
Sugilanon Isulti nga daghang mga tawo ang napanalanginan uban sa moral ug pisikal nga kaisug ug

kalig-on nga moabut gikan sa pagpuyo nga takus sa mga panalangin nga gisaad sa atong
Langitnong Amahan. Basaha ang mosunod nga sugilanon gikan sa usa ka batan-ong
lalaki sa Isle of Man kinsa napanalanginan niini nga paagi.

“Ako nagpaugnat og gamay sa kusog, apan ako wala motuo sa kalig-on nga anaa kanako
nga akong kaugalingon nianang gabhiona diha sa pangpang. Akong gibati ang saad nga
gihatag sa matag usa kinsa mohupot sa Pulong sa Kaalam nga natuman ngari kanako.

Kasulatan ug
panaghisgutan

Kasulatan ug
panaghisgutan
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“Ako mibalik gikan sa lokal [nga klab] sa Bradda Glen. . .sa dihang ako nakakita sa pipila
ka mga higala. Pipila kanila nanag-inom, ug sila wala sa ilang normal nga mga
kaugalingon. Duha kanila mihukom sa paglakaw sa lahi nga agianan pauli.

“Adunay duha ka mga agianan pagpauli. Ikaw mahimong moagi sa normal nga agianan,
diha sa kalsada, diin labaw nga luwas. O ikaw mahimong moagi subay sa dalan sa
baybayon, diin kini hanginon apan adunay maanindot nga talan-awon. Kana mao ang
nahimong hukom sa akong mga higala. Kana mao ang molakaw lang diha sa kalsada,
apan ako mihukom nga ang akong mga higala wala sa angay nga kahimtang sa
pagbantay sa ilang mga kaugalingon, busa ako milakaw uban kanila.

“Usa kanila nagsugod sa pagsapinday ug sa kalit lang nahulog, didto sa daplin sa
pangpang. Ang laing lalaki misulay sa pagtabang kaniya, apan siya nahulog usab. Kadto
dili kaayo hingpit ka tuktuk, apan kadto hilabihan ka kantilon, ug sila nagbitay uban sa usa
ka bukton. Sila sayon ra unta kaayong madakin-as paubos, ug ako wala masayud kon sila
makabalik pa ba pataas.

“Ako tin-aw nga nahinumdum sa tinuoray nga paglabni sa ilang mga bukton, usa matag
higayon, ug mibitad kanila. Ako wala lamang mobira kanila gikan sa yuta, diha paibabaw,
ug balik diha sa dalan. Ang mga pulong gikan sa saad sa Pulong sa Kaalam, sa seksyon
89 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, miabut kanako, ‘Ug modagan ug dili maluya, og
molakaw ug dili mokuyapan’ (bersikulo 20).

“Sila natingala, Ako natingala. Sila miingon, ‘Maayo, kini maayo kaayo nga ikaw wala
moinom karong gabhiona.’ Ug ako miingon, ‘Nan kana sa tinuoray ang akong relihiyon usa
ka panalangin ngari kanako.’

“Sulod sa akong tibuok kinabuhi ako naninguha sa paghupot sa Pulong sa Kaalam. Ako
nakakita niini nga sayon rang tumanon, bisan tuod ang pagtabako, pag-inom, ug ang mga
druga daw nahimong nagkadugang nga problema dinhi sa Isle. Sa dihang ako bata pa,
ako nakadungog ni Presidente Spencer W. Kimball nga miingon nga kon ako mihukom sa
paghupot sa mga sumbanan, kaniadto, sa dihang bata pa ako, kini labaw kasayon alang
kanako kon ang pagtintal moabut, tungod kay ako nakahimo na sa paghukom sa
pagdumili.

“Ako sa tinuoray misulay sa pagbansay niana sa akong kinabuhi, ug nianang gabhiona
diha sa dalan sa baybayon, ako nalipay nga ako mihimo. Pinaagi sa pagsunod sa Pulong
sa Kaalam, ako nagtuo nga ako gihatagan og sobra nga kalig-on nianang higayona pag-
abut sa panahon” (Daniel Johnson, “Cliff Hanger,” New Era, Nov. 1992, pp. 14–15).

• Sumala niining batan-ong lalaki, nganong siya nakadawat og kalig-on nianang
gabhiona?

• Unsa sa imong hunahuna ang mahitabo unta kon siya wala pa mohupot sa Pulong sa
Kaalam?

Panapos

Rebyuha ang pasiunang pasulit, ug siguroha nga ang matag batan-ong lalaki nakasabut
sa husto nga mga tubag. Ikaw mahimong mopabasa sa batan-ong lalaki sa tambag
kalabut sa mental ug pisikal nga kahimsog nga gihatag sa mga pahina 12 ug 13 sa Alang
sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa paghukom karon sa pagtuman sa Pulong sa Kaalam.
Pasaliga sila nga ang ilang pagkamasulundon modala kanila og dagkong mga panalangin.
Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa pagrebyu sa tambag kalabut sa mental ug pisikal nga
kahimsog nga gihatag sa mga pahina 12 ug 13 sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

Pagpamatuod Hatag sa imong pagpamatuod sa kamahinungdanon ug sa bili sa pagtuman sa Pulong sa
Kaalam ug sa paghatag og maayong pag-atiman sa imong pisikal nga lawas.
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makahibalo unsaon sa pagpili og angay nga mga kalihokan sa
Igpapahulay.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Usa ka pirasong papel ug lapis alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Pagtudlo og batan-ong lalaki nga mobasa o mosulti sa sugilanon nga gisaysay ni Elder
Gene R. Cook.

3. Rebyuha ang tambag kalabut sa Domingo nga pamatasan sa mga pahina 16 ug 17 sa
Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

MUBONG SULAT Kita nagpuyo sa kalibutan diin ang kabalaanon ug kamahinungdanon sa Igpapahulay nga
adlaw isip usa ka balaan nga adlaw kusog kaayong nawad-an og kalig-on sa ideya nga
ang Igpapahulay usa ka adlaw sa pagtrabaho ug paglingaw-lingaw. Ang mga batan-on
nga mga tawo matintal sa daghang mga paagi sa paglapas sa Igpapahulay. Sila malagmit
bation og labaw ka siguro kon sila adunay lista sa mga lagda sa paghupot sa Igpapahulay
nga balaan, apan kon walay lista sa “mga himoon” ug “mga dili himoon” mahimong
mosangkad sa matag posibli nga sitwasyon. Ang tawo nga espirituhanong hingkod
nakakat-on sa paghukom sa pagkahaum sa mga kalihokan sa Igpapahulay pinaagi sa
paggamit sa mga sumbanan sa kasulatan ug sa pagpaminaw sa mga pag-aghat sa
Espiritu. Tabangi ang batan-ong mga lalaki sa pagsabut unsa kining mao nga mga
sumbanan.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Si Sam nalibog kalabut sa paghupot nga balaan sa Igpapahulay nga adlaw. Siya
nahigugma sa Ginoo ug buot nga moalagad kaniya sa hustong paagi diha sa adlaw nga
gitagana alang sa pagsimba, apan siya wala masayud unsa ang buhaton uban sa
panahon sa dili pa ug sa human sa iyang mga tigum sa Simbahan. Pipila sa iyang mga
higala wala gayud mogawas sa Igpapahulay; ang uban migugol og daghan nga panahon
sa gawas. Pipila sa iyang mga higala nagtuon sa ilang mga leksyon sa Domingo; ang
uban wala. Si Sam nalibog kon unsa ang kinahanglan iyang buhaton aron paghupot nga
balaan sa Igpapahulay nga adlaw.

• Inyo bang gibati ang gibati ni Sam?

• Unsaon nato pagsulti nga kini maayo ra ang paghimo sa usa ka butang sa Igpapahulay?

Ang mga Kasulatan Mohatag Kanato og mga Sumbanan alang sa Angay nga mga
Kalihokan sa Igpapahulay

• Unsang mga butang ang kasagaran imong buhaton sa mga adlaw nga Domingo?

Hisguti kini nga pangutana sa lakbit, dayon ipasabut nga ikaw mobalik niini nga pangutana
sa ulahian sa leksyon.

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Exodo 20:8.

• Unsa ang sugo sa Ginoo kalabut sa Igpapahulay nga adlaw? (Sa pagsunod niini nga
balaan.)

Kasulatan ug
panaghisgutan

Pagtuon sa
Kahimtang



• Kita nagpasabut ngadto sa ang balaan nga templo ug ngadto sa ang balaan nga
pagkapari. Unsa ang gipasabut sa pulong balaan? (Paggahin o pagbalaan alang sa pag-
alagad sa Dios.)

• Unsang mga pangutana aron sa paghukom kon ang usa ka butang angay ba nga
kalihokan sa Domingo?

Isulat ang mosunod nga mga pulong diha sa pisara:

Paghukom sa mga Kalihokan sa Igpapahulay nga Adlaw

Ang ako bang panglihok balaan, o anaa ba sa pag-alagad sa Dios?

Ikaw mahimong mopabasa sa batan-ong lalaki sa tambag kalabut sa pagsimba sa
Domingo sa mga pahina 16 ug 17 sa Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on.

Ipasabut nga inay nga mohatag og estrikto nga mga lagda alang sa hustong pagtuman sa
Igpapahulay, si Jesus mitudlo sa mga baruganan nga kinahanglan mogiya kaniya sa
pagpili sa angay nga mga kalihokan sa Igpapahulay nga adlaw.

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Marcos 3:1–5.

• Unsaon nimo pagtubag ang pangutana sa Manluluwas sa bersikulo 4?

• Unsa sa imong hunahuna sa gipasabut sa “pagbuhat og makaayo sa mga adlaw sa
igpapahulay”? (Itudlo nga kita makatino kon kita nagbuhat og maayo pinaagi sa
pagpaminaw sa mga pag-aghat sa Espiritu.)

Idugang ang mosunod nga pangutana sa pisara: Kini makahimo ba og maayo?

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ug pabadlisi ang Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9–13.

• Asa kita gimandoan nga moadto sa mga adlaw nga Domingo? (Ngadto sa “balay sa
pag-ampo,” nga mao, ngadto sa Simbahan.)

• Unsa ang atong buhaton didto? (Moambit sa sakramento ug mosimba sa Dios.)

• Ngano nga ang Ginoo mihatag kanato niini nga sugo? (Aron motabang kanato sa
pagpabilin sa atong mga kaugalingon nga “walay buling gikan sa kalibutan”)

• Kita ba nagpabilin sa atong mga kaugalingon nga “walay buling gikan sa kalibutan” kon
kita moadto aron mamalit o moadto sa mga dapit sa paglingawlingaw sa Domingo?

• Unsaon nga ang hustong pagtuman sa Igpapahulay motabang kanato sa pagpabilin
nga “walay buling gikan sa kalibutan”? (Kini motabang kanato sa pagpunting sa atong
mga hunahuna sa Dios ug sa mga butang nga may mahangturon nga kahulugan.)

Idugang ang mosunod nga pangutana sa pisara: Kini ba motabang sa pagpabilin kanako
nga “walay buling gikan sa kalibutan”?

Ipabasa og kusog sa batan-ong lalaki ang Isaias 58:13–14.

• Unsa nga mga sumbanan ang gihatag ni Isaias kanato aron sa paghupot nga balaan sa
Igpapahulay nga adlaw?

Ipasabut nga ang tiil usa ka simbolo sa pagsunod, busa “kong ilikay mo ang imong
tiil. . .gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan” nagpasabut sa dili pagsunod gikan sa imong
kaugalingong mga tinguha sa higayon sa Igpapahulay.

Idugang ang mosunod nga pangutana niadtong anaa sa pisara: Kini ba nagpasidungog sa
Ginoo, o ako ba hakog sa pagsunod sa akong kaugalingong mga tinguha?

Ipasabut nga ang mga sumbanan diha sa pisara maghatag og sukdanan alang sa
paghukom kon ang usa ka kalihokan angay ba alang sa Igpapahulay. Ang maong sugyot
magkinahanglan og dugang kahingkod kaysa pagbaton og lagda alang sa matag
kahimtang. Kamo gamay lamang ang kalisud sa paghupot nga balaan sa Igpapahulay nga
adlaw kon kamo mangita og maayo nga mga butang nga buhaton sa Igpapahulay,
maminaw sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo, ug, kon anaa sa pagduhaduha, pangutan-
ang imong kaugalingon niini nga mga pangutana:

1. Ang ako bang panglihok balaan, o anaa ba sa pag-alagad sa Dios?

2. Kini makahimo ba og maayo?

3. Kini mopabilin ba kanako nga “walay buling gikan sa kalibutan”?

Pisara, kasulatan, ug
panaghisgutan

Kasulatan ug
panaghisgutan

Pagpasabut diha sa
pisara
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4. Kini ba nagpasidungog sa Ginoo, o ako ba hakog nga nagsunod sa akong
kaugalingong mga tinguha?

Ikaw mahimong mohatag sa matag batan-ong lalaki uban sa lista niining mga pangutana.
Panaghisgutan • Unsa nga mga butang ang kasagaran imong buhaton sa mga adlaw nga Domingo?

• Diin niini nga mga kalihokan ang subay uban sa mga sumbanan diha sa pisara? (Isulat
ang ilang mga tubag diha sa pisara. Ang mga tubag malagmit maglakip sa pagtambong
sa simbahan, pagbisita og higala o kabanay, paghisgut sa ebanghelyo uban sa laing mga
sakop sa banay, pagsulat sa inadlaw nga talaan, pag-adto aron magtudlo sa banay,
pagtuon sa mga kasulatan ug ubang maayo nga mga basahon nga may kalabutan sa
ebanghelyo, ug paghimo og mga tumong alang sa umaabut nga semana.)

• Unsa ang pipila ka laing mga butang nga imong mahimo sa Domingo nga mahimong
subay uban niining mga sumbanan?

Idugang ang mga sugyot diha sa lista sa pisara.
Kalihokan Panghatag og piraso sa papel ug lapis ngadto sa matag batan-ong lalaki. Ipasulat kanila

ang mga kalihokan nga gilista diha sa pisara kadto nga siya buot mahimo sa mga adlaw
nga Domingo.

Ang Pagtuman nga Balaan sa Igpapahulay nga Adlaw makatampo sa
Espirituhanong Paglambo

• Giunsa nga ang husto nga pagtuman sa Igpapahulay makatampo ngadto sa atong
espirituhanong paglambo? Giunsa nga ang dili angay nga linihokan makatibhang gikan sa
atong espirituhanong paglambo?

Sugilanon Si Elder Gene R. Cook sa Unang Korum sa Kapitoan misulti giunsa niya pagkat-on sa bili
sa pagtuman nga balaan sa Igpapahulay nga adlaw samtang siya usa ka batan-ong lalaki
nga nagtrabaho alang sa pamantalaan. Ipasaysay niadtong gitudlo nang daan nga batan-
on nga lalaki ang mosunod nga asoy:

“Usa ka Sabado sa hapon human sa trabaho, ang tigdumala misulti kanako nga sugod sa
semana gikan sa sunod adlaw, sa Domingo, sa pagtrabaho matag Domingo sa
buntag. . . . Siya gani misulay sa pagdani pinaagi sa pagsulti kanako nga ang akong suhol
dugangan og 30 porsyento, naghunahuna nga kini malagmit makausab sa akong
hunahuna kalabut sa baruganan nga dili pagtrabaho kon Domingo.

“Ako nahinumdum unsa kalig-on kadtong mga pulong nga mituhop sa akong
kasingkasing, apan ako usab nahinumdum sa akong tubag: ‘Ako hilabihan gayud ka piho
nga ako dili gayud makatrabaho sa Domingo.’

“ ‘Nan,’ siya miingon, ‘ikaw kinahanglan gayud nga motrabaho sa Domingo o ako mangita
og laing luyoluyong tigdumala.’

“Ako mibiya sa buhatan nga nagluha ang mga mata nianang adlawa. Ako nahinumdum
nga nangutana sa Ginoo nganong ako mawad-an og trabaho isip sangputanan sa
Simbahan. Ako hilabihan gayud nga pagpaninguha aron makatigum og igong salapi aron
sa pag-abag sa akong kaugalingon alang sa misyon, ug karon ako mawad-an sa akong
trabaho gawas kon ako mouyon sa pagtrabaho sa Domingo.

“Ako nakigsulti sa akong amahan aron sa pagpangayo sa iyang tambag, ug ang tanan nga
iyang gisulti kanako mao, ‘Ako sigurado nga ikaw mohimo kon unsa ang matarung, bisan
unsa man ugaling kana.’. . .

“ ‘Pagkasunod Sabado ako misulod ug mipahibalo sa tigdumala nga ako dili motrabaho sa
Domingo. Siya mipahibalo kanako nga tungod kay kana man ang akong napili, ako aduna
na lang usa ka semana ug dili na isip luyoluyong tigdumala, ug dayon ako pagapulihan
uban sa usa ka batan-ong lalaki kinsa andam gayud nga motrabaho.’

“Ako mibiya sa trabaho nianang adlawa uban sa magul-anon nga kasingkasing, nakaamgo
nga gikan sa lima o unom ka mga adlaw ako wala nay trabaho. Sulod sa usa na lang ka
tuig ako moadto sa misyon, ug ako wala pay igong pundo aron sa pag-abag sa akong
kaugalingon. Ako nag-ampo pag-ayo niana nga semana.

Makapahunahuna
nga mga pangutana

129

Leksyon 28



“Sa mosunod nga mga adlaw diha sa trabaho kini daw taas kaayo, ug adunay pipila
lamang ka mga pulong ang nasulti tali sa akong boss ug kanako. Ako naghulat
pagkasunod Sabado, diin mao ang akong katapusang adlaw.

“Sa katapusan miabut ang Biyernes. Samtang ako naghuman sa akong trabaho nianang
gabhiona, ang tigdumala miduol kanako ug miingon, daw mahinuklogon, ‘Gene, Ikaw
husto sa unsa ang imong gihimo, ug ako sayop sa paghangyo kanimo sa pagtrabaho sa
Domingo. Ako nakakaplag og batan-ong lalaki sa laing relihiyon kinsa andam sa
pagtrabaho sa Domingo, apan ako buot pa gihapon nga ikaw mahimong akong
luyoluyong tigdumala. Ug labut pa, kanang 30 porsyento nga uswag ihatag kanimo bisan
pa niana, bisan tuod ikaw dili motrabaho sa ikapito nga adlaw. Ikaw maayo kaayong batan-
on nga tawo’ ” (“At Any Cost, Keep the Commandments,” New Era, May 1977, p. 5).

• Sa unsang paagi nga ang desisyon ni Elder Cook sa paghupot nga balaan nga
Igpapahulay nga adlaw mitabang sa iyang espirituhanong paglambo? (Kini mipalig-on sa
iyang hugot nga pagtuo ug sa iyang pagpamatuod.)

Ipasabut nga pipila ka mga tawo, sama sa mga doktor ug mga nurse, mahimong
motrabaho sa mga adlaw nga Domingo. Kita sa matag usa kinahanglan mohimo niana
nga desisyon alang sa atong mga kaugalingon, uban sa panabang sa Ginoo. Ang Ginoo
mopanalangin kanato kon kita maninguha sa paghupot nga balaan sa Igpapahulay nga
adlaw. Kon kita mapakyas sa paghupot nga balaan nga Igpapahulay, kita mawad-an sa
mahinungdanon nga mga panalangin ug mopahinay sa atong espirituhanong paglambo.

• Sa unsang paagi kamo gipanalanginan tungod sa pagtuman sa Igpapahulay?
Panaghisgutan Ipasabut nga ang pagtuman sa Igpapahulay makatampo sa atong espirituhanong

paglambo sa laing paagi. Ang Igpapahulay mohatag og talagsaon nga kahigayunan alang
kanato sa pag-alagad sa uban.

• Unsa nga mga kasinatian nga inyong naangkon uban sa paghatag og pag-alagad diha
sa Igpapahulay?

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga kita mahimong makaalagad sa uban diha sa
Igpapahulay? (Mga tubag mahimong maglakip sa pagbisita sa masakiton, pagsulat sa
mga misyonaryo o sa mga sundalo, pagkolekta sa mga halad sa puasa, ug pag-adto aron
sa pagtudlo sa banay. Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki molakip sa pipila niining mga
kalihokan diha sa ilang mga lista sa angay nga mga kalihokan sa Igpapahulay nga adlaw.)

Panapos
Kinutlo Basaha ang mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente George Albert Smith:

“[Ang Ginoo] migahin og usa ka adlaw sa pito, dili aron sa paghimo niini nga usa ka
palas-anon, apan sa pagdala og hingpit nga kalipay diha sa atong mga kinabuhi” (“Obey
the Commandments,” Improvement Era, Jan. 1949, p. 9).

Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagpamatuod sa pahayag ni Presidente Smith sa
pagpili sa ilang mga kalihokan sa Domingo ginamit ang mga sumbanan sa kasulatan ug
ilista ang ilang gipalambo sa leksyon. Dayon sa katapusan sa matag Igpapahulay, sila
mahimong motala sa ilang mga pagbati kalabut nianang adlaw diha sa ilang inadlaw nga
mga talaan.

Ipasulat sa matag batan-ong lalaki ang piho nga mga butang nga iyang himoon aron sa
paghupot nga balaan sa Igpapahulay, ibutang sa hunahuna ang mga sumbanan nga
gihatag sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

Pasundayag sa
tigtambag
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TUMONG Matag batan-ong lalaki labaw nga makasabut sa katuyoan sa iyang mortal nga kinabuhi.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan: mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Ikaw mahimong mohatag daan sa pipila ka mga kinutlo ug balak ngadto sa lain-laing
batan-ong mga lalaki.

3. Ikaw mahimong magkinahanglan og duha ka mga semana aron sa pagtudlo niini nga
leksyon.

MUBONG SULAT Niini nga leksyon, ikaw morebyu sa katuyoan sa kinabuhi uban sa batan-ong mga lalaki.
Kini mahimong usa ka kahigayunan alang kanila sa pakigbahin sa ilang kahibalo ug mga
pagbati kalabut sa napulo ka lainlaing nga mga bahin sa kinabuhi sumala sa gilatid.
Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa pagpadayag nga gawasnon sa ilang mga
kaugalingon mahitungod sa matag bahin sa kinabuhi. Kini usa ka kinatibuk-ang
paghulagway nga leksyon. Himoa ang panaghisgutan nga magpadayon kay sa
magpunting sa usa ka bahin, aron ang batan-ong mga lalaki makasabut sa kinatibuk-an
nga laraw sa kaluwasan.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Usa ka Kinatibuk-ang Paghulagway sa Laraw

Isulat ang Ang Katuyoan sa Kinabuhi diha sa ibabaw sa pisara. Hangyoa ang batan-ong
mga lalaki sa pagpasabut sa katuyoan sa kinabuhi sa ilang kaugalingon nga mga pulong.

Sultihi ang batan-ong mga lalaki nga ikaw maghisgut sa napulo ka mahinungdanon nga
mga bahin sa atong mga kinabuhi sa detalye.

Aron sa pagtabang kanimo sa imong panaghisgutan, ang matag pasundayag sa
tigtambag maghatag (1) og mubo nga paghulagway kon unsa ang mahinungdanon
kalabut nianang yugto sa kinabuhi, (2) may kalabutan sa mga kasulatan o mga kinutlo ug
(3) mga pangutana nga mosugyot og dugang panaghisgutan.

Isulat ang matag punto diha sa pisara samtang kini moabut diha sa leksyon. Dayon
hangyoa ang lainlaing batan-ong mga lalaki sa pagbasa og usa o duha ka mosunod nga
mga kasulatan o mga kinutlo. Paghiusa kamo nga maghisgut niini. Sa katapusan,
hunahunaa ang gisugyot nga mga pangutana ug ang uban nga imong giandam nga
motabang sa batan-ong mga lalaki nga modako ang ilang pagsabut nianang bahina sa
kinabuhi.

1. Kinabuhi sa Wala pa Matawo

Ang Dios mipahayag, ‘Ako mao ang Dios; Ako mibuhat sa kalibutan, ug sa mga tawo sa
wala pa sila diha sa unod’ (Moises 6:51). Ipasabut nga ang atong mga espiritu mipuyo
diha sa atubangan sa atong Amahan sa Langit sa wala pa kita matawo diha sa unod. Ang
mga butang nga atong gihimo didto miimpluwensya sa atong mga kinabuhi dinhi, sama
nga ang mga butang nga atong gibuhat dinhi moganti o mobalda kanato diha sa kinabuhi
human dinhi. Kining halangdon nga kamatuoran mihatag og katuyoan sa mortal nga
kinabuhi.

Ipabasa ug pahisguti sa batan-ong mga lalaki ang mosunod nga mga kasulatan: Jeremiah
1:4–5; Doktrina ug mga Pakigsaad 93:21–23; Abaraham 3:22–27.

Mga kasulatan ug
panaghisgutan

Pasundayag sa
tigtambag
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• Unsa ang unang kahimtang?

• Unsa ang ikaduhang kahimtang?

• Unsa ang panalangin ang imong nadawat gikan sa pagbaton sa imong unang
kahimtang?

• Unsa sa imong hunahuna ang imong gibati sa dihang ikaw nahibalo nga ikaw moanhi sa
kalibutan?

2. Pagkatawo

Ipasabut nga ang pagkatawo maoy usa ka lakang sa kinatibuk-ang laraw sa Dios alang sa
iyang mga anak.

Ipabasa sa batan-ong lalaki ang mosunod nga kinutlo gikan ni William Wordsworth’s
“Balak: Mga Sugyot sa Pagka-imortal, gikan sa mga Panumduman sa Sinugdanan sa
Pagkabata.“ Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut sa kahulugan niini nga
balak.

Si Presidente Spencer W. Kimball mipahayag:

“Kini dili aksidente nga ang bata mahimong matawo. Kini usa ka programa nga
mabinantayong gilaraw. Ang Ginoo mihatag unta og pipila ka laing paagi, apan unsaon sa
mga ginikanan paghigugma ug pag-amuma sa ilang mga anak sa ingon nga matang?. . .

“Kini mao ang normal, husto nga paagi sa pagpatunhay sa kinatibuk-ang programa, sa
pagdala og mga kalag ngadto sa kalibutan ug sa paghatag kanila og mga kahigayunan
alang sa kalamboan” (“The Lord’s Plan for Men and Women,” Ensign, Oct. 1975, p. 4).

• Nganong daghang mga ginikanan mobati sa ingon kasuod ngadto sa atong Langitnong
Amahan sa pagkatawo sa usa ka bata?

• Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut ni Wordsworth sa dihang siya miingon nga kita
“miabut uban sa himaya sa Dios”?

3. Hugot nga Pagtuo

Ipasabut nga ang mga ginikanan adunay usa ka kapangakohan sa pagtudlo sa ilang mga
anak sa pagbaton og hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo ug sa paglakaw nga
matarung sa atubangan sa Dios. Kini nga pagtudlo kinahanglan magsugod og sayo ug
mopadayon hangtud sa kinabuhi sa matag bata. Samtang ang usa ka bata magtubo, siya
magkat-on sa daghang mga baruganan sa ebanghelyo, magpalambo sa hugot nga
pagtuo, magkat-on kalabut ug mogamit sa paghinulsol, ug magkat-on sa
mahinungdanong balaod sa pagkamasulundon.

Pagpili og duha o labaw pa sa mosunod nga mga kasulatan alang sa batan-ong mga
lalaki aron basahon ug hisgutan Mateo 17:19–20; Mga Taga-Roma 10:17; Mga
Hebreohanon 4:2; 11:6; Doktrina ug mga Pakigsaad 68:25.

• Sa unsang paagi nga ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo magamit niini nga
erya?

• Unsa ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo (tan-awa sa Alma 32:21; Ether
12:6)?

• Unsaon sa usa ka naghupot sa Aaronic nga Pagkapari pagpalambo sa iyang hugot nga
pagtuo?

Kasulatan ug
panaghisgutan

Pasundayag sa
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“Ang atong pagkatawo maoy usa ka pagkatulog ug paghikalimot;
Ang kalag nga mibangon uban kanato, ang atong Bitoon sa kinabuhi;

Adunay sinugdanan, sa bisan asa
Ug miabut gikan sa layo,

Dili sa hingpit nga pagkahikalimot,
Ug dili sa tumang pagkahubo,

Apan inubanan sa himaya sa Dios
Kita naggikan

Gikan sa Dios, kinsa mao ang atong panimalay.“
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4. Edukasyon

Basaha ang mosunod nga mga tudling:

“Ang himaya sa Dios mao ang salabutan” (D&P 93:36).

“Bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita makakab-ut niini nga kinabuhi, kini
madala uban kanato sa pagkabanhaw” (D&P 130:18).

Ipasabut nga kita kinahanglan mangita og kahibalo ug kaalam samtang kita buhi pa.

Pagpili og duha o labaw pa sa mosunod nga mga kasulatan alang sa batan-ong mga
lalaki aron basahon ug hisgutan: Juan 17:3; Doktrina ug mga Pakigsaad 88:78–80, 118;
90:24; 130:18–21; 136:32–33.

• Sa unsang paagi nga ang inyong nakat-unan o wala makat-uni karon nakaapekto sa
inyong mahangturong umaabut?

• Unsa ang himoon sa usa ka tawo aron sa pagsiguro sa mapadayonon nga pagkat-on sa
tibuok kinabuhi?

• Kon ikaw pabiyaon na niining yutan-ong kinabuhi karon, unsa nga paghukom ang imong
himoon kon giunsa nimo paggamit ang imong mga kahigayunan alang sa edukasyon?

• Unsang kahibalo ang labing mahinungdanon alang sa matag usa kanato nga makat-
unan? Ngano?

5. Kaminyoon alang sa Kahangturan

Ipasabut nga sama nga ang atong mga espiritu ug mga lawas walay katapusan, maingon
unta nga ang alirong sa banay mahimong walay katapusan pinaagi sa pagmasulundon sa
mga balaod ug mga baruganan sa ebanghelyo. Usa sa labing maanindot sa tanan niining
mga baruganan mao ang kaminyoon alang sa karon ug sa kahangturan. Pinaagi niining
sagrado nga seremonya ug baruganan, ang takus nga mga magtiayon mahimong
mahiusa dili lamang hangtud sa kamatayon, apan sa kahangturan.

Basaha ug hisguti ang 1 Mga Taga-Corinto 11:11; Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1–4.

Ipabasa sa batan-ong lalaki ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Bruce R.
McConkie:

“Ang labing mahinungdanong mga butang nga bisan kinsang sakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga sukad nahimo niining kalibutan mao
ang: 1. Pagminyo sa angay nga tawo, diha sa angay nga dapit, pinaagi sa husto nga
awtoridad; ug 2. Paghupot sa pakigsaad nga gihimo nga may kalabutan uban niining
balaan ug hingpit nga han-ay sa kaminyoon—busa nagsiguro sa masulundon nga mga
tawo sa usa ka pagpanunod sa kahimayaan diha sa celestial nga gingharian” (Mormon
Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], p. 118; mga italik gitangtang).

• Ngano nga ang Ginoo mihimo sa ingon nga kamahinungdanon niini nga baruganan?

• Unsaon nimo pag-andam alang niining mahinungdanon nga bahin sa imong kinabuhi?

• Unsaon nimo pagdawat sa panabang sa Ginoo sa pag-andam alang sa kaminyoon sa
templo?

6. Trabaho ug Pag-alagad

Basaha ang mosunod:

“Sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang yuta, ug magagahum kamo niini”
(Genesis 1:28). Kini mao ang unang sugo sa Dios ngadto sa iyang mga anak sa yuta. Ug
kini nga tambag alang sa tanan—makugihon nga kahago dungganon ug maayo alang sa
katawhan.

Pagpili og duha o labaw pa sa mosunod nga mga kasulatan aron basahon ug hisgutan:
Genesis 3:19; Juan 9:4; Mga Taga-Filipo 2:12; Mosiah 2:16–17; Doktrina ug mga
Pakigsaad 68:30–31; 75:29; 88:124; Moises 1:39.

• Sa unsang paagi nga kon unsa ang imong gihimo karon motino sa trabaho nga imong
himoon sa umaabut?
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• Unsa ang kalainan tali sa pagkatapulan ug pahulay?

• Sa unsang paagi nga ang pag-alagad mopalambo sa usa ka tawo?

• Sa unsang paagi nga ang pag-alagad mopalambo og gugma?

7. Panaghiusa sa Banay

Ipasabut nga kon ang bana ug asawa ug ang ilang mga anak motuman sa balaang
balaod, ang panaghiusa sa ilang banay ug ang kalipay mopadayon lapas pa sa
lubnganan.

Basaha ug hisguti ang mosunod nga mga kasulatan: Exodo 20:12; Mga Taga-Efeso 6:1–4;
Doktrina ug mga Pakigsaad 121:41–42.

• Unsa ang imong buhaton aron makatabang sa pagpalambo sa panaghiusa sa banay sa
inyong panimalay?

8. Kalisdanan

Ipasabut nga ang kinabuhi wala magkahulogan nga kini walay mga problema. Kita
mahimong lig-on pinaagi sa pagbuntog sa mga kakulian ug sa pagsalikway sa dautan.
Ang Apostol Pablo miingon, “Kay ang Ginoo nagapanton Kaniya nga iyang ginahigugma”
(Mga Hebreohanon 12:6).

Pagpili og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kasulatan aron basahon ug hisgutan: 2
Nephi 2:11; Doktrina ug mga Pakigsaad 29:39; 31:9.

• Ngano nga ang Ginoo motugot og kaatbang nga mahimong kabahin sa kinabuhi?

• Sa unsang paagi nga ikaw napanalanginan diha sa kalisdanan?

• Sa unsang mga paagi nga ang kinabuhi mahimong sayon kaayo?
Kasulatan Basaha ang Abraham 3:25–26 pag-usab, ug hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa

pagsugyot kon unsaon nga ang pagtuman sa mga sugo moapekto sa ilang mga kinabuhi.
Tabangi sila nga makasabut nga ang pagtuman sa mga sugo makadala og kalipay karon.
Sa pagkatinuod, ang pagtuman sa mga sugo mao lamang ang paagi sa pagkaplag og
kalipay.

9. Kamatayon

Ipasabut nga ang kamatayon, sama sa pagkatawo, usa ka bahin sa kinabuhing dayon.
Sayo ug ulahi, kitang tanan kinahanglan moatubang niini. Ang hugot nga pagtuo nga kita
mahimong mopuyo pag-usab uban sa atong mga hinigugma ug mga higala mahimong
usa ka dakong kahupayan ngari kanato.

Pagpili og duha o labaw pa sa mosunod nga mga kasulatan alang sa batan-ong mga
lalaki aron basahon ug hisgutan: Alma 11:42; 12:24; Doktrina ug mga Pakigsaad 29:42–43;
42:46–47.

• Ngano nga ang mga tawo mahadlok sa kamatayon?

10. Kinabuhi human sa Kamatayon

Ipasabut nga ang kinabuhi walay katapusan. Ang atong mga espiritu dili gayud mamatay,
ug ang paghiusa pag-usab sa espiritu ug sa lawas gisaad ngadto sa tanan: “Kay maingon
nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang
tanan mangabuhi” (1 Mga Taga-Corinto 15:22).

Pagpili og duha o labaw pa sa mosunod nga mga kasulatan aron basahon ug hisgutan:
Alma 11:42–44; 40:4; 41:13–15; Moises 1:39.

• Unsa ang kahulogan sa kahibalo sa pagkabanhaw nga alang sa tanan diha kanimo?

• Sa unsang paagi nga ang imong gugma alang sa Manluluwas modugang uban sa
kahibalo niining gasa diha kanimo?

• Unsa ang imong buhaton karon aron sa pagpakita sa imong pagpasalamat?
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Panapos
Kinutlo Basaha ang mosunod nga kinutlo:

“Busa karon ikaw ania sa yuta, sa walay paghinumdum unsa ang nahitabo sa una, ug ang
hugot nga pagtuo lamang ang mohunghong unsa ang moabut human niini. Pagmasaligon
nga ikaw ania dinhi, dili uban sa aksidente o kahigayunan, apan isip kabahin sa usa ka
mahimayaon, walay katapusan nga laraw.

“Uban sa ligdong, hinay nga tingog sa atong kahiladman, ug pinaagi sa pagpadayag
ngadto sa iyang gitudlo nga mga propeta, ang Dios nga atong Amahan sa Kahangturan
mogiya sa mga buluhaton sa iyang mga anak.

“Ikaw ania sa yuta aron sa pagkat-on, aron sa pagpangita nianang kahingpitan sa kalipay
nga moabut pinaagi sa pagbuhat sa kabubut-on sa imong Langitnong Amahan. Human sa
pagsulti ngadto sa napulog usa ka mga apostoles kalabut sa pagtuman sa mga sugo, si
Jesus miingon, ‘Kining mga butanga gisulti ko kaninyo, aron ang akong hingpit nga kalipay
magapabilin diha kaninyo, ug ang inyong kalipay mamahingpit’ (Juan 15:11). . . .

“Pagkabanhaw moabut isip usa ka gasa sa matag tawo pinaagi ni Jesukristo, apan ang
ganti sa labing taas nga mahangturon nga mga kahigayunan ikaw kinahanglan gayud
makaangkon. Kini dili igo lamang ang pagtuo ni Jesukristo. Ikaw kinahanglan gayud
motrabaho ug mokat-on, mosiksik ug moampo, mohinulsol ug molambo, mahibalo sa
iyang mga balaod ug mopuyo niini.

“Kini mao ang dalan ngadto sa kalinaw ug kalipay ug sa kahingpitan sa walay katapusang
kinabuhi. Kini mao ang dalan sa imong Langitnong Amahan. . . .

“Pagmasaligon nga ikaw usa ka espiritu nga anak sa Dios. Ikaw anaa sa iyang kaliwatan.
Siya adunay usa ka laraw sa pagpauswag alang kanimo, ug alang sa tanan niyang mga
anak.

“Diin gikan ang tawo? Ikaw karon makasabut sa kabahin sa tubag niining
mahinungdanong pangutana, nga mihagit sa mausisahon nga mga hunahuna sulod sa
mga panahon. Usa ka labaw ka lawum nga pagsabut mohatag og labaw kadako nga
kahulogan, katuyoan, ug hingpit nga kalipay diha kanimo niining kinabuhia ug sa
kahangturan” (Your Pre-Earth Life [Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 1976], p. 9).

Ipapakli sa batan-ong mga lalaki ang Mateo 25:31–34. Samtang ang usa ka batan-ong
lalaki magbasa sa kasulatan ngadto sa klase, hangyoa ang ubang batan-ong mga lalaki sa
paghunahuna giunsa niana nga kasulatan nga maitandi ngadto kanila.

• Unsa kaha ang imong bation kon usa ka adlaw sa umaabut si Jesukristo moingon
kanimo, “Umari kamo, O mga dinayeg sa akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian
nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan”?

• Unsa ang inyong gihimo karon aron sa pag-andam alang sa inyong walay katapusan
nga umaabut?

Pagpamatuod Itudlo ngadto sa batan-ong mga lalaki nga sila mga maisug didto sa kinabuhi nga wala pa
dinhi sa yuta, ug ipakigbahin uban kanila ang imong pagpamatuod kalabut sa
kamahinungdanon sa pagtuman sa mga sugo niining kinabuhia aron sila makabalik sa
pagpuyo pag-usab uban sa ilang Langitnong Amahan.
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Gugma nga Putli

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut nga ang gugma nga putli, o ang putling gugma ni
Kristo, kinahanglan mogiya sa pamatasan ug mga linihokan sa matag naghupot sa
pagkapari.

PAGPANGANDAM Mga materyal nga gikinahanglan:

1. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

MUBONG SULAT Walay baruganan sa kinabuhi ni Kristo nga gipakita sa labaw ka yano kaysa iyang gugma
alang sa iyang mga isigkatawo. Ang iyang sugo mao nga kita “maghigugmaay sa usag
usa, sama sa akong paghigugma kaninyo” (Juan 15:12). Ang gugma nga putli, o ang
putling gugma ni Kristo, sa kanunay nagpabilin nga hataas nga baruganan nga kita
naglaum nga puy-an sa umaabut nga adlaw. Kini nga leksyon kinahanglan motabang sa
batan-ong mga lalaki nga makasabut nga sila mahimong makabaton sa gugma nga putli
karon ug mohimo niini nga bahin sa ilang matag adlaw nga mga kalihokan.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

• Unsa ang moabut sa imong alimpatakan kon ikaw makadungog sa pulong gugma nga
putli?

Tugoti ang pipila ka panaghisgutan. Dayon ipasabut nga ang Manluluwas mitudlo sa tubag
sa usa ka sambingay. Ipabasa og kusog kini nga sambingay sa batan-ong mga lalaki
gikan sa Lucas 10:30–37.

• Ngano sa imong hunahuna ang pari ug ang Levita milabay lamang?

• Unsa nga mga pangatarungan nga ihatag sa mga tawo karon alang sa dili pagtabang
sa uban?

• Ngano sa imong hunahuna nga ang Samarianhon mihunong ug mitabang sa tawo?

Ipasabut nga kining sugilanon gani labaw ka gamhanan kon ang usa makaamgo nga ang
unang duha, kinsa mibale wala sa nag-antus nga tawo, gitawag sa pagkatawo ug sa
katungdanan sa pagtabang sa timawa, ug ang Samarianhon, kinsa mitabang gayud sa
tawo, tungod sa kaliwatan gitamay sa mga Judeo (tan-awa sa James E. Talmage, Jesus
the Christ, 3rd ed. [Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1924],
pp. 430–32).

• Unsang baruganan ang gipakita sa Samarianhon niining sugilanon? Kini mao ang usa sa
labing mahinungdanon nga mga baruganan nga gitudlo sa Manluluwas. (Gugma nga putli,
nagkahulogan nga gugma.)

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Marion D. Hanks:

“Ako bag-ohay pa lamang adunay kahigayunan sa pagpakigkita sa usa ka batang lalaki
kinsa adunay sakit sa iyang mga kaunoran ug mga kaugatan. . . . Siya kanunay nga buot
mohimo sa mga butang nga ang ubang mga kauban mohimo. . . .

“Samtang si Jay usa ka deakono, siya miapud-apod sa sakramento uban sa laing mga
deakono sa iyang purok. Siya dili makalakaw o makabarug sa iyang mga tiil, busa ang
iyang papa molinya uban sa laing mga batang lalaki, maggunit ni Jay sa iyang mga bukton
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nga maggakos sa hawak sa batang lalaki ug motabang kaniya sa paggunit sa sudlanan
tungod kay ang iyang mga kamot walay igong kusog aron paggunit niini. Busa ang
amahan ni Jay miabag sa iyang anak nga lalaki gikan sa matag lumbay samtang siya
miapud-apod sa sakramento. Si Jay mihimo usab sa iyang trabaho isip usa ka deakono sa
pagkolekta sa mga halad sa puasa. Ang iyang amahan midala kaniya gikan sa matag
pultahan. . . .

“Si Jay mohatag sa iyang lig-on nga pagpamatuod, ug ang iyang kinaiya ug panglantaw
makapatingala. Siya mohatag og mga pakigpulong ug siya mohimo niini nga maayo
kaayo. Siya nakakanta sa Simbahan ug sa kanunay, kon siya mohimo niini nga mga
butang, ang iyang papa anaa aron sa paggunit kaniya uban sa iyang mga bukton ug
mobarug uban kaniya ug moabag kaniya” (sa Conference Report, Tahiti Area Conference
1976, pp. 10–11).

• Unsang baruganan nga kini nga amahan nagpakita sa iyang anak nga lalaki? (Gugma.)

Ipasabut nga kining gugma sa amahan alang sa iyang anak nga lalaki mao ang unsa nga
aduna sa Manluluwas alang kanato ug unsa ang iyang gipaabut kanato nga maaduna
alang sa uban. Kini mao ang gugma nga putli.

Gugma nga Putli Mao ang Tiunay nga Gugma ni Kristo

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang kahulogan sa gugma nga putli gikan sa Moroni 7:47.
Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki mobadlis niini nga bersikulo.

• Unsa ang giingon ni Moroni sa gugma nga putli? (Ang tiunay nga gugma ni Kristo.)

Isulat kining kahulogan diha sa pisara: Gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni
Kristo.

• Ngano sa imong hunahuna nga ang gugma nga putli gitawag og “tiunay nga gugma”
kaysa sa “gugma” lamang?

• Ipasabut nga ang gugma nga putli gipatin-aw usab diha sa Bag-ong Tugon. Papaklia
ang batan-ong mga lalaki ngadto sa 1 Mga Taga-Corinto 13:4–6. Samtang kamo magbasa
niini nga mga bersikulo, ipatudlo sa batan-ong mga lalaki ang nagkalainlaing mga aspeto
sa gugma nga putli. Itingub ang ilang mga nahibaw-an diha sa pisara.

Ang gugma nga putli mainantuson.

• Unsa ang kahulogan sa mainantuson? (Mapailubon.)

• Sa unsang paagi nga ang pagkamainantuson mohimo kanato nga mahisama sa
Manluluwas? (Ang gugma ni Kristo mapailubon, masinabtanon, ug mahangturon; ang atua
kinahanglan mahisama.)

• Kanus-a kini nga labing malisud ang pagkamapailubon?

• Unsaon nga kita makapalambo og dugang pailub?

Ang gugma nga putli mabination.

• Kang kinsa ikaw nakakaplag nga kini labing sayon nga mahimong mabination? Ngano?

• Unsaon nga kita makakat-on nga mahimong mabination sa matag usa?

Ang gugma nga putli dili masinahon.

Si Bill napili nga mahimong usa ka sakop sa soccer team sa tulunghaan. Si Allen, nga
iyang silingan, kinsa misulay usab, wala mapili.

• Unsa kaha ang malagmit nga natural nga reaksyon ni Allen? (Masina, mangigi.)

• Unsaon niya pagdawat kon siya adunay gugma nga putli? (Siya mohimong malipay
tungod sa kalampusan sa iyang higala.)

Ang gugma nga putli dili mapasigarbohon sa iyang kaugalingon, dili manghambog.

Sa dihang si Robert miadto aron pagkuha sa iyang kard sa grado, siya miingon sa iyang
higala, “Ako sa tinuoray wala magkinahanglan sa pagkuha sa akong kard. Kini kanunay
nga A ang tanan nga grado.”
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• Unsa ang kahulogan sa Pasigarbo? (Hambog.)

• Unsa ang malagmit dili mahigugmaon kalabut sa pagpanghambog? (Kon kita
magpasiatab o manghambog, kita nag-ingon nga kita labaw pa kaysa uban, o kita
mobutang sa uban nga ubos o nag-ingon nga siya dili ingon ka maayo sama kanato.)

• Unsaon nga ang usa kinsa adunay gugma nga putli mobuhat niini nga kahimtang?

Ipasabut nga ang pagpanghambog sa kanunay usa ka pagsulay sa pagpakita sa atong
mga kaugalingon nga labaw ka maayo kaysa ubang mga tawo ug sa kanunay moguba sa
mga pagbati sa pagkaigsoon nga lalaki ug sa gugma.

Ang gugma nga putli dili bastos.

• Unsa ang malagmit anaa sa “dili angayan” nga pamatasan? (Kanang salbahis, bastos,
dili angayan o nakalapas sa pagtahud.)

• Nganong kini nga pamatasan dili manggiloy-on? (Kon ang usa ka tawo tinuoray nga
mahigugma sa uban, siya dili magsinalbahis ngadto kanila.)

Ang gugma nga putli dili maakop-akopon.

Dili maakop-akopon nagkahulogan nga dili hakog.

• Unsang mga paagi ang imong mahunahunaan nianang malagmit magpakita sa
pagkadili hakog? (Pagsugyot og mga paagi nga ang batan-ong mga lalaki mahimong
anaa sa pag-alagad sa uban diha sa panimalay, tulunghaan, simbahan, ug komunidad.)

Pahataga ang batan-ong mga lalaki og mga panig-ingnan gikan sa panimalay o
tulunghaan diin ang usa ka tawo adunay kapilian nga mahimong hakog o dili hakog.

Ang gugma nga putli dili dali masuko.

Usa ka tugnaw kaayo nga adlaw, si Jeff nagdali sa pagpangita sa iyang kupo. Siya nibiya
sa tulunghaan ingon ka paspas kutob sa mahimo aron siya makaadto sa sine uban sa
iyang mga higala. Sa dihang si Jeff mikab-ot sa iyang kupo, iyang nakit-an nga kini wala
magbitay sa iyang sab-itanan, ug kini dili makit-an bisag asa. Siya nangita sa bisan diin ug
sa katapusan nakit-an kini tunga sa oras sa ulahian gitagoan sa luyo sa usa ka basurahan.
Sa dihang siya niabut sa balay ang iyang mga higala nakalakaw na. Samtang siya magul-
anon nga naglingkod sa atubangan sa iyang balkon, ang iyang silingan nga si Danny
mikuhit sa iyang ulo inubanan sa dakong pahiyom ug mitawag, “Jeff, imo bang nakit-an
ang imong kupo?” Si Danny kanunay magpasiaw, apan dili hangtud karon nga si Jeff
nakaamgo nga kini malagmit dili kataw-anan.

• Unsaon kaha pagbalos ni Jeff sa pasiaw ni Danny?

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga kon si Jeff mopakita og gugma nga
putli ni Danny, siya dili gayud masuko ngadto kaniya, bisan tuod siya gisakitan.

Ang gugma nga putli dili maghunahuna og dautan.

Mga panig-ingnan sa paghunahuna og dautan naglibot kanato matag adlaw.

• Unsa ang malagmit gipasabut sa paghunahuna og dautan?

Tugoti ang panaghisgutan, ug itudlo nga ang paghunahuna og dautan nagkahulogan og
duha ka mga butang. Una, kini magkahulogan sa paghunahuna og dili limpyo ug dili husto
nga mga hunahuna. Ikaduha, kini nagkahulogan sa paghunahuna nga ang ubang mga
tawo kanunay naghimo ug nagsulti og mga butang alang sa dili matarung nga mga
katarungan.

• Unsaon kaha nga ang dautan nga panghunahuna moimpluwensya sa imong linihokan?
(“Kay maingon nga siya nagahunahuna sa sulod sa iyang kasingkasing, sa ingon niana
mao man siya” [Mga Proverbio 23:7].)

Ang gugma nga putli dili malipay sa kadautan apan malipay diha sa kamatuoran.

• Unsa ang kahulogan niini nga dili malipay sa kadautan?

• Giunsa nga ang pipila ka mga tawo malipay sa kadautan?

• Ngano nga ang kamatuoran hilabihan ka mahinungdanon diha sa atong mga kinabuhi?
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Ipasabut nga si Kristo mao ang mahinungdanon nga panig-ingnan sa gugma. Siya mitudlo
kanato pinaagi sa panig-ingnan unsaon sa paghigugma sa atong silingan. Ang gugma nga
putli mao kon giunsa niya paghigugma kanato. Kini walay kondisyon ug tiunay. 
“Kini mao ang gugma nga gisentro pag-ayo sa pagkamatarung nga ang nagbaton niini
walay tumong o tinguha gawas nga kini alang sa mahangturon nga kaayohan sa iyang
kaugalingong kalag ug alang sa mga kalag niadtong naglibot kaniya” (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], p. 121). Kini sama ka
mahinungdanon sa usa ka baruganan nga ibansay sama sa bisan unsa nga gitudlo 
ni Kristo.

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 13:1–3.

• Unsaon nga kita mahimong labaw pa ka manggiloy-on ug mahigugmaon?

Tugoti ang batan-ong mga lalaki nga motubag, ug dayon papaklia ngadto sa Moroni 7:48.
Basaha, hisguti ug linyahi kini nga bersikulo.

Ang Gugma nga Putli mao ang Pagbuhat Ingon man Usab ang Pagbati
Sugilanon Basaha o isulti ang mosunod nga sugilanon sa gugma nga putli, giasoy ni Brother Les

Goates kalabut sa iyang kaugalingong amahan ug gisaysay ni Obispo Vaughn
Featherstone.

“Ang tingtugnaw miabut og sayo nianang tuiga [1918] ug mipagahi tungod sa katugnaw sa
kadaghanan sa tanum nga rimulatsa sa asukal diha sa yuta. Ang akong papa ug igsoong
lalaki nga si Francis naglisud kaayo nga naninguha sa pagkuha pagawas sa nagkamig
nga yuta sa usa ka karga sa mga rimulatsa matag adlaw nga sila modaro sa yuta, moputol
sa mga tumoy, ug moitsa sa mga rimulatsa, usa sa matag higayon, ngadto sa dakong
karomata nga pula ug dayon hakoton ang karga ngadto sa pabrika sa asukal. Kadto hinay
ug makakapoy nga trabaho tungod sa katugnaw ug sa kakulang sa katabang sa umahan,
tungod kay ang akong igsoong lalaki nga si Floyd ug ako anaa sa kasundalohan ug si
Francis, o Franz, sama nga ang tanan motawag kaniya, bata pa kaayo alang sa
kasundalohan nga pag-alagad.

“Samtang sila sa ingon nag-atiman sa pag-ani sa mao lamang tanum nga makwartahan 
sa banay ug nanihapon usa niana ka adlaw, usa ka tawag sa telepono miabut gikan sa
among kinamagulangan nga igsoong lalaki, nga si George Albert, superintendente sa State
Industrial School sa Ogden [Utah, mga kan-uman ka mga milyas ang gilay-on] naghatag
sa masulub-on nga balita nga si Kenneth, siyam ka tuig nga anak nga lalaki sa among
igsoong lalaki nga si Charles, ang tigdumala sa umahan sa tulunghaan, natakboyan uban
sa gikahadlokan nga ”flu,“ ug human lamang sa pipila ka mga oras sa hinanali nga
pagkasakit, namatay diha sa paa sa iyang amahan; ug gusto nga si papa moadto sa
Ogden ug modala sa bata sa amoa ug mopahiluna kaniya diha sa yuta sa banay sa
Sementeryo sa Lehi [Utah].

“Ang akong amahan mipaandar sa iyang karaang Chevrolet ug mipaingon sa. . .Ogden
aron sa pagdala sa iyang gamay nga apo nga lalaki sa amoa. . .aron ilubong. Sa dihang
siya miabut diha sa panimalay siya nakakita ni ‘Charl’ nga nagbuy-od atbang sa bugnaw
nga porma sa iyang pinalanggang anak, ang ngil-ad kakihon nga agos sa itom nga
epidemya nga nag-agos gikan sa iyang mga dunggan ug ilong ug isip sangputanan 
sa hilabihan ka init uban sa hilanat.

“ ‘Dad-a ang akong gamay nga batang lalaki sa atoa, mihagawhaw ang natakbuyan nga
batan-ong amahan; ug ipahiluna siya diha sa lote sa banay ug balik kanako pagkaugma.’

“Si Papa midala ni Kenneth sa amoa, mihimo og lungon diha sa iyang pandayan, ug si
mama ug among igsoong mga babaye, si Jennie, Emma, ug Hazel, mibutang og kutson
ug usa ka hapin niini, ug dayon si Papa miadto uban ni Franz ug duha ka mabination nga
mga silingan aron sa pagkalot sa lubnganan. Daghan kaayo ang himatyon nga ang mga
banay mao gayud ang mohimo sa pagkalot sa lubnganan. Usa ka mubo nga pag-alagad
dapit sa lubnganan mao lang ang gitugotan.

“Ang mga banay halos diutay pa lang ang nakabalik gikan sa sementeryo sa dihang ang
telepono mibagting pag-usab ug si George Albert (Bert) anaa sa linya nga adunay labing
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makahadlok nga mensahe: Si Charl namatay ug duha sa iyang matahum nga gagmayng
batang mga babaye—si Vesta, 7, ug Elaine, 5—hilabihan ka masakiton ug ang duha ka
mga bata—si Raeldon, 4, ug si Pauline, 3—natakbuyan usab.

“Ang among buotang mga ig-agaw, ang mga Larkin, nagdumala sa mga tawo, nakakuha
og lungon alang kang Charl ug sila mipadala kaniya sa amoa diha sa sakyanan sa bagahe
sa tren. Si Papa ug ang batan-ong Franz midala sa lawas gikan sa estasyon sa tren ug
mibutang niini diha sa atubangan nga balkon sa among karaang panimalay sa banika
alang sa dihadiha nga pagtan-aw sa kasilinganan apan ang mga katawhan nahadlok nga
moduol sa lawas sa biktima sa itum nga epidemya. Si Papa ug si Francis sa maong
panahon miadto uban sa mga silingan aron sa pag-andam sa lubnganan ug pagpahiluna
og mubo nga pag-alagad diin ang mahinungdanon, dungganon nga espiritu ni Charles
Hyrum Goates gitugyan ngadto sa pag-atiman sa iyang Magbubuhat.

“Pagkasunod adlaw ang akong kusgan, dili mabuntog nga tigulang nga amahan gitawag
sa lain pa gihapon sa iyang makalilisang nga mga misyon—karong higayona aron sa
pagdala sa amoa ni Vesta, ang mapahiyumon uban sa itum nga buhok ug dagko asul nga
mga mata.

“Sa dihang siya miabut diha sa panimalay iyang nakit-an si Juliett, ang inahan nga anaa sa
makabuang nga kagul-anan, nagluhod diha sa krib sa pinalanagga nga gamayng Elaine,
ang asul og mata nga bata nga anghel uban sa bulagaw nga mga kulot. Si Juliett
masulub-ong nagbakho ug nag-ampo: ‘O, Amahan sa Langit, palihug ayaw na niining usa,
palihug! Tugoti ko nga makaamping sa akong gagmay nga bata! Ayaw na og kuhaa ang
akong mga pinalangga gikan kanako!’

“Sa wala pa moabut si Papa sa amoa uban ni Vesta ang makalilisang nga pulong miabut
na usab. Si Elaine namatay aron sa pagtipon sa iyang papa, igsoong lalaki nga si Kenneth,
ug igsoong babae si Vesta. Ug busa mao kana nga si papa mihimo sa laing makaguol sa
dughan nga panaw aron sa pagdala sa amoa ug molubong sa ikaupat nga sakop sa iyang
banay ang tanan sulod sa usa ka semana.

“Ang telepono wala na mobagting sa gabii nianang adlaw nga sila milubong ni Elaine ni
nga adunay bisan unsa nga makaguol nga mga balita sa kamatayon pagkasunod buntag.
Kini gihunahuna nga si George A. ug ang iyang maisugon nga kauban nga si Della, bisan
tuod gisakitan, nakahimo sa pagluwas sa mga gagmay nga si Raeldon ug Pauline; ug
kadto ingon sa usa ka kahupayan nga ang Ig-agaw nga si Reba Munns, usa ka nars,
nakahimo sa pag-abut ug nakatabang.

“Human sa pamahaw si papa miingon ngadto ni Franz, ‘Nan, anak, maayo pang moadto
ta sa umahan ug mosuta kon kita makakuha pa ba og laing karga sa mga rimulatsa diha
sa yuta sa dili pa kini labaw nga mokaging sa kabugnaw. Angkas na ug moadto na ta sa
atong paingnan.’

“Si Francis mimaneho sa upat ka kabayo nga kahimanan paingon sa agianan ug si Papa
misakay. Samtang sila nagmaneho subay sa Dalan sa Saratoga, sila nakalabay og
daghang mga karomata nga puno sa mga rimulatsa nga gihakot paingon sa pabrika ug
gimaneho sa kasilinganan nga mga mag-uuma. Samtang sila milabay, ang matag drayber
mowarawara aron mangumusta. ‘Kumusta, Tiyo George,’ ‘Gikasubo namo, George!’
‘Grabeng pagsulay, George,’ ‘Aduna kay daghang mga higala, George.’

“Diha sa katapusang karomata mao ang komedyante sa lungsod, talumtumon og nawong
nga si Jasper Rolfe. Siya miwarawara sa madasigon nga pangumusta ug misinggit: ”Mao
na kana ang tanan, Tiyo George.“

“Ang akong Papa milingi ngadto ni Francis ug miingon: ‘Ako nangandoy nga husto ra
kadtong tanan kanato.’

“Sa dihang sila miabut diha sa ganghaan sa umahan, si Francis milukso paubos sa
dakong karomata nga pula ug miabli sa ganghaan samtang kami misulod ngadto sa
umahan. Siya mipadaplin, mipahunong sa grupo, mihunong makadiyot ug mianinaw sa
umahan, gikan sa wala ngadto sa tuo ug ngadto ug ngari—ug tan-awa ug sud-onga,
walay rimulatsa sa asukal diha sa tibuok umahan. Dayon kini misantup sa iyang
panumduman unsa ang gipasabut ni Jasper Rolfe sa dihang siya mitawag: ‘Mao na kana
ang tanan, Tiyo George!’
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“Dayon si Papa milakang gikan sa karomata, nipunit og usa ka hakup sa tambok, itum-
itum nga yuta nga iyang gimahal pag-ayo, ug dayon sa iyang walay kumagko nga walang
kamot naggunit og tumoy sa rimulatsa, ug siya mitan-aw makadiyot niining mga simbolo
sa iyang kahago, nga daw siya dili makatuo sa iyang mga mata.

“Dayon si Papa milingkod diha sa pundok sa mga tumoy sa rimulatsa—kining tawo kinsa
midala sa iyang upat ka mga hinigugma sa amoa aron ilubong sulod lamang sa unom ka
mga adlaw, mihimo og mga lungon, mikalot sa mga lubnganan, ug gani mitabang diha sa
iglulubong nga saput—kining katingad-an nga tawo kinsa wala gayud nagduhaduha, ni
misibog, ni nagpalingpaling sa tibuok niining masakit mapait nga kaagi—milingkod sa
pundok sa mga tumoy sa rimulatsa ug nagbakho sama sa usa ka bata.

“Dayon siya mibarug, mipahid sa iyang mga mata uban sa iyang dako, pula nga
bandanang panyo, mihangad sa langit, ug miingon, ‘Salamat, Amahan, alang sa mga
anciano sa among purok’ ” (sa Conference Report, Apr. 1973; pp. 46–48; o Ensign, Jul.
1973, pp. 36–38).

Panaghisgutan • Sa unsang paagi, kini nga amahan nagpakita sa iyang gugma nga putli alang sa uban?

• Sa unsang paagi ang iyang mga silingan nagpakita sa ilang gugma nga putli?

• Sa unsang paagi kamo gipanalanginan pinaagi sa gugma nga putli sa uban?

Panapos

Ipasabut nga kini pinaagi sa pag-alagad sa uban nga kita mahigugma kanila, ug nga
pinaagi sa pagbuhat kita sa tinuoray mokat-on sa kahulogan sa gugma nga putli.

GISUGYOT NGA 
KALIHOKAN Isugyot ang mosunod nga kalihokan ngadto sa batan-ong mga lalaki:

Matag buntag, pagbutang og pipila ka gagmay nga butang sa inyong bulsa sa walang
kamot hangtud kamo makahimo og usa ka lihok sa gugma nga putli (gugma) alang sa usa
ka tawo. Dayon ibalhin kini ngadto sa inyong bulsa sa tuong kamot. Buhata kini sa tibuok
semana, dayon itaho ang mga sangputanan sa inyong sunod nga tigum sa pagkapari.

Pasundayag sa
tigtambag
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Pagpasaylo

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut nga pinaagi sa pagpasaylo sa uban siya makapuyo sa
labaw ka hingpit nga panag-uyon uban sa Langitnong Amahan, sa iyang kaugalingon, ug
sa iyang isigkatawo.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Ikaw mahimong motudlo daan og pipila ka batan-ong mga lalaki aron sa pagdula [act
out] sa sambingay sa Mateo 18:23–35 kaysa pagbasa lamang niini.

MUBONG SULAT Ang Dios mopasaylo. Tingali walay mensahe diha sa tanan nga mga kasulatan nga labaw
ka lig-on. Ang mga kasulatan usab mipatin-aw niini nga aron kita mahimong sama kaniya
kita kinahanglan gayud mopasaylo usab. Dayag na lang, ang kapasayloan sa Dios moabut
isip sangputanan sa atong paghinulsol, apan kanato “kini gikinahanglan nga mopasaylo sa
tanan nga mga tawo” (tan-awa sa D&P 64:10). Pinaagi niini nga leksyon, ang batan-ong
mga lalaki kinahanglan mohukom sa pagbansay sa baruganan sa kapasayloan sa matag
adlaw. Karong higayona, sila mahimong adunay gamay aron mopasaylo, apan sila
kinahanglan bation nga bisan unsa ang kalapasan, sila makahimo ug mopasaylo sa
malapason.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Ihulagway ang usa o labaw sa mosunod nga mga kahimtang. Dayon pangutan-a ang
batan-ong mga lalaki unsa ang ilang buhaton kon sila anaa nianang maong kahimtang.
Hisguti ang ilang mga reaskyon.

1. Nabiyaan ni Jon ang iyang pitaka diha sa hawanan nga pangkultura human sa usa ka
dula sa basketbol. Sa dihang siya mibalik aron sa pagkuha niini, kini nawala na. Sa
sunod adlaw, si Chris, kinsa bag-o pang mibalhin ngadto sa purok, miadto sa panimalay
ni Jon. Siya miangkon sa pagkuha sa pitaka. Siya miuli niini nga nag-ingon nga iya
kadtong gikasubo. Siya mihangyo ni Jon sa pagpasaylo kaniya. Si Jon miingon,
“Sigurado, kini makalimtan.” Pagkasunod adlaw si Jon nakig-istoryahanay uban sa pipila
ka mga higala. Usa kanila nangutana kon aduna bay usa nga nakaila ni Chris.

2. Si Jeff misulti sa iyang higala nga si Chad nga siya sa tinuoray nakagusto ni Kathy. Siya
misalig ni Chad nga mopabilin niini nga usa ka sekreto. Sa ulahian si Jeff nakadungog
ni Chad nga misulti sa suod nga higala ni Kathy. Dili lamang kana, si Chad misulti usab
kaniya og pipila ka mga butang mahitungod ni Jeff ug ni Kathy nga dili tinuod.

3. Si Cameron ug ang iyang igsoong lalaki kinahanglan molimpyo sa ilang lawak sa dili pa
sila manglakaw bisag asa sa mga adlaw nga Sabado. Sabado sa buntag, si Cameron,
naghan-ay ug naglimpyo sa lawak. Nianang pagkahapon ang iyang mga higala midapit
kaniya nga motan-aw og sine. Sa dihang ang iyang mama miadto aron sa pagsusi sa
lawak, siya nakakita niini nga nagkagubot. Si Cameron nasayud nga ang iyang igsoong
lalaki mao gayud ang nakahimo sa gubot, apan ang iyang igsoong lalaki nagpakaaron-
ingnon nga siya wala masayud kalabut niini. Tungod kay walay usa ka bata nga lalaki
nga moangkon sa gihimo nga kagubot, ang ilang mama miingon nga silang duha
kinahanglan mopuyo sa panimalay nianang adlawa.

Mga pagtuon sa
kahimtang ug
panaghisgutan
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Aron Pasayloon, Kita Kinahanglan Gayud Mopasaylo sa Uban

Basaha (o ipadula) ug hisguti ang sambingay sa dili mapasayloon nga sulugoon, nga
makit-an sa Mateo 18:23–35. Aron sa pagtabang sa batan-ong mga lalaki nga labawng
maayo nga makasabut sa sambingay, itudlo ang kalainan sa duha ka mga utang. Kini mao
nga daw ang sulugoon dili mopasaylo sa utang nga usa ka dolyar human ang hari
mipasaylo kaniya sa usa ka utang nga unom ka gatos ka libo ka mga dolyar.

• Kang kinsa ang hari diha sa sambingay nagrepresentar? (Atong Langitnong Amahan.)

• Kang kinsa ang walay kalooy nga sulugoon nagrepresentar? (Matag usa kanato. Kitang
tanan nakasala ug mga utangan ngadto sa Ginoo.)

• Kang kinsa ang lain nga sulugoon nagrepresentar? (Bisan kinsa nga nakalapas kanato.)

• Unsa ang gitudlo ni Jesus kanato niini nga sambingay? (Nga kita kinahanglan gayud
mopasaylo sa uban kon kita buot nga ang Dios mopasaylo kanato.)

• Nganong kini mahinungdanon nga mopasaylo sa uban?

• Unsa ang imong bation kon ikaw mopasaylo sa uban?
Kinutlo “Siya kinsa dili mopasaylo sa uban nagguba sa tulay nga siya mismo kinahanglan gayud

mosubay” (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: 1969], p. 269).

• Giunsa nga ang dili pagpasaylo makapasakit kanato sa espirituhanon nga paagi?

Basaha pag-usab ang Mateo 18:34–35.

• Unsa kaha kon ang tawo kinsa nakapasakit kanimo wala mangayo sa imong
kapasayloan. Nganong ikaw kinahanglan gihapon nga mopasaylo kaniya, bisan kon siya
magdumili sa paghinulsol?

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Usa ka kasagaran nga sayop mao ang ideya
nga ang nakalapas kinahanglan gayud mangayo og pasaylo ug mopaubos sa iyang
kaugalingon ngadto sa kaalaot sa dili pa ang kapasayloan gikinahanglan. Sa pagkatinuod,
ang usa kinsa mihimo sa kadaot kinahanglan hingpit nga mohimo sa iyang pahiangay,
apan alang sa usa nga nasakitan, siya kinahanglan gayud mopasaylo sa nakapasakit
walay sapayan sa kinaiya sa uban. . . .

“Oo, aron mahimong anaa sa husto kita kinahanglan gayud mopasaylo, ug kita
kinahanglan gayud mohimo sa ingon sa walay pagtagad kon ang ato nga [kaaway]
naghinulsol ba o wala, o unsa ka matinud-anon sa iyang pagkausab, o kon siya nangayo
ba o wala sa atong pagpasaylo” (The Miracle of Forgiveness, pp. 282–83).

• Unsa ang kahulogan nganha kanimo niining pamahayag ni Presidente Kimball?

Ang Pagpasaylo Makahimo Kanato sa Pagpuyo nga Mauyonon uban sa Dios, sa
Atong mga Kaugalingon, ug sa Uban

Rebyuha sa lakbit ang mga pagtuon sa kahimtang nga imong gitudlo diha sa sinugdanan
sa leksyon, alang sa matag pagtuon sa kahimtang, pangutana og mga pangutana nga
susama sa mosunod:

• Kon ikaw tinuoray nga mipasaylo sa laing tawo, unsa ang imong buhaton?

• Unsa ang imong bation ngadto sa laing tawo?

• Unsa ang imong bation kalabut sa imong kaugalingon?

• Unsa kaha ang imong bation kon ikaw wala pa mopasaylo kaniya?

• Kon ikaw wala mopasaylo kaniya, ikaw ba sa pagkatinuod makapaabut ba sa imong
Langitnong Amahan sa pagpasaylo kanimo sa imong mga sala?

Kinutlo “Dili lamang ang atong walay katapusan nga kaluwasan ang mag-agad sa atong
pagkaandam ug kasarang sa pagpasaylo sa mga sayop nga nahimo batok kanato. Ang
atong hingpit nga kalipay ug katagbawan niini nga kinabuhi, ug ang atong kagawasan,
mag-agad diha sa atong pagbuhat sa ingon. . . .

Mga pagtuon sa
kahimtang ug
panaghisgutan

Kinutlo ug
panaghisgutan

Sambingay ug
panaghisgutan

143



“Bisan kon kini tataw nga ang uban tingali angay sa atong kasilag ug pagdumut, walay
usa kanato nga makasarang sa pagbayad sa balos sa kasilag o pagdumot, tungod sa
unsa ang nabuhat niini ngari kanato. . . .

“Ang Dios motabang kanato sa paglikay sa atong mga kaugalingon sa pagkasilag ug
pagkatalamayon ug binuang nga garbo; sa paghigugma, ug sa pagpasaylo, aron nga kita
mahimong mga higala uban sa atong mga kaugalingon, uban sa lain, ug uban sa Ginoo”
(Marion D. Hanks, “Even As Christ Forgave,” New Era, Hunyo 1974, p. 6).

• Unsa ang mahimo niini ngari kanato kon kita mapakyas sa pagpasaylo, kon kita
naghambin og kaligutgut? (Kini mopuno kanato sa kasilag ug garbo. Kini labaw nga lisud
sa paghigugma sa uban. Kini moguba sa atong relasyon uban sa atong Amahan sa
Langit.)

Ipasabut nga matag usa kanato nasakitan o nasilo sa pipila ka higayon.

Makapasaylo ba ikaw sa usa ka tawo kinsa mao ang may kapangakohan sa kamatayon sa
sakop sa imong banay? Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpaminaw og maayo sa
mosunod nga sugilanon aron sa pagsuta sa epekto nga maanaa sa pagpasaylo diha sa
atong relasyon uban sa atong mga kaugalingon, uban sa Dios, ug uban sa lain.

Si Corrie ten Boom ug ang iyang igsoong babaye nga si Betsie gidakup tungod sa
pagtago sa mga Hudeo sa ilang panimalay sa panahon sa Nazi nga okupasyon sa
Holland sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Sila gipadala ngadto sa kampo sa tapokanan
sa Ravensbruck. Didto si Corrie nakakita sa iyang igsoon nga babaye nga namatay gikan
sa dili tawhanong kabangis nga pagtagad nga ilang nadawat.

Human sa gubat, si Corrie mibalik ngadto sa Alemanya “uban sa mensahe nga ang Dios
mopasaylo.” Bisan asa siya mamulong, siya mipasabut nga kon kita mokumpisal sa atong
mga sala ug maghinulsol, “Ang Dios molabay niini ngadto sa kinalawman sa kadagatan,
mahanaw sa kahangturan.”

Human sa usa sa iyang mga pakigpulong, usa ka tawo miduol aron makigsulti kaniya. Siya
nakaila kaniya isip usa sa mga gwardiya gikan sa kampo sa tapokanan. Siya mibarug diha
sa iyang atubangan, mitunol sa iyang kamot, ug miingon: “Usa ka maayo nga mensahe,
Gining! (Fraulein) Unsa kini ka maayo nga mahibalo nga, sumala sa imong giingon, ang
tanan nga atong mga sala anaa sa kinahiladman sa dagat!”

Siya nahinumdum sa iyang reaksyon:

“Ako, kinsa namulong sa walay pag-amping kaayo sa pagpasaylo mihilamhilam hinoon sa
akong gamayng basahon kaysa pagkuha nianang kamot. Siya dili makahinumdum
kanako, dayag na lang—unsaon niya paghinumdum sa usa ka binilanggo taliwala
niadtong mga liboan ka mga babaye?

“Apan ako nahinumdum kaniya ug ang panit nga gunitanan sa latigo nga nagtabyog gikan
sa iyang bakus. Ako nakig-atubang uban sa usa sa akong mga mananakup ug ang akong
dugo daw mikaging.

“ ‘Ikaw mihisgut sa Ravensbruck sa imong pakigpulong,’ siya miingon. ‘Ako usa ka
gwardia didto.’ Dili. Siya wala mahinumdum kanako.

“ ‘Apan sukad nianang higayona,’ siya mipadayon, ‘Ako nahimong usa ka Kristiyano. Ako
nasayud nga ang Dios mipasaylo kanako alang sa mabangis nga mga butang nga akong
gibuhat didto, apan ingon man usab ako buot makadungog niini gikan sa imong mga
ngabil. Fraulein,— ang kamot gitunol pag-usab—imo ba akong mapasaylo?’

• Unsa ang imong bation niana nga kahimtang? Unsa ang imong buhaton? Ikaw
makapasaylo ba?

Ipabasa ug pabadlisi sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 64:9–11.

• Kang kinsa ang Ginoo miingon nga kita kinahanglan gayud mopasaylo? (Matag usa.)

• Kon kita mapakyas sa pagpasaylo, kinsa ang adunay labaw ka dako nga sala? (Kita.)

• Unsa unta ang mahitabo kon si Corrie ten Boom wala pa mopasaylo sa iyang tigsakit?

Kasulatan ug
panaghisgutan

Sugilanon ug
panaghisgutan
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Sugilanon gipadayon Siya mipadayon:

“Ako nagbarug didto—ako kansang mga sala sa gihapon ug sa gihapon pagapasayloon—
ug dili makapasaylo. Si Betsie namatay nianang dapita—siya makapapas ba sa iyang
hinay, makalilisang nga kamatayon sa yano lamang nga pagpangayo?

“Kini dili gani daghang mga segundo nga siya nagbarug didto—kamot gitunol—apan
alang kanako daw kini mga oras nga ako nakigbisog uban sa labing malisud nga butang
nga ako sukad kinahanglan mobuhat.

“Tungod kay ako kinahanglan mobuhat niini—ako nasayud niana. Ang mensahe nga ang
Dios mopasaylo adunay nag-unang kondisyon: nga kita mopasaylo niadtong kinsa
nakapasakit kanato. ‘Kon ikaw dili mopasaylo sa mga tawo sa ilang mga kalapasan,’ si
Jesus miingon, ‘ni ang imong Amahan sa Langit mopasaylo sa imong mga kalapasan.

“Ako nasayud niini dili lamang isip usa ka sugo sa Dios, apan isip usa ka adlaw-adlaw nga
kasinatian. Sukad sa katapusan sa gubat ako adunay panimalay sa Holland alang sa mga
biktima sa kabangis sa Nazi. Kadtong kinsa nakahimo sa pagpasaylo sa ilang kanhing
mga kaaway nakahimo usab sa pagbalik ngadto sa gawas sa kalibutan ug nakasugod
pag-usab sa ilang mga kinabuhi, dili magsapayan unsa ang pisikal nga mga ulat. Kadtong
kinsa nag-amuma sa ilang mga kapaitan nagpabilin nga mga imbalido. Kadto ingon ka
yano ug ingon ka makahahadlok niana.

“Ug ako sa gihapon nagbarug didto uban sa kakulang sa pagpasaylo sa akong
kasingkasing. Apan ang pagpasaylo dili usa ka pagbati—ako nasayud usab niana. Ang
kapasayloan usa ka buhat sa kabubut-on, ug ang kabubut-on makalihok dili magsapayan
sa temperatura sa kasingkasing, ‘Tabang!’ Ako hilum nga nag-ampo. ‘Ako makaalsa sa
akong kamot. Ako makabuhat niana nga kadako. Hatagi ako sa pagbati.’

“Ug busa sa kabakikaw, sa minakina, ako mitunol sa akong kamot ngadto sa usa nga
nagkab-ot ngari kanato. Ug samtang ako mibuhat sa ingon, usa ka dili katuohan nga
butang ang nahitabo. Ang bul-og sa pagbati nga misugod sa akong abaga, mikanaog sa
akong bukton, miulpot ngadto sa among naggunit nga mga kamot. Ug dayon kining
makaayo nga kainit daw misanap sa tibuok nakong pagkatawo, nga nakapatubod sa mga
luha sa akong mga mata.

“ ‘Ako mipasaylo kanimo, igsoon!’ ako mihilak. ‘Uban sa tibuok nakong kasingkasing!’

“Sulod sa dugay nga higayon kami naggunitay sa among mga kamot, ang kanhing
gwardiya ug ang kanhing binilanggo. Ako wala gayud masayud sa hilabihan ka dako sa
gugma sa Dios, sama sa akong nabuhat nianang higayona” (gikuha gikan sa “I’m Still
Learning to Forgive,” ni Corrie ten Boom; giimprinta pag-usab gikan sa Guideposts
Magazine, katungod sa sinulat sa Guideposts Associates, Inc., Carmel, New York 10512).

Panapos
Hagit Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghunahuna og usa ka tawo kinsa nakapasakit o

nakapahimangud kanila o batok kang kinsa nga sila nagbaton og kaligutgut.
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Pag-ugmad sa mga 
Gasa sa Espiritu

TUMONG Matag batan-ong lalaki motinguha sa paggamit sa iyang espirituhanon nga mga gasa aron
paghatag og kaayohan sa iyang kaugalingon, sa iyang banay, ug sa uban.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. tulo ka mga piraso nga papel ug tulo ka mga lapis.

2. Pag-andam og sirado nga karton, o pagmainandamon sa paghulagway og usa diha sa
pisara.

3. Pagtuon sa 1 Mga Taga-Corinto 12; Moroni 10:8–18; ug Doktrina ug mga Pakigsaad
46:8–29.

MUBONG SULAT Ang espirituhanon nga mga gasa gihatag ngadto sa tagsatagsa ka mga sakop sa
Simbahan aron nga ang tanan unta mahatagan og kaayohan. Daghang batan-ong mga
lalaki diha sa Simbahan tingali nagduhaduha nga sila anaa sa maong espirituhanong mga
gasa. Matag batan-ong lalaki nagkinahanglan nga bation og kasigurohan nga sila
gihatagan og usa ka gasa. Siya kinahanglang mahibalo nga pinaagi sa pagpailub ug
kakugi siya makakaplag ug makapa-ugmad sa mga gasa aron pagpanalangin sa iyang
kaugalingong kinabuhi ug sa mga kinabuhi niadtong naglibut kaniya.

Batia ang kagawasan sa pag-asoy sa mga kasinatian gikan sa imong kaugalingong
kinabuhi mahitungod sa espirituhanong mga gasa. Salig sa Espiritu Santo nga modumala
kanimo samtang ikaw makigbahin sa maong mga kasinatian.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna
Sugilanon Basaha ang mosunod nga sugilanon ni Matthew Cowley, kinsa sa ulahian nahimong usa

ka Apostol. Sa panuigon nga napulog pito, si Elder Cowley gitawag sa misyon sa New
Zealand, diin siya kinahanglan mokat-on sa pinulongan nga Maori. Kini mao ang giingon ni
Elder Cowley mahitungod niana nga kasinatian:

“Sa unsang paagi nga ako nahinumdum pag-ayo isip usa pa lamang ka batang lalaki—
ako nag-inusara sulod sa tulo ka mga bulan nga walay kauban, wala makasabut sa lumad
nga pinulongan-–giunsa nga ako moadto sa kakahoyan matag buntag sa alas says ang
takna (six o’clock) ug magtuon sulod sa napulog usa ka mga oras ug magpuasa ug mag-
ampo. Sa katapusan, sulod sa napulog usa o napulog duha ka mga semana ug uban sa
ako rang kaugalingon nga walay misyonaryo aron modasig kanako, ako nakabaton sa daw
bata nga pagkawalay kahadlok nga mobarug atubangan sa mga tagilungsod ug
misangyaw sa ebanghelyo uban sa ilang kaugalingong pinulongan. Ako migamit sa mga
pulong nga ako wala gayud makabasa o makadungog, ug kadto adunay nag-init sa akong
dughan nga ang sama sa ingon ako wala gayud batia sa una pa ni sukad sa akong
kinabuhi. Ang akong alimpatakan dili sama sa usa ka bata. Ang gahum sa Dios misulti
pinaagi kanako isip usa ka batan-on, napulog pito ka mga tuig ang panuigon” (sa Henry A.
Smith, Matthew Cowley—Man of Faith [Salt Lake City: Bookcraft, 1954], p. 48).

Ipasabut nga kining sugilanon naghatag og usa ka panig-ingnan sa usa sa mga gasa sa
Espiritu, o usa ka espirituhanong gasa.
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Matag Naghupot sa Aaronic nga Pagkapari Gihatagan og Espirituhanong Gasa

Ipabasa sa batan-ong lalaki o ipasubli gikan sa panumduman ang ikapitong artikulo sa
hugot nga pagtuo. Hangyoa ang batan-ong lalaki nga mobasa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 46:11–12. Awhaga ang tanang batan-ong mga lalaki sa pagbadlis niini.

• Kinsa ang gihatagan og gasa uban sa Espiritu sa Dios?

• Unsa ang katuyoan sa gasa?
Kalihokan sa kasulatan Bahina ang klase ngadto sa tulo ka mga pundok. Hatagi ang matag pundok og usa sa

mosunod nga mga pakisayran nga kasulatan.

Pundok 1: 1 Mga Taga-Corinto 12:4–11

Pundok 2: Moroni 10:8–18

Pundok 3: Doktrina ug mga Pakigsaad 46:8–29

Panghatag og usa ka piraso nga papel ug usa ka lapis ngadto sa matag pundok, ug
hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghimo og usa ka lista sa espirituhanong mga
gasa nga makit-an sa ilang pakisayran. Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa pagbadlis sa
mga pakisayran sa ilang mga kasulatan. Human ang batan-ong mga lalaki nakahuman sa
paghimo sa ilang mga lista, isulat ang nagkalainlaing espirituhanong mga gasa diha sa
pisara samtang sila mobasa niini gikan sa ilang mga lista. Kini dili kinahanglanon nga
molista sa matag espirituhanong gasa nga labaw kaysa usa. Bisan pa niana, ikaw
mahimong motudlo sa gidaghanon sa mga higayon nga ang matag gasa gihisgutan.

Ang mosunod nga lista mahimong makatabang samtang kamo maghisgut sa
espirituhanong mga gasa:

Pagpadayag Pagpamatuod

Paghukom Kahibalo

Kaalam Pagtulun-an

Pag-awhag Pagsangyaw

Hugot nga pagtuo sa pag-ayo Hugot nga pagtuo nga mahimong mamaayo

Mga milagro Panagna

Mga panan-awon Pag-ila sa mga espiritu

Pagsulti uban sa mga pinulongan Paghubad sa mga pinulongan

Matag Batan-ong Lalaki Makahibalo Unsa ang Iyang Espirituhanong mga Gasa

Ibutang ang karton nga imong gidala diha sa lamesa o lingkuranan diha atubangan sa
lawak klasehanan, o pagdibuho og usa ka paghulagway sa usa ka karton diha sa pisara.

• Unsa ang duha ka mga paagi nga imong mahibaw-an unsa ang anaa niining karton?
(Posibleng mga tubag: ablihan ang karton, o pangutan-on ang tawo kinsa mao ang nag-
andam sa karton.)

Diha sa maong susama nga paagi kita makahibalo sa atong espirituhanong mga gasa.

• Unsaon nimo pagkahibalo unsa nga espirituhanong mga gasa nga ikaw aduna karon o
mahimong pagahatagan? (Pinaagi sa kasinatian. . .pag-abli sa karton; o
pagpadayag. . .mangutana sa usa kinsa mao ang nag-andam sa gasa.)

• Unsa ang pipila ka piho nga mga paagi nga kita makakita sa atong mga gasa? (Posible
nga mga tubag maglakip sa pag-ampo ug pagpuasa; magkuha ug magbasa kanunay sa
atong patriyarkal nga panalangin, nga mahimong mopadayag sa espirituhanong mga
gasa; maniid unsa ang daw moabut nga natural ngari kanato; modawat sa balaang mga
tawag nga moabut gikan sa mga pangulo sa pagkapari; motagad sa mga komplimento
nga atong madawat gikan sa uban; mokuha og usa ka panalangin sa amahan.)
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Itudlo nga ang espirituhanong mga gasa sa matag batan-ong lalaki mahimong dili dayag
niining higayona. Sila mahimo usab nga pagahatagan og ubang espirituhanong mga gasa,
ingon nga ang panginahanglan moabut. Kon ikaw mogamit sa sugilanon ni Matthew
Cowley, itudlo nga siya napulog pito una siya gipanalanginan uban sa gasa sa mga
pinulongan. Kini miabut pinaagi sa hugot nga pagtuo, pagpuasa, ug pag-ampo, ug tungod
kay ang Ginoo nagkinahanglan ni Elder Cowley nga makabaton sa gasa nianang
higayona.

Espirituhanong mga Gasa Gihatag alang sa Atong Kaayohan Ingon Man sa Uban

Walay igong panahon aron sa paghisgut pag-ayo sa matag gasa. Paggugol og pipila ka
mga minuto nga magsulti kalabut sa mga gasa diha sa mosunod nga mga sugilanon.
Human sa matag usa, hisguti ang mosunod nga mga pangutana:

1. Unsa nga gasa ang gihatag?

2. Giunsa sa tawo kinsa aduna sa gasa nahatagan og kaayohan?

3. Unsang kaayohan ang nadawat sa uban?

Gasa sa Panagna

Si Reed Smoot, usa ka senador sa Estados Unidos nga taga Utah gikan sa 1903 hangtud
sa 1933, usa pa ka gamay nga batang lalaki sa dihang siya nakadungog ni Brigham Young
nga mihimo og panagna nga sa tinuoray natuman sa mga katuigan sa kaulahian.

“Si Brigham Young miadto sa Provo, ug, diha sa usa ka tigum sa komperensya, miingon
nga ang adlaw moabut nga ang tingog sa tawo mahimong madungog gikan sa New York
ngadto sa San Francisco. . . .

“Ang inahan ni Reed midala kaniya niini nga tigum, ug sa pagpaingon sa pagpauli siya
miingon (nagpasabut unsa ang giingon ni Presidente Brigham Young), ‘Karon kana usa ka
dakong bakak. Kana hingpit nga imposible. Kini dili gayud mahimo. Ang iyang inahan,
kinsa usa ka babaye sa hilabihan ka dako ang hugot nga pagtuo,’ misulti sa iyang anak
nga lalaki, ‘Oo, ikaw mabuhi aron makakita sa katumanan kon unsa ang gisulti sa
Presidente karon.’ Siya wala motuo niini. Ang panahon milabay ug samtang siya atua sa
Senado sa Estados Unidos, usa ka sistema sa pagsibya gitukod aron ikaw makasulti gikan
sa New York ngadto sa San Francisco. Usa sa iyang kauban diha sa Senado midumala
niini nga kahimoan ug sa dihang kini nakompleto ug nga sila mosaulog sa higayon, siya
midapit ni Senador Smoot nga moadto sa New York ug nga mao ang mahimong unang
tawo nga mosulti diha sa nakompleto nga kutay, nga siya mihimo, ug ang iyang tingog
tataw ug tin-aw nga nadungog tadlas sa dakong kayutaan.

“ ‘Busa siya buhi aron sa tinuoray nga pagtuman sa saad ni Presidente Brigham Young sa
Provo mga katuigan sa una pa’ ” (Bryant S. Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers [Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1956], p. 207).

Ang Gasa sa Hugot nga Pagtuo nga Mahimong Mamaayo

Ang mosunod nga sugilanon mosaysay sa hugot nga pagtuo sa usa ka batan-ong lalaki
nga Dutch nga mahimong mamaayo sa higayon sa pagduaw ni Presidente F. Smith sa
Holland sa 1906:

“Kadto ikapito nga adlaw sa Agosto, 1906, nga si Presidente Smith ug kaubanan miabut
sa Rotterdam, nga miabut sakay sa barko sa Antwerp sa unang duha ka mga adlaw.
Adunay nagpuyo nianang dakbayan usa ka batang lalaki nga napulog usa ka mga tuig
ang panuigon, ang ngalan si John Roothoff, kinsa nag-antus og maayo sulod sa daghan
nga mga tuig uban sa iyang mata. Ang iyang inahan usa ka matinud-anon nga sakop sa
Simbahan ingon man usab ang batang lalaki, kinsa hinay-hinay nga nawad-an sa iyang
panan-aw ug nga wala makatambong sa tulunghaan. Ang batang lalaki miingon ngadto
sa iyang inahan: Ang Propeta adunay labing dako nga gahum sa bisan kinsa nga
misyonaryo sa yuta. Kon ikaw modala kanako uban kanimo ngadto sa tigum ug siya
motan-aw sa akong mga mata ako nagtuo nga kini mamaayo. Sumala sa iyang tinguha
siya gitugotan sa pagkuyog sa iyang inahan ngadto sa tigum. Diha sa katapusan sa
tigum, sama sa naandan, si Presidente Smith mipaingon sa pultahan ug misugod sa
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pagpakiglamano ug madasigon nga nakigsulti sa mga tawo samtang sila miagi sa
hawanan. Samtang si John Roothoff miduol kaniya, inubanan sa iyang inahan ug nga ang
iyang mga mata nakabendahe, si Presidente Smith migunit kaniya ug mabination nga
misulti ngadto kaniya. Siya dayon hinay nga mialsa sa bendahe ug maloloy-on nga mitan-
aw ngadto sa naghubag nga mga mata, sa samang higayon misulti og pipila ka butang
nga Iningles nga ang batang lalaki wala makasabut. Bisan pa niana, siya natagbaw. Si
Presidente Smith milihok sumala sa hugot nga pagtuo sa batang lalaki; ug sumala sa
iyang hugot nga pagtuo kini napahinabo. Sa dihang sila miabut sa panimalay, siya
misinggit sa tumang kalipay: ‘Mama, ang akong mga mata maayo na; ako dili na bation
og bisan unsang sakit. Ako makakita na og maayo karon, ug usab sa layo.’ Human niini
nga hitabo ang batang lalaki nakahimo na sa pagtambong sa tulunghaan pag-usab”
(Joseph Fielding Smith, comp. Life of Joseph F. Smith [Salt Lake City: Deseret news
Press, 1938] p. 397).

Ang Gasa sa Pagpamatuod

Ang mosunod nga sugilanon mosaysay kon giunsa sa duha ka batan-ong mga lalaki nga
napanalanginan uban sa usa ka pagpamatuod sa ebanghelyo.

“Usa ka adlaw [ang akong higala] nga si Don mitawag aron sa pagsulti nga ang [among
presidente sa istaka] andam nga mosuhol kanamo alang sa trabaho sa ting-init isip mga
tigmina sa iyang uranium nga minahan duol sa Uravan, Colorado. Ako maandamon nga
midawat. . . .

“Ang trabaho lisud, apan kami nalingaw niini, ug kon Sabado kami. . .mobiyahe balik
ngadto sa Grand Junction aron motambong sa Simbahan. Sa pagpaingon ngadto si Don
nangutana, ‘Bob, ikaw ba adunay usa ka pagpamatuod?’

“Ako milingolingo sa akong ulo. ‘Wala, ako wala magtuo nga anaa niana.’

“ ‘Ikaw ba sukad, nakabasa sa Basahon ni Mormon?’

“ ‘Wala.’

“ ‘Ni ako usab,’ siya miingon. ‘Nganong dili kita magbasa niini nga magdungan ug mosuta
kon kita ba makaangkon og usa ka pagpamatuod?’

“Kana alang kanako daw maayong paminawon, ug busa sa dihang kami mibalik sa Uravan
ulahi sa Domingo sa gabii, kaming duha adunay kopya nga papel ang tabon sa Basahon
ni Mormon. Matag adlaw human sa trabaho kami naggugol og usa ka oras o duha sa
pagbasa, paghisgut, ug pag-ampo kalabut sa unsa ang among nabasa.

“Usa ka gabii, sa dihang kami hapit na mahuman sa Basahon ni Mormon, si Don ug ako
nag-ampo nga nagdungan sama sa naandan, dayon matag usa kanamo nagluhod ug
hilum nga nag-ampo. Nianang gabhiona ako nag-ampo nga labaw ka matinguhaon kaysa
akong nahimo sukad sa una aron masayud kon ang Basahon ni Mormon tinuod ba.

“Sa kalit lang usa ka dili matukib nga pagbati miabut ngari kanako, usa ka makalimpyo
nga pagbati, ingon nga daw ang akong espiritu gihugasan, gihinloan, ug gihimong putli.
Ang pagbati hilabihan ka gamhanan nga ako mibuka sa akong mga mata ug mihangad,
ug halos nagpaabut nga makakita og langitnong mga personahe. Apan ang akong mga
mata mihanap, ug ang mga luha midagayday sa akong mga aping.

“Naulaw, ako milingi aron sa pagtan-aw kon si Don nag-ampo pa gihapon. Ako
nahikugang nga nakakita nga ang mga luha midagayday usab diha sa iyang mga mata.

“ ‘Unsay nahitabo kanimo?’ ako nangutana.

“ ‘Susama sa unsay nahitabo kanimo.’

“Nianang gabhiona. . .ako nakakaplag nga ang Simbahan tinuod, nga si Joseph Smith usa
ka propeta, ug nga ang Ginoo motubag sa mga pag-ampo” (Robert M. Hogge, “A Friend
in Christ,” Ensign, Oct. 1992, pp. 25–26).

Kinutlo “Ang atong mga gasa ug mga kahigayunan magkalahi; ang uban labaw ka tataw. . . .
Kitang tanan adunay labing ubos usa ka gasa ug usa ka bukas nga pagdapit sa
pagpangita ‘nga matinguhaon sa labing maayo nga gasa.’ (D&P 46:8)” (Neal A. Maxwell,
sa Conference Report, Oct. 1976, p. 15; o Ensign, Nov. 1976, p. 14).
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• Kita gidasig sa pagpangita “nga matinguhaon sa labing maayo nga mga gasa.” Unsaon
kaha nato pagsugod kalabut sa pagpangita kanila?

Posible nga mga tubag mahimong maglakip sa—

1. Mangayo alang sa gasa pinaagi sa pag-ampo.

2. Mopuasa alang sa gasa.

3. Motuon kalabut sa gasa diha sa mga mensahe sa mga pangulo sa Simbahan.

4. Mobansay sa paggamit sa gasa.

5. Maniid niadtong kinsa nagbaton sa gasa.

6. Motuman sa mga sugo ug mogamit sa mga gasa nga kita aduna na.

7. Mobaton sa hugot nga pagtuo nga ang Dios mohatag kanato sa gasa.

8. Moalagad sa uban.

Panapos
Kinutlo “[Ang katuyoan sa espirituhanong mga gasa] mao ang paglamdag, pag-awhag, ug

pagbalaan sa matinud-anon aron sila makapanunod sa kalinaw niining kinabuhia ug nga
mahimong magiyahan paingon sa kinabuhing dayon diha sa kalibutan nga moabut. Ang
ilang pagkaanaa mao ang kamatuoran sa kabalaanon sa buhat sa Ginoo; diin nga sila dili
makit-an, didto ang Simbahan ug ang gingharian sa Dios wala. Ang saad mao nga sila dili
gayud pagahunungon samtang ang yuta mopadayon sa iyang kahimtang karon, gawas sa
pagkawalay pagtuo (Moro. 10:19)” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt
Lake City: Bookcraft, 1966], p. 314).

Hatag sa imong pagpamatuod, ug ipakigbahin ang imong mga pagbati kalabut sa
espirituhanong mga gasa. Hagita ang batan-ong mga lalaki sa—

1. Pagtinguha aron sa pagkaplag unsa ang espirituhanong mga gasa nga sila hatagan.

2. Paghisgut sa ilang mga pagbati kalabut sa espirituhanong mga gasa uban sa
Langitnong Amahan.

3. Paghisgut sa ilang mga pagbati kalabut sa espirituhanong mga gasa uban sa ilang mga
ginikanan.

4. Pag-ila ug pagpasalamat sa espirituhanong mga gasa nga gihatag ngadto sa uban.

Pagpamatuod 
ug hagit
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makaamgo nga ang pagpalambo ug pagpadako sa iyang
alimpatakan modugang sa iyang pagsabut ug pagkalingaw sa mga tawo, mga dapit, ug
sa kalibutan ug motabang sa pag-andam kaniya sa pagtampo ngadto sa katilingban ug
ngadto sa Simbahan.

PAGPANGANDAM Mga materyal nga gikinahanglan:

1. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

3. Papel ug usa ka lapis alang sa matag batan-ong lalaki.

MUBONG SULAT Ang alimpatakan mapalab-as, mapadako, ug mapaabtik pinaagi sa pagkat-on. Hinumdumi
ang mga kasinatian sa pagkat-on nga imong nakit-an nga magantihon—sa dihang ikaw
unang nakakat-on sa hilabihan ka dako sa sistema sa adlaw, o nakasabut giunsa sa
elektrisidad pagtrabaho, o sa tinuoray mibati sa katahum sa usa ka balak, o mibati sa
gahum sa usa ka maanindot nga pisa sa arte. Sulod niining leksyon, tinguhaa ang
pagpahinam sa batan-ong mga lalaki uban sa kalipay sa pagkat-on pinaagi sa pagtabang
kanila nga makasabut nga ang Dios misugo kanila sa pagkat-on ug nga ang kalipay
madugangan pinaagi sa pagkat-on.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Basaha ang mosunod nga sugilanon, o isaysay kini sa imong kaugalingon nga mga
pulong:

Ang dili kasagaran nga Amerikanong batid sa syensya si George Washington Carver
(1864–1943) adunay dakong kauhaw alang sa kahibalo. Sa panuigon nga walo, kining
gamay, niwang nga anak nga lalaki sa kanhing mga ulipon nagpatubo og dako nga
tanaman botaniko sa dili kasagaran nga mga bulak ug mga tanum, aron lamang sa
pagtagbaw sa iyang pagkamapakisayron kalabut kanila. Ang iyang amahan nakakita og
usa ka basahon sa spelling alang kaniya aron siya makakakat-on sa pagbasa ug
makakaplag og mga tubag sa iyang mga pangutana kalabut sa mga bulak.

Sa panuigon nga napulo siya nagkat-on gikan sa usa ka tulunghaan sa gramatiko mga
walo ka mga milya gikan sa iyang panimalay. Siya walay kwarta ug walay bisag diin nga
kapuy-an, apan siya nagpadayon gayud sa pagpangita og edukasyon. Sa dihang siya
miabut sa lungsod iyang nakaplagan ang tulunghaan, mirihistro, ug nagsugod dayon sa
pagpangita og walay klaro nga mga trabaho (kadaghanan magputol og kahoy) aron
makakita og kwarta alang sa pagkaon. Sulod sa usa ka tuig, siya nakakat-on sa tanan nga
gitudlo kaniya sa magtutudlo sa tulunghaan. Siya dayon mitabang ni George sa
pagpangita og taas nga tulunghaan mga kan-uman ka mga milyas gikan sa iyang
panimalay. Kay walay kwarta na usab, kining napulog usa ka tuig nga batang lalaki
naglakaw ngadto sa usa ka bag-ong tulunghaan. Siya migugol og unom ka mga tuig isip
estudyante nianang tulunghaan, migradwar nga adunay mga dungog sa nag-edad og
napulo og pito. Siya miabag sa iyang kaugalingon uban sa patigayon sa panglaba ug
igong madaginoton aron makatigum og salapi aron makapadayon sa kolehiyo.

Isip sangputanan siya nahimong usa sa labing bantugan nga mga batid sa syensya sa
kalibutan, giila tungod sa iyang trabaho sa mga mani, mga kamote, ug mga pecan. Gikan
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lamang sa mga mani siya nakahimo og labaw sa tulo ka gatus nga mga produkto,
maglakip sa tinta, butter, gatas, sabon, ug seryal nga pangpamahaw.

• Unsa ang nakapadani pag-ayo kanimo kalabut ni George Washington Carver?

• Unsa ka mahinungdanon ang pagkat-on alang kanimo?

• Ikaw ba giuhaw alang sa kahibalo?

• Ikaw andam ba sa pagpadayon sa imong kaugalingon sa panuigon nga napulo aron sa
pagkuha og edukasyon?

Kitang Tanan Adunay mga Kahigayunan sa Pagkat-on

Isulat ang mosunod nga mga kasulatan nga pakisayran diha sa pisara: D&P 88:78–80,
118; 90:15. Ipabasa ug pabadlisi sa batan-ong mga lalaki kining mga kasulatan.

• Unsa ang mahinungdanon nga mensahe niini nga mga kasulatan?

• Unsa nga mga matang sa mga butang nga ang Ginoo nagpaabut kanato sa pagkat-on?

Ilista ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara.

Si Presidente N. Eldon Tanner miingon: “Ang Simbahan kanunay nga nag-awhag kanato
isip mga sakop aron sa pagkuha og maayong edukasyon ug aron sa pagkat-on sa tanang
butang nga posible kalabut sa atong mga kaugalingon, sa kasaysayan ug hiyograpiya,
syensya, sa kalibutan, ug ilabi na sa ebanghelyo ni Jesukristo” (pamulong diha sa
Regional Representatives’ nga seminar, Abr. 1971).

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga kita makakat-on sa mga butang nga kita
kinahanglang mokat-on? (Motambong sa tulunghaan, mobasa, motan-aw og pang-
edukasyon nga mga programa sa telebisyon, makigsulti uban sa mga tawo kinsa nahibalo
unsa ang atong gustong makat-onan.)

• Asa kita moadto aron sa pagkat-on niining mga butanga? (Simbahan, mga tulunghaan,
mga librarya, mga museyo.)

Sugilanon Ipasabut nga usahay kita mahimong mohunahuna nga walay makapainteres nga angay
kat-onan, apan hapit bisan unsa nga butang ang makapadani kon kita mohimo og igong
pagtuon ug hunahuna ngadto niini. Ang pagkat-on pinaagi sa pagbuhat maoy usa ka
butang nga kitang tanan makahimo, dili igsapayan kon unsa ka gamay ang atong pormal
nga edukasyon.

Basaha ang mosunod nga sugilanon.

“Usa ka ginang. . .makausa mibagulbol ngadto ni Dr. Louis Agassiz, usa ka inila nga batid
sa syensya, nga siya sa tinuoray wala gayud makabaton og higayon sa pagkat-on. Siya
misulti kaniya nga siya ug ang iyang igsoong babaye nagdumala og kaserahan ug nga
siya walay panahon alang sa bisan unsa pa nga butang. Siya nangutana unsang matang
sa trabaho ang iyang gihimo, ug siya mitubag:

“ ‘Ako mopanit og mga patatas ug mohiwa og mga sibuyas.’

“Siya nangutana, ‘Diin ikaw naglingkod samtang ikaw nagbuhat niini?’

“ ‘Diha sa kinaubsan nga ang-ang sa hagdanan sa kusina.’

“ ‘Asa ang imong tiil motunob?’

“ ‘Diha sa gipasinaw nga bika.’

“ ‘Unsa ang gipasinaw nga bika?’

“ ‘Ako wala mahibalo, senyor.’

“ ‘Unsa ka dugay nga ikaw naglingkod dinha?’

“ ‘Napulog lima ka mga tuig.’

“ ‘Senyora, ania ang akong pinuy-anan,’ miingon si Dr. Agassiz. ‘Mahimo bang ikaw
mosulat kanako og usa ka sulat kalabut sa kinaiyahan sa gipasinaw nga bika?’

“Siya midawat kaniya sa tinuoray. Iyang gitan-aw ang ‘bika’ sa diksyonaryo apan gibati nga
ang kahulogan yano ra kaayo aron ipadala ngadto sa usa ka bantugan nga batid sa
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syensya. Busa siya mitan-aw sa encyclopedia. Samtang siya nagbasa didto kalabut sa
mga bika, iyang nakit-an ang mga pulong nga wala siya makasabut. Busa siya miusisa
niini. Ug dayon, tungod kay siya sa tinuoray nahimong interesado sa unsa ang iyang nakat-
unan, siya miduaw sa mga museyo ug mga yarda sa bika. Sa dihang siya nahuman sa
iyang mga pagtuon, siya milingkod ug misulat ngadto ni Dr. Agassiz og katloan og unom
ka mga pahina nga sulat sa hisgutanan nga gipasinaw nga bika.

“Miabut ang balos nga sulat gikan ni Dr. Agassiz nagpahibalo kaniya nga uban lamang sa
pipila ka gamay nga mga kausaban iyang gimantala ang iyang sulat ug nagpadala og
$250. Diha ubos sa sulat siya nangutana, ‘Unsa ang anaa sa ilalum niana nga mga bika?’

“Siya mitan-aw. Adunay mga hulmigas ilalum sa mga bika. Busa siya nagsugod sa
pagtuon sa mga hulmigas. Iyang nahibaloan nga adunay mga napulog walo ka gatus ug
kawhaan og lima ka gatus ka nagkalahi nga mga matang. Siya nahimong nadani sa
daghang mga nagkalainlaing mga hulmigas ug giunsa ug asa sila nagpuyo. Human sa
hilabihang mga pagbasa ug maayong pagtuon, siya misulat og tulo ka gatus ug kan-uman
ka mga pahina diha sa hisgutanan ngadto ni Dr. Agassiz. Siya mimantala niini isip usa ka
basahon ug mipadala kaniya og dugang salapi.

“Uban sa salapi nga iyang nadawat siya nakaadto sa tanang mga yuta nga iyang
gidamgo” (sa Duties and Blessings of the Priesthood, Part B, pp. 230–31; gipahiangay
gikan sa Marion D. Hanks, The Gift of Self, [Salt Lake City: Bookcraft, 1974], pp,. 151–53).

• Gawas sa salapi nga iyang nadawat, giunsa pagpalambo ang kinabuhi niining babaye?
(Pinaagi sa dugang kahibalo ug bag-ong interes diha sa kalibutan nga naglibot kaniya.)

Kinutlo “Kita usab makakat-on og daghan pinaagi sa pagbaton og interes diha sa kalibutan ug
diha sa mga tawo nga naglibut kanato. Kita makakat-on og daghang mga butang sa yano
pinaagi sa paghatag og pagtagad sa mga kasinatian nga kita aduna ug maninguha sa
pagsabut kanila pinaagi sa pagtuon ug sa pagpamalandong niini diha sa atong mga
hunahuna ug mga kasingkasing. Samtang kita mousisa, motuon, motrabaho, ug
mohunahuna og lawum, kita makakat-on og daghang mga butang nga bililhon ug mokat-
on unsaon sa paggamit niini diha sa atong adlaw-adlaw nga mga kinabuhi” (Duties and
Blessings of the Priesthood, Part B, p. 231).

Kalihokan Panghatag og lapis ug piraso nga papel ngadto sa matag batan-ong lalaki, ug ipalista
kanila ang duha ka mga butang nga sila malingaw nga mokat-on og dugang niini.
Ipakigbahin sa matag batan-ong lalaki ang usa niini uban sa laing batan-ong mga lalaki ug
ipasabut ngano nga siya interesado nianang maong hilisgutan.

Ang Pagkat-on Makatabang Kanato nga Makahimo sa Labaw ka Mahinungdanon
nga Pag-alagad

Ipakigbahin ang mosunod nga mga kinutlo:

“Kita kinahanglan gayud mopadayon sa atong edukasyon aron madugangan ang atong
kasarang sa pag-alagad sa Dios, sa uban, ug niadtong anaa sa atong kaugalingong mga
panimalay” (Neal A. Maxwell, “Common Concerns and Commitments in Church
Education,” devotional assembly address at Education Week, Brigham Young University,
June 1971, Provo, Utah).

“Busa uban sa mga pulong sa Ginoo, ang pagtuon sa kasaysayan, matematika, Ingles, ug
uban pa, mohatag og dugang kahulogan alang sa batan-on nga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. Ang Ginoo magdahum kaninyo nga mahimong maayo kaayong pagka-edukar aron
kamo makapadako sa inyong mga misyon ug balaan nga mga tawag diha sa pagtukod sa
iyang gingharian” (John H. Vandenberg, “The Presiding Bishop Talks to Youth About
Education,” Improvement Era, Jan. 1968, p. 79).

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang pagkuha og maayong edukasyon makatabang
kanato nga labawng maayo nga moalagad sa Ginoo? (Ang batan-ong mga lalaki malagmit
motubag nga ang pagtuon og langyaw nga pinulongan makatabang kanila pag-andam
alang sa misyon; pagpalambo og mga talento sa musika makatabang kanila pag-alagad
diha sa purok; mga kahanas sa pagsulti ug pagtudlo makaandam kanila alang sa mga
pakigpulong, mga buluhaton sa pagtudlo, ug misyonaryo nga pag-alagad.)
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Ikaw mahimong molista sa mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara.

Ipasabut nga ang kahibalo sa mga tawo ug ang kalibutan nga naglibot kanato
makatabang kanato sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Kini makatabang kanato nga
makakaplag og labaw ka maayo nga mga paagi sa pagtudlo sa ebanghelyo. Agi og
dugang, samtang ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nahimong gitamud pag-ayo sa
ilang mga propesyon, dili magsapayan unsa ang ilang gihimo alang sa panginabuhi, sila
mahimong mga panig-ingnan nga makaimpluwensya sa uban sa pagkat-on og dugang
kalabut sa Simbahan.

Kinutlo “Pag-angkon og kahibalo motabang usab kanato nga mahimong moalagad ngadto sa
atong isigkatawo. Pinaagi sa atong kahibalo, kita makatabang sa mga tawo nga
makabuntog sa mga balatian ug pag-antus, makakita og mga paagi sa paghimo sa
kinabuhi nga labawng mabungahon, ug pagsangkap sa gikinahanglan nga pagkaon,
saput, ug silonganan alang sa atong mga banay. Labaw sa tanan, kita makakat-on ug
makigbahin sa uban sa mga baruganan ug mga balaod nga kita kinahanglan gayud
masayud aron mahimong sama sa atong Amahan sa Langit” (Duties and Blessings of the
Priesthood, Part B, p. 225).

• Sumala niining kinutlo, unsa ang pipila ka mga paagi nga ang maayo nga edukasyon
makatabang kanato sa pag-alagad sa uban?

Panapos
Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa—

1. Paghimo og eskedyul og panahon sa pagtuon matag adlaw sulod sa usa ka semana ug
dayon sunda kini.

2. Pag-ila og usa ka hilisgutan nga sila ganahan nga mahibalo og dugang niini ug dayon
pagbasa og basahon o pakigsulti ngadto sa usa ka batid diha sa hilisgutan.

3. Pag-andam og mubo nga tiningub nga taho sa ilang pagtuon alang sa ilang mga
ginikanan.

Pasundayag sa
tigtambag
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makakat-on nga pinaagi sa pagpakita og maayong panig-ingnan
siya makapalig-on sa isig kasakop sa Simbahan ug makapaikag niadtong kinsa dili pa
mga sakop.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Basaha ang Alma 17–20, magtan-aw alang sa epekto sa panig-ingnan ni Ammon diha
sa mga Lamanite.

3. Kon ang Family Home Evening Video Supplement (53276) anaa sa inyong dapit, ipakita
ang bahin 15, “Tinuod nga Pakighigala.”

MUBONG SULAT Niini nga leksyon ikaw motabang sa batan-ong mga lalaki nga makasabut nga ang panig-
ingnan mao ang gamhanang magtutudlo ug nga sila mga magtutudlo uban sa panig-
ingnan ngadto sa ilang mga kaedad. Awhaga sila nga mahimong buhing mga
pagpamatuod sa pagkatinuod sa ebanghelyo.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Ang Usa ka Naghupot sa Aaronic nga Pagkapari Kinahanglan Mahimong usa ka

Panig-ingnan alang sa Maayo
Kinutlo Ipakigbahin ang mosunod nga kinutlo:

“Isip mga sakop sa Simbahan kitang tanan nagdala sa ngalan sa Simbahan pinaagi sa
atong mga lihok. Unsa ang atong mensahe.” (O. Leslie Stone, “The Importance of
Reputation,” New Era, Feb. 1978, p. 43).

Kini tataw unsa ang buot sa Ginoo nga mahimong atong mensahe. Isulat ang 1 Timothy
4:12 diha sa pisara. Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagbasa ug pagmarka sa 1
Timothy 4:12.

• Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut ni Paul sa dihang siya miingon, “Ayaw itugot
nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatan-on”? (Tungod lamang kay ang
usa ka tawo batan-on wala nagpasabut nga siya dili maalamon.)

• Sa unsang paagi gisugyot ni Pablo nga kita mahimong mga panig-ingnan sa mga
matuohon? (Pinaagi sa atong mga pulong, sa atong mga pakig-istoryahanay, sa atong
mga buhat sa gugma nga putli, sa atong espiritu, sa atong hugot nga pagtuo, sa atong
kaputli.)

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga kita mahimong maayong mga panig-ingnan sa uban?

• Unsa sa imong pagtuo ang gibati sa Ginoo kalabut niadtong kinsa magpakita og usa ka
maayong panig-ingnan sa paagi nga sila magpuyo?

Ang mosunod nga tinuod nga sugilanon magpakita unsa ka mahinungdanon nga
mahimong usa ka maayong panig-ingnan.

“Ang doktor diha sa base duol sa Taejon, Korea, mitan-aw kanako ug mipahiyom. Ako
mipahalipay kaniya ug sa iyang mga kauban sa ilang maalamon nga pagdumala sa usa ka
hitabo sa pagkahilo sa carbon monoxide. . . .

Sugilanon ug
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“Diha sa iyang tolda kami nag-istoryahanay kalabut sa pagkahitabo sa maong pagkahilo
taliwala sa mga sundalo. Ang mga panimalay sa Korean gipainitan uban sa humok nga
carbon, nga gitawag og yantan, nga giduot ngadto sa dakong mga bika ug gisunog diha
sa hudnohan ilalum sa usa ka iskina sa balay. Aso ug mga alisngaw gipaagi sa humok nga
yuta [clay] ug salog nga baldosa ngadto sa asohanan sa atbang nga bahin sa gambalay,
mopainit sa gambalay ug sa mga nagpuyo. Kon adunay liki, ang carbon monoxide
mogawas ngadto sa balay.

“Kadaghanan ang U.S. nga mga sundalo mogawas sa ilang base nga puy-anan, moadto
ngadto sa duol nga balangay, mahubog, ug makatulog duol sa hudnohan nga yantan.
Usahay sila mag-antus sa pagkahilo sa carbon monoxide ug dad-on pagpauli sa base nga
walay panimuot. Samtang gitambalan, kini naandan nga susihon ang gidaghanon sa
alkohol diha sa iyang dugo.

“Akong gipangutana ang doktor unsa man kining gidaghanon sa alkohol diha sa dugo sa
sundalo, ug ang iyang tubag dili lamang makapahingangha kon dili makatagbaw usab.

“ ‘O, ako wala mokuha og pagsusi sa alkohol sa dugo ni Private Christian,’ siya miingon.
‘Siya usa ka Mormon.’. . .

“ ‘Unsa man ang labut niana?’ ako nangutana. ‘Kining tawhana miadto sa lungsod ug
nakaplagan nga walay panimuot. Sa unsang paagi nga ikaw nasayud nga ang iyang
pagkawalay panimuot dili gumikan sa pagkahubog sa alkohol?’

“Ang doktor mitubag, ‘Tungod kay mao kini si Christian. Siya wala gayud mobuhat og bisan
unsa nga dili angay ug dalayegon.’

“Ang doktor mipasabut nga hapit tanan sa base nakaila nga si Private Christian usa sa
mibalik na nga misyonaryo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. Siya nag-alagad sa iyang misyon sa Korea, misulti sa ilang pinulongan, ug sa
higayon sa iyang mga oras nga walay trabaho siya sa kanunay miadto sa balangay aron
sa pagduaw sa uban nga mga tawo. Siya nagtudlo sa pipila kanila kalabut sa iyang
simbahan, ug sila mipasakop. Sila nagpuyo sa usa ka gamay nga balangay sunod sa
base apan mikuyog uban ni Christian sa relihiyoso nga mga tulumanon sa Taejon.

“Ang private mipauli sa panimalay uban kanila sa Domingo sa gabii ug gidapit sa
pagpalabay sa gabii. Tungod kay siya pinasidunggan nga bisita, siya gihatagan sa dapit
nga labing duol ngadto sa nag-asoaso nga yantan. Apan kadto usa ka mabugnaw nga
gabii, ug ang tanang mga lungag diha sa gambalay gisirad-an. Usa ka liki diha sa salug
wala mamatikdi. Samtang ang Amerikano nga sundalo nakatulog, siya gidaog sa mga
inalisngaw.

“Ako natingala nga [ang doktor] nakaila pag-ayo niining batan-ong private. Siya mitubag
nga siya wala kaayo makaila sa daghang mga sundalo, apan ang kinabuhi ni Christian
hilabihan ka talagsaon nga kini nakapalahi kaniya gikan sa tanang ubang mga lalaki sa
base” (Archie M. Brugger, “Tungod Kay Mao Kini si Christian,” New Era, Hunyo 1978, p. 7).

• Sa unsang paagi nga ang pamatasan ni Private Christian nakatuman sa tambag ni Pablo
nga gihatag sa 1 Timoteo 4:12?

• Unsa sa imong hunahuna ang epekto nga anaa sa iyang panig-ingnan sa ubang mga
sundalo ug sa katawhan sa Korea?

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Alma 17:11.

• Unsa ang gisaad sa Ginoo ni Ammon?

Isaysay ang pipila ka mga kasinatian ni Ammon diha sa mga Lamanite ug giunsa nga ang
iyang panig-ingnan midala ngadto sa ilang pagkakabig (tan-awa sa Alma 17–20).

Ang Maayong Panig-ingnan sa usa ka Naghupot sa Pagkapari Moimpluwensya sa
mga Opinyon sa Uban mahitungod sa Simbahan

Si Elder Charles A. Didier mitambag, “Isip mga batan-on sa Simbahan, ang inyong
impluwensya, ang inyong panig-ingnan mahimong usa ka makapahukom nga hinungdan
sa pagkakabig sa usa ka tawo ug sa kakulang og kaikag diha sa mensahe sa pagpahiuli
sa ebanghelyo” (“The Power of Example,” New Era, Okt. 1978, p. 5).
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• Unsa ang kapangakohan nga kini mibutang ngari sa matag usa kanato?

Ipasabut nga ang uban mahimong magtan-aw kanato isip mga panig-ingnan. Unsa ang
atong buhaton makahatag kanila og usa ka positibo o negatibo nga hunahuna sa Simbahan.
Usa ka pagtuon sa katloan og walo ka mga batan-on nga mga tawo kinsa mipasakop sa
Simbahan nagpakita nga katloan ug usa kanila nahimong interesado tungod sa maayong
panig-ingnan sa mga higala nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (tan-awa sa Ron
Woods, “Young Converts Were ‘Mormon Watchers,’ ” Church News, 27 Okt. 1979, p. 12).

• Ikaw ba makahunahuna og bisan unsa nga mga panig-ingnan sa mga higala, mga
sakop sa banay, o sa uban kinsa nadala ngadto sa pagpasakop sa Simbahan tungod sa
panig-ingnan sa ubang mga sakop sa Simbahan?

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpakigbahin og bisan unsang mga sugilanon sa
maong pagkakabig nga ilang nahibaw-an. Ikaw usab mahimong makigbahin sa maong
kasinatian.

Si Presidente N. Eldon Tanner sa Unang Kapangulohan misulti sa mosunod nga sugilanon:

“Ako nakigsulti ngadto sa usa ka batan-ong lalaki kinsa pagabunyagan sa sunod bulan,
ang mao lamang sakop sa iyang banay nga pagabunyagan, ug ako miingon, ‘Unsa ang
hinungdan nga ikaw nahimong interesado diha sa Simbahan?’

“Ug siya mitubag, ‘Ang batan-ong lalaki nga akong gikauban-uban sa tulunghaan usa ka
sakop sa inyong simbahan, ug sa gawi nga siya nagpuyo nakapaikag kanako. Siya lahi
gikan sa tanang mga batan-ong lalaki. Siya malipayon, ug siya midapit kanako ngadto sa
iyang panimalay; ug sa dihang akong nakit-an ang gugma niana nga panimalay ug giunsa
pagpuyo niana nga banay, ako labaw pa nga naikag. Siya midala kanako sa Simbahan, ug
dayon ako mipasakop sa ball team, ug ako nakakaplag niana nga simbahan og lahi nga
pagbati kaysa akong nakaplagan sa bisan asa nga laing dapit. Dayon kana nga ball team,
kadtong maayo kaayong mga tawo ang tanan nagtuman sa Pulong sa Kaalam ug
nagpuyo og maayo limpyo nga mga kinabuhi, nakapadani kanako, ug ako nakahukom nga
ako mopasakop gayud sa Simbahan’ ” (sa Conference Report, Apr. 1972, p. 114; o Ensign,
Jul. 1972, p. 100).

Sugilanon Laing batan-ong “Tigbantay sa Mormon” misulat niining sulat sa Ensign magasin aron sa
pagpasalamat sa usa ka matinud-anon nga Mormon:

“Sa ting-init sa 1953 ako napulog unom ka tuig ang edad nga nag-aprentis nga aktres sa
Barter Theatre, Abingdon, Virginia. Ang among pangulong aktres usa ka maanyag nga
babaye nga pula og buhok kinsa midaug sa pangulong dula sa pakig-indigay. . .sa New
York. Ang iyang ngalan si June Moncur, bisan tuod kana tingali iya lamang ngalan sa
entablado. Siya ug ako nagtipon sa pila ka mga lawak, ug matag buntag sa dihang ako
momata akong nakit-an si June nga naglingkod sa iyang higdaanan nga nagbasa. Ako
nahigmata nianang talan-awon, dili igsapayan unsang orasa, sulod sa upat ka mga bulan.

“ ‘Ang mga balita daling mikaylap nga siya usa ka Mormon, ug diha sa palibot diin ang
mga moral sa yano wala mahitabo, siya ingon ka putli sa nyebe. Walay pakig-inum, walay
pakig-tabako, dili gani sa mga dula, ug walay mga lalaki sa iyang lawak. Siya nahigugma
sa tanan, ug siya hilabihan kalumo ug manghigalaon bisan tuod siya mao ang ”bida.“ Ug
sa kanunay sa buntag siya nagbasa ug nagbasa, dili ang iyang mga iskrip, apan pipila sa
ubang mga basahon ug mga magasin nga iyang gidala uban kaniya.’

“Siya wala gayud makigsulti ngari kanako kalabut sa iyang relihiyon, ug ako wala gayud
mangutana kaniya. Apan ako wala gayud makalimot kaniya.

“Daghang mga tuig sa ulahian, human ako naminyo ug aduna nay duha ka mga anak, ang
akong bana ug ako wala matagbaw uban sa among espirituhanong mga kinabuhi. Kami
mikuha og mga kurso sa relihiyon ug miadto sa tanang mga matang sa mga simbahan,
apan sa gihapon kami wala matagbaw.

“Dayon ako nahinumdum ni June. Siya, sila miingon, usa ka Mormon. Kami walay ideya
unsa ang usa ka Mormon, ug ako wala gani mahinumdum nga magsulti kalabut niini sa
tulunghaan sa kasaysayan. Busa ako miadto sa publiko nga librarya diha sa gamayng
lungsod sa Alabama, sa Opelika, ug mipagawas sa mao lamang butang nga akong makit-
an: ‘Mormon, ang basahon ni.’ Diha sa basahon mao ang lista sa mga panimalay sa
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misyon ug ako misulat sa kinaduolan, nga anaa sa Georgia, ug nangutana kon sila ba
modawat og mga kinabig. Ang uban kabahin sa among kasaysayan sa banay.

“ ‘Ako wala gayud makakaplag nianang batan-ong babaye aron sa pagsulti kaniya nga,
tungod kay siya nagpuyo sa iyang relihiyon sa gawi nga ako dili makalimot, katloan ug pito
ka mga tawo sa duha ka mga bahin sa among mga banay mga sakop sa Simbahan. Ang
uban nga dili maihap diha sa kalibutan sa espiritu nahatagan usab og kahigayunan.’

“Kita wala gayud mahibalo, kita wala lamang gayud mahibalo, kinsa ang nagbantay
kanato, ug unsa ang ilang nakat-unan gikan kanato” (Ann Fowler Lehne, “Missionary
Example,” Ensign, Des. 1977, p. 62).

Ipasabut nga ang Manluluwas nagpaabut kanato nga mohayag uban sa samang
pagkahayag sama sa batang babaye diha sa sulat sa pagpuyo sa mga sumbanan sa
iyang simbahan. Siya mipahayag sa Mateo 5:14–16 ang iyang tinguha alang kanato aron
sa pagdala ug pagtudlo sa uban pinaagi sa atong panig-ingnan. Paghangyo og usa ka
batan-ong lalaki sa pagbasa niini nga tudling. Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki
momarka niini nga mga bersikulo.

• Unsa ang gipasabut sa Manluluwas sa dihang siya mihulagway sa iyang mga
sumusunod isip “ang kahayag sa kalibutan”? (Kita makadala sa uban ngadto ni Kristo
pinaagi sa atong panig-ingnan.)

Kinutlo Ipasabut nga ang balaod nagkahulogan og ideya. Dayon basaha ang mosunod nga kinutlo
gikan ni Presidente N. Eldon Tanner:

“Busa, kini labing mahinungdanon, nga kita kanunay anaa sa kaabtik, maghinumdum nga
ang usa motudlo nga labaw kaepektibo pinaagi sa panig-ingnan kaysa pinaagi sa balaod.
Dili gayud nato kalimtan ang karaang kamatuoran: ‘Ang imong mga lihok nagsulti sa
hilabihang kakusog nga ako dili makadungog unsa ang imong isulti’ ” (“Teaching Children
of God,” Ensign, Okt. 1980, p. 4).

Panapos

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpangutana sa ilang mga kaugalingon sa
mosunod nga mga pangutana ug ipatubag kini sa ilang kaugalingong mga alimpatakan:

• Ako ba nagpuyo sa akong kinabuhi sa maong paagi nga ang akong kahayag o panig-
ingnan makadala sa uban aron buot nga mopasakop sa Simbahan?

• Ako ba buot nga mosangyaw unsa ang akong gihimo?

• Unsa ang gitudlo sa akong panig-ingnan?

• Giunsa sa uban pagtan-aw kanako?

• Unsang matang sa panig-ingnan ang akong pagka-ako. . .

1. Diha sa tulunghaan?

2. Diha sa mga dula?

3. Diha sa panimalay?

4. Uban sa akong mga higala?

5. Kon ang usa ka tawo mosulti ngari kanako og usa ka butang nga dili mabination?

6. Kon ako dili makakuha sa akong gusto?

7. Kon ako adunay gawasnong panahon sa paghimo sa akong gusto?

8. Kon ako tawgon aron mohimo og sobra nga buluhaton diha sa akong balaan nga tawag
sa pagkapari?

Hagit Hangyoa ang matag batan-ong lalaki sa paghunahuna og usa ka paagi diin ang iyang
panig-ingnan dili sama sa gikinahanglan ug sa paghimo sa iyang panig-ingnan nga labaw
ka maayo. Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki mosulat niini nga mga tumong diha sa
ilang inadlaw nga mga talaan.

Mga pangutana sa
hunahuna
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Pagsunod, Pagtahud, ug
Pagpaluyo sa Balaod 35

159

TUMONG Matag batan-ong lalaki mahimong makaamgo kon giunsa nga ang pagsunod, pagtahud,
ug pagpaluyo sa balaod mga bahin sa pagpuyo sa ebanghelyo ug makaapekto sa
kasilinganan ug sa katilingban diin siya nagpuyo.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Hulagway 4, Nagkalainlaing mga Timaan sa Internasyonal nga Trapic Kontrol.
c. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Kon mahimo, pagkuha og gagmayng mga kard nga mga kopya sa Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo alang sa matag batan-ong lalaki.

MUBONG SULAT Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga mosabut ug motinguha sa pagsunod sa mga
balaod sa yuta. Ipunting nga magbaton og usa ka maandamon nga kinaiya sa pagsunod
sa sibil nga mga balaod isip kabahin sa pagsunod sa mga balaod sa Dios, sa posibleng
mga sangputanan kon ang sibil nga balaod gibale wala, ug sa kamahinungdanon sa
balaod ug sa kahusay diha sa katilingban.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna
Panaghisgutan Pagpili og usa ka dula nga ang batan-ong mga lalaki nasinati pag-ayo, ug ipangutana ang

mosunod nga mga pangutana kalabut niini:

• Ngano nga ang mga lagda mahinungdanon niining dula?

• Unsa kaha mahisama ang dula kon walay mga lagda?

• Unsa ang daling mahitabo kon walay usa nga nasayud sa mga lagda?

• Sa unsang paagi nga ang mga balaod sa atong nasud sama sa mga lagda diha sa dula
sa paugnat sa kusog?

Ipakita ang hulagway nga naghubit sa nagkalainlaing mga timailhan sa internasyonal nga
trapik kontrol. Hisguti alang sa unsa ang ilang gamit, unsa ang ilang gipahayag, ngano
nga sila gikinahanglan, ug giunsa nga sila makatabang.

• Unsa ang malagmit mahitabo diha sa dakong dakbayan sa higayon sa dinalian nga oras
kon ang timailhan nga mga suga, mga kahimanan sa trapik kontrol, o mga opisyal sa
trapiko wala maglihok?

• Unsa ang ubang mga balaod ang gikinahanglan aron sa pagpatunhay sa kahusay ug
kalinaw diha sa usa ka katilingban ug nasud?

• Unsa ang malagmit mahitabo kon walay sama sa ingon nga mga balaod?

Ipakita ang mga kopya sa mga kasulatan.

• Unsa ang aduna niining mga basahon nga komon uban sa basahon sa balaod? (Ang
mga kasulatan naglangkub sa mga balaod sa Dios; ang basahon sa balaod naglangkub
sa sibil nga mga balaod.)

Ipasabut nga ang Ginoo nagtambag sa mga sakop sa Simbahan kalabut niining duha ka
mga matang sa balaod. Ipabasa sa batan-ong lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58:21.
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• Sa unsang paagi nga ang pagsunod sa mga balaod sa Dios motabang kanato sa
pagsunod sa mga balaod sa yuta?

• Nganong kita nagkinahanglan og naorganisar nga gobyerno—nganong kita dili
magkasinabut sa tinagsa?

Ang Usa ka Sakop sa Simbahan Kinahanglan Mosunod Motahud, ug Mopaluyo sa
Balaod

Idangup ang batan-ong mga lalaki ngadto sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo diha sa
likod sa Perlas nga Labing Bililhon, o hatagi og gagmayng mga kard uban sa Mga Artikulo
sa Hugot nga Pagtuo nga giimprinta niini. Ipabasa sa usa ka batan-ong lalaki ang
ikanapulog duha ka artikulo sa hugot nga pagtuo.

• Unsa ang tulo ka mga pulong nga nagpatin-aw unsaon nato paglihok mahitungod sa
balaod? (Pagsunod, pagtahud ug pagpaluyo.)

Isulat ang pagsunod, pagtahud, pagpaluyo diha sa pisara

• Unsa ang kahulogan niining tulo ka mga pulong?

Hisguti ug ipatin-aw ang matag usa. Tabangi ang batan-ong mga lalaki sa pagsabut nga
ang pagsunod mao ang pagtuman uban sa mga balaod sa inyong nasud. Ang pagtahud
og usa ka balaod mao nga mobati nga ang balaod labaw ka mahinungdanon kaysa usa
ka kaugalingon nga personal nga mga interes. Kini nagpakita og usa ka pagsabut nga kon
walay mga balaod adunay kagubot. Kita mopaluyo sa balaod kon kita magbaton niini,
manalipod niini, ug molikay niini gikan sa walay respeto. Kita nagtuo sa kamahinungdanon
sa balaod ug nag-awhag sa uban sa pagsunod sa balaod.

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente David O. McKay.

“Busa, ang pagpaluyo sa balaod, mao ang pagpugong gikan sa pagsulti o pagbuhat og
bisan unsa nga butang nga mopaluya niini o mohimo niini nga dili epektibo” (sa Taho sa
Komperensya, Abr. 1937, p. 28).

• Unsa ang pipila ka mga balaod nga kadaghanan labing gibale wala o gilapas sa mga
batan-ong mga lalaki nga susama sa inyong edad?

Diha sa walang kamot nga bahin sa pisara ilista ang mga balaod nga kadaghanan labing
gibale wala o gilapas. Hisguti uban sa batan-ong mga lalaki unsaon nga sila makasunod,
makatahud, ug makapaluyo sa matag balaod nga gilista.

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pakigbahin og bisan unsang mga kasinatian sa
pagkakita sa maong balaod nga gilapas o gitintal aron sa paglapas sa mga balaod. Ang
mosunod nga pangutana mahimong motabang diha sa panaghisgutan.

• Unsa ang inyong mabuhat kon pipila sa inyong mga higala kusganon nga modani
kaninyo sa paglapas bisan unsa niining mga balaod?

Ipasabut nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad 134 mipahayag sa posisyon sa Simbahan
sa pangagamhanan ug sa balaod. Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagbasa ug
pagmarka sa bersikulo 1.

• Kinsa ang mitukod sa pangagamhanan?

• Nganong siya mitukod niini?

• Unsa ang kinahanglan nga mahimong atong kinaiya ngadto sa mga balaod diha sa
atong katilingban ug nasud?

Basaha ug hisguti ang mga bersikulo 3 ug 6.

• Unsaon nato pagtagad ang mga opisyal nga tigpatuman sa balaod?

• Unsaon nga kita makatabang kanila sa pagpatuman sa ilang mga kapangakohan?

• Unsaon nga kita makapakita sa atong pagpasalamat alang sa ilang mga kahago sa
paghimo sa atong mga katilingban nga labawng maayo ug labawng luwas nga dapit nga
puy-an?
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Si Presidente N. Eldon Tanner mihatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa pagsunod
sa balaod sa mosunod nga pamahayag.

“Ang tanang mga balaod sa Dios ug ang mga balaod sa kinaiyahan ug ang mga balaod
sa yuta gihimo alang sa kaayohan sa tawo, alang sa iyang kahupayan, kalingawan,
kahilwasan, ug kaayohan, ug anaa ra sa usa ka tawo ang pagkat-on niini nga mga balaod
ug ang pagtino kon kini makapatagamtan ba kaniya o dili niining mga kaayohan pinaagi sa
pagsunod sa balaod ug pinaagi sa paghupot sa mga sugo. Ang akong tibuok
katuyoan. . .mao ang pagpakita nga ang mga balaod anaa alang sa atong kaayohan ug
mga aron mahimong malipayon ug malampuson kita kinahanglan gayud mosunod sa mga
balaod ug mga lagda kalabut sa atong mga kalihokan; ug kini nga mga balaod molihok ba
alang sa atong hingpit nga kalipay ug kaayohan o alang ba sa atong kadautan ug kasub-
anan, sumala sa atong mga lihok” (sa Conference Report, Apr. 1970, p. 62; o Improvement
Era, June 1970, p. 31).

• Unsa nga mga balaod ang inyong mahunahuna nga gihimo alang sa atong kaayohan,
kaharuhay, ug kahilwasan?

Isaysay ang mosunod nga pagtuon sa kahimtang:

Si Kevin gusto kaayo og kurta, apan siya walay igong salapi aron sa pagpalit niini. Usa ka
kamping nga kalihokan sa Aaronic nga Pagkapari mga usa na lamang ka semana ang
gidugayon. Si Kevin miadto sa tindahan ug mitan-aw diha sa giladlad nga mga kurta.
Nganong dili man lamang siya mokuha og usa, siya mihunahuna. Total, ang tanan taas
kaayo ang kantidad, ug ang iyang trabaho nga dili tibuok panahon gamay kaayo og
bayad. Gawas pa niana, walay usa nga masayud. Ang iyang banay nasayud nga siya
gusto niini. Sila nasayud nga siya adunay hapit na paigong salapi nga natigum. Kon siya
modala niini sa panimalay walay usa nga mosulti. Kon ikaw adunay maayong dungog sa
pagkamatinuoron, ikaw dili kinahanglan mopasabut. Si Kevin mipunit sa kurta ug gibati sa
kabug-at niini diha sa iyang kamot. Dayon siya mibutang pagbalik sa kurta ug mitalikod ug
mibiya sa tindahan.

Sa ulahian nianang gabhiona samtang siya naghigda, siya naghunahuna mahitungod kon
unsa ang hapit unta mahitabo. Siya nalipay nga siya wala mosalikway sa iyang
pagkamatinuoron alang sa kantidad sa usa ka kurta. Siya nasayud nga si Satanas buot
nga siya molapas sa balaod sa gagmayng mga butang ug nga kini malagmit modala
ngadto sa paglapas sa labaw ka dagko nga mga butang.

Ipasabut ngadto sa batan-ong mga lalaki nga kitang tanan moatubang “og mga higayon
sa paghukom” sama sa kang Kevin ug nga kita bation og labaw ka maayo hangtud sa
atong tibuok mga kinabuhi kon kita nakahimo sa matarung nga paghukom.

• Sa unsang paagi nga ang pagsunod, pagtahud, ug pagpaluyo sa sibil nga mga balaod
makatabang kanato sa pagsunod sa mga balaod sa ebanghelyo?

Pinaagi sa Pagsunod sa Sibil nga Balaod, Kita Molig-on sa Atong Kasilinganan ug
Komunidad

Panaghisgutan • Giunsa nga ang pagsunod, pagtahud, ug pagpaluyo sa balaod mohimo sa atong mga
kasilinganan ug mga komunidad nga labawng maayong mga dapit nga puy-an?

• Unsa ang ubang mga kapangakohan nga kita aduna ngadto sa atong komunidad?

Ipasabut nga isip mga sakop sa Simbahan ni Jesukristo, kita kinahanglan mobati og
pagkaigsoong lalaki ug gugma alang sa tanang mga tawo sa tanang mga nasud sa
kalibutan, ug ilabi na alang niadtong anaa sa atong kaugalingong kasilinganan,
komunidad, ug nasud. Kita kinahanglan madapigon sa atong kaugalingong nasud ug sa
mga tawo ug mobuhat sa tanang atong mahimo sa pagtabang sa atong pangagamhanan
nga makatagbaw sa mga panginahanglan niadtong iyang gidumala. Dayag na lang, ang
atong labing dako nga kapangakohan mao ang pagpuyo sa ebanghelyo. Pinaagi sa
pagbuhat niini, kita dili lamang motabang sa atong mga kaugalingon apan usab sa uban.
Ang panig-ingnan sa atong mga kinabuhi moimpluwensya sa uban labaw pa kaysa bisan
unsang butang nga malagmit atong isulti.
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Ang Ginoo nagpaabut kanato nga mohigugma ug moalagad sa atong mga silingan ug
mga higala. Kini wala magkinahanglan og dakong mga buhat sa sakripisyo; ang
panaghigala sagad kaayo gipasikad sa gagmayng mga buhat sa kalooy. Kabahin sa
pagkamaayong silingan mao ang pagtan-aw alang sa mga panginahanglan sa uban, lakip
na ang mga biyuda ug mga ilo. Ang labing dako nga pag-alagad nga atong mahimo alang
sa atong mga silingan mao ang pagpaila sa ebanghelyo ngadto kanila. Apan bisan kon
sila modawat o dili niini, kita kinahanglan mohigugma kanila ug moalagad kanila. Ang
atong komunidad adunay dakong panginahanglan alang sa kasaligan ug matinuoron nga
mga lungsuranon kinsa andam sa pagtabang.

Panaghisgutan • Unsaon sa usa ka naghupot sa Aaronic nga Pagkapari sa pag-alagad sa iyang
balangay, dakbayan, o nasud sa mosunod nga mga paagi (gamita kini sa lokal nga mga
kahimtang)?

1. Mga balaod sa trapiko

2. Mga kalihokan sa Red Cross

3. Literatura sa politikanhong kampanya, mga eleksyon

4. Mga panagpulong sa mga batan-on

Panapos
Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagsaad sa ilang mga kaugalingon sa pagsunod,

pagtahud ug pagpaluyo sa mga balaod sa yuta ug sa mga balaod sa ebanghelyo.
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut sa kamahinungdanon sa pagbati ug pagpahayag og
pagpasalamat.

PAGPANGANDAM Mga materyal nga gikinahanglan: mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

MUBONG SULAT Ang espiritu sa pagpasalamat hingpit nga motuhop sa usa ka kinabuhi nga duol sa Dios.
Ang batan-ong mga lalaki nga inyong gidumala nagkinahanglan nga bation sa
kamahinungdanon sa kanunay nga paghatag og pasalamat, sa pulong ug sa buhat,
ngadto sa ilang Langitnong Amahan ug ngadto niadtong uban kang kinsa sila makig-
uban-uban. Sila kinahanglan nga mahibalo nga ang pagbati og pagpahayag og pasalamat
mao ang usa ka sugo ug usa ka timailhan sa dungganong kalag. Pangita og mga
kahigayunan sa pagpahayag sa imong pagpasalamat kanunay ngadto sa matag batan-
ong lalaki ug ilha ang iyang mga pagsulay sa pagpalambo niini nga kinaiya.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Isulat ang Ang pasalamat mao ang diha sa pisara. Hangyoa ang
batan-ong mga lalaki sa paghatag sa ilang labing maayo nga kahulogan, usa matag usa
ka higayon. Isulat ang mahinungdanong mga pulong gikan sa ilang mga tubag diha sa
pisara.

• Kanus-a kita bation nga mapasalamaton? (Kon kita makaamgo unsa ang nahimo sa
uban alang kanato.)

• Nganong kita kinahanglan mobati nga mapasalamaton?

• Nganong kini mahinungdanon sa pagpahayag sa atong pagpasalamat?
Kinutlo Si Elder Howard W. Hunter miingon, “Ang kamaya ug ang hingpit nga kalipay gikan sa mga

panalangin dili gayud hingpit hangtud adunay lawum nga pagbati sa pagpasalamat sa
kahiladman sa atong kaugalingon nga mopalambo og usa ka pagpahayag sa
pagpasalamat” (sa Taho sa Komperensya, Denmark, Finland, Norway, and Sweden Area
Conference 1974, p. 27).

Kita Kinahanglan Mopahayag og Pagpasalamat ngadto sa Uban

Ipasabut nga higayon sa leksyon ang batan-ong mga lalaki kinahanglan mangita og mga
tubag ngadto sa pangutana Unsaon sa usa ka tawo nga makahatag og pasalamat?

Basaha ug isaysay ang mosunod nga sugilanon nga kinutlo ni Elder Henry D. Taylor:

“Ang kapolisan sa Distrito sa Columbia misubasta og mga 100 ka mga bisikleta nga wala
kuhaa pagka-Biyernes. ‘Usa ka dolyar,’ miingon ang napulog usa ka tuig nga batang lalaki
samtang ang biding miabli sa unang bisikleta. Ang biding, bisan pa niana, labaw pang
mitaas. ‘Usa ka dolyar,’ ang batang lalaki malaumon nga mosubli matag higayon nga
adunay bisikleta nga ipagawas.

“ ‘Ang tigsubasta, kinsa sige na og subasta og kinawat o nawala nga mga bisikleta sulod
sa 43 ka mga tuig, nakamatikod nga ang paglaum sa batang lalaki mokayab sa kinatas-an
sa matag higayon nga usa ka kusog modagan nga bisikleta ang ipagawas.’
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“Adunay usa ka kusog nga modagan nga bisikleta ang nahibilin. Dayon ang biding miabut
og $8.00. ‘Ibaligya ngadto nianang batang lalaki nga atua didto og $9.00,’ miingon ang
tigsubasta. Siya mikuha og $8.00 gikan sa iyang kaugalingon nga bulsa ug nangayo sa
batang lalaki sa iyang usa ka dolyar. Ang batan-on mihatag niini—mga usa ka sentabo,
mga nickel, mga napulo ka sentabo ug mga tag 25 ka sentimo—mikuha sa iyang bisikleta
ug misugod sa pagbiya. Apan siya miadto sa pipila lamang ka pye. Mainampingon nga
nagparking sa iyang bag-ong kabtangan, siya mibalik, mapasalamaton nga migakos sa
liog sa tigsubasta ug mihilak” (sa Taho sa Komperensya, Abr. 1959, p. 56).

• Unsa ang nahimo nga epekto sa paghatag og pasalamat tali sa duha sa bata ug sa
tigsubasta? (Kini midala kanila og hingpit nga kalipay. Sila sa matag usa mibati unsa ang
gibati sa lain—kini labaw nga nakapaduol kanilang duha.)

• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang bation unta sa tigsubasta kon ang bata wala pa
mobalik? (Tingali mahimangod ug maguol.)

• Unsa ang pipila ka mga katarungan nganong pipila sa mga tawo mopahayag og
pagpasalamat apan ang uban dili? (Pipila sa mga tawo mahimong garboso, naghunahuna
nga ang kalibutan nakautang niini ngadto kanila; ang uban mga hakogan, mga walay
hunahuna, o malimtanon; usahay ang tawo mopabale wala sa uban.)

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga tinuod nga sugilanon:

Usa ka hamtong nga magtiayon mobiya ra alang sa natad sa misyon. Diha sa tigum sa
sakramento sa dili pa sila mobiya, ang obispo mihangyo kanila sa pagsulti. Samtang sila
mipahayag sa ilang pagpasalamat alang sa ilang karon dagko na nga mga anak, ang
inahan misulti mahitungod niini samtang ang kinamanghuran anaa pa sa panimalay. Siya
miingon nga usa sa mga butang nga makahuloganon kaayo alang kaniya mao nga human
sa matag kan-anan, bisan kon pamahaw, paniudto, o panihapon, kining batang lalaki
kanunay miingon, “Salamat, Ma. Salamat sa laming pagkaon.”

• Unsa ang naandan nga kinaiya sa pag-ingon “Salamat, Ma” ang nahimo alang niining
inahan?

• Unsa sa inyong hunahuna ang pag-ingon “Salamat, Ma” human sa matag kan-anan
nakatabang sa batang lalaki?

• Unsa ang pipila ka mga butang nga himoon kanunay sa ubang mga tawo alang kanato
nga kita kinahanglan mohinumdum sa pagpasalamat kanila?

Basaha og kusog ang mosunod nga tinuod nga sugilanon:

“Kami nagtambong sa tigum sa balik sa tulunghaan nga gabii aron sa pagpakigkita sa
mga magtutudlo sa among mga anak alang sa bag-ong tuig. Pipila sa mga magtutudlo
nagtudlo sa among mga anak sulod sa miaging pipila ka mga tuig, busa kami daw
nasinati uban kanila. Usa ka magtutudlo miduol kanamo ug, human sa pakiglamano,
miingon: ‘Ako buot nga mosulti kanimo unsa ako ka mapasalamaton sa imong anak nga
lalaki ug giunsa niya pagtabang kanako sa paghimo og usa ka mahinungdanon nga
paghukom. Abi nimo ang duha ka mga tuig nga milabay mao ang akong unang tuig sa
pagtudlo diha sa publiko nga mga tulunghaan. Ang imong anak nga lalaki anaa sa akong
klase, ug ako nakigbisog—kadto hilabihan ka lisud nga tuig. Human sa pipila ka mga
bulan ako nakahukom nga ang pagtudlo lisud lang gyud kaayo—ako mobiya sa pagtudlo
pagkahuman sa katapusan sa tuig. Sa katapusang adlaw sa tulunghaan, ako nakadawat
og usa ka nindot nga gasa gikan sa imong anak ug usa usab ka espesyal nga sulat. Diha
niini siya mipahayag sa iyang pasalamat alang kanako ug miingon nga ako usa sa labing
maayo nga mga magtutudlo nga iyang naagian. Ako buot nga ikaw mahibalo unsa ka
dako ang kahulogan nianang sulata ngari kanato. Ako nakahukom sa pagpabilin.’ ”

• Nganong kining batang lalaki mipadala ug usa ka gasa ug usa ka sulat? (Iyang gibati
ang pagkamapasalamaton ngadto niining magtutudlo ug tingali nasayud nga kon siya
anaa pa sa kahimtang sa magtutudlo, siya mapasalamaton sa usa ka gasa ug usa ka
sulat.)

• Giunsa nga kining usa ka pagpahayag nga pagpasalamat nakapausab sa kinabuhi sa
usa ka tawo? (Ang magtutudlo nakahukom nga magpabilin sa pagtudlo.)
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• Aduna bay usa ka magtutudlo, pangulo, silingan, sakop sa banay, o higala nga imong
mahimong matabangan pinaagi sa pagpahayag sa imong pasalamat?

Panaghisgutan Ipasabut nga sa tigum sa puasa ug pagpamatuod kita makadungog ug daghang mga
pamahayag sa pagpasalamat uban sa mga pagpamatuod.

• Unsa ang pipila ka mga butang nga imong nadungog nga ang mga tawo misulti nga sila
mapasalamaton?

• Alang sa unsa nga ikaw mapasalamaton?

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makaamgo nga kon ang usa ka tawo bation og
pagkamapasalamaton, kini natural ug angay sa pagpahayag sa iyang mga pagbati. Siya
mahimong dili mapasalamaton kon siya dili mopahayag sa iyang pasalamat.

• Unsa ang pipila ka laing mga paagi nga kita makahatag og pasalamat?

Itingub diha sa pisara. Ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki malagmit maglakip sa
paggakos, pagpakita sa emosyon, pagsulti sa ilang banay unsa sila ka mapasalamaton
alang kanila, pagsulti og salamat kang bisan kinsa nga mohatag og tabang, mohimo og
sulat sa pasalamat, mohatag og usa ka gasa, mopahayag og pasalamat diha sa tigum sa
pagpamatuod, mohimo og usa ka butang nga maayo kang sa bisan kinsa nga nakatabang
kanila, mohimo og tawag sa telepono, mohatag og dali ug andam nga pahiyom.

Kita Kinahanglan Mopahayag og Pagpasalamat ngadto sa Ginoo

Ang mosunod nga sugilanon nagagikan sa usa ka artikulo sa magasin kabahin sa
pagsaka sa bukid:

Sa pagbulibod sa tagsaka diha sa kinatas-an nga naggunit sa pisi mihimo sa tanan niyang
mahimo aron sa pagsiguro sa tawo nga gipa-us-us pinaagi sa pisi—siya nasayud nga ang
tagsaka nga anaa sa ubos hingpit nga nag-agad diha kaniya kon pananglit ang kahimanan
mosipyat. Sa usa ka dili kasagaran nga pag-us-us, ang kahimanan nga naggunit sa
tagsaka nasipyat. Ang iyang kauban sa taas mihimo sa tanan niyang mahimo aron sa
pagsiguro sa pisi ug mapahunong ang pag-us-us. Sa katapusan, uban lamang sa pipila ka
mga pye sa dili pa ang nahulog nga tawo mohagsa sa yuta nga mabalintong, ang kauban
sa kinatas-an mipahunong sa pagkahulog nga unta sa piho mopatay sa tagsaka. Ang
tagsaka kinsa giluwas mipasabut: “Unsaon nimo pagbalos ang usa ka lalaki nga sama
niana? Hatagan siya og ginamit nga sak-anan nga pisi alang sa gasa sa Pasko? Dili, ikaw
mohinumdum kaniya. Ikaw kanunay mohinumdum kaniya” (Eric G. Anderson, “The Vertical
Wilderness,” Private Practice, Nov. 1979, p. 21; as quoted in The Growing Edge [publication
of the Church Educational System], Feb. 1982, p. 1).

• Unsa sa imong pagtuo ang gihunahuna sa tagsaka samtang siya nahinumdum sa iyang
higala kinsa miluwas kaniya? (Unsa ang iyang gibati samtang ang pisi gigunitan; unsa
kaha unta kini kalisud sa pagpadayon sa paghupot sa pisi; ang hingpit nga kalipay nga
ilang giambitan samtang sila nagkatipon.)

• Sa unsang paagi nga ang makanunayon nga paghinumdum sa usa ka tawo mahimong
usa ka timailhan sa pagpasalamat?

• Matag semana, kang kinsa kita mipakigsaad sa paghinumdum kanunay?

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagsunod samtang ikaw mobasa og kusog sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77, 79.

• Pila ka mga higayon ang mga pulong mahinumdum o handumanan gigamit diha sa mga
pag-ampo sa sakramento? (Upat ka mga higayon.)

• Unsaon nga kita kanunay makahinumdum sa Manluluwas? (Pinaagi sa makanunayon
nga paghinumdum unsa siya ka makahuloganon ngari kanato. Pinaagi sa pag-alagad
kaniya. Pinaagi sa pagpuyo ngadto sa iyang gipaabut.)

• Unsa ang kinahanglan atong bation matag higayon ang sakramento giapud-apod? (Kita
kinahanglan bation og usa ka lawum nga pagbati sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo ug
mopasalig sa pagsunod sa iyang mga sugo.)
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Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 59:7.

• Nganong kita kinahanglan mopasalamat sa Ginoo sa tanang mga butang?
Kinutlo Si Presidente Marion G. Romney sa Unang Kapangulohan miingon: “Ang pagpasalamat

gipatin-aw isip usa ka pagbati sa mapasalamaton nga pagtamud alang sa mga pabor o
mga kaayohan nga nadawat. Ang pagkamapasalamaton usa ka timailhan sa dungganong
kalag. Kini ginaingon nga ang dili mapasalamaton nga tawo sama sa usa ka baboy ilalum
sa usa ka kahoy, nagkaon og mga liso sa oak apan wala gayud mohangad aron sa
pagsuta diin kini gikan” (sa Conference Report, Bogota Colombia Area Conference 1977,
p. 28).

Usa sa unang full-time nga mga misyonaryo sa Espanya misaysay sa mosunod nga
sugilanon:

“Ako gihatagan og usa ka kauban kinsa lumad nga Espanyol. Matag buntag sa among
pagbangon, ang akong kauban mawala og moadto sa usa ka dapit sa among puluy-anan
ug mobalik human sa kawhaan o katloan ka mga minuto. Ingon nga kini among naandan
nga magkaon nga magdungan ug mag-ampo nga magdungan ug magtuon nga
magdungan, ako nangutana sa akong kauban usa ka adlaw kon diin siya miadto ug
ngano. Siya mipasabut: ‘Tungod kay akong nakaplagan ang Simbahan ug nga nahatagan
og katungod sa pag-alagad isip usa ka misyonaryo, ang akong tibuok kinabuhi nausab
ngadto sa labaw ka maayo. Ako nalipay pag-ayo ug hilabihan ka bulahan nga nahisakop
sa Simbahan ug karon aron mahimong usa ka misyonaryo alang sa Ginoo. Ako nasayud
nga siya naghigugma kanako, ug akong gibati nga ako mahimong hilabihan ka walay
utang buot kon ako dili mohatag og panahon matag adlaw aron lamang sa pagrebyu sa
akong mga panalangin uban sa Ginoo ug magpasalamat kaniya diha sa pag-ampo alang
sa tanan nga iyang gihatag kanako.’ ”

• Unsa sa imong hunahuna ang gibati sa Ginoo ngadto niini nga misyonaryo?

• Nakaampo ba kamo sukad aron lamang sa pagpahayag pagpasalamat?

Isaysay ang mosunod nga tinuod nga sugilanon:

Usa ka pundok sa mga batang lalaki nga moadto aron magbaklay gihatod og sakyanan
ngadto sa panggabii nga kampohanan. Ang drayber wala kaayo masinati sa dapit, ug
nasayup sa pagbilin kanila pipila ka mga milya gikan sa lugar. Ang batang mga lalaki
nakahukom sa pag-agi sa mubong agianan ug sa wala madugay nasaag. Samtang ang
oras nanglabay ug ang kangitngit miabut, sila nahadlok ug naglibog. Usa ka batang lalaki
misugyot nga sila mangluhod ug mag-ampo. Sila nagporma og lingin, ug ang batang
lalaki kinsa misugyot nga sila mag-ampo gihangyo sa paghatag sa pag-ampo. Human sila
nakaampo, sa wala madugay sila nakakaplag sa hustong agianan, ug sa wala madugay
silang tanan luwas nga anaa na sa kampo. Human sa pipila ka mga minuto sa pagsaulog,
ang batang lalaki kinsa mihatag sa pag-ampo kaganina miingon, “Kita nakalimot og usa ka
butang.”

• Unsa sa imong hunahuna ang ilang nalimtan? (Sila nakalimot sa paghalad og usa ka
pag-ampo sa pasalamat sa ilang pagkakaplag sa kampo ug luwas nga miabut.)

• Ngano nga kita usahay makalimot sa paghalad ug pag-ampo sa pasalamat human ang
Ginoo mitubag sa atong pag-ampo alang sa panabang?

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagsunod samtang ikaw mobasa sa Lucas 17:11–19.

• Ngano sa imong hunahuna nga ang siyam sa napulo ka mga gisangla wala mobalik
aron sa pagpasalamat sa Manluluwas? (Sila mahimong nalipay pag-ayo uban sa ilang
kaugalingong maayong kapalaran nga sila nakalimot lang gyud kalabut sa mga pagbati sa
lain. Sila malagmit hambog ra kaayo o walay utang kabubut-on, o tingali sila nahadlok sa
pagbalik.)

• Unsa sa imong hunahuna ang gibati sa Manluluwas kalabut sa usa ka sanglahon kinsa
mibalik aron sa pagpakita sa iyang pagpasalamat?
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• Unsaon nato pagpakita og pasalamat sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas?
(Pinaagi sa paghalad og mga pag-ampo sa pagpasalamat, kanunay nga paghinumdum sa
Ginoo ug unsa ang iyang nahimo alang kanato, pagtuon sa mga kasulatan, pag-alagad sa
uban, bation og pagpasalamat matag higayon nga kita moambit sa sakramento, pagsulat
sa atong mga pagbati diha sa atong inadlaw nga mga talaan, pagkanta og mga awit ug
mga himno sa pagdayeg ngadto sa Ginoo sa mga tigum ug sa atong mga kaugalingon.)

Idugang ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara.

Panapos

Ikaw mahimong mopahayag og pagpasalamat ngadto sa batan-ong mga lalaki alang sa
ilang panaghigalaay ug pagdasig. Ikaw mahimong mohatag sa imong pagpamatuod
kalabut sa kamahinungdanon sa pagbati ug pagpadayag og pagpasalamat. Ikaw mahimo
usab nga mohangyo sa batan-ong mga lalaki sa pagsulat og mubong sulat sa
pagpasalamat ngadto sa ilang mga ginikanan o pipila ka laing tawo nga ilang napili.

Pasundayag sa
tigtambag
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Pagsabut sa mga 
Tahas sa mga Babaye

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut sa mga tahas sa mga babaye diha sa Simbahan, sa
katilingban, ug sa panimalay.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Sumbanan nga mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Papel ug lapis alang sa matag batan-ong lalaki.
c. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Uban sa pagtugot sa imong obispo o presidente sa sanga, pakigsabut og tulo ka mga
babaye sa pagsulti sulod sa tulo hangtud sa lima ka mga minuto matag usa sa usa sa
mosunod nga mga hilisgutan:
a. Ang kamahinungdanon ug ang mga panalangin sa pagkaanak nga babaye sa Dios.
b. Ang kamahinungdanon ug mga panalangin sa pagkaasawa.
c. Ang kamahinungdanon ug mga panalangin sa pagkainahan.

3. Rebyuha ang mga basahon ni Esther ug Ruth diha sa Daang Tugon, ug mag-andam sa
pagsaysay sa daklit sa mga sugilanon niining mga babaye isip maayong mga panig-
ingnan sa pagkababaye.

4. Pag-andam sa pagpakita sa hulagway 5, Emma Smith (hulagway 405 usab sa Mga
Hulagway sa Ebanghelyo [34730 853]).

MUBONG SULAT Matag batan-ong lalaki naimpluwensya og dako sa iyang kinabuhi uban sa mga babaye.
Ang kinabuhi sa naghupot sa Aaronic nga Pagkapari ug sa iyang karon nga pisikal ug
mental nga kaayohan, ngadto sa dakong kahimtang, mga sangputanan sa mga
paningkamot sa iyang inahan. Kadaghanan sa unsa ang iyang nahibaw-an ug gibati
kalabut niining kinabuhia nagagikan sa balaanong impluwensya sa matarung nga mga
babaye isip mga magtutudlo ug mga higala. Kining leksyon makapahinumdum sa batan-
ong lalaki sa mga panalangin nga miabut ngadto kaniya tungod sa mga babaye kinsa
mitubag sa misyon sa Dios sa kinabuhi alang kanila. Pagmabination sa mga
panginahanglan sa bisan kinsang batan-ong mga lalaki kinsa walay mga inahan nga
nagpuyo uban kanila.

Ikaw mahimong mokuha og duha ka mga semana alang niini nga leksyon. Ang unang
semana kinahanglan maglakip sa materyal sa leksyon; ang ikaduhang semana kinahanglan
maglakip sa tulo ka mga pakigpulong ug mga panaghisgutan sa mga hilisgutan.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Sultihi ang batan-ong mga lalaki nga ang mga kasulatan puno sa mga panig-ingnan sa
bantugan nga mga lalaki ug mga babaye. Kining leksyon nagpunting diha sa mga panig-
ingnan sa bantugan nga mga babaye.

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghingalan og pipila ka mga babaye diha sa mga
kasulatan kinsa mga panig-ingnan sa matinud-anon nga anak nga mga babaye sa Dios.
Itala kining mga tubag diha sa pisara ingon nga Matinud-anon nga Anak nga mga Babaye
sa Dios. Samtang ang matag ngalan gihatag, ipasulti sa batan-ong mga lalaki ngano ang
matag babaye nga gihisgutan usa ka bantugan nga anak nga babaye sa Dios. Mga tubag
mahimong maglakip ni Eba, Sarah, Rebekah, Rachel, Esther, Leah, Ruth, Mary, Sariah,
Naomi, Hannah, Emma Smith.

Kasulatan, pisara, 
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Ipakita ang hulagway ni Emma Smith. Ipasabut nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad 25
usa ka pagpadayag nga gihatag ngadto ni Emma Smith, ang asawa sa Propeta Joseph
Smith. Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang mga bersikulo 1–3.

• Giunsa nato pagkahibalo nga ang Ginoo miuyon ni Emma Smith sa dihang kining
pagpadayag gihatag? (Siya mipasaylo sa iyang mga sala ug mitawag kaniya nga usa ka
pinili nga babaye.)

Ang mga Babaye Adunay Mahinungdanong mga Tahas diha sa Gingharian sa Dios
Mga kinutlo ug pisara Ipasabut nga si Presidente Spencer W. Kimball, sa usa ka pakigpulong ngadto sa igsoong

mga babaye sa Simbahan, mihatag og gibug-aton sa tulo ka mga mahinungdanon nga
mga tahas sa batan-ong mga babaye diha sa gingharian sa Dios: “Walay labaw ka dako
nga pag-ila ang moabut kanimo niining kalibutan kaysa mahimong mailhan isip usa ka
babaye sa Dios. Walay labaw ka dako nga kahimtang ang mahatag diha kaninyo kaysa
pagkaanak nga babaye sa Dios kinsa nakasinati sa tinuod nga pagkaigsoong babaye,
pagkaasawa, ug pagkainahan, o ubang mga tahas nga miimpluwensya sa mga kinabuhi
alang sa maayo” (“The Role of Righteous Women,” Ensign, Nob. 1979, p. 102).

Ilista ang Anak nga Babaye sa Dios, Asawa, ug Inahan diha sa pisara.

Ipasabut nga bisan tuod adunay daghang mga trabahoon dinhi sa yuta nga ang duha mga
lalaki ug mga babaye makahimo og maayo diha sa edukasyon, industriya, pamatigayon,
panggobyerno, ug ubang mga natad sa gimbuhaton, adunay pihong mga kapangakohan
nga ang Dios nagpaabut sa mga babaye aron pagatumanon ug sa uban nga siya
nagpaabut sa mga lalaki nga pagatumanon. Kining mga kapangakohan hilabihan gayud
kamahinungdanon.

Si President Kimball mipasabut:

“Ang mga babaye niini nga Simbahan adunay trabaho nga buhaton nga, bisan tuod
magkalahi, managsama sa kamahinungdanon sa trabaho nga buhaton sa mga [lalaki].
Ang ilang trabaho, sa pagkatinuod, sama ang sukaranan nga trabaho nga kita
gikinahanglan sa pagtrabaho—bisan tuod ang atong mga tahas ug mga buluhaton
managlahi” (sa Conference Report, Oct. 1979, pp. 71--72; o Ensign, Nov. 1979, p. 49).

Ang mga lalaki usab adunay pipila ka hinatag sa Dios nga mga kapangakohan. Kini
naglakip sa pagkamatarung nga anak nga lalaki sa Dios, usa ka bana, usa ka amahan.
Isulat kini sunod sa mga kapangakohan sa mga babaye diha sa pisara.

Ipasabut nga kon kita motan-aw niining mga tahas nga ang Dios mihatag sa duha sa mga
lalaki ug mga babaye, kita makakita nga ang mga babaye dili labaw ka mahinungdanon
kaysa mga lalaki, ni nga ang mga lalaki labaw ka mahinungdanon kaysa mga babaye.

Ipapangita, pamarkahi, ug ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang 1 Mga Taga Corinto 11:11.

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga kasulatan? (Ang duha mga lalaki ug mga
babaye gikinahanglan sa gingharian sa Dios. Diha sa panan-aw sa Dios, mga lalaki ug
mga babaye kinahanglan gayud motrabaho nga maghiusa ug nga managkauban sa
pagtuman sa ilang balaang mga tahas dinhi sa yuta.)

Gikan sa mga lista sa matinud-anon nga mga babaye diha sa pisara, pasultiha ang batan-
ong mga lalaki og piho nga mga panghitabo kanus-a kining mga babaye mibuhat isip (1)
matarung nga anak nga mga babaye sa Dios; (2) maayo, matinud-anon nga mga asawa;
o (3) mahigugmaong mga inahan.

Isaysay ang sugilanon ni Esther ingon sa gisulti sa ubos o uban sa inyong kaugalingon
nga mga pulong.

Gatusan ka mga tuig sa wala pa matawo si Jesus, daghan kaayong mga Hudeo nagpuyo
dapit sa Babylon. Usa kanila ginganlan og Esther. Tungod kay siya matahum nga batan-
ong babaye, ang hari mipili kaniya aron mahimong iyang asawa.

Sa kaulahian, usa sa mga tigtambag ngadto sa hari nahimangud tungod sa usa ka Hudeo,
nga ginganlan og Mordecai, midumili sa pagyukbo ngadto kaniya. Ang tigtambag midani
sa hari nga ang mga Hudeo dili matinud-anon ngadto sa hari ug dili mosunod sa mga
balaod sa yuta. Siya misugyot nga sila paggapatyon. Ang hari miuyon.

Sugilanon sa
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Sa dihang si Esther nakadungog unsa unya ang mahitabo ngadto sa mga Hudeo, siya
adunay malisud nga desisyon nga pagahimoon. Siya mahimong molaum nga ang hari dili
makahibalo nga siya mismo usa ka Judeo, o siya mahimong mosulay sa pagbuhat og usa
ka butang aron sa pagluwas sa iyang mga tawo, bisan tuod kini malagmit makapakuyaw
sa iyang kaugalingong kinabuhi.

Siya nakahukom sa pagsulay sa pagtabang sa iyang mga tawo.

Basaha ang Esther 4:16.

• Unsa ang gusto ni Esther nga buhaton sa tanang mga Hudeo diha sa nasud? Ngano?

• Unsa ang iyang giplano nga buhaton?

Si Esther nahadlok tungod kay, sumala sa balaod, kon adunay usa nga moduol sa hari ug
nga wala hatagi og pagtugot nga makigsulti, siya mahimong pagapatyon. Apan si Esther
andam sa pagrisgo sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga tawo, ug ang hari mihatag
kaniya og pagtugot nga makigsulti. Tungod sa iyang kaisog, ang mga Hudeo sa
katapusan naluwas.

• Unsa nga mga hiyas nga aduna si Esther nga nakatabang kaniya nga mahimong usa ka
matinud-anon nga anak sa Dios?

• Unsa ang gibuhat ni Esther aron sa pagpakita sa iyang kaisog ug pagkamatarung?

Pahataga ang gitudlo nang daan nga tulo ka mga babaye sa ilang mga pagtudlo.

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Mga Proberbio 31:10–13, 20, 26–28, 30.

• Unsa ang pipila ka mga hiyas sa pagkababaye ang gihisgutan niining mga bersikulo?

• Ngano sa imong hunahuna nga ang bana ug mga anak sa babayeng sama niini
mohatag gayud kaniya og pagdayeg?

• Giunsa ikaw pagpanalangin pinaagi sa impluwensya sa matarung nga mga babaye sa
inyong kinabuhi?

Ang mga Babaye Makatabang sa Atong mga Kinabuhi Samtang Magtuman sa Ilang
Hinatag sa Dios nga mga Tahas Isip mga Inahan

Kinutlo Matag usa kanato natabangan uban sa mga babaye kinsa nagbuhat unsa ang buot sa
Dios nga ilang buhaton. Nagsulti niining mga babaye, si Presidente Kimball miingon:
“Kitang tanan napanalanginan uban sa talagsaong mga babaye sa atong mga kinabuhi—
mga babaye kinsa adunay lawum ug mahangturon nga impluwensya ngari kanato. Ang
ilang mga pagtabang nahimo ug labing mahinungdanon ngari kanato ug usa ka butang
nga mahimong adunay walay katapusang pagkabililhon ngari kanato” (sa Conference
Report, Oct. 1979, p. 71; o Ensign, Nov. 1979, p. 48).

Kalihokan Paghatag og usa ka piraso nga papel ug lapis ngadto sa matag batan-ong lalaki. Hangyoa
ang matag usa kanila sa pagbutang og numero gikan sa 1 hangtud sa 4 diha sa papel.
Sultihi ang batan-ong mga lalaki sa pagbutang og ngalan sa usa ka babaye kinsa
nakatabang o nakatampo sa ilang kinabuhi sunod sa matag numero. Sila mahimong
mohingalan og babaye kinsa anaa diha sa ilang banay, usa ka silingan, usa ka
magtutudlo, o usa ka higala. Sunod sa matag ngalan sila kinahanglan mosulat og mubong
pamahayag nga naghubit unsa ang iyang natampo. Hatagi sila og mga upat ka mga
minuto sa paghimo niini, ug susiha sila aron sa pagdasig kanila sa paghimo og upat. 

Human nga ang batan-ong mga lalaki nakasulat sa mga ngalan ug sa mga paghubit,
papilia og usa ang matag usa ug ipahubit ang tampo nga iyang nahimo ngadto sa iyang
kinabuhi. Ang batan-ong mga lalaki kinahanglan pagadasigon sa pagpakigbahin sa
paghubit. Isip ang tigtambag, ikaw mahimong matabang sa batan-ong mga lalaki sa
kasayon pinaagi sa paghimo og lista sa imong kaugalingon. Kon motugot ang panahon,
ipakigbahin kanila nga magpulipuli ang ingon ka daghan nga mga tampo taman sa ilang
mahimo.

Mga kasulatan ug
panaghisgutan
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Hagit Pabalika ang batan-ong mga lalaki ngadto sa mga lista nga ilang gihimo. Hagita sila sa
pagbuhat og usa ka butang karon nga magpakita sa ilang pagtahud ug pagtamud alang
sa usa o labaw pa niining mga babaye. Matag batan-ong lalaki mahimong—

1. Mopahayag og matinuoron nga pagpasalamat ngadto sa iyang inahan.

2. Makigsulti ug mopasalamat sa usa ka igsoong babaye sa Simbahan kinsa nagtudlo
kaniya.

3. Mosulat og sulat sa pasalamat ngadto sa usa ka babaye kinsa adunay talagsaon,
positibong epekto sa iyang kinabuhi.

4. Mopahayag og pagpasalamat ngadto sa iyang igsoong babaye tungod sa pagtabang
kaniya sa ubang paagi.
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Pagpuyo nga Matarung 
diha sa usa ka Dili 

Matarung nga Kalibutan
TUMONG Matag batan-ong lalaki magtinguha sa pagsunod sa mga sugo bisan sa higayon nga

adunay pagpugos sa paghimo sa laing paagi.

PAGPANGANDAM Mga materyal nga gikinahanglan:

1. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Hulagway 6, Si Daniel Midumili sa Karne ug Bino sa Hari, ug hulagway 7, Si Daniel diha
sa Lungib sa Liyon (mga hulagway usab 114 ug 117 diha sa Mga Hulagway sa
Ebanghelyo [34730])

3. Usa ka basahon sa himno alang sa matag batan-ong lalaki.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Kita Mahimong Makapuyo sa Pagkamatarung diha sa usa ka Dili Matarung nga

Kalibutan
Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon.

Si Propesor Evan Stephens, kanhi tigdumala sa Koro sa Tabernakulo, mao pa lamang ang
pagkahuman sa pagdumala sa koro diha sa sesyon sa kinatibuk-ang komperensya. Siya
hilum nga milingkod ug dayon miharag og gamay sa unahan, mahinamon nga naghulat sa
mensahe ni Presidente Joseph F. Smith nga hapit na ihatag. Siya naghinamhinam sa
sermon sa propeta diha sa hilisgutan sa mga batan-on, diha sa kalibutanong mga
pagpugos nga ilang giatubang, ug diha sa kamahinungdanon sa ilang pagka-matinuoron
ngadto sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo. Pagkahuman sa tulumanon, si Propesor
Stevens milakaw nga nag-inusara ngadto sa Dakbayan sa Creek Canyon, diha sa
kaungawan sa Dakbayan sa Salt Lake, namalandong sa dinasig nga mga pulong sa
Presidente. Siya milingkod ibabaw sa usa ka dakong bato nga lig-on nga nagbarug ubos
sa hilabihan kakusog nga bul-og sa tubig. Ang dakong bato daw alang kaniya larawan sa
unsa ang iyang nadungog nianang buntaga. Sa kalit lang ang mga pulong ug ang musika
miabut kaniya nga mahimong usa sa paborito nga mga himno sa Simbahan. Samtang
naglingkod nianang dakong bato, iyang gisulat ang mga pulong ug mihan-ay sa musika
nga “True to the Faith” (Hymns, No. 254). Siya, sama sa propeta, nahigugma sa mga
batan-on ug miingon nga kining awita mao ang iyang espirituhanong tambag ngadto
kanila. (See 1. Spencer Cornwall, Stories of our Mormon Hymns [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1961] pp.172–74.)

Hatagi ang matag batan-ong lalaki og usa ka basahon sa himno, ug papaklia siya ngadto
sa “True to the Faith” (Hymns 254). Hangyoa ang batan-ong mga lalaki nga magpulipuli sa
pagbasa sa upat ka mga bersikulo ug sa korus.

• Unsa ang mensahe sa propeta nga si Brother Stephens misulay sa pagkab-ot niining
himno?

Ipasabut nga sukad sa sinugdanan sa panahon, ang mga lalaki ug mga babaye mipakita
og kaisug sa pagpili sa dili “pagduhaduha” apan sa pagpuyo nga matarung taliwala sa
kapintas gikan sa dili matarung nga kalibutan nga naglibot kanila. Usa ka maayo kaayong
panig-ingnan sa kasulatan niini mao si Daniel, diha sa Daang Tugon.

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pag-abli sa basahon ni Daniel diha sa Daang
Tugon.

Ipasabut nga si Daniel gidala ngadto sa dili sinati nga yuta isip usa ka batan-on—usa ka
yuta uban sa dili sinati nga mga naandan, dili sinati nga pinulongan, dili sinati nga palibot,
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ug dili sinati nga relihiyon. Ang iyang unang pagsulay miabut sa dihang ang hari mimando
nga kadtong kinsa gidala sa Babylon moinom sa iyang mahal kaayo nga bino ug mokaon
sa iyang mahal nga pagkaon. Si Daniel nasayud ug nakasabut sa mga sugo sa Ginoo.
Siya gitudloan nga kining mga butanga dili angay nga kan-on, ug nga siya gitudloan sa
paghupot sa mga sugo sa Dios. (Ipakita ang hulagway ni Daniel nga midumili sa pagkaon
sa hari.) Si Daniel nagpakilooy sa sulugoon sa hari nga siya ug ang iyang mga higala
pagatugotan sa pagsunod sa mga balaod sa kahimsug sa Dios. Ang sulugoon miuyon sa
napulo ka adlaw nga pagsulay aron sa pagsuta unsa ang mahitabo.

• Unsa ang mga sangputanan sa dyeta ni Daniel (tan-awa sa Daniel 1:15)?

• Sa unsang paagiha gipanalanginan sa Dios si Daniel ug ang iyang mga higala tungod
sa pagkamatinud-anon ug sa pagsunod sa iyang balaod sa kahimsug (tan-awa sa Daniel
1:17)?

Laing hagit ang miabut sa dihang ang Hari Nebuchadnezzar adunay usa ka damgo ug
buot nga kini hubaron. Walay usa sa mga madyikero o mga tigpanagna agi sa mga bitoon
diha sa gingharian nga makasulti sa hari unsa ang gipasabut sa iyang damgo. Kini
nakapasuko pag-ayo sa hari nga siya mimando nga ang tanang maalamon nga mga tawo
sa Babylon, nga naglakip ni Daniel, pagapatyon.

• Unsa ang gibuhat ni Daniel sa dihang siya nakadungog unsa ang giplano sa hari nga
buhaton (tan-awa sa Daniel 2:16)?

• Giunsa ni Daniel pagdawat ang mga tubag nga iyang gikinahanglan mahitungod sa
damgo sa hari (tan-awa sa Daniel 2:17–20)?

• Human si Daniel mihatag sa kahubaran sa damgo ngadto sa hari, unsa ang reaksyon sa
hari ug ang ganti ni Daniel (tan-awa sa Daniel 2:46–48)?

Si Daniel sa gihapon adunay laing pagsulay. Siya gihatagan og bantugan nga
katungdanan ubos sa hari. Siya gitudlo nga pangulo sa tanang mga prinsipe, ug sila
nasina ni Daniel. Sila nagbantay nga siya makahimo og usa ka butang nga sayup aron sila
makasumbong kaniya sa atubangan sa hari. Sa dihang sila walay makit-an, sila naghimo
og laing tinagong laraw. Ang dautan nga mga prinsipe misugyot og bag-ong balaod
ngadto sa hari nga nagpahayag nga sulod sa katloan ka mga adlaw walay usa diha sa
gingharian nga pagatugotan sa pag-ampo. Kini nag-ingon nga ang mga tawo kinahanglan
modayeg lamang sa hari. Ang hari daw naghunahuna nga kadto usa ka maayong ideya,
busa siya mimando og silot alang niadtong kinsa molapas sa balaod. Sa dihang si Daniel
nakadungog sa bag-ong balaod, siya naguol sa hilabihan, tungod kay ang pag-ampo
ngadto sa Dios hilabihan gayud kamahinungdanon alang kaniya.

• Unsa ang silot alang sa pagsupak niining balaod (tan-awa sa Daniel 6:7)?

• Unsa ang gibuhat ni Daniel, bisan tuod siya nasayud sa mando ug sa silot (tan-awa sa
Daniel 6:10)?

Kadtong kinsa nasina ni Daniel naniid kaniya sa iyang balay, ug sa dihang sila nakakita
kaniya nga nag-ampo, sila misulti sa hari. Ang hari nahigugma ni Daniel ug nakaamgo nga
usa ka makalilisang nga lansis ang gihatag kaniya sa dautan nga mga prinsipe. Siya
misulay sa pag-usab sa balaod aron sa pagluwas ni Daniel gikan sa mga liyon, apan ang
mga prinsipe nagpahinumdom sa hari nga walay balaod nga iyang gihimo nga mahimong
pagausbon.

• Unsa ang gisulti sa hari sa dihang si Daniel gitambog ngadto sa lungib sa mga liyon
(tan-awa sa Daniel 6:16)?

Ipakita ang hulagway ni Daniel diha sa lungib sa liyon. 

Si Daniel mihatag og usa ka mahinungdanong panig-ingnan sa atubangan sa hari. Ang
hari misalig nga ang Dios ni Daniel moluwas kaniya gikan sa lungib sa mga liyon. Ang hari
mipalabay sa tibuok gabii nga nagpuasa alang ni Daniel ug pagkabuntag nagdali ngadto
sa lungib ug nitawag kaniya.

• Unsa ang gipangutana sa hari ni Daniel (tan-awa sa Daniel 6:20)? Unsa ang tubag ni
Daniel (tan-awa sa Daniel 6:22)?

• Human makasaksi niining milagro ug sa kang Daniel nga pagkamaunongon ngadto sa
iyang Dios, unsang mando ang gihimo karon sa hari (tan-awa sa Daniel 26–27)?
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• Unsa kaha ang inyong nabuhat kon kamo anaa ubos sa matang sa kapintas nga anaa ni
Daniel?

• Unsa ang atong makat-onan gikan sa panig-ingnan ni Daniel?

• Sa unsa nga paagi ang usa ka batan-ong lalaki karon malagmit pagapugson sa
pagsupak sa usa ka mga sugo sa Dios?

Ipatandi ug ipatimbangtimbang sa batan-ong mga lalaki ang ilang kaugalingong mga
pasalig ngadto sa ilang mga pagtuo kon itandi ngadto sa kang Daniel. Itudlo nga hilabihan
ka dakong impluwensya ang nahimo ni Daniel nga siya lamang diha sa tibuok gingharian
pinaagi sa pagpili sa pagpuyo sa matarung nga paagi.

Ipasabut nga kita karon mahimong dili itambog ngadto sa lungib sa gigutom nga mga
liyon alang sa pagbarug kon unsa ang atong gituohan, apan kita mahimong hagiton sa
lahi nga mga paagi uban sa managsama nga mahinungdanong mga paghukom ug mga
sangputanan. Daghang batan-ong mga lalaki kaniadto ug karon nakabuntog ug
nakigbuntog sa kalibutanong mga kapintas ug sa paglihok sa matarung nga paagi.

Ang mosunod nga sugilanon naghatag og panig-ingnan sa pagbuntog sa kalibutanong
mga kapintas.

“Usa sa labing maawhagon ug madasigon nga mga kasinatian nga ako aduna mao ang
pagpakigkita sa batan-ong mga lalaki ug batan-ong mga babaye kinsa sa tinuoray
nakakaplag sa ilang mga kaugalingon—kadtong kinsa mihimo sa desisyon ngadto sa
matang sa tawo nga sila mamahimo ug dayon mipakita sa kaisug sa pagbarug ibabaw sa
mga kapintas sa katilingban nga mahimong ang matang sa anak sa Dios uban kang kinsa
Siya mahimong mahimuot. Ang pagpakigkita sa maong mga batan-ong mga tawo
magpalig-on sa akong pagpamatuod ug magdugang sa akong pagsalig og hugot nga
pagtuo diha sa umaabut.

“Ako kaniadto nakatagbo og usa ka batan-ong marinero kinsa usa ka tripulante sa usa ka
atomiko nga submarino nga gibase sa Scotland. Siya lamang ang sakop sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw diha sa mga tripulante. Ang
submarino mopadayon sa gilugwayan nga mga pagbiyahe nga naglangkub og daghang
mga semana. Samtang kining batan-ong sakop sa Simbahan gitudlo ngadto sa iyang
estasyon diha sa iyang unang pagbiyahe, iyang nakit-an nga ang ubang mga tripulante
mitaptap sa mga bongbong sa iyang dapit uban sa masugyoton nga mga hulagway sa
hapit walay saput nga mga babaye. Kini nakapahimangud kaniya. Iyang gikuha ang
tanang mga hulagway ug giguba kini. Siya nasayud sa malagmit nga reaksyon sa ubang
mga lalaki apan, bisan pa niana, nakabaton og kaisug sa paghimo unsa ang iyang
gituohan nga gikinahanglan. Walay usa ka hulagway nga gibutang pag-usab. Gani sa
pagkatinuod, nianang unang pagbiyahe, siya nagsugod sa pagtudlo sa klase Pang-
Domingo nga Tulunghaan tinambongan uban sa duha o tulo ka ubang mga lalaki. Siya
nakakat-on og usa ka mahinungdanon nga leksyon—sa kinatibuk-ang pagsulti, ang uban
mopakita og respeto alang sa usa kinsa adunay kaisug sa iyang lig-on nga mga pagtuo
ug dili mahadlok sa pagbuhat unsa ang iyang gibati nga matarung.

“Sa laing higayon, ako nakatagbo og usa ka batan-ong lalaki 14 ka mga tuig ang edad
kinsa maayo kaayo nga magdudula sa tennis. Siya nakadaug sa tanang nga bangga sa
tennis sa iyang klase diha sa erya nga giapilan sa pipila ka mga nasud. Siya nakaabut sa
nag-apas sa katapusan sa labing mahinungdanon nga bangga nga adto pagahimoon sa
layong dakbayan. Sa dihang siya miabut didto, iyang nahibaw-an nga siya gitakda sa pag-
apil sa Domingo. Siya miadto sa mga opisyal ug misulti kanila nga siya dili modula og
tennis kon Domingo; diin siya gipahibalo nga kon siya buot nga modula niini nga bangga,
siya kinahanglan modula sa Domingo. Siya mipasabut pag-usab nga siya dili gayud
modula kon Domingo, nasayud nga sa dili pagdula nagkahulogan nga siya mapildi sa
kapares. Samtang kini nahitabo, ang mga kapares giulanan pagkaDomingo. Siya midula
pagkaLunes ug midaug.

“Siya dayon miadto sakay sa bus uban sa laing katapusang mga magdudula ngadto sa
laing dakong dakbayan aron makigbangga sa pagka-kampyon nga mga pares nga
naglangkub sa tibuok kabaybayonan nga Atlantico sa Estados Unidos. Sila miabut og
Domingo. Ang tigbansay (coach) mipahimangno sa mga magdudula sa pag–adto sa
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tenisan aron magbansay dayon human sa ilang pag-abut. Kining batan-ong lalaki wala
moadto sa tenisan. Ang tigbansay nangutanan kaniya nganong siya wala magbansay. Siya
miingon, ‘ako dili modula og tennis kon Domingo. Ang tigbansay nangutana kaniya ngano?
Ang iyang tubag mao nga, ”ako usa ka Mormon.“

“Ako nagtuo nga siya buot nga modaug sa pagkakampyon alang sa iyang ka edad nga
pundok labaw kay sa bisan unsang butang, ug hinoon siya sa iyang kaugalingon mihimo
og desisyon nga ang paghupot nga balaan sa Igpapahulay nga adlaw labaw ka
mahinungdanon kaysa pagkakampyon sa tennis. Inyong nakita, nga siya nakakaplag sa
iyang kaugalingon ug adunay kaisug ug kaligdong sa pagpuyo sa iyang kinabuhi sumala
sa mga baruganan nga siya gitudloan, ug siya nakahimo sa iyang paghukom dili
magsapayan sa sosyal nga mga pagpugos” (Victor L. Brown, “A Light on a Hill,” New Era,
Sept. 1980, p. 4).

• Ngano sa imong hunahuna nga ang marinero ug ang magdudula sa tenis lig-on kaayo
sa ilang pagbati kalabut sa ilang mga pagtuo?

• Unsa kalisud sa imong pagtuo nga kadto buhaton unsa ang ilang gibuhat?

• Giunsa kamo pagpanalangin tungod sa pagbarug alang sa inyong mga pagtuo?

Pagpangita og Tabang sa Pagpuyo sa Matarung nga Paagi

Ipasabut nga sama nga si Daniel ug ang duha ka batan-ong mga lalaki niining mga
sugilanon wala pasagdi nga walay tabang samtang sila mipili sa pagpuyo sa matarung
nga paagi, ni kita gibiyaan nga walay tabang. Ang Ginoo naghigugma kanatong tanan,
buot nga kita molampos, ug wala mobiya kanato nga magbaragbarag nga walay tabang.
Hinoon, siya usab buot kanato nga mokat-on gikan sa atong mga kasinatian aron kita
adunay kahibalo ug kaisug sa pagpuyo sa matarung nga paagi.

• Unsa nga mga tinubdan sa panabang nga gihatag sa Langitnong Amahan kanato aron
sa pagtabang kanato aron sa pagpuyo sa matarung nga paagi?

Isulat ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara. Pipila sa mga tubag
malagmit maglakip sa pag-ampo, mga ginikanan ug ubang mga sakop sa banay, ang
Espiritu Santo, mga kasulatan, mga pangulo sa pagkapari ug sa Simbahan, maayong mga
higala.

• Unsaon nato sa paggamit niining nga tinubdan sa magkalahi nga mga kahimtang aron
sa pagtabang kanato sa pagpuyo sa labawng matarung nga paagi?

Ipakigbahin sa batan-ong mga lalaki ang pipila ka mga kasinatian nga malagmit ilang
naangkon diha sa ilang mga pagpaninguha sa pagpuyo sa matarung nga paagi taliwala sa
kalibutanong mga pagpiit.

Panapos
Pagpamatuod Ipamatuod nga bisan pa sa mangiub nga talan-awon nga ang kalibutan sa kadaghanan

naghulagway, adunay modernong adlaw nga mga Daniel nga anaa sa atong taliwala. Kita,
usab, mahimong mahisama ni Daniel ug magpuyo sa matarung nga paagi taliwala sa mga
pagpiit nga naglibot kanato, nasayud nga ang atong Langitnong Amahan kanunayng
maanaa aron sa pagpaluyo ug pagpanalangin kanato. Kita mahimong matinud-anon
ngadto sa hugot nga pagtuo ug dili magduhaduha.

Himno Basaha pag-usab o kantaha ang himno “True to the Faith.”

Pisara ug
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Moral nga Kaisug

TUMONG Matag batang-ong lalaki mopalambo sa moral nga kaisug.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Tun-i pag-ayo ang mga sugilanon ug mga pagtuon sa kahimtang—kini labaw ka
epektibo kon ikaw mosulti niini kaysa mobasa niini ngadto sa batan-ong mga lalaki.

3. Gawas sa materyal nga gilakip diha sa leksyon, ikaw mahimong mogamit sa usa o
labaw pa sa mosunod nga mga asoy sa kasulatan sa moral nga kaisug: David
1(Samuel 17); Shadrach, Meshach, ug Abed-nego (Daniel 3); Joseph Smith 
(JS—H 1:1–25).

4. Ikaw mahimong mopakita sa hulagway 8, David Mipatay ni Goliath, ug hulagway 9, Tulo
ka mga Lalaki diha sa Nagdilaab Nga Hudno (mga hulagway 112 ug 116 diha sa Mga
Hulagway sa Ebanghelyo [34730]).

MUBONG SULAT Niining leksyon, rebyuha sa daklit ang kalainan. Tali sa pisikal nga kaisug ug moral nga
kaisug. Kining leksyon kinahanglan molig-on sa batan-ong mga lalaki aron sila mohimo og
kinaugalingon nga mga sumbanan nga mahiuyon uban sa mga sumbanan sa ebanghelyo
ug mobuhat niini.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pinaagi sa Pagpalambo sa Moral nga Kaisug, Kita Labawng Maayo nga Moatubang

sa mga Hagit sa Kinabuhi
Sugilanon “Adunay usa ka batan-ong sundalo nga naggwardya usa ka adlaw. Ang iyang tigpamalikas

nga sarhento, kang kinsa siya sa kinatibuk-an naglikay, miduol kaniya. Ang bag-ong
sundalo nag-andam sa iyang kaugalingon alang sa naandan nga pag-asdang sa mga
pasipala nga mga pulong nga ulahian iyang iwagtang sa iyang hunahuna. Hinoon ang
iyang sarhento miingon, ”Ikaw usa ka Mormon, dili ba?“ Ang bag-ong sundalo miyango
aron sa pag-uyon uban sa katingala, aron lamang mahikurat sa sunod nga
pagpaniid. . .’Kahibalo ka ba unsa ang nakapadani kanako kalabut kaninyo nga mga
tawo? Kamo mga buotan bisan kon kamo dili kinahanglan nga magbinuotan’ (Douglas D.
Alder, ”Swimming Upstream,” New Era, Hulyo 1977, p.19).

• Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut sa sarhento?
Pisara ug Kasulatan Isulat ang kaisug diha sa pisara.

• Unsa ang kaisug? (Ang kalidad sa alimpatakan ug sa kasingkasing sa boluntaryo nga
paghimo diha sa atubangan sa kakuyaw.)

Isulat ang moral sa atubangan sa kaisug diha sa pisara.

• Unsa ang moral nga kaisug?

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga ang moral nga kaisug mao ang
talagsaon nga matang sa kaisug nga nagkahulogan sa kanunay nga pagkaandam sa
pagbuhat unsa ang matarung.

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Mosiah 18:9.

• Unsa ang kahulugan sa pagbarug isip usa ka saksi sa Dios sa tanang mga higayon ug
sa tanang mga dapit?

Kasulatan ug
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• Nganong kini usahay nagkinahanglan og moral nga kaisug?

Ipasabut nga ang mga lihok na pisikal nga kaisug kadaghanan magdala og kahimayaan
ug pasidungog. Ang mga lihok sa moral nga kaisug mahimong dili kanunay magdala og
kahimayaan ug pasidungog.

• Ubos sa unsang mga kahimtang nga malagmit ang moral nga kaisug magdala og
pagtamay ug pagdaugdaug?

Kinutlo Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag:

“Usa ka batan-ong lalaki diha sa mga nataran sa tulunghaan mahimong makadala og
gamhanang impluwensiya alang sa maayo. Usa ka batan-ong lalaki sa football team, o sa
campus, o tali sa iyang isig ka trabahador makahimo, pinaagi sa pagpuyo sa ebanghelyo,
pagtahud sa iyang pagkapari, ug mobarug alang sa matarung, mohimo sa wala isulti nga
kaayo. Kadaghanan kamo makasinati og daghang pagsaway ug pagtamay bisan gani
niadtong kinsa mituo sama sa imong gituohan, bisan tuod sila mahimong motahud kanimo
tungod sa paghimo og matarung. Apan hinumdumi nga ang Manluluwas sa iyang
kaugalingon gisakit, gitamay, gilud-an, ug sa katapusan gilansang tungod kay siya dili
moduhaduha sa iyang lig-on nga pagtuo. Ikaw ba mihunong sa paghunahuna unsa kaha
unta ang mahitabo kon siya naluya ug miingon, ‘O, unsa ang kapuslanan? ug mibiya sa
iyang misyon? Kita ba buot nga mahimong mga tigbiya, o kita ba buot nga mahimong
maisug nga mga sulugoon bisan pa man sa tanang mga kaatbang ug dautan diha sa
kalibutan? Kita magbaton og kaisug sa pagbarug ug nga maihap isip tinuod, maunongon
nga mga sumusunod ni Kristo” (Ni Elder Tanner, sa Conference Report, Oct. 1975, 
p. 113, o Ensign, Nov. 1975, pp. 74–75).

Basaha ug hisguti ang mosunod nga mga pagtuon sa kahimtang.

Pagtuon sa kahimtang 1

Usa ka pundok sa batang mga lalaki nagsultihanay diha sa hawanan naghulat alang sa
bagting nga motapos sa oras sa paniudto. Laing batang lalaki miapil kanila. Mipahiyom ug
mitan-aw sa palibot, siya miingon, “Aduna akoy usa ka law-ay nga komedya. Aduna bay
mga babaye?

• Unsaon nimo pagdala niini nga kahimtang?

Pagtuon sa kahimtang 2

Si Ken nagtuon diha sa librarya sa tulunghaan sulod sa pipila ka mga oras. Siya gikapoy
ug hilabihan ka balaka. Siya wala lang gyud makasabut sa materyal ingon man usab nga
siya gusto, ug ang katapusang pasulit ugma na.

Pipila ka batang mga lalaki misulod ug milingkod diha sa susamang lamesa. Si Ray
mipahiyom ni Ken ug miingon, “Oy kauban, aduna koy maayong balita. Ako nakakuha 
og lima ka mga pangutana nga anaa sa pasulit ugma. Ako nakakuha niini diha mismo 
sa pasulit. Ako nakakita niini diha sa lamesa samtang ang magtutudlo miadto sa buhatan.
Ania, ako mohatag kanimo og kopya.” 

• Ngano nga ang maong kahimtang nagkinahanglan og moral nga kaisug?

• Unsaon ni Ken pagdala niini nga kahimtang?

Pagtuon sa kahimtang 3

Si Pablo milinya aron magsine uban sa duha sa iyang mga higala. Ang sinehan kanunay
nga mosalida og mga sine alang sa pamilya, busa si Pablo wala kaayo mag-amping.
Samtang sila nagkaduol na sa tiketan, si Pablo nakamatikod gikan sa maong matang 
nga kadto dili angay alang sa usa ka naghupot sa pagkapari.

• Si Pablo kinahanglan mohimo og usa ka mahinungdanon nga paghukom. Unsa ang
kinahanglan iyang buhaton?

Kinutlo Basaha ang mosunod nga kinutlo:

“Kahibalo ka kini dili malisud sa pag-ila sa tinuoray nga maisug nga naghupot sa
pagkapari. Ikaw makahibalag kaniya bisag asa. Siya mao ang usa kinsa moingon og dili
kon ang uban moingon og oo sa mga sine sa Domingo, sa [imoral] nga mga salida sa
bisan unsang higayon (siya nasayud nga siya kinahanglan gayud dili mahulog niini nga
pagtintal). Siya ang usa kinsa moingon og dili ngadto sa imoral nga mga basahon o mga
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magasin o mga hulagway o mga sugilanon sa bisan unsang higayon. Siya moingon og 
dili sa pagpangisda o pagpanglangoy o pagsakayan sa Domingo. Siya ang usa kinsa
moingon og dili kon ang uban moingon, ‘Sulayi lang kini, og usa ka beer o usa ka
sigarilyo—bisan kon kini usa lang. Kining maisugon nga naghupot sa pagkapari mao usab
ang usa kinsa moingon og oo kon ang uban moingon og dili sa tigum sa pagkapari sa
Domingo sa buntag, sa tigum sa sakramento, sa pagbayad sa ikapulo, sa mga pag-ampo
matag adlaw, sa mga klase sa seminaryo o institute. Kining maisug nga batan-ong lalaki
mao ang usa kinsa moingon og oo kon ang uban moingon og dili sa usa ka misyon” 
(H. Burke Peterson, sa Conference Report, Oct. 1974, p. 97; o Ensign, Nov. 1974, 
pp. 68–69).

Pahinumdumi ang batan-ong mga lalaki nga samtang sila mohimo og angay nga mga
paghukom nga nagkinahanglan og moral nga kaisug, sila magpuyo og labaw ka
malipayon ug labaw ka malampuson nga mga kinabuhi.

Kadtong Kinsa Mopalambo sa Moral nga Kaisug Makapuyo ug Makapanalipod sa
Ebanghelyo ni Jesukristo

Itudlo ang mosunod nga sugilanon:

Diha sa dula A Man for All Seasons, ang moral nga kaisug ni Sir Thomas More gamhanan
nga gihulagway. Si More gihangyo sa Hari Henry VIII sa Inglatera sa paghimo og panumpa
nga mouyon sa mga aksyon sa hari. Apan si More nagtuo nga ang mga aksyon sa hari
mga sayup. Ang hari mibutang sa nagkadugang nga pagpugos ni More aron manumpa.
Ang iyang mga yuta ug kabtangan gikuha gikan kaniya. Dayon siya gidala ngadto sa
pagkiha ug gibilanggo. Sa katapusan siya gihukman sa kamatayon, ang tanan tungod kay
siya dili mosupak batok sa iyang konsyensya.

Ang hari nasayud nga daghang mga tawo midayeg ni More ug unsa ang iyang nabuhat.
Gani ang hari dili sa tinuoray mopahamtang kaniya sa kamatayon. Isip katapusang
pagsulay sa pagkuha ni More sa pag-usab sa iyang hunahuna, ang Hari Henry mipadala
ni More sa iyang asawa ug iyang anak nga babaye nga si Meg aron sa pagpakigkita
kaniya sa bilanggoan.

Sila miawhag kaniya sa pagpanumpa aron sa pagpatunhay sa iyang kinabuhi. Ang anak
nga babaye ni More nagpahinumdum kaniya nga siya kanunayng nagtudlo kaniya nga ang
Dios motan-aw sa kasingkasing, dili sa mga pulong sa mga ngabil. Dayon siya nangilyopo
ngadto kaniya sa “pagsulti sa mga pulong sa panumpa ug diha sa imong kasingkasing
mohunahuna og lain”.

Si More mitubag, “Unsa ang panumpa apan mga pulong nga kita mosulti ngadto sa
Dios?” Dayon nagkumkum sa iyang mga kamot siya mipadayon: “Kon ang usa ka tawo
manumpa, Meg, siya naghupot sa iyang kaugalingon diha sa iyang kaugalingon nga 
mga kamot. Sama sa tubig. Ug kon siya moabli sa iyang mga tudlo—nan siya dili na
kinahanglan maglaum aron makakaplag, sa iyang kaugalingon pag-usab” (Robert Bolt, 
A Man for All Seasons [New York: Random House, 1960], p. 140).

Si More sa katapusan gipahamtangan sa kamatayon tungod kay siya dili mosupak batok
sa iyang konsyensya.

Kinutlo Ipasabut nga sa usa ka higayon ang Propeta Joseph Smith ug pipila sa mga kaigsoonan
nga binilanggo sulod sa dugayng panahon. Usa ka gabii, si Joseph Smith nakapaminaw
ngadto sa mga gwardiya nga nanghambog kalabut sa tanang kabangis ug kasilag nga
pagtagad nga ilang gihatag ngadto sa mga sakop sa Simbahan.

Ipabasa sa batan-ong lalaki kinsa maayong mobasa niining kasinatian ingon nga kini gitala
ni Elder Parley P. Pratt.

“Sa kalit siya mibarug, ug misulti sa usa ka tingog sa dugdug, o ingon sa nagngulub nga
liyon, nagsulti, hapit ingon sa akong mahinumduman, ang mosunod nga mga pulong:

“ ‘HILUM kamong mga panulay diha sa impryerno. Sa ngalan ni Jesukristo ako
nagbadlong kaninyo, ug nagmando kaninyo sa dili paglihok; ako dili mabuhi og laing
minuto ug makadungog sa maong pinulongan. Hunong sa maong sulti, o kamo o ako
mamatay KARON DAYON!.
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“ ‘Siya mihunong sa pagsulti. Siya tuyhad nga nagtindog sa kusganong kahalangdon.
Gikadinahan, ug walay hinagiban; kalma, ug hapsay ug halangdon sama sa usa ka
anghel, siya mitan-aw diha sa miuk-ok nga mga gwardiya, kansang mga tuhod nagkurog,
ug kinsa, miuk-ok ngadto sa usa ka kanto, o nagpungko, nangayo sa iyang pasaylo, ug
nagbilin nga hilum hangtud sa pagpuli og mga gwardiya” (Autobiography of Parley P. Pratt
[Salt Lake City: Deseret Book Co. 1938], p.211). 

Kinutlo Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpaminaw kon unsang matang sa pamatasan
ang gipaabut gikan sa mga naghupot sa pagkapari samtang kamo mobasa sa mosunod
nga pamahayag ni Elder Dean L. Larsen, sa Kapitoan:

“Kini dili igo alang kanato nga mahibalo unsa ang matarung ug sa pagtuo nga kini maayo.
Kita kinahanglan gayud andam sa pagbarug ug nga magpaihap. Kita kinahanglan gayud
andam sa paglihok sumala sa unsa ang atong gituohan ubos sa tanang mga kahimtang.
Kini gamay kaayo ang bili alang kanato sa pagtuo sa unsa nga paagi kon kita milihok
supak niana nga patuo sa atong pribado nga mga lihok o diha sa atong publiko nga mga
kahimoan” (sa Conference Report, Oct. 1978, p. 49; o Ensign, Nov. 1978, pp. 34–35).

Hatagi og gibug-aton ang “ubos sa tanang mga kahimtang” isip ang tinuod nga yawe
ngadto sa moral nga kaisog.

Ipadayon ang Kinutlo:

“ ‘Karon kini nagkinahanglan og dakong kaisog nga mahimong usa ka maunongon nga
Santo sa Ulahing mga Adlaw. Alang sa daghan kini dili sayon, ug kini malagmit dili
mahimong labaw ka sayon. Ang mga pagsulay sa atong panahon mapig-ot. Kini ilabi na
alang kaninyo batan-ong mga lalaki sa Aaronic nga Pagkapari. Ang pagkamatinud-anon sa
paagi sa kinabuhi nga ang Ginoo mihatag kanato dili kanunay mahimo kanato nga mga
bayani sa publiko. Bisan pa niana, ang pagbaton og kaisug sa atong mga lig-on nga
pagtuo adunay iyang kaugalingon nga mga ganti. Si Armin Suckow, Jr., usa ka napulog
tulo ka tuig ang edad nga batang lalaki gikan sa Alemanya, nakamatikod niini. Siya misulti
sa makapaikag nga kasinatian sa usa ka sulat nga iyang gipadala ngadto sa New Era
Magasin. Si Armin miingon, ”Kami nagsultihanay usa ka panahon sa Pasko uban sa usa ka
magtutudlo sa tulunghaan kalabut kang Jesus. Siya miingon nga human si Jesus namatay,
siya nawala gikan sa yuta ug nga karon patay na. Samtang ang magtutudlo nagsulti, ako
naghunahuna kalabut sa among Simbahan ug nasayud nga human sa tulo ka mga adlaw
si Jesus nabanhaw ug nakita sa daghang mga tawo. Sa kaulahian, dayon, siya misaka
ngadto sa langit. Akong gibati nga ako kinahanglan mosulti sa magtutudlo ug nga
estudyante nga ang kamatuoran hingpit nga lahi gikan sa unsa ang giingon sa magtutudlo.
Ang magtutudlo didto buot nga maminaw sa akong opinyon, apan bisan pa niana, ako. . .
misulti kanila nga si Jesus nabanhaw. Kini wala gayud makapahimuot sa magtutudlo nga
ako kinahanglan mokorihi kaniya, apan ako mipadayon. Dayon siya miingon nga usa
lamang kini ka matang sa opinyon. Ako mitubag kaniya nga bisan kinsa mahimong
mobasa niini nga hitabo diha sa nga kasulatan ug nga kini tin-aw kaayo nga gihulagway
didto nga walay usa nga makakuha og magkalahi nga opinyon diha sa sugilanon kay sa
usa nga akong gihatag. Human sa klase ang magtutudlo buot nga masayud diin nga
simbahan ako nahisakop. Ako misulti kaniya nga ako nahisakop sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nianang adlawa ako nakabaton og
tinuod nga maayong pagbati sa akong kahiladman.’ (“ ‘The Savior Lives!” New Era
Des.1977, p. 18)“ (sa Conference Report, Oct. 1978, p. 49, o Ensign, Nob. 1978, pp.
34–35).

Panapos 
Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagpili og usa ka panig-ingan sa moral nga kaisug

gikan sa mga sugilanon o mga pagtuon sa kahimtang niini nga leksyon ug mogamit niana
nga matang sa moral nga kaisog sa ilang kaugalingon nga mga kinabuhi.
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Paglikay ug Pagbuntog 
sa Tintasyon

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut unsaon nga siya makalikay ug makabuntog sa
tintasyon.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Kon ang Family Home Evening Video Supplement 2 (53277) anaa sa inyong dapit,
ipakita ang bahin 10, “The Test.”

MUBONG SULAT Usa ka batan-ong lalaki nga nag-atubang uban sa kusog nga mga tintasyon mahimong
bation nga walay gahum sa pagsalikway. Apan uban sa tabang sa Ginoo siya makapili sa
matarung. Siya makapildi ni Satanas. Siya makabuntog sa tintasyon. Dayag na lang, ang
labing maayong panahon sa paghimo og mga desisyon mao karon, sa dili pa siya mag-
atubang uban sa tintasyon. Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga mokat-on sa paglikay
ug pagsalikway sa tintasyon.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Si Elder Boyd K. Packer mihinumdum sa usa niya ka kasinatian diha sa dula nga gigahin
sa Africa: 

“ ‘Kami nihunong diha sa usa ka lungag sa tubig aron sa pagtan-aw sa mga hayup nga
moanha aron moinom. Kadto hilabihan ka uga nga panahon ug walay daghang tubig, sa
tinuoray mga lapokon nga mga dapit lamang. Kon ang mga elepante molakang ngadto sa
humok nga lapok ang tubig moagas ngadto sa nalupyak ug ang mga hayop moinom
gikan sa mga tunub sa elepante.

“Ang usa, ilabi na, hilabihan nga nahadlok. Sila moduol sa lungag sa lapok, aron lamang
motalikod ug modagan palayo uban sa hilabihang kahadlok. Akong nakita nga walay mga
liyon ug nangutana sa gwardiya nganong sila dili moinum. Ang iyang tubag. . .mao ang
‘Mga buaya.’

“Ako nasayud nga siya tingali nagkomedya ug nangutana kaniya sa tininuod, ‘Unsay
problema?’ Ang tubag mao gihapon: ‘Mga buaya.’

“ ‘Binuang; ako miingon. ”Walay mga buaya didto. Bisag kinsa makakita niana’. . . .

“Bisag kinsa masayud nga ikaw dili makatago og usa ka buaya diha sa tunub sa elepante.

“Siya makaingon nga ako wala motuo kaniya ug nakahukom, ako nagtuo, sa pagtudlo
kanako og usa ka leksyon. Kami mimaneho ngadto sa laing dapit diin ang sakyanan anaa
diha sa pilapil ibabaw sa lapokon nga lungag diin kami makatan-aw sa ubos. ‘Anaa,’ siya
miingon. ‘Tan-awa sa imong kaugalingon’.

“Ako dili makakita og bisan unsa gawas sa lapok, dyotay nga tubig, ug ang ginerbyos nga
mga hayop diha sa layo. Dayon sa kinatapusan ako nakakita niini—usa ka dako nga
buaya, nagpuyo sa lapok, naghulat sa pipila ka wala magsuspetsa nga hayop nga
hilabihan ka uhaw nga moabut aron moinum.

“Sa kalit lang ako nahimong usa ka matuohon! Sa dihang siya nakakita nga ako andam sa
pagpaminaw, siya nagpadayon uban sa leksyon. ‘Adunay mga buaya sa tibuok parke,’
siya miingon, dili lamang diha sa mga sapa. Kami walay bisan unsa nga tubig nga walay

Sugilanon ug
panaghisgutan
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buaya sa usa ka dapit nga duol niini, ug maayo pa nga motuo ka lang niana’” (sa
Conference Report, Apr. 1976, p. 45; o Ensign, May 1976, pp. 30–31).

Sa unsang mga paagi nga ang mga tintasyon sama sa mga buaya? (Sila kadaghanan
nagtakuban nga kon tan-awon dili makadaot, madanihon, o gani daw wala diha. Apan
silang tanan makaguba kanato.)

• Unsa ang kinaiya ni Elder Packer sa dihang ang giya unang misulti kaniya nga ang mga
buaya anaa ra sa duol? (Wala motuo. Siya naghunahuna nga siya labawng nahibalo, nga
walay kuyaw.)

• Aduna ba kamo sukad sama nga kinaiya sa tintasyon?

• Nganong ang sama nga kinaiya makuyaw? (Kini makahimo kanato nga mahisuot sa
kaugalingon ug mapakyas sa pagpaminaw sa mga pasidaan.)

• Unsaon nga kita mapalayo gikan sa pagkakuha sa “espirituhanong mga buaya”—mga
tintasyon? (Kita makabantay sa mga tintasyon ug molikay sa mga dapit diin kita nasayud
nga kita pagatintalon. Kita usab makapaminaw ngadto sa mga giya nga ang Ginoo
mihatag kanato.)

• Kinsa ang gihatagan sa Ginoo isip mga giya aron sa pagpasidaan kanato sa
espirituhanong mga buaya? (Atong mga ginikanan; mga magtutudlo; ug mga pangulo sa
pagkapari, lakip na ang propeta.)

Ang Labing Maayo nga Paagi sa Pagsalikway sa Tintasyon Mao Ang Paglikay Niini

Ipasabut nga uban sa tanang mga kahimanan ug kahanas ni Satanas, kita malagmit
matingala unsaon nato pagsalikway sa mga tintasyon ni Satanas. Kita dili mga walay
gahum. Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag sa Propeta Joseph Smith: “Ang tanang
mga kinabuhi kinsa adunay mga lawas adunay gahum ibabaw niadtong kinsa wala. Ang
yawa walay gahum ibabaw kanato gawas lamang kon kita motugot kaniya” (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1976] p. 181; mga italik gidugang).

• Giunsa nato pagtugot ni Satanas nga makabaton ug gahum ibabaw kanato? (Pinaagi sa
pagpaminaw sa iyang mga tintasyon ug pinaagi sa pagbutang sa atong mga kaugalingon
diha sa makapatintal nga mga kahimtang.)

Si Elder Hartman Rector, Jr., sa Kapitoan, mitudlo og mahinungdanon nga baruganan aron
makabuntog sa tintasyon:

“Sa akong kasinatian, akong nakaplagan nga kini hilabihan, hilabihan ka kuyaw nga
molupad sa igong katas-on lamang aron sa paglikay sa mga tumoy sa kahoy. Ako
nakapahimulos og kawhaan og unom ka mga tuig sa paglupad sa nabal nga mga
eroplano. Kadto hilabihan ka makahinam nga tan-awon unsa kaduol ako makalupad
ngadto sa mga kahoy. . ., ug kini hilabihan gayud ka makuyaw. Kon ikaw maglupad sa
igong katas-on lamang aron sa paglikay sa mga kahoy ug ang imong makina mopitipiti ug
makausa, ikaw maanaa diha sa mga kahoy.

“Karon atong ipakaaron-ingnon nga ang sakyanang iggugubat adunay usa ka sugo. . .”
‘Kamo dili mopalupad sa inyong eroplano diha sa mga kahoy’. Sa pagkatinuod, sila
adunay ingon nga sugo. Aron sa tinuoray mahimong gawasnon sa sugo, kini mahimong
gikinahanglan alang kanako sa pagdugang og sugo nga akong kaugalingon ngadto sa
sugo sa sakyanang iggugubat, sama sa “Kamo dili mopalupad sa inyong eroplano nga
duol kay sa 5,000 ka mga pye ngadto sa mga kahoy.’ Kon ikaw mobuhat niini, ikaw mihimo
sa sugo sa sakyanang iggugubat sa dili paglupad diha sa mga kahoy nga sayon puy-an,
ug ang pangatarungan sa kahilwasan modugang pag-ayo” (sa Conference Report, 
Oct. 1972, p. 172; o Ensign, Enero 1973, p. 131).

• Sa pagsunod sa tambag ni Elder Rector, unsa nga mga lagda ang imong ipahiangay
alang sa imong kaugalingon aron sa paghimo niini sa labawng kasayon sa pagpuyo sa
Pulong sa Kaalam? (Posible nga mga tubag mahimong maglakip sa pagpili og maayong
mga higala; dili moadto sa mga salosalo diin kamo nasayud nga ang mga tawo mag-inom
o mogamit og mga druga; ug maghimo sa inyong kaugalingon nga mga salosalo, diin
kamo makapugong sa kinaiya ug sa mga pagkaong pagpabugnaw.
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• Unsa nga mga lagda ang imong mapahiangay nga mohimo niini sa labawng kasayon
alang kanimo nga mahimong putli? (Mga tubag mahimong maglakip sa dili pagtan-aw sa
dili maligdong nga mga sine, sa dili gayud pagtan-aw sa malaw-ay nga talan-awon, ug sa
dili pagsulod sa usa ka balay nga mag-inusara uban sa usa ka tawo sa kaatbang nga
sekso.)

Ang Paghimo og Una sa Mahinungdanong mga Desisyon Motabang Kanato sa
Pagsalikway sa Tintasyon

Ipasabut nga kita kinahanglan dili lamang molikay sa makatintal nga mga kahimtang, apan
kita kinahanglan mohukom pag-una kon unsaon nga kita makasalikway sa mga tintasyon
kon ugaling kita makakaplag sa atong mga kaugalingon sa malisud nga mga kahimtang.
Kita kinahanglan mohimo ug mga desisyon pag-una samtang kita gawasnon sa
paghukom ug dili mohulat hangtud kita mag-atubang uban sa tintasyon.

Ipakigbahin ang mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Samtang ako gamay pa nga batang lalaki. . . .ako nakadungog sa akong magtutudlo nga
mosulti kanako sa balik-balik. ’Kita dili moinum, kita dili motabako, kita dili moinum og tsa
o kape; ang Ginoo misaway niana’. . . .

“ ‘Unya samtang ako anaa sa gawas nga nag-inusara, naggatas sa mga baka, o naghipos
sa dagami, ako adunay panahon sa paghunahuna. Ako naghunahuna kalabut niini ug
mihimo niining desisyon: ‘Ako, Spencer Kimball, dili gayud motilaw sa bisan unsang matang
sa alak. Ako, Spencer Kimball, dili gayud mohikap og tabako. Ako dili gayud moinum og
kape, ni ako dili gayud mohikap og tsa—dili tungod kay ako makapasabut nganong ako
kinahanglan dili, gawas nga ang Ginoo miingon nga dili. . . .Ako nakahukom na.

“ ‘Kana ang punto nga akong gisulay sa paghimo. Ako dayon nakahukom, isip usa ka
gamayng batang lalaki: ‘Ako dili gayud mohikap nianang mga butanga.’ Ug busa, kay ako
nakahukom na, kadto sayon ra sa pagsunod niini, ug ako wala gayud motugot. Adunay
daghang mga tintasyon nga miabut, apan wala gani ako motimbang-timbang niini; ako wala
mohunong ug mosukod niini ug mosulti, ‘Nan, ako mohimo ba o dili?’ Ako kanunay miingon
sa akong kaugalingon: ‘Apan ako nakahukom na nga dili gayud. Busa, ako wala gayud
mohimo’ (sa Conference Report, Stockholm Sweden Area Conference, 1974, p. 86).

• Kon ang mga higala motanyag kanimo og sigarilyo, unsa ang imong buhaton?
Mohukom ka pa ba, o ikaw nakahukom na ba, sama sa gibuhat ni Presidente Kimball, nga
ikaw mohupot sa Pulong sa Kaalam bisan unsa pa kana?

• Unsa ang ubang mga sugo nga ikaw nakahukom nga imong huptan dili igsapayan sa
tintasyon?

• Kon ikaw nakahukom nga mahimong takus aron sa pag-adto sa misyon, unsa ang
ubang mga desisyon nga nahimo na alang kanimo? (Nga ikaw dili molapas sa Pulong sa
Kaalam, nga dili mahimong dili putli, ug uban pa.)

Ang Dios Makaluwas Kanato gikan sa Tintasyon

Ipasabut nga bisan pa sa atong labing maayong paningkamot aron paglikay sa tintasyon,
kita usahay matintal.

Ipabasa ug palinyahi ang 1 Mga Taga-Corinto 10:13.

• Sumala niini nga bersikulo, unsa ang gisaad ngari kanato? (Nga ang Dios kanunay
mohatag og paagi aron kita makalingkawas gikan sa tintasyon. Kining palingkawas
mahimong nagkahulogan nga wala masayud nga nag-apil sa atong mga kaugalingon sa
makatintal nga mga kahimtang. Kita dili mahimong mangita og tintasyon ug mopaabut sa
Ginoo nga manalipod kanato.)

Hatagi og gibug-aton nga ang Ginoo kanunay mohatag og paagi aron kita makalingkawas
sa tintasyon, apan kini anaa ra kanato sa pagsubay sa paagi nga iyang gihatag. Kita
kinahanglan mopili sa paglingkawas.

Basaha ug badlisi ang Doktrina ug mga Pakigsaad 31:12.

Mga kasulatan, pisara,
ug panaghisgutan
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• Unsa ang tambag nga kining kasulatan mihatag kanato aron sa pagpakigbugno sa
tintasyon? (Pag-ampo kanunay. Isulat ang pag-ampo diha sa pisara.)

• Unsa ang ubang mga butang nga atong mahimo aron sa pagbuntog sa tintasyon? (Kita
makapuli og ngil-ad nga mga hunahuna uban sa mga maayo pinaagi sa paghunahuna sa
mga pulong sa himno o pagsulti sa paborito nga kasulatan. Kita makausab sa atong
palibot kon kini ang tinubdan sa tintasyon. Sama pananglit, kita makapalong sa telebisyon
o mogawas sa sine. Usahay kini makatabang sa pagtawag og higala o makigsulti sa usa
ka ginikanan aron nga kita dili na kinahanglan moatubang sa tintasyon nga mag-inusara.)

• Unsa ang nakatabang kanimo sa pagsalikway sa tintasyon?

Isulat ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara.

Isaysay ang mosunod nga pagtuon sa kahimtang diha sa imong kaugalingong mga
pulong.

Ang mga higala ni Robert midapit kaniya sa pag-adto sa bag-o nga sine. Si Robert
nasayud nga kini adunay pipila ka dautang mga salida niini ug gibati nga siya kinahanglan
dili moadto. Apan sa dihang siya misulti sa iyang mga amigo nga dili, sila misiaw kaniya ug
mitawag kaniya og mga ngalan. “Ang tanan nakakita niana nga sine,” sila miingon. “Kini dili
makapasakit kanimo.“

• Unsa ang kinahanglan buhaton ni Robert niini nga kahimtang?

Sa katapusan, si Robert misugot sa ilang pagpugos ug mihukom sa pag-adto. Sa sunod
semana diha sa simbahan ug sa daghang mga higayon human niana, ang dautang mga
pulong ug mga hulagway gikan sa sine mobutho diha sa hunahuna ni Robert sa panahon
nga kini wala niya paabuta. Siya wala mosulay sa paghunahuna niini—siya dili gani buot
nga mohunahuna niini— apan siya naglisud pagkuha niini gikan sa iyang alimpatakan.

Sa unsang paagi nga si Robert mitugot sa yawa nga makabaton og gahum diha kaniya?
(Pinaagi sa pagbutang sa iyang kaugalingon sa usa ka pauyon-uyon nga kahimtang
pinaagi sa pagpaminaw sa mga pangatarungan sa iyang mga higala.)

• Unsa ang sangputanan?

• Human siya nakakita sa sine, unsaon niya paghimo sa dautang mga salida nga
mapalayo sa iyang alimpatakan?

• Unsaon unta niya paglikay sa tintasyon?

Panapos
Kinutlo Kita dili kinahanglan mouyon sa tintasyon. Si Presidente David O. McKay miingon:

“Ngadto sa mga lalaki sa pagkapari ako mohatag niini nga pasidaan. Ang inyong labing
huyang nga punto mao ang punto diin si Satanas mosulay sa pagtintal kaninyo, ug
mosulay sa pagdaug kaninyo, ug kon kamo mihimo niini nga huyang sa inyong
kaugalingon sa wala pa kamo makahimo sa pag-alagad sa Ginoo, siya modugang niana
nga kahuyang. Isalikway siya ug kamo makabaton og kalig-on. Siya motintal kaninyo sa
laing punto. Isalikway siya ug siya mahimong labaw nga maluya ug kamo mahimong labaw
ka lig-on, hangtud kamo makasulti, dili magsapayan unsa pa man ang inyong mga palibot,
‘Pahawa sa akong likod, Satanas: kay kini mahisulat, ‘Maoy simbaha ang Ginoo nga imong
Dios, ug siya lamang mao ang alagaran’ (Lucas 4:8)” (sa Conference Report, Apr. 1969,
p.94; o Improvement Era, Jun. 1969, p. 28).

Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa paglikay sa tintasyon, sa paghimo ug mahinungdanon
nga mga desisyon pag-una, ug sa pag-ampo kanunay aron sila makabuntog ni Satanas
ug sa iyang mga tintasyon ug makaangkon sa kinabuhing dayon.

Pagtuon sa
Kahimtang
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Ang Sakramento: Agi 
og Handumanan Kaniya 

TUMONG Matag batan-ong lalaki moambit nga mahunahunaon ug takus diha sa ordinansa sa
sakramento.

PAGPANGANDAM Mga materyal nga gikinahanglan:

1. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

MUBONG SULAT Tungod kay kita moambit sa sakramento matag semana, kita usahay mawad-an og panan-
aw sa iyang pagkasagrado. Pinaagi niining leksyon, isilsil diha sa batan-ong mga lalaki
ang kamahinungdanon niining balaan nga ordinansa.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang Juan 1:29. Ipasabut nga ang unang matawo nga
nating karnero gihalad isip usa ka sakripisyo sa Ginoo sa mga panahon sa Daang Tugon.
Itudlo nga sama nga ang nating karnero usa ka timaan sa Manluluwas sa wala pa ang
katapusang sakripisyo, ang sakramento mao ang handumanan sa sakripisyo nga iyang
gihimo alang kanato.

Ipasabut sa batan-ong mga lalaki sa unsa ang pan ug tubig nagtimaan.

Ang Sakramento Mopahinumdum Kanato sa Sakripisyo ni Jesus ug sa Atong mga
Pakigsaad

Basaha ang Lucas 22:19–20.

• Unsa ang okasyon sa dihang si Jesus misugod sa sakramento? (Human sa Katapusang
Panihapon, sa hapit na sa iyang pag-antus sa Getsemani.)

• Nganong si Jesus misugod sa sakramento? (Aron sa pagbilin kanato og tinuod nga
pahinumdum kaniya.)

Itingub ang panaghisgutan pinaagi sa pagsulat sa mosunod nga mga pulong diha sa
pisara. Ang sakramento mopahinumdum kanato ni Jesus ug sa iyang sakripisyo alang
kanato.

Ipasabut nga ang katuyoan sa sakramento tinagurha: dili lamang kini usa ka pahinumdum
sa sakripisyo ni Jesus, apan kini usab usa ka kahigayunan sa pakigsaad uban sa Ginoo
nga kita mohimo unsa ang iyang gihangyo gikan kanato. Ang mga pag-ampo sa
sakramento mihisgut og tulo ka piho nga mga saad nga atong gihimo.

• Asa makit-an ang mga pag-ampo sa sakramento? (Sa Doktrina ug mga Pakigsaad
20:77, 79 ug Moroni 4:3; 5:2.)

Basaha ug badlisi ang Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77. (o Moroni 4:3).

• Unsa ang tulo ka mga butang nga kita “mosaksi,” o mosaad, nga atong buhaton kon
kita moambit sa sakramento?

Isulat ang tulo ka mga saad diha sa pisara.

Kasulatan, pisara, 
ug panaghisgutan

Pasundayag sa
tigtambag

Kasulatan, pisara, 
ug panaghisgutan

Kasulatan ug
panaghisgutan

41

184



Kita mosaad sa—

1. Pagdala ngari kanato sa ngalan ni Kristo.

2. Kanunay mohinumdum Kaniya.

3. Paghupot sa iyang mga sugo.

Ikaw ba sa tinuoray motinguha sa paghupot niini nga mga saad?

Panaghisgutan Kanus-a ikaw unang mihimo niini nga mga saad? (Sa bunyag.)

Hisguti sa daklit ang matag usa sa mga saad, ginamit ang mga pangutana ug mga
sugilanon nga susama niini:

• Unsa ang gipasabut niini sa pagdala ngari kanato sa ngalan ni Kristo? (Nga mahimong
andam sa pagpuyo sa ga pagtulun-an ni Kristo sa tanang higayon ug sa tanang mga
dapit. Tan-awa sa Mosiah 9:5–7; 18:8–9.)

• Kon kita modala ngari kanato sa ngalan ni Kristo, unsa ang mapaabut sa mga tawo
gikan kanato? (Nga kita maninguha sa pagpuyo sa mga pagtulun-an ni Kristo ug magdala
og dungog ngadto kaniya.)

• Unsa ang mahunahuna sa uban ni Kristo kon sila mohukom kaniya sa paagi nga kita,
isip iyang mga tinun-an, mibuhat?

Ikaw mao pa lang sa pagbalhin sa bag-ong kasilinganan. Usa ka pundok sa batang mga
lalaki miabut sa dili pa moeskwela aron sa pagpakigkita kanimo. Ang batang mga lalaki
mipaila sa ilang mga kaugalingon ug nangutana kalabut kanimo—kalabut sa imong banay,
sa imong karaang tulunghaan, sa imong mga interes, sa imong relihiyon.

• Unsa ang imong buhaton? Ikaw ba mapasigarbohon nga mosulti kanila nga ikaw
nahisakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw, o ikaw ba mohilum
lamang uban sa kahadlok nga sila basin unya og dili buot nga mahimong imong mga
higala kon sila mahibalo sa imong relihiyon?

• Kon ikaw mitahud sa imong saad sa pagdala diha sa imong kaugalingon sa ngalan ni
Jesus, unsa ang imong buhaton?

• Unsa ang gipasabut niini sa kanunay nga paghinumdum ni Jesus? (Sa paghunahuna
kanunay kalabut kaniya ug sa pagsunod sa iyang mga pagtulun-an diha sa atong adlaw-
adlaw nga mga kinabuhi.)

• Sa unsang paagi nga ang kanunay nga paghinumdum ni Jesus mopalig-on kanato sa
pagbuntog sa mga tintasyon ni Satanas?

• Sa unsang mga higayon ug mga dapit nga kamo nahinumdum ni Jesus sulod sa
miaging semana?

Panaghisgutan • Unsa ang pipila ka mga butang nga usahay makapatugaw kanato gikan sa
paghunahuna kalabut sa Manluluwas sa panahon sa sakramento?

• Unsa ang atong mahimo samtang kita moambit sa sakramento aron sa pagtabang kanato
sa pagpunting sa paghinumdum ni Jesus? (Ikaw mahimong mosulat sa mga tubag diha sa
pisara. Ang posible nga mga tubag maglakip sa mosunod: paghunahuna kalabut sa kinabuhi
ug misyon ni Jesus ug sa iyang dakong gugma alang kanato, pagpalandong sa simbolo sa
sakramento, paghinumdum sa mga pulong ug mensahe sa himno sa sakramento.)

• Unsa ang atong mahimo sulod sa semana aron sa pagtuman sa atong saad sa
paghinumdum ni Jesus? (Magtuon sa mga kasulatan, mag-ampo, motambong sa
seminaryo ug ubang mga tigum sa Simbahan, paglihok sama nga si Jesus anaa uban
kanato, motuman sa iyang mga sugo, ug mopakita og gugma ngadto sa atong mga banay
ug sa uban.

Basaha ang Juan 14:15. Hisguti uban sa batan-ong mga lalaki nganong ang paghupot sa
mga sugo ni Jesus magpakita sa atong gugma alang kaniya.

• Sa unsang paagi nga ang kanunayng paghinumdum ni Jesus mohimo niining labaw ka
sayon alang kanato sa paghupot sa iyang mga sugo?

Mga kasulatan ug
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Basaha ang pagpanalangin sa tubig (D&P 20:79 o Moroni 5:2). Ipasabut nga ang bino
kaniadto gigamit alang niining ordinansa (tan-awa sa Doktrina ug Mga Pakigsaad 27,
ulohan sa seksyon ug mga bersikulo 1–2).

• Unsa ang mao lamang nga saad nga gihisgutan diha sa duha ka mga pag-ampo? (Sa
kanunay nga paghinumdum ni Jesus.)

• Kon kita matinud-anon nga mohupot sa duha ang espiritu ug ang titik niini nga saad,
unsaon nato sa paglihok? Kita pagapahinumduman pa ba sa paghupot sa laing duha ka
mga saad?

Ang Espiritu sa Ginoo Maanaa uban Niadtong Kinsa Takus nga Moambit sa
Sakramento

• Unsa ang gisaad sa Ginoo kon kita mohupot sa mga pakigsaad nga atong gihimo
samtang kita moambit sa sakramento? (Nga kita kanunay makabaton sa iyang Espiritu
uban kanato.)

Idugang ang mosunod ngadto sa pisara: Ang Dios misaad sa paghatag kanato sa iyang
Espiritu.

• Unsa ang mga kalainan nga kini mohimo sa inyong kinabuhi nga magbaton sa Espiritu
sa Ginoo uban kaninyo? (Kita makatagamtam sa ingon nga mga bunga sa Espiritu sa
kahibalo, kahupayan, ug paggiya.)

• Sa unsang paagi nga ang pagbaton sa Espiritu motabang kaninyo sa pagpuyo sa
ebanghelyo?

Ipasabut nga aron sa pagdawat sa makanunayon nga paggiya sa Balaang Espiritu, kini dili
igo nga moambit lamang sa sakramento. Kita kinahanglan gayud mohimo sa ingon sa
takus nga paagi.

Basaha ang 1Mga Taga-Corinto 11:27–30.

• Unsa ang gisulti ni Pablo kalabut niadtong kinsa moambit sa sakramento nga dili takus?
(Siya miingon nga sila “may sala diha sa lawas ug dugo” ni Kristo, nga sila mihimo niini
diha sa ilang kaugalingong panghimaraut o pagkasinilutan.)

• Kini nagpasabut ba nga kita kinahanglan mahimong hingpit aron sa pag-ambit sa
sakramento? (Dili, apan kita kinahanglan nga maninguha sa pagpuyo sa ebanghelyo ug
kinahanglan nga maghinulsol sa bisan unsang mga kalapasan.)

• Unsaon nga kita makaandam sa atong mga kaugalingon sa pag-ambit sa sakramento
sa takus nga paagi? (Pinaagi sa paghinulsol sa matag adlaw, mangayo og kapasayloan
gikan niadtong atong napasakitan, ug maghinumdum ni Kristo ug sa iyang sakripisyo
kanunay. Sa panahon sa pag-alagad sa sakramento, kita makarebyu diha sa atong mga
alimpatakan sa mga pag-ampo sa sakramento ug mag-ampo alang sa kalig-on aron
makatuman sa atong mga pakigsaad.)

• Ang kasulatan miingon, “Ipasusi sa usa ka tawo ang iyang kaugalingon.” Giunsa nga
ang pagsusi sa atong mga kinabuhi kanunay makahimo niining labaw ka sayon sa pag-
ambit sa sakramento diha sa husto nga espiritu?

• Nganong sa panahon sa sakramento mao ang mahimong usa ka maayong panahon
aron pagsusi sa atong mga kinabuhi?

Kinutlo Usa ka mga panalangin sa pag-ambit sa sakramento mao nga kini makabag-o kanato sa
espirituhanong paagi ug busa molig-on kanato sa pagpuyo sa ebanghelyo sa labaw ka
hingpit. Si Elder Melvin J. Ballard miingon:

“Ako kanunay nga mitan-aw niining bulahan nga kahigayunan isip ang paagi sa
espirituhanong pagtubo, ug nga walay lain nga kahigayunan nga makatabang sa mga
tawo nga motubo pag-ayo sa espirituhanon nga paagi sa pag-ambit, sa takus nga paagi,
sa sakramento sa panihapon sa Ginoo. Kita mokaon og pagkaon aron sa pagpalagsik sa
atong pisikal nga mga lawas. Sa walay pag-ambit sa pagkaon kita mahimong maluya ug
mopakyas sa pisikal nga paagi. Kini sama lamang sa kinahanglanon, alang sa atong
espirituhanon nga lawas nga kita kinahanglan moambit niining sakramento ug pinaagi niini
makaangkon og espirituhanong pagkaon alang sa atong mga kalag. . . .
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“Kinsa ang anaa diha tali kanato nga wala makasamad sa iyang espiritu pinaagi sa pulong,
hunahuna, o buhat, gikan sa Igpapahulay ngadto sa Igpapahulay? Kita mobuhat sa mga
butang nga kita magbasol ug mangandoy nga pagapasayloon, o kita sayop batok sa usa
ka tawo ug mihatag og kadaot. . . .Ang paagi sa pag-angkon og kapasayloan dili pinaagi
sa pagpabunyag pag-usab;. . . kini mao ang paghinulsol sa atong mga sala, moadto
niadtong batok kang kinsa kita makasala o nakalapas ug moangkon sa ilang kapasayloan
ug dayon moadto sa lamesa sa sakramento diin, kon kita matinuorong naghinulsol ug
mibutang sa atong mga kaugalingon sa angay nga kondisyon kita pagapasayloon, ug ang
espirituhanong pagkaayo moabut sa atong mga kalag” (Sermons and Missionary Services
of Melvin J. Ballard, comp. Bryant S. Hinckley [Salt Lake City; Deseret Book Co., 1949] pp.
148–49).

Panapos
Hagit Basaha ang mosunod nga hagit alang sa batan-ong mga lalaki:

“Batan-ong mga lalaki sa Aaronic nga Pagkapari, kamo kinsa gisangunan uban sa
kapangakohan sa sakramento, motuon sa iyang kahulogan, sa iyang pagkasagrado, ug
ang sagrado nga kapangakohan nga moabut uban sa iyang dakong kahigayunan” (John
H. Vandenberg, “The Presiding Bishop Speaks about the Sacrament” Improvement Era,
Nov. 1967, p. 16.)

Pagpamatuod Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa pagkasagrado sa sakramento, sa
kamahinungdanon sa pag-andam sa pag-ambit sa sakramento sa takus nga paagi, ug sa
mga panalangin nga moabut gikan sa takus nga pag-ambit niini.

Awhaga ang batana-ong mga lalaki sa pagsag-ulo sa nahimutangan diha sa mga
kasulatan sa mga pag-ampo sa sakramento; nga ang mga pari mosulti niini kanunay.
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Pagsunod sa 
Kaigsoonang mga lalaki

TUMONG Matag batan-ong lalaki mohukom sa pagsunod sa tambag sa gi-orden nga mga pangulo
sa Dios.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Pagkuha gikan sa librarya sa balay-tigumanan o gikan sa mga sakop sa purok o sa
sanga og mga isyu sa Ensign nga naglangkub sa mga pakigpulong sa komperensya sa
mga pangulo sa Simbahan (usa ka isyu alang sa matag batan-ong lalaki).

3. Pag-andam og mga kinutlo gikan sa mga pakigpulong sa bag-ohay nga komperensya
diha sa papel o mga kard.

4. Pag-andam og una sa sugilanon ni Elder Groberg pinaagi sa pagtudlo og usa ka batan-
ong lalaki sa pagbasa niini sa pananahon sa klase (opsyonal).

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Ang Alimpatakan ug ang Kabubut-on sa Ginoo Gihimong Mahibaw-an pinaagi sa

Iyang Gi-orden nga mga Pangulo 

Diha sa pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya, si Elder John Groberg diha sa
Kapitoan misulti sa iyang kasinatian isip usa ka misyonaryo sa Habagatang Pasipiko.

“Ako gitudlo isip usa ka presidente sa distrito aron sa pagdumala sa mga buluhaton sa
Simbahan ug pagsangyaw sa ebanghelyo diha sa pundok sa napulog lima ka gagmay,
nagkatag nga mga isla. Kami mibiyahe kadaghanan kami lamang pinaagi sa sakayang
may layag. . . .

“Sa usa ka higayon, kami nakadawat og taho nga usa ka misyonaryo hilabihan ka
masakiton diha sa daw layo nga isla. Ang kahimtang sa panahon makahahadlok. . . .Ang
hilabihan ka dagkong mga balod mipahinay sa among pagpadayon, ug kadto hapon na
kaayo sa among pag-abut. Ang misyonaryo sa tinuoray hilabihan ka masakiton. Ang
matinguhaon nga pag-ampo gisundan sa pagpanalangin sa pagkapari ngadto sa
masakiton, diin sa maong higayon ang hunahuna miabut sa hilabihan ka lig-on nga siya
dad-on pagbalik sa ospital diha sa dakong isla, ug sa paghimo niini karon dayon.”. . . .

“ Adunay daghang. . . .panagsulti kalabut sa kangitngit, sa unos, sa makalilisang nga
kapagangan uban sa iyang hilabihang ka gamay nga agianan sa dungguanan. . .apan
karon walo ka mga tawo, lakip sa masakiton nga misyonaryo, usa ka daghang kasinatian
nga kapitan, ug sa daw mabalak-on nga presidente sa distrito, misakay sa sakayang may
layag. . . .

“Wala madugay kami nakahimo sa among panlimbasog ngadto sa halapad nga
kadagatan kaysa gikusgon sa unos nga ingon og misamot ka pito pil-on. . .Ang baga
kaayo nga mga dag-om ug makusog nga ulan midugang sa kangitgit sa among ngitngit
nang daan nga kalibutan. . .walay mga bitoon, walay bulan, walay kalinaw—kagubot
lamang. . . .

“Samtang kami nagpadayon ug giulpot paduol ug paduol ngadto sa kapagangan, ang
tanang mga mata nangita sa kahayag nga nagtimaan sa agianan. . . .ang mao lamang
kasudlan ngadto sa among padulngan. Hain man kadto?. . .Ang ulan mihapak sa among
mga nawong ug mitabon sa among mga mata—mga mata nga kawang sa pagpangita
alang nianang maghatag og kinabuhi nga kahayag.
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“Dayon ako nakadungog sa bugnaw kaayong lanog sa mga balod nga mihapak ug
mikusokuso batok sa mga kapagangan! Kadto haduol—hilabihan na ka duol. Hain man
kadtong kahayag? Gawas kon kami makatunong sa agianan sa hustong paagi, kami
mahasmag batok sa kapagangan ug mabungkag ug makuniskunis nianang
kapagangan. . . .

“Ang pipila nagsugod sa pagbakho, ang uban nanghupaw ug naghilak, ug ang usa o gani
duha misinggit sa kanerbyos. Nianang ingon kataas niining kahadlok nga daghan ang
mihangyo sa pagliso sa wala o sa tuo,. . .ako ”mitan-aw sa kapitan. . .ug didto akong
nakita ang nawong sa pagkakalma, ang walay pagkatigulang nga nawong sa kaalam ug
kasinatian, samtang ang iyang mga mata mitutok sa kangitngit sa unahan. Sa hilum ang
iyang pagkasapnoton nga ngabil tungod sa kabaloron mibuka, ug sa walay paglihok sa
iyang gipuntig nga tinan-awan ug sa masabtan lamang nga pagliso sa ligid sa timon, siya
miginhawa uban niadtong makahatag og kinabuhi nga mga pulong,. . . . “Anaa ang
kahayag!”. . . .“

“Ako dili makakita sa kahayag, apan ang kapitan makakita niini. Ug ako nasayud nga siya
makakita gayud niini. . . .Ug busa uban sa katapusang dako nga ulbo sa balod kami
nadala ngadto sa hawanan ug ngadto sa kalma nga tubig. . . .

“Kami ania sa gipanalipdan nga dungguanan. Kami mahiuli na. . . .

“Ug ang mahinungdanong leksyon: Aduna kadtong kinsa, pinaagi sa mga katuigan sa
kasinatian ug pagbansay, ug pinaagi sa gahum sa linain nga balaanong mga pagtawag,
makakita og labaw ka layo ug labaw ka tin-aw. . . .ug nga makahimo ug mohimo sa
pagluwas kanato niadtong mga kahimtang diin ang hilabihang kadaot o kamatayon—ang
duha sa espirituhanon ug pisikal— mahimong maanaa kanato sa dili pa kita sa atong mga
kaugalingon makakita” (sa Conference Report, Oct. 1976, pp.61–62; o Ensign, Nov. 1976).

• Kang kinsa si Elder Groberg nagpasabut sa katapusang parapo sa sugilanon? (Ang mga
pangulo sa Simbahan.) 

Basaha pag-usab ang katapusang parapo kon gikinahanglan.

• Ngano nga ang pinipili nga mga pangulo sa Dios makakita og labaw ka layo ug labawng
maayo ug labaw ka tin-aw? 

• Unsang ang mga kasiguroan nga ang atong mga pangulo sa pagkapari nasayud sa
pamaagi sa Ginoo ug makadala kanato sa kahilwasan pinaagi sa karon nga unoson nga
mga kadagatan? 

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:38 ug
68:2–4.

• Kinsa ang mga sulugoon sa Ginoo nga gihisgutan niining mga kasulatan? 

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghingalan sa pipila ka mga pangulo sa Simbahan
kinsa makadawat og paggiya ug tambag alang sa ilang kaayohan. 

Gikan sa mga tubag sa batan-ong mga lalaki, andama ang mosunod nga tsart diha sa
pisara:

Ang Presidente 
sa Simbahan 

Ang Unang
Kapangulohan

Ang Korum sa
Napulog duha

Kapangulohan sa
Erya (mga sakop 
sa Kapitoan)

Ang Tigdumalang
Kaobispohan

Ang Kapangulohan
sa Istaka

Kaobispohan o
kapangulohan 
sa sanga

Pagpangulo 
sa pundok sa
halangdong mga pari

Kapangulohan sa
korum sa mga
anciano

Mga kapangulohan
sa korum sa Aaronic
nga Pagkapari
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Sultihi ang batan-ong nga mga lalaki sa pagtan-aw sa tsart samtang sila motubag sa
mosunod nga mga pangutana.

• Pinaagi sa diin nga gi-orden nga pangulo o mga pangulo nga malagmit ang Ginoo
mopadayag sa mosunod nga mga kasayuran?

1. Usa ka bag-ong pagpadayag alang sa Simbahan. (Ang Unang Kapangulohan.)

2. Pag-uyon sa balaan nga tawag sa usa ka batan-ong lalaki aron sa pag-alagad isip
presidente sa korum. (Ang obispo.)

3. Usa ka balaan nga tawag aron sa pag-alagad isip usa ka obispo. (Ang presidente sa
istaka.)

4. Usa ka paghukom nga ang usa ka batan-ong lalaki o babaye takus sa pag-alagad sa
misyon. (Ang obispo ug ang presidente sa istaka.)

5. Ang balaan nga tawag sa misyonaryo ngadto sa piho nga natad sa pagtrabaho. (Ang
Unang Kapangulohan.)

6. Pagtudlo ug pagdasig alang sa paghimo og interbyu sa kinaugalingon nga pagkatakus.
(Ang obispo.)

7. Ang palakat sa Simbahan kalabut sa karon nga mga kadautan sa kalibutan, sama sa
aborsyon, malaw-ay nga talan-awon, ug mga druga. (Ang Unang Kapangulohan.)

8. Pagtambag nga kamo malagmit nagkinahanglan diha sa inyong kinabuhi. (Ang obispo.)
Kinutlo Ipasabut nga ang alimpatakan ug kabubut-on sa Ginoo gihimong mahibaw-an pinaagi sa

iyang gi-orden nga mga pangulo. “ ‘Ang tingog sa Unang Kapangulohan ug ang hiniusang
tingog niadtong uban kinsa naghupot uban kanila sa mga yawe sa gingharian kanunay
nga maggiya sa mga Santos ug sa kalibutan niadtong mga agianan diin ang Ginoo buot
kanila nga mahimong maanaa” (Joseph Fielding Smith, sa Conference Report, Apr. 1972,
p. 99, Ensign, Jul. 1972, p. 88).

Ang Mga Pangulo sa Simbahan Maghatag og Paggiya alang sa Atong Kaayohan

Isaysay ang mosunod nga sugilanon nga gisulti ni Presidente David O. McKay.

“ ‘Bag-ohay pa lang ako nakabasa og artikulo diin ang tigbantay sa mga hayop
nakamatikod og usa ka lubid nga gihikot ngadto sa kahoy nga modala sa dasok nga
kakahoyan. Siya mihukom sa pagsunod niining lubid aron sa pagsuta sa iyang
kamahinungdanon. Tadlas sa kalibunan, lahus sa nagbitay nga mga sanga, siya mihimo sa
iyang agianan sa labing maayo nga iyang mahimo, ug sa katapusan miabut diha sa
mangangayam uban sa unsa pay nahibilin nga bola sa lubid sa gihapon anaa sa iyang
kamot. Sa pagpangutana kon alang sa unsa ang lubid, ang mangangayam mitubag, ‘Ako
nakadungog og mga tawo kinsa wala nasayud sa ilang agianan niining kalasangan, ug
ako nakahukom nga kon ako masaag sa akong direksyon, ako adunay usa ka paagi sa
pagkaplag sa akong agianan pauli.” (Treasures of Life [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1962] p. 404).

• Unsaon nato paglikay sa pagkahisalaag niini nga kalibutan? (Kita makasunod sa
paggiya sa atong mga pangulo sa pagkapari.)

• Giunsa sa inyong mga pangulo sa pagkapari pagtabang kanimo sa pagpabilin sa
matarung nga agianan?

• Asa kita makakaplag sa bag-ong mga pamahayag sa kahimtang sa Simbahan sa
modernong mga problema o mga isyu? (The Ensign, the New Era, and the Church News.)

Pag-apud-apod sa matag batan-ong lalaki og usa ka isyu sa Ensign nga naglakip og taho
sa kinatibuk-ang komperensya. Hangyoa ang matag batan-ong lalaki sa pagbasa diha sa
indeks sa lista sa mga hilisgutan nga gihisgutan sa higayon sa bag-ong sesyon sa
komperensya. Ipaila sa matag batan-ong lalaki ang mga pakigpulong nga maglakip sa
tambag nga mahimong labing magamit alang kaniya. 

Unsaon nga kini nga kasayuran makatabang kanato? (Pinaagi sa pagsulti kanato unsaon
sa pag-andam, pagpasidaan kanato sa mga butang nga angay likayan, ug pagtabang
kanato sa pagtubo sa atong pagsabut.)
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• Sa unsang paagi nga ikaw gipanalanginan sa pagsunod sa tambag sa mga propeta? 
Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Marion G. Romney:

“Karon ang Ginoo mipadayag sa iyang kabutbut-on ngadto sa tanang lumulupyo sa yuta,
ug ngadto sa mga sakop sa Simbahan sa linaing mga propeta, uban sa Unang
Kapangulohan isip ulohan. Unsa ang ilang gisulti isip usa ka kapangulohan mao ang unsa
ang isulti sa Ginoo kon siya ania pa,. . . ug kini kasulatan” (sa Conference Report, Apr.
1945, p. 90).

Ang mga Pangulo sa Simbahan Nagtabang Kanato sa Pagpuyo sa mga Sumbanan
Nga Lahi gikan sa mga Sumbanan sa Kalibutan

Kinutlo Ipasabut nga samtang kita mosunod sa tambag sa mga Kaigsoonan, kita makaamgo nga
kita gikinahanglan sa pagpuyo sa mga sumbanan nga mahimong dili inila sa kalibutan. Si
Presidente George Q. Cannon misugyot og usa ka pagsulay alang sa matinud-anon nga
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw: “Kon ang gintang (distansya) nagkalapad sa matag
adlaw tali sa atong mga kaugalingon ug sa kalibutan, . . . .nan kita mahimong makasiguro
nga ang atong paglambo piho, bisan pa man og hinay. Sa laing bahin, kon ang atong mga
pagbati ug mga gugma, ang atong mga kagana ug mga tinguha, anaa sa panag-uyon
uban sa kalibutan nga naglibot kanato, . . . .kita kinahanglan mohimo ug maayo nga
pagsusi sa atong mga kaugalingon.” (in Millennial Star, 5 Oct. 1861, p. 645).

Hangyoa ang batan-ong lalaki sa pagbasa og kusog sa 1 Juan 2:15–17.

• Nganong ang atong mga kagana ug mga tinguha mahimong magkalahi gikan sa ubang
mga tawo sa kalibutan nga naglibot kanato?

Sa unsang mga paagi nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglang lahi sa
uban sa kalibutan? (Sila kinahanglan moamuma og putli nga mga hunahuna; momahal sa
kamatuoran; magmaligdong sa panaput ug panghindik; mobuhat sa matarung nga mga
buhat sa gugma nga putli; mosunod sa Pulong sa Kaalam; ug magmasulundon, nga mga
panig-ingan nga sama kang Kristo.)

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagbasa sa 1 Pedro 2:9. Ipasabut nga matarung,
balaan, manggiloy-on, ug sama kang Kristo. Usa ka ilis nga hubad nga gihatag sa edisyon
sa Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Bersyon ni Haring Santiago sa Biblia mao ang “usa ka
pinalit nga katawhan.” Kita gipalit pinaagi sa pag-antus sa Manluluwas ug busa
kinahanglan mopakita og angay nga panig-ingnan sa matarung nga pagpuyo.

Kalihokan Bahina ang korum ngadto sa gagmay nga mga pundok. Hatagi ang matag pundok og
mubong sulat nga imong nakuha gikan sa bag-ohay nga mga pakigpulong sa
komperensya, o gamita ang anaa nga gilakip sa ubos. Hangyoa ang batan-ong mga lalaki
sa pagbasa sa tambag ug isulti ang mga paagi nga sila mahimong lahi o mobarug nga
magpalayo gikan sa kalibutan samtang sila magsunod sa tambag sa mga propeta.

1. “Kita makakaplag sa atong mga kaugalingon nga mangatarungan sa tanang mga
matang sa pagkadili matinuoron, lakip na ang pagsakmit og mga baligya. . . .

“Ang pagkadili matinud-anon moabut sa daghang ubang mga matang: . . .sa pagkawat
og salapi sa mga hunos o pagkawat og mga baligya sa mga agalon; . . .sa pagkawat
diha sa mga kadalanan o ang mga salapi sa balay ug ubang bililhong mga kabtangan;
. . .sa pagsakay sa sakyang pang-publiko sa walay pagbayad sa plitehan; ug tanang
mga matang sa pagkadili matinud-anon sa tanang mga dapit. . . .

“Sa tanang mga pagpanghisgut ug mga buhat sa pagkadili matinud-anon, ang Ginoo
miingon, ”Kamo dili mangawat“ (Spencer W. Kimball, sa Conference Report, Oct. 1996,
p. 7; o Ensign, Nov. 1976, p. 6).

2. Ang pagpangita og kalibutanong mga kalipay madala sa kadaghanan sa atong mga
batan-on ngadto sa gidili nga mga dalan diin sila magsugod sa pag-eksperimento uban
sa alkohol, tabako, ug mga druga, ang tanan niini mahimong makapaanad; ug sa
katapusan sila magapos sa daghang ubang mga kadautan nga may kalabutan niini nga
mga butang. Ang impluwensya sa telebisyon ilabina labing makadaot sama sa alkohol,
tabako, ug paghilawas nga gihulagway isip makadugang sa pagkainila ug mahimo
niining usa ka bahin sa ‘pagkasulod’ sa pundok“ (N. Eldon Tanner, sa Conference
Report, Oct. 1976, p. 13, Ensign, Nov. 1976, p. 75).

Mga Kasulatan ug
panaghigutan
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3. Ang malaw-ay nga mga talan-awon daghan kaayo, ug ang iyang dautang mga epekto
tin-aw kaayo bisag asa. Nasayud kamo niini. Ako yanong mosulti nga walay si kinsa ang
hingkod ni ang batan-on nga makakita o maminaw ngadto o makigsultihanay sa malaw-
ay nga talan-awon nga dili matakdan ug makapakuyaw sa moral nga kinaiya sa
katilingban“ (N. Eldon Tanner, sa Conference Report, Oct. 1976, p. 113; Ensign, Nov.
1976, p. 75).

4. “Ang imoralidad ug pagkadili putli hilabihan ka sagad karon nga ang atong mga batan-
on, makakita sa daghang mga matang sa mga pagtuis diha sa telebisyon ug diha sa
mga sine, gipakaingon nga kini mga nadawat nga mga batasan sa pagpuyo. Ako dili
makahatag og gibug-aton sa hilabihan ka kusganon sa kamahinungdanon sa paghupot
sa atong mga kaugalingon nga limpyo ug putli.” (N. Eldon Tanner, sa Conference
Report, Oct, 1976, p. 113; o Ensign, Nov. 1976, p. 76).

Kinutlo Basaha ang mosunod nga kinutlo:

“Kita kinahanglan nga kanunayng mahinumdum nga bisan tuod kita anaa sa kalibutan, kita
kinahanglan gayud dili kabahin niini. Kita dili gayud angay mosunod sa mga paagi sa
kalibutan. Kita kinahanglan gayud mangahas nga mahimong lahi. Kita kinahanglan gayud
dili maimpluwensya niadtong kinsa motawag kanato nga talagsaon. Ang Ginoo miingon
ngadto sa mga anak sa Israel.

“ ‘Kay ikaw mao ang usa katawohan nga balaan ni Jehovah nga imong Dios, ug si
Jehovah nagpili kanimo, aron mahimo nga usa ka katawohan nga maangkon alang sa
iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawohan nga anak sa ibabaw sa nawong
sa yuta.’ (Deut. 14:2)” (N. Eldon Tanner, sa Conference Report, Oct. 1976, p. 113; o
Ensign, Nov. 1976, p. 76). 

Panapos

Ipakita ang “Internasiyonal nga Magasin” ngadto sa batan-ong mga lalaki, ug pakit-a sila
pag-usab diha sa poster or pisara. Hatagi og gibug-aton nga sila mahimong masayud sa
alimpatakan ug kabubut-on sa Ginoo karon pinaagi sa pagbasa, pagtuon, ug pagpaminaw
sa mga pulong sa pinili nga mga pangulo sa Ginoo, lakip sa ilang lokal nga mga pangulo,
kinsa modawat og direksyon gikan sa kinatibuk-ang mga Awtoridad. Hatag sa imong
pagpamatuod nga ang paggiya ug ang tambag alang sa atong mga problema karon
maanaa mopakigbahin og personal nga mga kasinatian kon angay.

GISUGYOT NGA MGA KALIHOKAN

Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki mohimo sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga
kalihokan:

1. Motambong sa rehiyonal o kinatibuk-ang komperensya.

2. Mogamit og bag-ong mga direksyon gikan sa Kinatibuk-ang mga Awtoridad sa pag-
andam ug umaabut nga mga pakigpulong nga ihatag diha sa mga tulumanon sa
Simbahan.

3. Sa dili pa ang kinatibuk-ang komperensya, isulat ang bisan unsang mga pangutana nga
anaa kanila, ug dayon maminaw alang sa mga tubag diha sa mga pakigpulong sa
Kinatibuk-ang mga Awtoridad.

4. Mobasa og bag-ong edisyon sa komperensya diha sa Internasyonal nga Magasin aron
sa pagkat-on sa doktrina sa Simbahan o lagda sa mga matang nga sila adunay mga
pangutana.

5. Motingub ug mataho ngadto sa ubang batan-ong mga lalaki sa mensahe sa Unang
Kapangulohan diha sa bag-ong Internasyonal nga Magasin.

6. Mopadala og mga pangutana ngadto sa Internasyonal nga Magasin.

Pagpamatuod 
ug hagit
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Kini nga leksyon mohatag sa batan-ong mga lalaki og kahigayunan sa espirituhanong pag-
andam alang sa ilang mga misyon. Ang batan-ong mga lalaki gikinahanglan nga masyud
nga ang pagkaespirituhanon nga ilang mapalambo karon mopatunhay kanila sa kaulahian
samtang sila moalagad isip mga misyonaryo alang sa Ginoo. Nag-agad kon adunay
panahon, ikaw mahimong motudlo og duha ka mga semana niini nga leksyon.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pasiuna

Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghanduraw nga niining modernong panahon sa
mga makina, mga calculator, mga computer, ug mga robot, ang Simbahan miimbinto ug
usa ka misyonaryo nga robot ug gihatagan kini og ngalan nga Elder Cal.Q. Later.

• Unsa ang pipila ka mga butang nga si Elder Cal. Q. Later malagmit mobuhat og
hilabihan ka maayo isip usa ka misyonaryo?

• Unsa ang mahimong pipila ka mga kapuslanan nga adunay mga liboan ka Elder Cal Q.
Later nga gipadala sa tibuok kalibutan aron sa paghimo sa misyonaryo nga buhat?
(Posible nga mga tubag: sila mahimong sayon ra kaayo makalahutay sa tanang pisikal nga
mga hagit sa misyon; sila mahimong maprograma uban sa tanang mga leksyon nga ang
usa ka misyonaryo kinahanglan motudlo; sila mahimong maprograma nga batid nga
mosulti sa bisan unsang pinulongan; sila mahimong maprograma sa pagtubag og maayo
sa sagad nga mga pangutana nga ang mga misyonaryo pangutan-on; sila mahimong
mahatagan og angay nga sosyal nga mga tulong ug mga kinaiya nga mahimong
mopahimuot sa mga tawo diha sa mga kultura nga sila gipadala, sila dili kinahanglan
mobayad sa pagkaron o sa dapit sa pagkatulog, sila mahimong makapadayon sa
daghang sunod-sunod nga mga misyon nga walay kakapoy.)

• Ngano sa imong hunahuna nga ang maong ideya molampos? Nganong dili?

• Unsa nga mga kinaiya sa usa ka epektibo nga misyonaryo nga mahimong mapalambo
pinaagi lamang sa mga tawo? (Gugma, pagkaespirituhanon, pagpamatuod, kasibut,
kadasig gikan sa Espiritu Santo.)

Ipasabut nga kini mga espirituhanong mga kinaiya ug sila mahinungdanon ngadto sa
misyonaryo nga buhat. Sama pananglit, ang mga tigsusi sa simbahan gikinahanglan nga
makapaminaw sa usa ka pagpamatuod nga giaghat sa Espiritu Santo. Tungod kay ang
misyonaryo nga buhat molampos lamang kon ang misyonaryo adunay espirituhanong
kalig-on ingon man usab sa pisikal, sa salabutan, ug sosyal nga mga abilidad, ang usa ka
robot dili gayud mahimong usa ka angay nga misyonaryo.

Unsaon nga ang usa ka Naghupot sa Aaronic nga Pagkapari Makaandam alang sa
usa ka Misyon?

Panaghisgutan Ipasabut nga aron mahimong malampuson, ang matag misyonaryo nagkinahanglan nga
adunay espirituhanong gahum. Ipahayag ang pagsalig sa kahanas sa matag batan-ong
lalaki sa pagpalambo sa espirituhanong gahum nga gikinahanglan aron mahimong
malampuson nga misyonaryo. 



• Unsa ang gipasabut nga mahimong espirituhahon? (Nga mahimong uyon uban sa ug
adunay kasarang ngadto sa espirituhanong panabang nga moabut gikan sa Dios diha sa
matang sa gugma, kapasayloan, kadasig, pagpamatuod, pagpadayag, ug pag-ila.)

• Nganong ang Dios dili atomatik nga manalangin sa misyonaryo uban sa pagka-
espirituhanon nga sila gigahin man aron moadto sa ilang mga misyon? (Ang
pagkaespirituhanon maoy usa ka kinaiya nga kita kinahanglan gayud mopalambo sama sa
bisan unsang ubang kahanas nga anaa kanato.)

• Nganong kamo dili mohulat hangtud kamo anaa na sa natad sa misyon aron
espirituhanong mag-andam? (Kini mag-usik og panahon aron sa paggamit og pipila ka
mga bulan diha sa misyon nga walay espirituhanong mga kahanas nga gikinahanglan aron
sa pag-alagad og maayo.)

• Kanus-a ang labing maayong panahon alang kanimo sa espirituhanong pag-andam sa
imong kaugalingon alang sa usa ka misyon? (Kon kamo maghupot sa Aaronic nga
Pagpakari.)

Kinutlo Si Presidente Spencer W. Kimball miingon:

“Kon ako mangayo alang sa dugang mga misyonaryo, ako wala mangayo alang sa
dugang nga walay mga pagpamatuod o dili takus nga mga misyonaryo. . . .

“Daghang kaayong batan-ong mga lalaki nga moabut sa misyonaryo nga edad nga dili
kaayo andam sa pag-adto sa misyon, ug dayag na lang sila dili gayud ipadala. Apan
silang tanan kinahanglan mag-andam” (When the World Will be Converted, Ensign, Oct.
1974, pp. 7–8).

Ipasabut nga ang pagkaespirituhanon nga andam mohatag sa usa ka misyonaryo og mga
kinaiya nga ang robot dili gayud makabaton. Human sa pagbasa sa mosunod nga mga
kahimtang, hisguti kining duha ka mga pangutana: Nganong ang usa ka robot dili gayud
makatubag sa husto niini nga kahimtang? Unsa ang imong mabuhat kon kamo usa ka
misyonaryo nga andam sa espirituhanon nga paagi? 

1. Ang bata sa banay nga gitudloan sa mga misyonaryo nabanggaan sa awto ug gidali
pagdala sa operasyon nga dinalian.

2. Usa ka amahan miingon nga siya wala gayud makaampo ug dili siguro nga ang Dios
motubag sa mga pag-ampo.

3. Usa ka batan-ong lalaki wala makakita sa panginahanglan sa paghunong sa pagtabako
ug pag-inom.

4. Ang inahan sa usa ka tigsusi nga banay miingon nga siya wala gayud batia nga gidawat
sa bisan unsang Simbahan nga iyang giadto.

Hisguti ang mosunod nga mga ideya: mga robot dili makahigugma, makapanalangin,
makadawat og mga tubag sa mga pag-ampo, makagamit sa hugot nga pagtuo, o
makapalambo ug mga pagpamatuod, apan ang mga tawo makahimo. Ang mga naghupot
sa Aaronic nga Pagkapari makakat-on sa paghimo og maayo niining mga butanga ug
dayon mahimong mag-andam sa pag-alagad uban sa espirituhanong gahum samtang sila
moadto sa misyon.

Ipabasa, pamarkahi ug pahisguti sa batan-ong mga lalaki ang Doktrina ug mga Pakigsaad
42:14.

• Unsa ang atong makat-onan gikan niini nga kasulatan? (Kita kinahanglan gayud
magbaton sa Espiritu sa Ginoo aron motudlo.)

• Unsang matang sa mga pagpangandam ang atong mahimo aron sa pagtabang kanato
sa pagbaton sa Espiritu kon kita motudlo sa uban?

Si Presidente Spencer W. Kimball mipasabut sa umaabut nga mga misyonaryo:

“Ang usa kinahanglan motuon, mopalandong, mokat-on sa mga kasulatan, ug molig-on sa
iyang pagpamatuod aron siya mahimong maandam sa pagtudlo ug pagbansay. Ang
Ginoo miingon, ‘Kon kamo andam, dili kamo mahadlok. Matag tawo nga nagsingabut sa
misyon kinahanglan pagatudloan, pagabansayon, ug ipatuhop ang doktrina alang sa
dihadiha ug angay nga pag-apil sa pagkabig. . . .

Kinutlo ug
panaghisgutan

Kasulatan ug
panaghisgutan
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“Sa pagkatinuod sa higayon nga ang usa ka tawo moabut sa iyang ika-napulog siyam nga
adlawng natawhan, siya kinahanglan andam sa paggawas gikan sa iyang naandan nga
tahas sa panimalay ngadto sa mahinungdanong tahas sa pagkamisyonaryo nga walay
hingpit nga paghan-ay pag-usab sa iyang kinabuhi, sa iyang mga sumbanan, sa iyang
pagbansay” (Advice to Young Men: Now is the Time to Prepare, New Era, Hunyo 1973, p. 9).

• Ngano nga kini hilabihan ka mahinungdanon alang sa usa ka misyonaryo sa pagbaton
ug pagpamatuod?

• Kanus-a ang pagpangandam nga gihangyo ni Presidente Kimball magsugod? (Karon
dayon, samtang kamo maghupot sa Aaronic nga Pagkapari).

Ipasabut nga ang Aaronic nga Pagkapari gitawag og pagpangandam nga pagkapari. Kini
moandam sa batan-ong lalaki alang sa Melchizedek nga Pagkapari, nga mohatag kaniya
sa espirituhanong gahum aron sa pagpanalangin ug pagtudlo.

Adunay Dagkong mga Ganti alang sa Espirituhanong Andam nga mga Misyonaryo

Ipakigbahin ang mosunod nga tinuod nga mga asoy sa mga misyonaryo kinsa mga
espirituhanon nga andam. Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpaminaw sa mga
paagi nga ang mga misyonaryo espirituhanong andam ug giunsa sila paghatag og ganti
tungod sa ilang pagpangandam.

Asoy 1

“Kini mao ang akong unang Domingo sa akong misyon, ug ako gipadala ngadto sa bag-
ong sanga sa Simbahan sa Amihanang Wales. Ang akong kauban ug ako nagpuyo uban
sa mao lamang nga mga sakop diha sa erya. Ang ilang panimalay mao ang kapilya. Ang
among gamay nga lawak katulganan mao ang lawak klasehanan sa mga bata. Kadto mao
ang mahimong unang Domingo alang sa banay nga Wilkins, usa ka nagsusi nga banay,
nga moanha sa simbahan. Sila mga ginikanan sa upat ka mga bata nga ubos sa edad
nga walo ka mga tuig, duha ka mga lalaki ug duha ka mga babaye. Ang akong kauban
miingon, ‘Ako ang motudlo sa hingkod nga klase sa Pang-Domingo nga tulunghaan diha
sa lawak dawatanan, ug ikaw motudlo sa mga bata sa atong lawak katulganan.’ Ako wala
gayud makatudlo bisan kinsa sa una, apan adunay pipila ka mga sugilanon nga si Jesus
misulti nga nahimong akong mga paborito sa mga katuigan. Ako sayon rang nakakaplag
niini diha sa mga kasulatan ug mobasa sa makausa pa kalabut sa maayong magbalantay
sa karnero kinsa mibiya sa kasiyaman ug siyam nga karnero aron sa pagpangita sa iyang
nawala nga karnero. Ako gidasig nga kadtong mga bata nahigugma sa sugilanon sama
nako. Ako mihimo og pipila ka pranela nga mga hulagway nga karton. Dayon ako miluhod
nga nag-ampo nga ang unang leksyon diha sa Simbahan alang miining duha ka mga
lalaki ug duha ka mga babaye mahimong mamaayo. Sa dihang ang banay miabut, ang
pagsimba nagsugod, ug ako dayon misulod sa among hinimo nga lawak klasehanan
alang sa Pang-Domingo nga Tulunghaan. Ang mga bata naghunahuna nga sila malipay
nga molingkod sa higdaanan sa akong kauban samtang ako milingkod diha sa ako aron
sa pagtudlo kanila. Ang Espiritu sa Ginoo mitandog kanamong tanan. Karon napulog walo
ka mga tuig sa kaulahian, usa sa batang mga lalaki nag-alagad diha sa kaobispohan,
human siya nahibalik gikan sa iyang pagmisyon. Ang laing lalaki naminyo, ug ang iyang
asawa mipasakop sa Simbahan sukad sa ilang kaminyoon. Ang duha ka mga babaye
naminyo diha sa templo ug nagpadako sa ilang mga anak diha sa Simbahan.”

• Unsa kadtong espsirituhanong mga tahas nga kining misyonaryo kinahanglan mobuhat
sulod sa unang semana sa iyang misyon? (Paggamit sa mga kasulatan, pag-ampo, ug
pagtudlo uban sa Espiritu.)

• Unsa ang sangputanan gikan niining espirituhanong pagpangandam sa misyonaryo?
(Siya nakahimo sa pagtudlo sa mga bata sa ebanghelyo, bisan tuod siya wala gayud
makahimo niini sa una.)

• Unsa ang inyong mahimo karon aron kamo mahimong espirituhanong andam sama
niining misyonaryo?

Mga sugilanon ug
panaghisgutan
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Asoy 2

“Ako didto sa Amihanang Wales sulod lamang sa tulo ug tunga ka mga semana. Upat ka
mga adlaw human ako mibunyag ni Brother ug Sister Wilkins diha sa Kadagatan sa
Atlantiko, ako gibalhin ngadto sa Chester, England. Ang akong bag-ong kauban ug ako
gilayon miadto aron sa pagtrabaho sa pagsugod sa bag-ong erya. Kami nakahibalag og
daghang bag-ong mga tawo ug gibati nga kami sa dili madugay makahimo sa pag-uswag.
Tungod kay kini usa ka bag-o nga erya, walay laing mga naghupot sa pagkapari, ni walay
laing mga misyonaryo sulod sa napulog duha ka mga milya kanamo. Kami maayo ra
kaayo hangtud nga ang akong kauban nahimata sa sayo kaayong buntag nag-antus sa
hilabihang kasakit. Ang iyang appendix andam na sa pagbuto. Siya mihangyo kanako sa
pagpangalagad ngadto kaniya. Akong gibati nga ang Ginoo buot nga siya
pagapanalanginan ug buot nga ako mobuhat niini, bisan tuod ako wala gayud
makapangalagad sa bisan kinsa sa una. Ako nag-ampo alang sa panabang, ug ako
mipanalangin kaniya diha sa ngalan ni Jesukristo. Human niana, ang tanan milampos
alang sa kaayohan sa akong kauban. Ako midala kaniya sa ospital sa luwas nga paagi, ug
siya giatiman pag-ayo didto.”

• Unsang matang sa espirituhanon nga pagpangandam ang inyong mabuhat karon aron
makahimo sa pagbaton og kasinatian sama sa naangkon sa usa niining misyonaryo?
(Pagkat-on kalabut sa Melchizedek nga Pagkapari ug unsaon sa usa sa pagpahigayon sa
mga ordinansa niana nga pagkapari, ug pagkat-on unsang espirituhanon nga mga kinaiya
ang motabang sa paghimo sa usa ka tawo nga takus sa paggamit sa balaang pagkapari.)

• Unsang matang sa espirituhanon nga pagpangandam ang inyong mabuhat karon aron
makahimo sa pagbaton og kasinatian sama sa naangkon sa usa niining misyonaryo?
(Pagkat-on kalabut sa Melchizedek nga Pagkapari ug unsaon sa usa sa pagpahigayon sa
mga ordinansa niana nga pagkapari, ug pagkat-on unsang espirituhanon nga mga kinaiya
ang motabang sa paghimo sa usa ka tawo nga takus sa paggamit sa balaang pagkapari.)

Asoy 2, gipadayon

“Tungod sa pag-opera sa akong kauban sa appendicitis, ako gibalhin sa usa ka gatos ka
mga milya ang gilay-on sa Mansfield, England. Ang akong bag-ong kauban atua didto
sulod sa duha ka mga bulan ug nagtudlo og pipila ka mga tawo, apan sila wala kaayo
mopakita og dakong kaikag diha sa Simbahan. Siya misugyot nga kami magpuasa ug
mag-ampo alang sa bag-ong mga banay nga matudloan. Nianang higayona, adunay mga
kawhaan og lima ka mga sakop kinsa moanha kanunay sa simbahan. Sa dihang kami
nakahuman sa among pagpuasa, kaming duha gibati og kasigurohan nga ang Ginoo buot
kanamo nga motudlo og daghang mga tawo. Sulod sa tulo ka mga semana, adunay mga
kap-atan ug lima ka mga tawo ang mianha sa simbahan, hapit katunga kanila ang among
bag-ong mga tigsusi. Kami nagkapuliki sulod sa daghang mga bulan, sa pagtudlo ug
pagbunyag.”

• Unsa ang mga ganti sa espirituhanong pagpangandam niini nga kahimtang? (Ang
Simbahan mitubo sa hilabihan ka kalit sulod sa gamayng panahon diha niana nga erya.)

• Unsang mga matang sa espirituhanong pagpangandam ang nakahimo sa kalainan
alang niadtong duha ka mga misyonaryo? (Sila nakahimo sa pagpuasa ug pag-ampo
tungod sa usa ka katuyoan, ug adunay panaghiusa tali kanila.)

Panapos

Ipasabut nga ang tinuod nga mga bunga sa usa ka misyon mao nga ang mga tawo
natabangan sa ilang agianan ngadto sa kinabuhing dayon. Ang espirituhanon nga mga
kahanas nga ang batan-ong mga lalaki mopalambo karon motabang sa paghimo kanila
nga malampuson nga mga misyonaryo.

Ang ighahatag nga basahon “Mga Paagi sa Espirituhanon nga Pag-andam alang sa
Misyon” mahimong makompleto diha sa klase o sa panimalay.

Ighatag nga basahon
ug hagit
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Hangyoa ang matag batan-ong lalaki sa paghimo sa mosunod:

1. Ipabasa ang mga kasulatan diha sa ubos nga pahina sa ighahatag nga basahon ug
ipasulat ang pakisayran nga kasulatan diha sa blanko nga mohaum uban sa kategoriya
sa espirituhanon nga pagpangandam. Ipabutang ang papel diin kini mopahinumdum
kaniya sa pipila ka mga butang nga iyang gihimo sa espirituhanong pag-andam alang
sa iyang misyon.

2. Pasugdi karon sa paghangyo sa iyang Langitnong Amahan sa matag adlaw sa
pagtabang kaniya nga mahimong espirituhanong andam alang sa misyon.

3. Sulod sa sunod semana papangitaa og duha ka mga sugilanon diha sa mga kasulatan
nga iyang matudlo sa usa ka tawo isip usa ka misyonaryo.
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Mga Paagi sa Espirituhanon nga Pag-andam 
alang sa usa ka Misyon

Pangitaa ug basaha ang matag kasulatan nga gilista diha sa ubos sa pahina. Iparis kini uban 
sa husto nga kategoriya sa pagpangandam, ug tubaga ang pangutana kalabut sa matang sa
espirituhanong pagpangandam.

1. Pinaagi sa kinaugalingon nga Pagkatakus

Kasulatan

Unsa ang mahimo sa pagkatakus uban sa pagkahimo sa pagtudlo sa uban sa ebanghelyo?

2. Pinaagi sa Pagpuasa ug Pag-ampo

Kasulatan

Sa unsang paagi nga ang pagkat-on sa pagpuasa ug pag-ampo motabang kanimo nga mahimong
usa ka espirituhanong magamit nga misyonaryo?

3. Pinaagi sa Pagkamasulundon ug Pagpahinungod

Kasulatan

Unsaon nga kamo mahimong labaw ka maayo nga espirituhanong andam kay sa usa ka robot kon
kamo nakakat-on sa pagkamasulundon ug pagpahinungod?

4. Pinaagi sa Pagbasa sa Kasulatan

Kasulatan 1 

Kasulatan 2

Unsaon nga kamo mahimong labaw ka espirituhanong andam pinaagi sa pagbasa ug pagtuon sa
mga kasulatan?

Mga kasulatan

Alma 17:2

Alma 17:3

Doktrina ug mga Pakigsaad 4:2

Doktrina ug mga Pakigsaad 42:12

Doktrina ug mga Pakigsaad 105:35
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut nga ang pagkatakus ug pagkaandam alang sa mga
panalangin sa templo nga kaminyoon manginahanglan og mahunahunaon nga pagplano
sa tibuok kabatan-on.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Pagkuha og kopya sa mga pangutana nga gipangutana sa panahon sa interbyu sa
rekomen sa templo gikan sa imong obispo o presidente sa sanga.

3. Rebyuha ang tambag kalabut sa dating sa pahina 7 sa Alang sa Kalig-on sa mga Batan-
on.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Templo nga Kaminyoon Maoy usa ka Panalangin
Sugilanon Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghunahuna og hilum kalabut sa unsa ang labing

dako nga mga panalangin nga anaa sa ilang kinabuhi hangtud karon samtang ikaw
mosulti sa mosunod nga sugilanon ni Elder Bruce R. McConkie:

“Ang akong asawa ug ako adunay seryoso nga panaghisgutan. . .diin kami nag-ihap sa
among daghang mga panalangin. Kami mihingalan sa kadaghanan sa mga butang nga
miabut kanamo, tungod sa Simbahan, tungod sa among banay, tungod sa mahimayaong
pagpahiuli sa walay katapusang kamatuoran nga nahitabo niini nga panahon ug dayon
siya mitapos sa panaghisgutan pinaagi sa pagpangutana niini nga pangutana: ‘Unsa ang
labing dako nga panalangin nga sukad miabut sa imong kinabuhi?’

“Uban sa walay usa ka gutling nga pagduhaduha ako miingon, ‘Ang labing dako nga
panalangin nga sukad miabut kanako mao kadtong sa ika-napulog tulo nga adlaw sa
Oktubre sa 1937 sa alas 11:20 sa buntag samtang ako. . . .’ ”

Hunonga ang sugilanon niining puntoha, ug ipangutana ang mosunod nga pangutana:

• Unsa sa imong hunahuna kadtong labing dako nga panalangin ni Elder McConkie?

Tugoti ang batan-ong mga lalaki sa pagtubag; dayon humana ang sugilanon ingon sa
mosunod.

“ ‘. . .Samtang ako gihatagan og katungod sa pagluhod diha sa Templo sa Salt Lake diha
sa altar sa Ginoo ug midawat kanimo isip mahangturon nga kauban.’

“Ako nagtuo nga ang labing mahinungdanon nga usa ka butang nga gibuhat sa bisan
kinsa nga Santos sa Ulahing mga Adlaw niining kalibutan mao ang pagminyo sa husto
nga tawo, diha sa husto nga dapit, pinaagi sa husto nga pagtugot; ug nga. . .ang labing
mahinungdanon nga nahibilin nga butang nga mabuhat sa bisan kinsang Santos sa
Ulahing mga Adlaw mao ang pagpuyo niana nga mga gikasabutan ug mga kondisyon sa
pakigsaad. . .mobugkos. . .karon ug sa kahangturan” (Bruce R. McConkie, “Agency or
Inspiration?” New Era, Jan. 1975, p. 38).

• Nganong ang Langitnong Amahan buot sa iyang anak nga mga lalaki ug anak nga mga
babaye nga maminyo diha sa templo?

Ilista ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara.

Aron sa pagtabang sa pagtubag niini nga pangutana, hangyoa ang batan-ong mga lalaki
sa pagbasa ug pagmarka sa Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1–4. Itudlo nga ang templo

Pisara, kasulatan, ug
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nga kaminyoon gikinahanglan aron sa pagsulod ngadto sa kinatas-ang gingharian sa
langit. Busa, ang kaminyoon sa templo usa ka pinili nga panalangin gikan sa atong
Langitnong Amahan.

Kinutlo Si Presidente Spencer W. Kimball miingon:

“Ang Ginoo midala sa hiniusa ni Adan ug ni Eba. . .ug mipahigayon sa seremonya sa
balaang kaminyoon aron sa paghimo kanila nga bana ug asawa. . . .

“Kini normal ang pagminyo ug normal ug angay ang pagpanganak. . . .

“Matag tawo kinahanglan gusto nga maminyo ug matag tawo kinahanglan magplano nga
maminyo. . . .

“Ang kaminyoon mao tingali ang labing mahinungdanon sa tanang mga desisyon ug nga
adunay labing taas nga makab-ot nga mga sangputanan, tungod kay kini dili lamang
mahimo uban sa dihadiha nga kalipay, apan sa walay katapusang hingpit nga mga
kalipay” (pamulong gihatag diha sa Salt Lake Institute of Religion, 22 Oct. 1976).

Kita Kinahanglan Gayud nga Mahimong Takus sa Pagdawat sa mga Panalangin sa
Templo nga Kaminyoon

Ipasabut nga aron sa pag-ambit sa dihadiha nga kalipay ug walay katapusang hingpit nga
mga kalipay sa templo nga kaminyoon, kita kinahanglan gayud takus sa pagsulod sa
templo ug sa pagdawat niini nga mga panalangin.

Kon ang mga sakop sa Simbahan magtinguha sa pag-adto sa templo, sila kinahanglan
gayud magpainterbyu uban sa obispo o sa presidente sa sanga ug sa usa ka sakop sa
kapangulohan sa istaka o sa misyon. Matag tuig human niana, ang mga sakop nga
magtinguha sa pagpadayon sa pagtambong sa templo magpainterbyu uban niining mga
pangulo sa pagkapari aron sa pagtino sa kinaugalingon nga pagkatakus. Kon kini nga
mga kaigsoonan makakita nga ang sakop takus, siya hatagan og rekomen sa templo.

• Unsa nga mga pangutana ang ipangutana sa higayon sa interbyu alang sa rekomen sa
templo? Tugoti ang batan-ong mga lalaki sa pagtubag, ug dayon sultihi ang batan-ong
mga lalaki nga ikaw mobasa sa tanang sukaranang mga pangutana nga ipangutana sa
higayon sa interbyu alang sa rekomen sa templo. Matag batan-ong lalaki kinahanglan
matinuoron nga motubag sa mga pangutana dili pagatubagon og kusog. Diha sa
katapusan sa mga pangutana, ang batan-ong mga lalaki kinahanglan mahibalo sa mga
butang nga sila gikinahanglan sa pagpadayon sa paghimo o niadtong mga dapit nga
nagkinahanglan og pagpalambo.

Basaha ang mga pangutana sa rekomen sa templo ngadto sa batan-ong mga lalaki.

Pahinumdumi ang batan-ong mga lalaki nga kini mao ang mga sumbanan nga gihatag sa
Ginoo alang kanato aron sa pagsulod sa iyang balay. Ang pagtuman niini nga mga
kinahanglanon modala kanato og hingpit nga kalipay.

Kinutlo • Kanus-a kamo kinahanglan mosugod sa pag-andam alang sa templo nga kaminyoon?

Aron sa pagtabang sa pagtubag niini nga pangutana, ipakigbahin ang mosunod nga
pamahayag ni Elder Harold B. Lee:

“Ang mga batan-on kinahanglan magsugod karon sa paghan-ay sa ilang mga kinabuhi
nga sila makit-an nga takus diha sa husto nga panahon sa pag-adto sa Balay sa Ginoo ug
pagabayawon ug pagabalaanon pinaagi sa seremonya sa templo” (“Enter a Holy Temple,”
Improvement Era, Jun. 1967, p. 144).

Hatagi og gibug-aton nga karon mao ang panahon sa pag-andam nga mahimong takus
aron sa pagsulod sa templo. Kita nasayud unsa ang gikinahanglan sa Ginoo kanato, ug
kita kinahanglan gayud mobuhat niini.

Pagpangandam alang sa Celestial nga Kaminyoon Nagkinahanglan og
Kinaugalingon nga Paningkamot

Panaghisgutan Itudlo nga si Satanas mosulay pag-ayo sa pagkuha kanato nga makasala aron kita dili
makatuman sa mga gikinahanglan sa Ginoo alang sa pagsulod sa templo. Tungod niini,

Pasundayag sa
tigtambag
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ang pagpangandam alang sa celestial nga kaminyoon magkinahanglan og kinaugalingon
nga paningkamot.

• Unsa ang pipila ka mga butang nga inyong mahimo karon aron sa pag-andam alang sa
celestial nga kaminyoon?

Mga tubag mahimong maglakip sa mosunod: gugma sa Dios ug sa atong silingan ingon
nga ang Ginoo misugo, pagmatinuoron, pagkaputli, pag-ampo kanunay, pagtahud ug
pagpaluyo sa pagkapari, pagbayad sa hingpit nga ikapulo, pagbansay sa balaod sa
puasa, pagtuman sa Pulong sa Kaalam, pagpakita og maayong panig-ingnan, pagpabilin
og limpyo nga sinultihan, pagtahud sa atong mga ginikanan.

Pasaligi pag-usab ang batan-ong mga lalaki nga ang Ginoo motabang kanila sa paghupot
sa ilang mga pasalig nga maminyo sa templo kon sila motuman sa iyang mga sugo.

Mag-agad sa mga pangidaron ug mga kahimtang sa batan-ong mga lalaki, ikaw
mahimong mohisgut sa tambag kalabut sa dating nga gihatag sa pahina 7 sa Alang sa
Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

Pagdibuho sa mosunod nga diyagram diha sa pisara, ug itudlo nga si Presidente Spencer W.
Kimball mitanyag sa mosunod nga tambag isip tabang sa kinaugalingon nga pagpangandam
alang sa templo nga kaminyoon. Idibuho ang diyagram sama sa gipakita, ug pabutangi og
ngalan sa batan-ong mga lalaki ang matag bahin samtang mobasa sa kinutlo.

“Ako mogamit sa pisara samtang ako moadto sa mga istaka sa Zion aron sa pagtudlo sa
pagdrama nga paagi sa pipila ka mga butang nga daw alang kanako mahimong hilabihan,

Pisara, kinutlo, ug
panaghisgutan
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hilabihan ka mahinungdanon. . . . Ako midibuho diha sa pisara sa mga kutay sa mga
lingin, ug diha sa ibabaw ako misulat ‘Kinabuhing Dayon o Kahimayaan’. . . .

“Samtang kami misubay diha sa linya—sa higpit ug pig-ot nga agianan diin modala kanato
sa kinabuhing walay katapusan nga ang pipila makakaplag—ang ikaduhang lingin aduna
niini ‘Kaminyoon nga Walay Katapusan.’ Kana mao ang ganghaan sa kahimayaan. . . .

“Dayon ako sa kinatibuk-an midibuho sa ikatulo nga lingin diha sa pisara ug
nangutana. . .nga diin sa tanang mga kalihokan diha sa Simbahan mohimo sa labing
laktod ug mahinungdanon nga tabang ngadto sa kaminyoon nga walay katapusan ingon
nga usa ka sukaranan nga tumong sa kinabuhing dayon—atong katapusang tumong—
[ug] ug labing gibutangan kining ikatulong lingin. . . . Sila nagsugyot hapit sa tanan nga
inyong mahunahunaan. . . . Sa katapusan, kami nagkauyon diha sa usa ka kalihokan nga
modala kanato ngadto sa unsa ang nauyonan sa tanan nga adunay labing
mahinungdanon nga impluwensya diha sa walay katapusan nga kaminyoon. Kana, dayag
lang, mao ang usa ka misyon. . . .

“Bisag asa gikan sa 80 porsyento hangtud sa 90 porsyento sa tanang batan-ong mga
lalaki ug mga babaye kinsa nakatuman sa dungganon nga mga misyon ug mibalik nga
kadungganan sa katapusan nagminyo diha sa templo. . . .

“Kami mihimo og laing lingin paubos niining higpit og pig-ot nga agianan nga modala
ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang pangutana dayon moabut, Unsa ang inyong
ibutang diha sa sunod nga lingin?. . .

“Nan, aduna lamang usa ka butang nga ibutang didto. . .ug kana mao ang programa sa
seminaryo ug sa institute (”Circles of Exaltation,“ summer school devotional address,
Department of Seminaries and Institute of Religion, Brigham Young University, 28 June
1968).

• Sa unsang paagi nga ang pag-alagad og usa ka misyon makatabang kaninyo sa pag-
andam alang sa kaminyoon?

• Unsa ang inyong mapaabut nga makat-onan diha sa usa ka misyon nga makatabang
kaninyo sa inyong kaminyoon?

• Sa unsang paagi nga ang seminaryo ug ang institute makatabang kaninyo sa pag-
andam alang sa templo nga kaminyoon?

• Giunsa nga ang pagtambong sa seminaryo nakatabang kaninyo?

Itudlo nga ang matag batan-ong lalaki adunay kahanas sa pagsubay sa higpit ug pig-ot
nga agianan ug nga siya adunay mahigugmaong mga ginikanan ug mga pangulo sa
Simbahan aron motabang kaniya subay niining dalan.

Panapos
Kinutlo Sa panapos, ipakigbahin ang mosunod nga hunahuna gikan ni Presidente Spencer W.

Kimball:

“ ‘Kini mao ang tema sa Mormonismo. . . . Kaminyoon, banay, panimalay, mga anak, mga
apo, ug tanan nga matahum ug mahimayaon. . . . Kini natural alang sa usa ka babaye sa
pagtan-aw ngadto sa mga lalaki ug alang sa mga lalaki sa pagtan-aw ngadto sa mga
babaye ug sa paghangyo alang sa kaminyoon diha sa hustong panahon—nga maminyo
ug mabugkos alang sa kahangturan. Kana natural. Mao kana ang paagi nga gihimo sa
Ginoo” (pamulong diha sa Young Women Seminar Banquet, Salt Lake City, 28 Apr. 1977).

Pagpamatuod Pahinumdumi ang batan-ong mga lalaki nga sila kinahanglan nga magmapasalamaton
tungod sa dakong panalangin sa templo nga kaminyoon. Ang Ginoo mihatag sa iyang
mga sumbanan alang sa pagkatakus aron sa pagsulod sa iyang balay, ug karon mao ang
panahon sa makugihon nga pagsugod sa pag-andam alang sa celestial nga kaminyoon
ug sa hingpit nga kalipay ug kasaya nga kini modala.

Hagit Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa paghunahuna og usa ka butang nga ilang mahimo
sulod sa sunod nga semana sa pag-andam sa ilang mga kaugalingon alang sa templo
nga kaminyoon, ug hagita sila sa paghimo sa pagpangandam sa templo nga kabahin sa
ilang inadlaw nga mga kinabuhi.
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut sa sukaranang mga baruganan ug mga kapangakohan
sa epektibo nga pagtudlo sa banay.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.
c. Usa ka lapis ug papel alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Paghimo og kopya sa ighahatag nga basahon “Mga Pagtuki sa Kasulatan” alang sa
matag batan-ong lalaki.

MUBONG SULAT Kini nga leksyon mopasabut unsa ang usa ka maayong magtutudlo sa banay ug unsaon
sa matag batan-ong lalaki nga mahimong labaw ka maayo nga magtutudlo sa banay.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Unsa ang Mopahimo nga usa ka Maayong Magtutudlo sa Banay?

• Unsa nga mga kinaiya ug mga batasan ang mohimo sa usa ka maayo nga magdudula
sa soccer (o laing matang sa tawo nga angay ngadto sa inyong kultura)? Ilista diha sa
pisara ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki.

Human ikaw makahimo sa lista, ipasabut nga adunay talagsaon nga mga kinaiya ug mga
batasan nga mohimo sa usa nga maayo sa bisan unsang angay nga kalihokan.

• Unsang mga kinaiya ug mga batasan nga mohimo sa magtutudlo sa banay nga usa ka
maayo?

Ilista ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara. Ang lista mahimong maglakip
sa samang mga butang sa pagkamanggihigalaon, maandamon, malagsikon,
mainampuon, makanunayon, maana sa hustong panahon, mabuligon, maikagon,
matinabangon, ug usa ka maayong panig-ingnan.

Hisguti ang mga ideya nga gilista diha sa pisara, modugang sa bisan unsang imong
gihunahuna nga kinahanglan iapil. Isip usa ka panig-ingnan, ang imong panaghisgutan sa
mainampoon mahimong magiyahan pinaagi niini nga mga pangutana:

• Unsaon sa usa ka maayong magtutudlo sa banay sa paggamit sa pag-ampo? (Mag-
ampo nga mag-inusara alang sa mga banay nga iyang duawon, mag-ampo uban sa iyang
kauban sa dili pa moadto sa pagtudlo sa banay, mag-ampo uban sa banay diha sa
katapusan sa pagbisita [uban sa pagtugot sa pangulo sa banay].)

• Unsaon nga ang pag-ampo makatabang sa usa ka tawo nga mahimong labaw ka
maayong magtutudlo sa banay?

Samtang kamo maghisgut sa ideya nga ang usa ka maayo nga magtutudlo sa banay
mohunahuna kalabut sa tinagsa ka mga sakop sa banay nga siya nagtudlo, paghimo og
lista diha sa pisara sa mga butang nga iyang mahimo aron sa pagpakita sa iyang
pagpakabana. Ang lista mahimong maglakip sa susama nga mga butang sa
paghinumdum sa mga adlawng natawhan ug ubang talagsaon nga mga okasyon, sama
sa mga bunyag, pakigpulong diha sa simbahan, mga ordinasyon, mga panalangin, ug
mga kamatayon: pagdayeg sa mga kalampusan diha sa tulunghaan, sa trabaho, sa
simbahan, o diha sa katilingban; ug bisan unsang laing pagpakita og kinaugalingon nga
kaikag diha kanila isip mga tinagsa.

Pisara ug
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Panaghisgutan • Isip usa ka magtutudlo sa banay, unsa ang kinahanglan nga imong itudlo?

Hisguti ang kamahinungdanon sa pagkaandam uban sa usa ka makahuloganon nga
mensahe alang sa mga banay nga inyong giduaw. Mga tinubdan sa mga mensahe
maglakip sa kasulatan, sa mensahe sa Unang Kapangulohan diha sa Internasyonal nga
Magasin o ubang mga pakigpulong sa Kinatibuk-ang mga Awtoridad, ang inyong pangulo
sa pagkapari, ang obispo sa inyong purok, ug mga paghangyo gikan sa mga pangulo sa
mga banay nga kamo magtudlo.

• Ngano kini mahinungdanon sa pag-andam sa mensahe uban sa matag banay nga
inyong tudloan? (Matag banay angayan makaangkon ug usa ka mensahe nga gihatag
ngadto kanila nga makatabang ug mahahuluganon ug mapasibo sa ilang linain nga mga
panginahanglan.)

Pagtudlo sa Banay Maoy usa ka Kapangakohan sa Pagkapari

Ipasabut nga ang pagtudlo sa banay dili lamang usa ka maanindot nga paagi sa pagduaw
sa mga silingan o pagtabang sa obispo, apan kini usa ka gipadayag nga kapangakohan
nga gihatag sa Ginoo ngadto niadtong kinsa nagdala sa pagkapari. Ipaabli sa batan-ong
mga lalaki ang ilang Doktrina ug mga Pakigsaad sa seksyon 20 ug ipatan-aw diha sa
pasiuna niana nga seksyon.

• Kanus-a kini nga pagpadayag gihatag? (Sa Abril 1830, sa dihang ang Simbahan
gitukod-–diha dayon sa sinugdanan.)

• Kinsa ang mihatag niini nga pagpadayag ngadto ni Joseph Smith? (Jesukristo.)

Pahinumdumi ang batan-ong mga lalaki nga si Jesukristo mao ang pangulo sa Simbahan.

Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang bersikulo 38 ug pamarkahi ang mga pulong, “Ang
katungdanan sa. . .mga pari, mga magtutudlo, mga deakono.” Dayon ipabasa kanila ang
mga bersikulo 53 hangtud sa 59 ug pamarkahi ang mahinungdanon nga mga pulong nga
may kalabutan sa pagtudlo sa banay: magpasidaan, magpatin-aw, mag-awhag, magtudlo,
magdapit.

Hatagi ang matag batan-ong lalaki og kopya sa ighahatag nga basahon “Mga Pagtuki sa
Kasulatan,” ug hisguti ang gibadlisan nga mga pulong.

Kalihokan Ibutang ang lima ka mahinungdanon nga mga pulong nga imong gibadlisan sa bersikulo
59 diha sa pisara. Dayon papilia ang matag batan-ong lalaki og usa sa pagsulti kalabut sa
laing batan-ong mga lalaki. Ang matag usa mahimong motubag sa pangutana sama sa
“Unsaon nga ako labawng maayo nga makaandam sa akong kaugalingon (sa pulong nga
iyang napili?”) o, “Kini mahinungdanon alang kanako isip magtutudlo sa banay (sa pulong
nga iyang napili), tungod. . .”

Hatagi ang batan-ong mga lalaki og duha ka mga minuto sa pagsulat sa ilang unang mga
hunahuna diha sa piraso nga papel. Dayon tawga ang matag usa kanila sa pagtubag. Kon
ikaw adunay dyotay pa kaysa lima ka batan-ong mga lalaki, ikaw nagkinahanglan nga
magsulti kalabut sa mga pulong nga wala nila pilia. Kon ikaw adunay labaw pa kay sa lima
diha sa inyong klase, ikaw mahimong mopahisgut og labaw pa kaysa usa ka batan-ong
lalaki sa mga pulong aron ang matag usa adunay kahigayunan sa pag-apil.

Sugilanon Ikaw mahimong motapos sa inyong leksyon uban sa usa ka tinuod nga sugilanon sa usa
ka magtutudlo sa banay kinsa matinuoron nga miisip sa mga kapangakohan nga gilista sa
mga bersikulo 53 hangtud sa 55. Siya nakabaton og kahigayunan sa pagduaw sa
panimalay sa Propeta Joseph Smith ug sa iyang banay.

“Ako gibati sa akong kahuyang sa pagduaw sa Propeta ug sa iyang banay isip sa usa ka
magtutudlo. Ako hapit na kalikayon sa [akong] katungdanan. Sa katapusan ako miadto sa
iyang pultahan ug mituktok, ug sa walay langan ang Propeta miabut sa pultahan. Ako
mibarug didto nga nagkurog, ug miingon ngadto kaniya:

“ ‘Igsoong Joseph, ako mianhi aron sa pagduaw kanimo isip usa ka magtutudlo, kon kini
sayon alang kanimo.’

“Siya miingon, ‘Igsoong William, dali sulod ngari, ako nalipay nga nakakita kanimo,’
lingkod niana nga silya ug ako moadto ug motawag sa akong banay nganhi.’
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“ ‘Sila sa wala madugay misulod ug milingkod. Siya dayon miingon, ‘Igsoong William, ako
mohatag sa akong kaugalingon ug sa akong banay diha sa imong mga kamot,’ ug dayon
siya milingkod. ‘Karon, Igsoong William,’ miingon siya, ‘pangutana sa tanang mga pangutana
nga imong gusto.’

“Niining higayona ang tanan nga akong mga kahadlok ug pagpangurog mihunong, ug ako
miingon, ‘Igsoong Joseph, ikaw ba naninguha sa pagpuyo sa imong relihiyon?’

“Siya mitubag, ‘Oo.’

“Ako dayon miingon, ‘Ikaw ba mag-ampo uban sa imong banay?’

“Siya miingon, ‘Oo.’

“ ‘Ikaw ba nagtudlo sa imong banay sa mga baruganan sa ebanghelyo?’

“Siya mitubag ‘Oo, ako naninguha sa paghimo niini.’

“ ‘Ikaw ba mangayo og panalangin sa imong pagkaon?’

“Siya mitubag ‘Oo.’

“ ‘Ikaw ba naninguha sa pagpuyo uban sa kalinaw ug panag-uyon uban sa tanan sa imong
banay?’

“Siya miingong nga siya naninguha.

“Ako dayon mibali ngadto ni Igsoong Emma, iyang asawa, ug miingon ‘Igsoong Emma, ikaw
ba naninguha sa pagpuyo sa imong relihiyon? Ikaw ba nagtudlo sa imong mga anak sa
pagsunod sa ilang mga ginikanan? Ikaw ba naninguha sa pagtudlo kanila sa pag-ampo?’

“Ngadto sa tanan niining mga pangutana siya mitubag ‘Oo, ako naninguha sa pagbuhat
sa ingon.’

“Ako dayon mibalik ngadto ni Joseph ug miingon, ‘Ako karon nahuman na sa akong mga
pangutana isip usa ka magtutudlo; ug karon kon ikaw adunay mga panudlo nga ihatag,
ako malipayon nga modawat niini.’

“Siya miingong ‘Ang Dios manalangin kanimo, Igsoong William; ug kon ikaw magpaubos
ug matinud-anon, ikaw makabaton og gahum sa pagsulbad sa tanang mga kalisud nga
mahimong moabut diha kanimo isip usa ka magtutudlo.’

“ ‘Ako dayon mibilin sa akong panagbulag nga panalangin ngadto kaniya ug sa iyang banay,
isip usa ka magtutudlo, ug mihimo sa akong paglakaw” (William Farrington Cahoon, sa
“Recollections of the Prophet Joseph Smith,” Juvenile Instructor, 15 Aug. 1892, pp. 492–93).

Panapos
Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagpangita og mga paagi nga mahimong labaw ka

epektibo nga mga magtutudlo sa banay. Isugyot nga ang batan-ong mga lalaki mohisgut
sa ighahatag nga basahon “Mga Pagtuki sa Kasulatan” uban sa ilang mga ginikanan ug sa
ilang kauban sa pagtudlo sa banay alang sa mga ideya.

Ang mga kasulatan diha sa ighahatag nga basahon sa tinuyo nagpasabut ngadto sa mga
katungdanan sa mga magtutudlo diha sa Aaronic nga Pagkapari. Bisan pa niana, ang mga
pari aduna sa tanang mga katungdanan sa mga magtutudlo ug pipila ka mga dugang, ug
ang mga deakono moabag sa mga magtutudlo kon tawgon.

Pahinumdum ngadto
sa tigtambag
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Mga Pagtuki sa Kasulatan

D&P 20

53. “‘Ang katungdanan sa magtutudlo mao ang pagbantay diha sa simbahan sa kanunay, ug
magpaduol ug maglig-on kanila;

Katungdanan sa magtutudlo: Hinumdumi nga kini gihatag sa Ginoo sa iyang kaugalingon
mismo.

Pagbantay: Ang pagtudlo sa banay maoy usa ka paagi sa usa ka magtutudlo nga makabantay.

Kanunay: Ang usa ka pagduaw sa usa ka bulan kanunay ba?

54. “Ug ang pagtan-aw nga walay kadautan diha sa simbahan, ni kapintas sa usag usa, ni pamakak,
paglibak, ni pagsulti og mga dautan;”

55. “Ug ang pagtan-aw nga ang Simbahan magkatigum sa kanunay, ug usab ang pagtan-aw nga
ang tanan nga mga sakop naghimo sa ilang katungdanan.”

56. “Ug siya mangulo sa mga katiguman kon walay motambong nga anciano o pari—”

57. “Ug pagatabangan kanunay, sa iyang tanan nga mga katungdanan sa simbahan, sa mga
deakono, kon ang panahon gikinahanglan.”

Pagtan-aw nga: Kini mao ang “pagbantay” nga bahin sa pagtudlo sa banay. Linyahi ug butangi
og numero ang pito ka mga butang ang Ginoo miingon sa pagbantay.

Paglibak, o pagsulti og mga dautan: Giunsa nga kini nga mga bersikulo ug ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan motabang kanato sa pagsabut unsa ang gipasabut sa paglibak o pagsulti og
mga dautan.

58. “Apan ni mga magtutudlo ni mga deakono adunay pagtugot sa pagbunyag, pagpangalagad sa
sakramento, o pagpandong sa mga kamot;”

59. “Sila, bisan pa niana, magpasidaan, magpatin-aw, mag-awhag, ug magtudlo, ug magdapit sa
tanan sa pagduol ngadto kang Kristo.”

Magpatin-aw: Kini nagkahulogan sa pagpanalipod o pagpasabut og lawum.

Mag-awhag: Kini nagkahulogan sa lig-on nga pag-aghat.

Linyahi ug ipadayon ang pagbutang og numero sa lima ka mga butang nga ang mga
magtutudlo mobuhat.
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TUMONG Matag batan-ong lalaki makaila ug maninguha sa paglikay sa makapaubos nga mga
impluwensya sa medya sa iyang kinabuhi.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. (Mahimog sundon o dili.) Pag-andam og usa ka pinabukalan nga itlog, puti kon
mahimo; usa ka sudlanan nga puno og igong tubig aron sa pagtabon sa itlog; usa ka
kutsara; ug pangkolor sa pagkaon alang sa pasundayag. Usa ka kutsara nga suka diha
sa tubig motabang sa itlog sa pagtapat sa kolor nga labawng maayo.

3. Pag-andam og tulo ka mga poster gikan sa tulo ka mga seksyon sa “Mga Sumbanan
alang sa Pagtimbangtimbang sa mga Impluwensya sa Medya,” nga makit-an sa
katapusan sa leksyon. Kini mahimong masulat diha sa pisara kon ikaw makapahiluna sa
pagpadayag og usa lamang ka seksyon matag higayon.

4. Pag-andam og kopya sa ighahatag nga basahon “Mga Sumbanan alang sa
Pagtimbangtimbang sa mga Impluwensya sa Medya” alang sa matag batan-ong lalaki.

5. Rebyuha ang tambag kalabut sa medya diha sa mga pahina 11 ug 12 sa Alang sa Kalig-
on sa mga Kabatan-onan.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Makapaubos nga mga Impluwensya sa Medya Mao ang Pipila sa Labing

Gamhanan nga Kahimanan ni Satanas
Panaghisgutan • Unsa ang mga produkto sa inyong panimalay nga inyong mahinganlan nga malagmit

mahimong mapuslanon ug makadaot? (Mga igpapatay sa gagmayng mga mananap, mga
pasirit, mga kemikal, mga abag sa paglimpyo, gasolina, mga tambal.)

• Giunsa nga kining mga produkto mapuslanon?

Taposa nga kini sila mahimong mapuslanon o makadaot mag-agad kon unsaon sila
paggamit.

Pagdibuho og kalabera nga ulo ug gikuros nga mga bukog diha sa pisara.Pisara ug
panaghisgutan



• Unsa ang anaa sa inyong hunahuna kon kamo makakita niining malukpanon nga
simbolo nga ngalan sa produkto? (Kini usa ka tataw nga pasidaan kon unsa ang mahitabo
sa pisikal nga lawas kon ang makahilo nga materyal dili husto ang paggamit.)

Ipasabut nga adunay laing mga butang sa atong mga kinabuhi nga makahimo sa duha
nga mapuslanon, makapabayaw, ug makapalig-on o makadaot ug gani makapatay sa
atong mga espiritu. Bisan tuod ang pipila ka mga impluwensya wala magdala og kalabera
nga ulo ug gikuros nga mga bukog, kita nasayud nga sila mahimong makadaot tungod
kay ang mga propeta makanunayon nga nagpasidaan kanato nga mahimong
magmabinantayon kanila.

• Unsa kaha sa inyong hunahuna kini nga mga impluwensya?

Tugoti og higayon ang batan-ong mga lalaki sa paghunahuna o pagkomentaryo. Dad-a
sila sa pagsugyot sa mga impluwensya sa pangmasa nga medya, sama sa mga magasin,
musika, telebisyon, ug mga sine. Isulat ang mga sugyot sa batan-ong mga lalaki diha sa
pisara.

• Unsaon nga kini mahimong magamit alang sa maayo?

• Unsaon nga sila malagmit makadaot? (Sila gigamit alang sa imoral ug mahilas nga mga
katuyoan.)

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan sa Unang Kapangulohan:

“Adunay daghang ebidensya sa makadaot nga epekto sa pagkahilas. . . .

“Kami. . .mabalak-on sa hilabihan kalabut niining nagtubo nga pagkahilas nga giimprinta,
diha sa rekord ug tape, sa telebisyon, ug sa mga sine. . . .

“Kami. . .mag-awhag sa tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa. . .paglikay sa
makapaubos nga mga butang sa bisan unsa nga iyang daghang malimbungon nga mga
porma” (First Presidency statement, Church News, 7 Oct. 1972, p. 5).

• Unsa ang makadaot nga mga epekto nga inyong gihunahuna nga malagmit mahinabo
gikan sa dyeta sa masugyoton nga musika, malaw-ay nga mga magasin, imoral nga mga
sine ug mga salida sa telebisyon, ug tabako ug alkohol nga mga pagmantala?

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga ang mga hunahuna nga gitisok
diha sa alimpatakan magpabilin diha sa kahangturan. Ang dautan nga mga hunahuna
mopatumong sa paghimo kanato nga dili mobati kon unsa ang maayo ug dautan. Sila
mopagawas sa nagpundok nga maayong mga ideya, ug ang Espiritu Santo dili
makapabilin uban kanato.

Kinutlo Si Presidente Spencer W. Kimball mipasidaan kanato sa pipila ka mga kakuyaw nga
mosangput gikan niining mga pagpabantang sa nagkadunot nga mga impluwensya sa
medya: “Sa pagkatinuod ang makalilisang nga hitabo. . .kadaghanan magsugod uban sa
pagbisita sa [usa ka malaw-ay] nga sinehan o paggunit sa mahilas nga magasin. Ang dalan
paingon sa mabug-at nga mga sala sa panghilawas sa dili minyo, pagpanapaw, ug
panaglambigit sa susamang sekso magsugod, usab, uban sa pagtan-aw sa pipila sa mga
programa sa pakighilawas ug kapintas nga karon gisalida sa telebisyon, naglakip sa mga
programa sa telebisyon” (sa Conference Report, Oct. 1976, p. 6; o Ensign, Nov. 1976, p. 6).

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga ang mga epekto sa makapaubos
nga mga impluwensya mahimong dili mahitabo ang tanan sa makausa. Kita motugot sa
atong mga kaugalingon sa hinayhinay nga espirituhanong pagkakutkot, sa tinagidyot, sa
matag adlaw, sa matag semana, hangtud nga kita mabutaan sa kamatuoran, dili na
mobati sa Espiritu sa Ginoo, ug magapos sa dautang mga impluwensya nga modala
ngadto sa sala.

Poster Ipakita ang poster nga giulohan “Mga Kahimanan ni Satanas,” o kuhai sa tabon ang unang
lista diha sa pisara.

Si Presidente Spencer W. Kimball mihulagway giunsa pagkahitabo niining espirituhanong
pagkakutkot: “Si Lucifer sa iyang yawan-on nga mga pamaagi molingla sa dili
mabinantayon ug mogamit sa matag himan sa iyang pagmando. . . .

“Siya mogamit sa iyang [ipatan-aw ngadto sa mga puntos diha sa poster] [1]
pangatarungan aron sa paglibog ug sa iyang [2] paghatag og katarungan sa pagguba.
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Siya [3] motuis sa mga kahulogan, [4] moabli sa mga pultahan og gamay matag higayon,
ug [5] modala gikan sa labing putli nga kaputi ngadto sa tanang mga landong sa abohon
ngadto sa kinaituman” (“President Kimball Speaks Out on Morality,” Ensign, Nov. 1980, p.
94; mga numero gidugang).

Hisguti ang “mga kahimananan” nga nalista.

Aron sa pagpakita giunsa sa mga kahimanan o mga pamaagi ni Satanas sa tinuoray
makaapekto kanato, sa ginagmay, himoa ang mosunod nga pasundayag. Itunlod ang usa
ka pinabukalan nga itlog sa pangkolor sa pagkaon makausa lamang. (Kini malagmit
nagrepresentar nga nagtan-aw sa usa ka malaw-ay nga hulagway.) Ang itlog nakoloran og
dyotay. Dayon ibalik ang itlog sa pangkolor, kutsarahon ang likido niini sa daghang mga
higayon. (Kini malagmit ang dili maayo nga mga komedya, usa ka malaw-ay nga sine, usa
ka masugyoton nga awit.) Ipakita sa batan-ong mga lalaki nga sa matag higayon ang itlog
tabonan sa pangkolor sa pagkaon, ang kabhang mahimong labaw ka maitum.

• Diin ang ingon niana nga pagpadayon nga pagpabantang modala?

Ipasabut nga ang batan-ong mga lalaki mahimong maghunahuna, “Unsa ang mahimo
niining tanan ngari kanako? Ako dili gayud motugot nianang butanga nga mousab kanako.
Ako labaw pa ka lig-on kaysa niana.”

• Unsay sayop uban niining matang sa panghunahuna?

Ipasabut ngadto sa batan-ong mga lalaki nga sila mahimong maghunahuna nga kining
mga butanga dili sa kaugalingon makaapekto kanila ingon man nga kini makaapekto
ngadto sa uban. Bisan pa niana, kini mahimong usa ka matang sa butang, ingon nga
gisugyot ni Presidente Kimball. Ang negatibo nga mga epekto niining mga butanga
mahimong dili mabantayan hangtud nga sila daw imposible nga matangtang.

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang 2 Nephi 28:20–22 ug Moroni 9:20.

• Unsa ang gipasabut niini nga “walay baruganan, ug pagbati”?

• Unsaon nga kita mahimong hilabihan nga pagkaanad nga anaa niining mga
impluwensya libot kanato nga kita mawad-an sa atong paghukom ingon sa unsa ang
makapaubos ug unsa ang maayo?

• Unsaon nga ang matarung nga mga sumbanan motabang kanato sa paglikay niining
laang?

Kita Kinahanglan Mohukom sa mga Impluwensya sa Medya ug Molikay Unsa ang
Makapaubos

• Unsa nga mga sumbanan nga kita makagamit sa paghukom kon ang usa ka butang
maayo ba o dautan?

Si Presidente Ezra Taft Benson mihatag sa pipila ka mga sumbanan aron magamit isip
mga sumbanan alang sa paghukom sa mga impluwensya sa medya. Bisan tuod siya
nagpasabut ilabi na sa mga basahon nga atong gibasa, ang susama nga mga sumbanan
mahimong magamit ingon man sa ubang medya.

Ipakita ang poster nga giulohan “Mga Sumbanan aron sa Paghukom sa mga Impluwensya
sa Medya,” o kuhai sa tabon ang mosunod nga mga sumbanan nga gisulat na diha sa
pisara:

“Karon, uban sa kadaghan sa mga basahon nga anaa, kini usa ka timailhan sa usa ka
tinuoray nga edukado nga tawo nga masayud unsa ang dili basahon. . . . Ingon sa
gitambag sa inahan ni John Wesley ngadto kaniya: ‘Likayi [1] ang bisan unsang
makapaluya sa imong katarungan, [2] makadaot sa pagkalumo sa imong konsensya, [3]
makalibog sa imong pagbati sa Dios, [4] makapawala sa imong tinguha alang sa
espirituhanong mga butang,. . .[5] makapauswag sa katungod sa lawas ibabaw sa
alimpatakan.’

“Ang kamatuoran nga ang basahon karaan wala kinahanglan nga mohimo niini nga
bililhon. Ang kamatuoran nga ang usa ka tagsulat misulat og usa ka maayong buhat wala
magpasabut nga ang tanan niyang mga basahon mga takus sa inyong panahon. Ayaw
himoa ang inyong alimpatakan nga usa ka labayanang dapit sa basura sa ubang tawo.

Poster ug
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Kini labawng malisud sa paglimpyo sa alimpatakan sa dunot nga mga pagbasa kaysa
paglimpyo sa lawas sa dunot nga pagkaon, ug kini labawng makadaot sa kalag” (“In His
Steps,” 1979 Devotional Speeches of the Year [Provo, Utah: Brigham Young University
Press, 1980], p, 61).

Hisguti ang matag usa niining lima ka mga matang sa mga epekto diha sa alimpatakan, sa
konsyensya, ug pagkaespirituhanon. Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut
nga ang nagkadunot nga mga impluwensya sa medya makahimo nga maghinungdan sa
paghawa sa Espiritu Santo, mobiya kanato nga dili mapanalipdan.

• Unsaon ninyo sa paggamit kining lima ka mga sumbanan aron sa paghukom unsa ang
basahon o tan-awon?

Ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang Moroni 7:15–17.

• Unsa nga mga sumbanan nga kining kasulatan mihatag kanato aron sa paghukom sa
mga pasundayag sa sine o telebisyon?

• Unsaon nga kita makalikay sa ingon nga mga impluwensya sa sinugdanan?

• Unsa ang atong mabuhat kon kita napabantang sa dautan ug makapaubos nga mga
impluwensya?

Poster ug kinutlo Ipakita ang poster nga giulohan “Unsaon sa Paglikay sa Makapaubos nga mga
Impluwensya.”

Si Obispo H. Burke Peterson mihatag sa mosunod nga tambag:

“ ‘Kinahanglan walay mga. . .[imoral] nga mga sine nga atong apilan sa pagtan-aw ug
pagsultihanay. Kinahanglan gayud walay malaw-ay nga mga magasin, mga hulagway, o mga
sugilanon. . . . Ikaw ba adunay kaisug sa paggawas gikan sa malaw-ay. . .nga sine o ikaw
ba motan-aw ug maminaw, ug mosugyot sa imong kaugalingon, ‘Kini molabay ra dayon,’ o
‘Ang tanan naghimo niini, kini kinahanglan gayud usa ka madawat nga matang sa
lingawlingaw’? Ikaw ba adunay kaisug sa pagsalikway gikan sa imong panimalay sa pipila
ka mga pasundayag sa sine nga puno sa masugyoton nga sekswal nga panagsultihanay—
ug gani mga kasinatian? Ikaw ba naghunahuna sa dili pa dugay unsa ka epektibo kining
mga pasundayag nga modulot gani sa labing lig-on nga mga espiritu?. . . Kita kinahanglan
gayud dili mopakaon sa atong mga kaugalingon og pagkaon nga basura!” (sa Conference
Report, Oct. 1980, pp. 56–57; o Ensign, Nov. 1980, pp. 38–39; mga italik gidugang).

Hangyoa ang batan-og mga lalaki sa paghunahuna niining mga ideya isip mga giya o
posible nga mga sulbad sa mga problema sa mosunod nga mga pagtuon sa kahimtang.

Si David gidapit og salo-salo diin ang videocassette tape ipasundayag. Iyang nahibaw-an
og una nga ang sine malaw-ay, ug siya nakahimo sa pagdani sa iyang mga higala sa pag-
ilis niini. Apan sa ikaduha, sa susamang okasyon, si David wala mahibalong daan unsa
kaha nga lingawlingaw. Kadto usa ka sine nga nakadawat og labing maayo nga mga rebyu
diha sa pamantalaan, ug kadaghanan sa iyang mga higala nakakita na niini. Sa dihang sila
nagsugod sa pagtan-aw niini, si David nakadungog og pinulongan ug nakakita og mga
talan-awon nga nakapahimo kaniyang dili hamugaway.

• Unsa ang kinahanglan nga buhaton ni David ubos niining mga kahimtang?

Usa sa labing suod nga higala ni Kelly daw kanunay nga naggamit sa iyang bag-o nga
headphones diin siya naminaw sa iyang paborito nga estasyon sa radyo. Usa ka adlaw
siya ug si Kelly nagsultihanay kalabut sa matang sa musika ang mao nga estasyon
mapadayonon nga nagpatugtog. Si Kelly nangutana ni David nganong siya maminaw niini
nga ang mga pulong sa kadaghanan sa musika nagsugyot og imoralidad sa daghang
mga matang. Si David mitubag nga siya ganahan sa tagaktak ug sa mga tunog sa musika
ug hinoon wala kaayo magtagad sa mga pulong.

• Unsa ang malagmit nga epekto sa mga pulong diha ni David bisan tuod siya wala
magtagad sa pagpaminaw niini? Unsa ang malagmit isulti ni Kelly ngadto ni David?

Giyahi ang batan-ong mga lalaki ngadto sa mga tubag nga dili makapahimangod sa uban.
Sila kinahanglan nga makat-on unsaon sa pagpatunhay sa ilang kaugalingon nga mga
sumbanan sa walay pagsaway sa uban.

Mga pagtuon sa
kahimtang ug
panaghisgutan
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Ang amahan sa usa ka banay mitelepono sa sinehan diin ang usa ka sine nagpasundayag
nga ang ilang banay nagplano nga motan-aw. Siya gisultihan sa tigdumala nga kini
“madawat nga panglingawlingaw sa banay.” Sa dihang sila miabut, ang labing una nga
pasundayag mao ang usa ka dayag kaayo nga panglawak katulganan nga pasundayag.
Ang tibuok banay migawas sa sinehan.

• Unsa ang gitudlo niini nga amahan sa iyang mga anak?

• Unsa nga kahimanan ang gigamit ni Satanas?

Si Ross, uban sa pipila ka mga higala, miduaw ni Pablo, usa ka batang lalaki kinsa bag-
ohay pa lang mibalhin ngadto sa kasilinganan. Si Pablo mikab-ot sa hunos sa iyang
aparador ug nagdala pagawas sa pipila ka dayag kaayo nga malaw-ay nga mga magasin.
Siya miingon, “Tan-awa kini!”

• Unsa ang kinahanglan isulti ug buhaton ni Ross?

• Nganong kini daw malisud?

Si Presidente Benson miingon, “Pagbantay nga pipila sa labing dako nga mga pakigbugno
nga inyong atubangon pagabugnoon diha sa sulod sa hilum nga mga lawak sa inyong
kaugalingon nga kalag” (In His Footsteps, p. 60).

Usahay kita lamang ang tawo nga nagtan-aw sa pasundayag sa telebisyon o nagtan-aw
sa butanganan sa magasin diha sa tindahan. Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa
paghinumdum sa hilum unsa nga mga pasundayag sa telebisyon ang ilang gitan-aw kon
walay laing tawo diha sa panimalay.

• Unsa nga kahimanan ang gigamit ni Lucifer aron sa pagdani kaninyo sa pagtan-aw og
usa ka butang nga malaw-ay diha niini nga mga kahimtang?

Kon ikaw adunay panahon, ikaw mahimong mohisgut motambag kalabut sa medya diha
sa mga pahina 11 ug 12 sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

Panapos

Ang impluwensya sa kadaghanan nga medya layo ang maabut kay kini moabut diha sa
mga kinabuhi sa minilyon ka mga tawo. Kini mahimong usa ka dakong kusog sa maayo o
sa dautan. Kita kinahanglan mangita ug mopaluyo unsa ang maayo diha sa medya ug
molikay unsa ang makapaubos. Kita mahimong magkinahanglan sa pagpangita ug
mohulat alang sa tilinguhaon nga mga pasundayag ug mga basahon. Kita kinahanglan
nga mapilion diha sa unsa ang atong basahon, tan-awon, ug paminawon ug mobansay sa
pagpugong ug kinaugalingon nga disiplina sa mga pagpili nga atong himoon matag
adlaw.

Hagit Hatagi ang batan-ong mga lalaki sa mga kopya sa ighahatag nga basahon “Mga
Sumbanan alang sa Pagtimbangtimbang sa mga Impluwensya sa Medya.” Hagita sila sa
paggamit niini nga mga giya aron sa paglikay sa makapaubos nga mga impluwensya sa
media diha sa ilang mga kinabuhi. Isugyot nga sila mobutang niini nga ighahatag nga
basahon diha sa ilang inadlaw nga mga talaan. Awhaga ang batan-ong mga lalaki sa
pagrebyu kanunay sa tambag kalabut sa media sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan
aron sa pagtabang kanila sa paghimo og matarung nga mga pagpili.

Pasundayag sa
tigtambag

Kinutlo ug
panaghisgutan
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Mga Sumbanan alang sa Pagtimbangtimbang 
sa mga Impluwensya sa Medya

MGA KAHIMANAN NI SATANAS
Mogamit og mga katarungan aron sa paglibog.
Mogamit og mga pangagpas aron sa pagguba.
Mohatag og mga kolor sa mga kahulogan.
Moabli sa mga pultahan og gamay sa matag higayon.
Modala gikan sa labing putli nga kaputi pinaagi sa tanang mga kolor nga abohon ngadto sa
labing itom.
(Tan-awa sa Spencer W. Kimball, “President Kimball Speaks Out on Morality,” Ensign, Nov. 1980,
p. 94.)

MGA SUMBANAN ALANG SA PAGHUKOM SA MGA IMPLUWENSYA SA MEDYA
Molikay—
Sa bisan unsang mopaluya sa inyong katarungan.
Sa bisan unsang modaot sa pagkalumo sa inyong konsensya.
Sa bisan unsang mopalibog sa inyong pagbati sa Dios.
Sa bisan unsang mokuha sa imong tinguha alang sa espirituhanong mga butang.
Sa bisan unsang modugang sa pagtugot sa lawas ibabaw sa hunahuna.
(Tan-awa sa Ezra Taft Benson, “In His Footsteps,” sa 1979 Devotional Speeches of the Year
[Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1980] p. 61.)

UNSAON SA PAGLIKAY SA MAKAPAUBOS NGA MGA IMPLUWENSYA
Ikaw kinahanglan—
Dili motan-aw o mosulti kalabut sa salawayon nga mga sine.
Molikay sa malaw-ay nga mga magasin, mga hulagway, o mga sugilanon.
Dili maminaw sa musika uban sa masugyoton nga mga awit.
Adunay kaisug sa paggawas gikan sa malaw-ay nga sine.
Molikay sa mga pasundayag sa telebisyon nga adunay masugyoton nga mga panagsultihanay
ug mga kasinatian gikan sa inyong panimalay.
(Tan-awa sa H. Burke Peterson, sa Conference Report, Oct. 1980, pp. 56–57; o Ensign, Nov.
1980, 
pp. 38–39.)
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TUMONG Matag batan-ong lalaki magtinguha sa paggamit og limpyo ug angay nga sinultihan sa
tanang higayon.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan: mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.

2. Pag-andam gikan sa ighahatag nga basahon nga giulohan og “Upat ka mga Sugilanon”
og kopya sa matag usa sa upat ka mga sugilanon nga makit-an diha sa sinugdanan sa
leksyon. Pagtudlo og laing batan-ong lalaki aron moandam ug mobasa sa matag
sugilanon diha sa tigum sa pagkapari.

3. Isulat ang matag usa sa mosunod nga mga pakisayran nga kasulatan diha sa lain nga
piraso sa papel. Siguroha nga sila gibutangan og numero.

(1)Exodo 20:7

(2)D&P 63:61–62

(3)D&P 63:64

(4)Santiago 3:8–11

(5)Mateo 12:36–37

(6)Mateo 15:17–18

4. Ribyuha ang tambag kalabut sa pinulongan sa mga pahina 10 ug 11 sa Alang sa Kalig-
on sa mga Kabatan-onan.

MUBONG SULAT Ang Manluluwas mitudlo nga dili kon unsa ang gikaon sa usa ka tawo nga makapabuling o
makapahimo kaniya nga dili limpyo apan ang dautan nga mga hunahuna, mga pulong, ug
mga linihokan nga naggagikan sa iyang kasingkasing (tan-awa sa Mateo 15:17–18).

Kini nga leksyon kinahanglan mapahinumdum sa matag batan-ong lalaki nga kini
mahinungdanon sa pagpugong unsa ang iyang isulti ug nga ang pagpasipala, bastos nga
sinultihan, ug malaw-ay nga mga sugilanon o mga komedya walay luna sa bokabularyo sa
usa ka naghupot sa pagkapari.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Ang Pagpasipala nga Pulong usa ka Sakit
Sugilanon “Sa ting-init sa 1939, duha ka managhigala ug ako, kaming tanan mga magtutudlo sa

Aaronic nga Pagkapari, gisuholan diha sa usa ka kamalig sa pamutos sa Mesa, Arizona.
Samtang kami nagtrabaho kami nagsultihanay ug nagkataw-anay pag-ayo; apan, subo
nga isulti, nga ang pinulongan sa kasagaran bastos ug ang mga komedya makadaot.
Adunay ikaupat nga batan-ong lalaki sa among pundok, bisan tuod, kinsa wala moapil sa
mga pamalikas ug sa mga komedya, ug sa higayon sa pagkadaot sa tigpadala, ako
nangutana kaniya ngano. Ang iyang tubag sama sa naigo taliwala sa mga mata. Siya
miingon, ‘Ako nahisakop sa Simbahan sa Pentecostal. Kami wala magtuo nga kini
matarung sa paghimo niining mga butanga.’

“Sa tibuok buntag adunay kahilum, ug sa paniudto tulo ka naulaw nga Mormon nga mga
batang lalaki nangita og hilum nga dapit layo gikan sa uban. Ang kinatibuk-ang pagbati
mao, ‘Anaa kita, mga naghupot sa pagkapari sa Dios, ug kini manginahanglan og laing
usa ka tawo sa pagpakita og maayong panig-ingnan alang kanato. Unsa ang atong
buhaton kalabut niini?’ Kami nagkauyon dihadiha dayon nga kon adunay usa kanamo nga
mogamit og dautang pulong, ang laing duha mosumbag kaniya diha sa bukton.



“Adunay tulo ka batan-ong mga magtutudlo nga adunay sakit nga mga bukton sulod sa
makadiyot, apan kami milampos gayud sa pagtabang sa matag usa sa pagbunal niining
dautan nga batasan. Ako kanunay nga nagmapasalamaton tungod niana” (Richard T.
Harris, letter to the editor, Ensign, Jul. 1981, p. 73).

Mga sugilanon Ipabasa sa batan-ong mga lalaki ang gitudlo nang daan sa pagsaysay sa subo nga mga
kasinatian nga gisulti ni Presidente Spencer W. Kimball. Samtang ang batan-ong mga lalaki
maminaw hangyoa sila sa paghinumdum og susama nga mga kasinatian nga sila
malagmit aduna.

Sugilanon 1 “Ako bag-ohay pa nga mipunit og usa ka basahon, hilabihan kaayo ang pagkaylap,
girekomendar pag-ayo, usa ka labing himalitan, ug ang akong dugo namugnaw diha sa
pagpamalikas ug bastos nga mga sinultihan sa sulod niini, ug ako mikulo sa dihang ang
mga bida migamit sa ngil-ad nga paagi sa sagradong nga ngalan sa Dios” (“President
Kimball Speaks Out on Profanity,” Ensign, Feb. 1981, p. 4).

Sugilanon 2 “Usa ka pundok sa batan-ong mga magdudula sa basketball misakay sa bus nga akong
gisakyan. Sila daw nag-indigay uban sa usag usa aron sa pagsuta kinsa ang labing
mahilayon nga motunglo. Tingali sila nakakat-on niini gikan sa labaw ka tigulang nga mga
lalaki. Ako nasayud nga sila wala makaamgo pag-ayo sa kabug-at sa ilang mga pulong”
(“President Kimball,” p. 4).

Sugilanon 3 “Diha sa baybayon usa niana ka adlaw usa ka pundok sa mga batan-on mipadagan sa
ilang awto sa layo kaayo diha sa balas, ug kini nalubong og maayo. Ang tanan nilang
gitingub nga kusog daw dili paigo sa pagbira niini. Ako mitanyag sa pagtabang, apan ang
ngil-ad nga pinulongan nga ilang gigamit nakapasibog kanako” (“President Kimball,” p. 4).

Sugilanon 4 “Sulod sa niaging panahon ako nakatan-aw og drama nga gidula diha sa entablado sa
sinehan sa San Francisco. Ang dula nakatagamtam sa usa ka taas, mapadayonon nga
pasundayag sa New York. Apan ang mga aktor, dili takus sa pagpaluag sa mga liston sa
mga sandalyas sa Ginoo, nagpanamastamas sa iyang sagrado nga ngalan sa ilang
sagad, bastos nga pagsultihanay. Sila nagbalikbalik sa mga pulong sa mga dramatorgo,
mga pulong nga nagbalikas sa balaang ngalan sa ilang Magbubuhat. Ang mga tawo
mikatawa ug mipakpak, ug samtang ako naghunahuna sa tagsulat, sa mga magdudula,
ug sa mga tumatan-aw, ang pagbati miabut ngari kanako nga ang tanan apil sa krimen”
(“President Kimball,” p. 4).

Panaghisgutan Tugoti ang batan-ong mga lalaki sa pagsaysay og bisan unsang susama nga mga
kasinatian nga sila malagmit aduna.

• Unsa ang inyong gibati sa maong mga kahimtang?

Pipila sa batan-ong mga lalaki mahimong mopadayag nga kini hilabihan ka sagad nga sila
dili bation og bisan unsa. Kini nga reaksyon molig-on lamang sa imong sunod nga punto.

Sugilanon Ipasabut nga ang mosunod nga sugilanon gikan sa mga kasinatian ni Elder Boyd K. Packer.

“Pipila ka mga tuig ang milabay ako miadto uban sa usa ka igsoong lalaki aron sa
pagguyod sa naguba nga awto. Kadto usa lamang ka awto nga aksidente, ug ang awto
gibangkog; ang drayber, bisan tuod wala maunsa, gidala ngadto sa ospital aron tambalan
sa pagka-shock ug aron eksamenon.

“Pagkasunod buntag siya miabut aron sa pagkuha sa iyang awto, ganahan na kaayong
mopauli. Sa dihang siya gipakita sa pagkaguba, ang iyang pinugngang mga pagbati ug
kahimangud, tingali misamot tungod sa iyang dimalas, mibuto ang iyang grabe kaayo nga
pamalikas. Hilabihan ka law-ay ug kalait ang iyang mga pulong nga kini nakapaanad sa
mga tuig sa pagsulti uban sa pagpamalikas. Ang iyang mga pulong nadungog sa ubang
mga suki, uban kanila mga babaye, ug tingali nakatandog sa ilang mga dunggan nga daw
asido.

“Usa sa akong igsoong mga lalaki mikamang gikan sa ilalum sa awto, diin siya nagtrabaho
uban sa dakong yawi sa tornilyo. Siya nasuko pag-ayo, ug uban sa panghadlok nga hana
sa yawi sa tornilyo (mga mekaniko nahibalo nga ang 16-ka pulgada nga mapaigoigo nga
yawi sa tornilyo usa ka makalilisang nga hinagiban), siya mimando sa tawo sa pagpahawa
gikan sa mga palibut. ‘Kami wala magkinahanglan sa pagpaminaw nianang matang sa
pinulongan dinhi,’ siya miingon. Ug ang suki mibiya, labaw nga mitunglo og malaw-ay
kaysa una.
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“Sa hapon na kaayo nianang adlaw siya mipakita pag-usab, malumo, mahinulsulon, ug
naglikay sa bisan kinsa, iyang nakit-an ang akong igsoon nga lalaki.

“ ‘Ako didto ra gayud sa lawak sa hotel sa tibuok adlaw,’ siya miingon, ‘naghigda nga
naguol. Ako dili makasulti kanimo unsa ka dako sa akong kaulaw tungod sa unsa ang
nahitabo ganinang buntag. Ang akong pamatasan dili gayud mapasaylo. Ako
naghunahuna pag-ayo og pipila ka pagpangatarungan, ug ako nakahunahuna og usa
lamang ka butang sa akong tibuok kinabuhi, wala gayud, bisan kausa, nga ako gisultihan
nga ang akong pinulongan dili madawat. Ako kanunay nga nagsulti nianang paagiha. Ikaw
ang unang tawo kinsa sukad misulti kanako nga ang akong pinulongan dili maayo.

“Dili ba makapaikag nga ang usa ka tawo mahimo nga motubo ngadto sa pagkahingkod,
ang biktima sa maong ngil-ad nga batasan, ug wala gayud makatagbo og pagsupak?
Unsa gayud kita ka mainantuson, ug unsa gayud kita ka dali nga modawat sa paggamit sa
pamalikas ug malaw-ay nga mga pulong. Usa ka miaging kaliwatan nga mga tagsulat sa
mga pamantalaan, mga editor sa mga magasin, ug ilabi na ang mga tigbuhat sa mga sine
maayo kaayong mibadlong sa pamalikas ug law-ay nga mga pulong.

“Sa mabinantayon nga paagi (kita kanunay nga dad-on sa mabinantayon nga paagi), ang
pagpamalikas mihinay-hinay ug miduso paghinay ug mitulod sa iyang agianan nga walay
kalooy ngadto sa sine ug sa magasin, ug karon bisan gani ang mga pamantalaan
maimprinta og tinitik nga mga komentaryo, nga ang mga susama niini dili unta dawaton sa
kaliwatan kaniadto.

“Sama sa tawo diha sa talyer, kadaghanan kanato mahimong wala gayud masultihi unsa
ka bug-at ang sala sa pagpamalikas. Sa dili pa kita mahibalo niini kita mga biktima sa ngil-
ad nga batasan-–ug ang sulugoon sa atong dila” (sa Conference Report, Oct. 1967, pp.
126–27; o Improvement Era, Dec. 1967, p. 96).

Panaghisgutan • Giunsa sa imong hunahuna nga ang tawo makagamit sa pagpamalikas ug makalagot
nga pinulongan nga wala mahibalo nga kini nakasamok sa uban ug kini dili husto?

• Ngano nga daghan sa mga tawo kinsa nasakitan tungod sa pagpamalikas o dili angay
nga pinulongan dili mosulti ug bisan unsa ngadto sa nakalapas.

Itudlo nga, bisan tuod ang usa ka tawo mahimong kanunay mamalikas o mogamit og laing
dili angay nga pinulongan ug nga wala maghunahuna kalabut niini, kadtong naglibot
kaniya mohukom kaniya sa unsa ang ilang nadungog ug nakita. Sila mahimong wala
masayud og labaw kalabut kaniya ug sa iyang mga hunahuna kaysa pinulongan nga iyang
gigamit, ug ang tawo kinsa misulti ug misulat sa dili angay dili gayud makadasig ug
maanindot kaayo nga hunahuna.

Ikaw mahimong mobasa ug mohisgut sa tambag kalabut sa pinulongan sa mga pahina 10
ug 11 sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

Ang Atong Sinultihan Mopadayag Unsa ang Anaa sa Atong Kasingkasing

Ipasabut nga ang batan-ong mga lalaki karon motuki unsa ang gisulti sa Ginoo kalabut sa
pagpamalikas.

Hatagi ang matag batan-ong lalaki og usa sa mga pakisayran nga kasulatan nga imong
giandam. Ipapangita kanila ug pamarkahi ang dapit hangtud sila tawgon pagpabasa og
kusog.

Hangyoa nga basahon ang mga kasulatan 1 ug 2.

Isulat ang pulong kawang diha sa pisara.

• Unsa ang gipasabut sa kawang nga paggamit sa ngalan sa Ginoo?

Ang kawang nagpasabut nga walay tinuod nga bili o kamahinungdanon, walay sulod,
walay pulus, walay bili, walay gamit, walay maayong sangputanan. Isulat kining mga
pagpatin-aw diha sa pisara.

• Aduna bay bisag unsa niining mga pulong nga magamit ngadto sa Dios, atong Amahan,
o ngadto kang Jesukristo, nga atong Manluluwas?

Mga kasulatan, pisara,
ug panaghisgutan
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Pahinumdumi ang batan-ong mga lalaki nga ang paagi nga kita mogamit sa ngalan sa
Ginoo mopakita unsa ang atong bation kalabut kaniya, kita dili gayud motugot sa atong
mga kaugalingon sa pagbalikas sa iyang ngalan.

• Kanus-a ang angay nga paggamit sa ngalan sa Ginoo?

Hangyoa nga basahon ang kasulatan 3.

Hisguti kini nga bersikulo uban sa batan-ong mga lalaki, itudlo nga kita mahimong angay
nga mogamit sa ngalan sa Ginoo uban sa pag-amping kon kita adunay pagtugot sa
pagsulti diha sa iyang ngalan, sama sa matahuron nga pag-ampo ug kon ang Espiritu
nag-aghat kanato.

Kinutlo Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente Spencer W. Kimball: “Ang
pagsulti sa ngalan sa Ginoo uban sa balaang pagtahud kinahanglan gayud sa lunsay
mahimong kabahin sa atong mga kinabuhi isip mga sakop sa Simbahan. Sama pananglit,
kita, isip maayong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, dili motabako. Kita dili moinum. Kita
dili mogamit og tsa ug kape. Sa samang timaan, kita dili mogamit sa bastos nga
pinulongan. Kita dili motunglo o manamastamas. Kita dili mogamit sa ngalan sa Ginoo sa
kawang” (“President Kimball,” p. 5).

• Posible ba kini alang sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw sa paggamit kanunay sa
dili limpyo nga pinulongan ug magbaton og putli, nga kasingkasing? Nganong dili?

Ipabasa ug pahisguti sa batan-ong mga lalaki ang mga kasulatan 4, 5, ug 6 aron sa
pagtabang sa pagtubag niini nga pangutana.

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga ang atong mga baba mopagawas
unsa ang anaa sa atong mga kasingkasing. Ang putli nga kasingkasing dili mosulti og dili
limpyo nga mga pulong.

Kinutlo Sultihi ang batan-ong mga lalaki nga si Elder Bruce R. McConkie misulat nga “ang
pamalikas usa ka ebidensya sa usa ka masakiton nga kalag” (Mormon Doctrine, 2nd ed.
[Salt Lake City: Bookcraft, 1966] p. 602).

Ang Atong Sinultihan Mopadayag sa Atong mga Kahuyang

• Unsa ang kinaugalingon nga mga kahuyang nga mapadayag sa kabastos?

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Obispo H. Burke Peterson:

“Ang pipila mopakita o mopahayag og kinaugalingon nga kahuyang kon sila mosulti og
mga komedya o mga sugilanon kalabut sa lawas ug sa iyang mga kahimoan, kon sila
mokomedya o mohimo og masugyoton nga mga komentaryo kalabut sa mga babaye o
batan-ong mga babaye, kon sila walay pagtagad kalabut sa sagrado nga mga butang. . . .

“Ang pipila modugang niining kinaugalingon nga kahuyang kon sila mobasa o mosinati og
malaw-ay nga mga magasin, bastos nga mga sine o mga pasundayag sa telebisyon, o
magpabilin sa usa ka pundok diin dili limpyo nga mga panaghisgutan mahitabo. Matag
usa niini nga mga matang sa mga kasinatian mopaluya sa bisan unsang espiritu, mohimo
niini nga dili kaayo makahimo sa pagbarug sa nagdilaab nga mga pana sa kaaway” (sa
Conference Report, Oct. 1980, p. 56; o Ensign, Nov. 1980, p. 38).

• Unsa pay lain nga ang usa ka tawo mopadayag kalabut sa iyang kaugalingon kon siya
mogamit og dili limpyo nga sinultihan? 

Itudlo nga ang pagpamalikas aron sa pagpadayag sa atong mga kaugalingon mopadayag
sa atong kakulang sa kaugalingong pagpugong, sa atong kakulang sa kahanas sa
paggamit sa angay sa mga pulong aron sa pagpakigsulti, ug sa atong kakulang sa
pagpakabana sa uban.

Pahinumdumi ang batan-ong mga lalaki nga ang atong ngil-ad nga panig-ingnan sa unsa
nga daw kanato usa ka gamay nga kalapasan mahimong moawhag sa uban sa
pagpagaan sa ilang mga sumbanan diha sa labaw ka sersyoso nga mga butang. Isip mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw kita kinahanglan kanunay maninguha sa pagpuyo nga walay
pagbasol, aron sa paglig-on ug pagbayaw sa atong mga igsoon sa tanang paagi kon
mahimo.

Mga kinutlo ug
panaghisgutan

Mga kasulatan ug
panaghisgutan
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Si Elder Charles Didier miingon: “Ang mga pulong usa ka matang sa kinaugalingon nga
pagpahayag. Sila mopalahi kanato ingon man sama sa mga imprinta sa tudlo. Sila
moaninaw unsang matang sa tawo kita mao, ug mosulti sa atong kaagi, ug mohulagway
sa atong pamaagi sa kinabuhi. Sila mohulagway sa atong panghunahuna ingon man sama
sa atong kahiladman nga mga pagbati” (sa Conference Report, Oct. 1979, p. 35; o Ensign,
Nov. 1979, p. 25).

Kita Makapugong sa Atong Sinultihan sa Palibut

•Nganong pipila sa batan-ong mga lalaki mogamit og ngil-ad nga pinulongan?

Isulat ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara. Sila mahimong maglakip sa
batasan, wala maghunahuna sa iyang sayup, kulang sa kinaugalingon nga pagpugong,
pagpangita og pagtagad, pagpangita nga dawaton, wala masayud sa labawng maayong
paagi sa pagpahayag sa mga pagbati.

Ipabahin sa batan-ong mga lalaki sa hustong han-ay ang tulo ka kinatibuk-ang mga
katarungan nga ang batan-ong mga lalaki mogamit og ngil-ad nga pinulongan.

Hatagi og panahon sa paghisgut sa matag katarungan nga isugyot sa batan-ong mga
lalaki, mangutana sa matag kahimtang, “Nganong kini dili maayong katarungan?” Ang
batan-ong mga lalaki sa ilang mga kaugalingon makahatag sa mga tubag. Isulat ang ilang
mga tubag diha sa pisara.

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang problema sa ngil-ad nga pinulongan mahimong
motangtang? Kinaugalingon nga pagsalig, pag-ampo, pagsag-ulo sa mga kasulatan ug
mga himno, pagtuon sa kasulatan, pagpunting sa positibo ug makapabayaw nga mga
hunahuna, kinaugalingon nga pagpugong, pagpangita og labaw ka makatabang nga mga
paagi sa pagkuha og pagtagad.)

Ipasabut nga kon ang problema mao lamang ang ngil-ad nga kinaiya nga buot putlon sa
batan-ong mga lalaki, si Elder Packer mitanyag og usa ka sugyot—nga sila mouyon sa
pagbayad sa usag usa og pihong kantidad sa salapi sa matag higayon nga sila mogamit
og ngil-ad nga pinulongan (tan-awa sa Conference Report, Oct. 1980, p. 57; o Ensign,
Nov. 1980, p. 39).

Sugilanon ug hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagpakita og maayong panig-ingnan pinaagi sa
paggamit og limpyo ug angay nga sinultihan sa tanang higayon ug sa pagpaabut og
susama gikan sa uban. Basaha ang mosunod nga sugilanon nga gisulti ni Elder Dallin H.
Oaks:

“Ang Basahon ni Mormon nagtudlo kanato nga kon kita dad-on atubangan sa hukmanan
sa Dios” ang atong mga pulong mohukom kanato. . .ug ang atong mga hunahuna usab
mohukom kanato (Alma 12:14). Kita kinahanglan moila sa pagpamalikas ug pagkabastos
alang sa unsa nga sila mao. Sila mga sala nga naglain kanato gikan sa Dios ug mopiang
sa atong espirituhanon nga mga pagsagang pinaagi sa pagbiya sa Espiritu Santo gikan
kanato.

“Kita kinahanglan modumili. . .gikan sa tanan nga maong mga pagpahayag.”

Kita usab makaawhag sa atong mga kauban sa paghimo og susama. Kon kita adunay
kaisog sa paghimo og mahigalaon nga hangyo. . .kita kadaghanan makadawat og
matinahuron ug mauyonon nga tubag. Ang among minyo nga anak nga babaye kinsa
nagpuyo sa Illinois adunay ingon nga kasinatian. Samtang siya mipuli sa iyang pagmaneho
sa sakyanan sa napulog duha ka tuig nga mga panuigon sa pagpauli gikan sa dula nga
soccer, ang iyang sabaan nga mga pasahero mipuno sa hangin uban sa pagpamalikas.
Sa kalig-on, apan uban sa maayong gawi, siya misulti sa mga batang lalaki, ‘Sa among
banay kami mogamit lamang niana nga ngalan kon kami mosimba, busa kami mohangyo
kaninyo, palihug ayaw og isulti kana nga ngalan sa walay pagtahud diha sa among
sakyanan.’ Ang batang mga lalaki dihadiha dayon mituman, ug unsa pa gani ang labawng
makapahingangha, kadaghanan kanila mahinumdum gihapon sa sunod nga iyang
pagmaneho“ (sa Conference Report, Apr. 1986, p. 65; o Ensign, May 1986, p. 52).

• Unsaon nato pagtudlo ang atong mga kaedad sa walay pagpasakit kanila?

Pisara ug
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Ipasabut nga kon kita nakahukom unsa ang atong tugotan o dili tugotan, ang uban
madasig sa pagsunod sa atong panig-ingnan. Kita makahatag sa atong posisyon uban sa
maayo sa mahigalaon nga paagi, magmainampuon sa dili pagpakaulaw o paghimo nga
dili mahinungdanon ang nakalapas.

Kalihokan Usa ka pundok sa batan-ong mga tawo gikan sa Sidlakang Istaka sa Heber Utah
nakahukom nga aduna silay mabuhat kalabut sa tanang pamalikas sa ilang komunidad.
Sila nagplano og mga kutay sa mga kalihokan aron sa pagpatuman sa ilang kampanya
ngadto sa atensyon sa mga tagalungsod nga mga tawo. Sila naggamit og mga butones
ug nagsul-ob og mga T-shirt nga adunay mga inisyal nga “P.P.K.,” nga nagkahulogan ug
“Paghunong sa Pagpamalikas nga Kinaiya. Sila nakigsulti sa mga klase sa Primarya,
mihimo og mga parada sa karo, mihimo og indigay sa poster, ug mihimo og piging alang
sa bisag kinsa nga wala manumpa sa panahon sa pagkampanya. Ang tibuok kampanya
gitapos uban sa tigum sa pagpamatuod. Daghang mga tawo ang naapektuhan ug usa ka
pagdumili sa pagpamalikas nga kinaiya ang misangput (tan-awa sa ”Concerned Youth
Launch Campaign to Stop Profanity,“ Church News, 21 Oct. 1978, p. 11).

Bahina ang korum ngadto sa gagmay nga mga pundok sa tulo o upat ug hatagi sila og
pipila ka mga minuto alang sa sesyon sa pagpakutaw sa utok. Ang ilang hagit mao ang
pagtubag sa pangutana, “Unsa ang imong buhaton aron sa pagtabang sa imong
kaugalingon ug sa uban sa paggamit og limpyo nga pinulongan?” isilsil sa hunahuna ang
mga sugyot sa ibabaw ug ang tambag sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

Panapos
Hagit Kon ang panahon motugot ipakigbahin sa batan-ong mga lalaki ang mga ideya gikan sa

ilang mga sesyon sa pagpakutaw sa utok. Hagita sila sa pagpunit og usa o duha ka mga
ideya aron sundon sulod sa semana.
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Upat ka mga sugilanon

Sugilanon 1

“Ako bag-ohay pa mipunit og usa ka basahon, hilabihan kaayo ang pagkaylap, girekomendar pag-
ayo, usa ka labing himalitan, ug ang akong dugo namugnaw diha sa pagpamalikas ug bastos nga
mga sinultihan sa sulod niini, ug ako mikulo sa dihang ang mga bida migamit sa ngil-ad nga paagi sa
sagradong ngalan sa Dios” (“President Kimball Speaks Out on Profanity,” Ensign, Feb. 1981, p. 4).

Sugilanon 2

“Usa ka pundok sa batan-ong mga magdudula sa basketball misakay sa bus nga akong gisakyan.
Sila daw nag-indigay uban sa usag usa aron sa pagsuta kinsa ang labing mahilayon nga motunglo.
Tingali sila nakakat-on niini gikan sa labaw ka tigulang nga mga lalaki. Ako nasayud nga sila wala
gayud makaamgo pag-ayo sa kabug-at sa ilang mga pulong” (“President Kimball,” p. 4).

Sugilanon 3

“Diha sa baybayon usa niana ka adlaw usa ka pundok sa mga batan-on mipadagan ka ilang awto
sa layo kaayo diha sa balas, ug kini nalubong og maayo. Ang tanan nga ilang gitingub nga kusog
daw dili paigo sa pagbira niini. Ako mitanyag sa pagtabang apan ang ngil-ad nga pinulongan nga
ilang gigamit nakapasibog kanato” (“President Kimball,” p. 4).

Sugilanon 4

“Sulod sa miaging panahon ako nakatan-aw og drama nga gidula diha sa entablado sa sinehan sa
San Francisco. Ang dula nakatagamtam sa usa ka taas, mapadayonon nga pasundayag sa New
York. Apan ang mga aktor dili takus sa pagpaluag sa mga liston sa mga sandalyas sa Ginoo,
nagpanamastas sa iyang sagrado nga ngalan sa ilang sagad, bastos nga pagsultihanay. Sila
nagsublisubli sa mga pulong sa mga dramatorgo mga pulong nga nagbalikas sa balaang ngalan sa
ilang Magbubuhat. Ang mga tawo mikatawa og mipakpak, ug samtang ako naghunahuna sa
tagsulat, sa mga magdudula, ug ang mga tumatan-aw, ang pagbati miabut ngari kanako nga ang
tanan apil sa krimen” (“President Kimball,” p. 4).

219

Leksyon 47



Pagpadayon sa Matarung 
nga mga Sumbanan

TUMONG Ang matag batan-ong lalaki makasabut nga siya kinahanglan makakat-on kalabut sa
kalibutan nga naglibut kaniya ug moapil niini apan dili moambit sa iyang pagkakalibutanon,
pagkadautan, ug sa sala.

PAGPANGANDAM Mga materyal nga gikinahanglan:
1. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
2. Mga lapis alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

MUBONG SULAT Usa sa labing dako nga mga hagit alang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang
paghupot nga lig-on sa mga sumbanan sa ebanghelyo diha sa kalibutan nga nagkaanam
ug nagkadugang sa kadautan. Apan ang tubag dili ang paglain sa atong mga kaugalingon
gikan sa kalibutan. Kita gisultihan nga mahimong usa ka kahayag alang sa kalibutan, nga
aktibong miapil sa maayong mga hinungdan, ug maninguha sa pagtabang nga ang
pagkamatarung mapatunhay sa atong mga nasud ug mga komunidad. Kini nga leksyon
mao ang pagtabang sa batan-ong mga lalaki nga makakita unsaon nga sila mahimong
maanaa sa kalibutan ug sa gihapon magpabilin nga gawasnon gikan sa iyang
pagkadautan.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Kita Kinahanglan nga Maanaa sa Kalibutan apan Dili Iya sa Kalibutan

Idibuho ang mosunod nga tsart diha sa pisara:

• Unsa ang mensahe niini nga diagram sa pisara? (Ang mga sumbanan sa kalibutan layo
nga nag-irug palayo gikan sa mga sumbanan sa Simbahan. Ang mga sumbanan sa
Simbahan nagpabilin nga kanunay samtang ang kalibutan nahimong labaw ka dautan.)

Isulat diha sa pisara Maanaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan.

• Unsa ang gipasabut nga mahimong maanaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan?

Pasugyuta og mga tubag ang batan-ong mga lalaki, ug dayon hangyoa sila sa pagbasa
ug pagmarka sa Mateo 5:14–16.

• Sa unsang mga paagiha nga kita mahimong kahayag ngadto sa kalibutan?

Ipasabut nga gatusan ka mga tuig ang milabay sa Europa, usa ka pundok sa tawo
nagtukod sa ilang kaugalingon nga relihiyosong han-ay sa taas nga mga kabukiran. Didto

Pasundayag sa
tigtambag
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sila nagtrabaho, nagtuon, ug labaw sa tanan, nagpalayo sa ilang mga kaugalingon gikan
sa nahibilin sa kalibutan. Sila walay labut uban sa gawas sa kalibutan. Sila nakahukom nga
sila makaalagad Dios sa labing maayo pinaagi sa pagpalayo sa ilang mga kaugalingon
gikan sa nahibilin sa katilingban ug pinaagi sa pagtuon sa karaang mga kasulatan uban
kanila. Sila nagtukod og lig-on nga mga kapuy-an, nagtanum og mga prutasan ug mga
tanaman, ug migamit sa ilang mga adlaw sa pagbasa ug pagkopya sa karaang mga
teksto. Dinhi sila mipuyo, mitrabaho, ug namatay, nagtinguha sa paglikay sa pagpakigkita
uban sa nahibilin sa kalibutan.

• Sa dihang si Jesus dinhi sa kalibutan, siya nagpalayo ba sa iyang kaugalingon gikan sa
dautan?

• Unsa ang gitudlo ni Jesus sa iyang mga Apostoles kalabut sa pagkaanaa sa kalibutan?

Aron sa pagtubag niini nga pangutana, basaha ang pag-ampo ni Jesus alang sa mga
Apostoles sa Juan 17:15–18.

Tabangi ang batan-ong mga lalaki nga makasabut nga sila kinahanglan mag-amping sa
ilang mga kapunongan. Sila kinahanglan dili magbaton og kinaiya nga sila labaw pa ka
maayo kaysa sa uban, apan sila kinahanglan dili maapil uban sa dautan nga mga butang.
Sila kinahanglan mopakita og maayong panig-ingnan alang sa tanan kinsa nakakita kanila.

Basaha o isaysay ang mosunod nga sugilanon, nga gisulti sa usa ka amahan kalabut kon
giunsa sa iyang anak nga lalaki nga mahimong anaa sa kalibutan apan dili iya sa
kalibutan. Samtang ang anak nga lalaki anaa sa taas nga tulunghaan, siya ug ang iyang
banay milalin gikan sa Dakbayan sa Salt Lake, diin kadaghanan sa iyang mga higala ug
mga kauban mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ngadto sa Kentucky, diin adunay pipila
lamang ka mga sakop sa Simbahan. Ang iyang amahan sa kaulahian misulat niini kalabut
sa kasinatian:

“Kami miabut sa Kentucky sa igo lamang nga panahon sa pagsugod sa iyang ikaduhang
tuig sa taas nga tulunghaan diha sa kinadak-ang tulunghaan sa lalawigan. Ang iya lamang
nga mga kaila mga tulo o upat ka ubang Mormon nga mga batan-on kinsa iyang
nahibalag mga usa ka semana ang miagi o labaw diha sa simbahan. Samtang ang pipila
ka mga semana milabay siya nagpunting og maayo sa iyang mga pagtuon, ug ang iyang
mga grado nagpakita nga mga maayo kaayo. Apan ang iyang sosyal nga kinabuhi ang
mag-antus. Wala niya batia nga siya nahisakop didto. Siya walay tinuod nga mga
higala. . . . Siya mihurot sa daghan, daghang naghigwaos nga mga adlaw nangandoy nga
siya mahibalik uban sa iyang karaan nga mga higala.

“Siya nadismaya. Apan siya naglaum, tungod kay hapit na ang panahon alang sa
basketball team nga pagapilion. Siya piho gayud nga kini mao ang kahigayunan sa kalipay.
Siya naapil sa junior varsity team apan sa kadaghanan naglingkod diha sa bangko. . . . Ang
iyang ikaduhang tuig sa taas nga tulunghaan dili malipayon.

“Dayon miabut ang sinugdanan sa iyang ikatulong tuig sa taas nga tulunghaan. Siya
milambo og dako ug nagbansay og basketball sa tibuok ting-init. Daghan diha sa
tulunghaan nakabaton og respeto kaniya tungod sa iyang kanunayng ”A“ nga mga grado,
usa ka dili kasagaran nga butang nianang ingon nga basketball team. Siya nakabaton og
katagbawan niana, apan siya buot og katagbawan sa laing mga linya. Siya buot sa sosyal
nga katagbawan ug atlitiko nga katagbawan. Iyang gibati nga siya kinahanglan
mopamatuod sa iyang kaugalingon. Alang kaniya, ang dapit nga buhaton kana anha diha
sa dulaanan sa basketball.

“Ang panahon miabut alang sa varsity team nga pagapilion. Siya midula og maayo ug
naglaum nga maanaa sa unang lima ka mga magdudula kinsa modula sa kadaghanan sa
panahon. Siya malagsikon nga misulod sa dulaanan aron sa pagtan-aw nianang
mahinungdanon sa tanan nga lista nga ipapilit sa tigbansay. Siya mibarug apil sa uban
nagtan-aw sa mga ngalan. Siya mibasa gikan sa taas hangtud sa ubos. Ang iyang ngalan
wala gayud diha sa lista. Siya gipapahawa gikan sa team. . . .

“Siya mipauli sa panimalay nianang adlawa sa wala pa mahuman ang klase, miadto sa
iyang lawak ug nagpuyo didto. Ako nasayud sa dakong ka guol nga iyang giantus apan
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wala masayud unsaon sa pagtabang. Sa ikaduhang adlaw sa iyang mga kasub-anan, sa
lawum nang gabii ako mikanaog paingon sa iyang lawak. Ang iyang suga nagsiga pa ug
siya nagtan-aw sa kisame gikan sa iyang kahimtang nga naghigda sa iyang higdaanan.
Kami nag-istoryahanay. Kami nag-istoryahanay sulod sa taas nga panahon. Siya misugilon
kanako sa iyang dakong kasub-anan ug naglibog kon siya makabalik ba kaha sa
tulunghaan. Siya misulti kanako nga siya nag-ampo ug nangayo sa Ginoo sa pagtabang
kaniya nga moapil sa team. Ug karon siya miingon, ‘Ako nag-ampo alang sa kalig-on.’
Apan daw ingon nga walay panabang ug daw ingon nga walay paglaum. . . .

“Pagkataud-taud siya miingon kanako: ‘Papa, ako magsugod lamang gayud pag-usab.
Ako kinahanglan magpunting sa laing butang. Ako nasayud nga walay lain kinsa
makahimo niini alang kanako. Ako kinahanglan mobuhat niini alang kanako.’. . . Siya
mihingalan og usa sa mga anciano kinsa nag-alagad diha sa misyon. Siya mipadayon:
‘Ako kinahanglan mahimong sama kaniya. Ako kinahanglan makakat-on sa pagpahiyom
sama kaniya, ug mahigugma ug motagad sama kaniya. . . . Ako kinahanglan mobalik pag-
eskwela ug magsugod pag-usab.’ Kaming duha nangluhod nga nag-ampo, ug dayon ako
misulti kaniya sa akong gugma alang kaniya ug sa dakong garbo nga ako anaa diha
kaniya.

“Sa sunod adlaw siya miadto sa tulunghaan. Sulod nianang panahona siya midula og
basketball alang sa team sa Simbahan, diin siya usa ka sikat. Siya nagsugod sa pagbaton
og daghang mga higala diha sa tulunghaan. Siya daw nalingaw, ug siya mibalik ug
mipadayon sa pagpalambo sa iyang maayo kaayong mopakatawa. Samtang ang panahon
milabay ako nakadungog kaniya nga miingon sa samang mga butang sa: ‘Papa, kining
mga tawhana mga batid! Ako nahigugma niini nga tulunghaan. Ako nahigugma niini nga
lungsod ug ako nahigugma sa Kentucky. . . .’

“Ang sinugdanan sa iyang senyor nga tuig sa tulunghaan miabut. . . . Sila wala pa makapili
sa presidente sa mga tinun-an alang sa tuig. Siya nakahukom sa pagdagan
pagkapresidente. Pagkakaron siya adunay daghang mga higala. Siya nagpadayon sa
dakong kampanya nga gipasikad sa positibo, makapalingaw nga mga butang kalabut kon
unsaon nga siya makatabang sa tulunghaan nga mahimong labaw ka maayo nga dapit.
Siya napili uban sa dako kaayong mayoriya. Dayag na lang, siya naghinamhinam.

“Apan adunay usa ka katapusan nga damgo. . . . Siya buot nga mahimong anaa sa
basketball team. Ang tigbansay mipahibalo nga siya dili modala og bisan kinsang mga
senyor kinsa wala makadula isip mga junior. Hinoon siya ganahan sa mga junior diha sa
team kinsa makatabang kaniya sa umaabut. Busa daw ingon nga walay paglaum alang ni
Matt, kinsa usa ka senyor. Bisan pa niana siya nagbansay og dugay og sa kamaayo, ug
ang mga tawo kinsa mga sikat diha sa team nakakat-on sa paghigugma ug pagrespeto
kaniya.

“Sa dihang ang lista gipapilit, sa makausa na usab ang iyang ngalan wala makita. Ingon ka
dako sa iyang pagpaninguha sa pagtukod sa iyang kaugalingon sa ubang mga direksyon,
siya naguol na usab pag-ayo. Siya mipauli ug misulti kanako sa iyang mga problema.
Nianang higayona ako lumalargahay pa ug dili ako makabalik sulod sa lima ka mga adlaw.
Ang tanan nga akong mahimo samtang ako wala mao ang pag-ampo.

“Sa dihang ako nakauli na akong nahibaw-an nga si Matt wala sa amo. Siya atua
nagbansay sa basketball. Ako nangutana kon siya nagbansay ba diha sa Simbahan ug
ako gisultihan nga siya nagbansay diha sa tulunghaan. Mga samang panahona siya
miabut sa panimalay. ‘Unsay nahitabo nga nagbansay ka man uban sa team?’ ako
nangutan. ‘Misulti ka kanako nga ikaw gipapahawa gikan sa team.’

“ ‘Nan, Dad,’ siya mitubag, ‘ang mga tawo diha sa team silang tanan miadto sa tigbansay
ug misulti kaniya nga sila gusto kanako nga i-uban sa team. Ang tigbansay mihimo og usa
ka butang nga wala niya mabuhat kaniadto. Iya akong gipaapil sa team tungod kay ang
mga lalaki miingon, ‘Kami nagkinahanglan ni Matt.’ Sila mipasabut sa tigbansay, busa ako
anaa sa team. . . .’

“Si Matt nahiubos gihapon kalabut sa basketball tungod kay siya sa kasagaran naghulat
lamang nga makadula. Usa ka gabii diha sa tigum sa team ang projector naguba ug ang
mga film sa dula dili mopasundayag sumala sa giplanohan. Ang team ug ang tigbansay
milingkod na lang ug nag-istoryahanay. Si Matt daw mao ang nag-abiabi sa pundok. Sulod
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sa unang higayon ang tigbansay sa tinuoray nakahibalo kinsa si Matt. Pagkasunod dula
siya midula sulod sa labaw pa sa tunga sa dula. Sukad niadto siya mao ang pangunahang
magdudula sa daghang mga dula ug nakaangkon og pagtamud isip usa ka labing hawud
nga magdudula.

“Sa katapusan, panahon na sa gradwasyon. Siya napili sa paghatag og usa sa mga
pakigpulong. Ang makapahimuot diha sa pakigpulong maoy hinungdan sa hilabihang
pangatawa. Apan kini usab usa ka seryoso nga pakigpulong. Sa hapit na sa katapusan sa
iyang pakigpulong, siya misulti sa hingpit nga kalipay nga iyang nakaplagan—ang
kamainiton sa mga tawo, ang gugma nga iyang gibati alang sa ubang mga estudyante.
Siya mitapos uban sa pag-ingon: ‘Akong mahal nga mga higala, sa pipila ka mga adlaw
ang akong mga ginikanan ug ako mobalik na sa Utah. Sama sa inyong nahibaw-an ako
usa ka Mormon. Akong gitapos ang akong pakigpulong pinaagi sa paggamit sa dili
malimtan nga mga pulong sa bantugang Mormon nga propeta, si Brigham Young. Ang
iyang mga pulong mihulagway sa akong gibati. Ako nahigugma kaninyong tanan tungod
sa paagi sa inyong pagtagad kanako ug sa kasaya ug hingpit nga kalipay nga akong
gibati dinhi. Ug busa ako moingon kaninyo, sama sa kaniadto siya miingon, ‘Kini mao ang
dapit.’ Ang mga estudyante ug ang mga tawo mibarug ug mihatag kaniya og masipang
palakpakay” (George V. Durrant, Someone Special, Starring Youth [Salt Lake City:
Bookcraft, 1976], pp. 49--53).

• Giunsa niining batan-ong lalaki sa pagpuyo sumala sa tambag, “Maanaa diha sa
kalibutan apan dili iya sa kalibutan.”

• Unsa ang epekto sa imong hunahuna nga iyang nahimo sa ubang mga estudyante sa
iyang tulunghaan?

• Unsa ang epekto unta kon siya nahiubos pa alang sa iyang kaugalingon ug nahimong
nagpahiklin ug nag-inusara?

• Siya ba nagkinahanglan sa pagpaubos sa iyang mga sumbanan aron sa pagkab-ot sa
kalampusan?

• Unsaon nga kamo mahimong impluwensya alang sa maayo diha sa inyang tulunghaan
ug sa katilingban? Ilista ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara.

• Unsa nga mga butang sa kalibutan nga kita kinahanglan molikay? Ilista ang mga tubag
diha sa pisara.

Isul-ob ang Tibuok Taming sa Dios

• Sa karaang mga panahon, nganong ang manggugubat nga mga tawo nagsul-ob og
taming?

• Unsa nga pakigbugno ang atong giapilan karon? (Batok sa dautan.)

• Unsang matang sa taming ang kinahanglan atong gamiton?

Aron sa pagtabang sa pagtubag niini nga pangutana, ipabasa sa batan-ong mga lalaki
ang Doktrina ug mga Pakigsaad 27:15–18.

Hisguti ang pipila ka mga bahin sa taming sa Dios ug sa mga kaayohan nga kita
makaangkon pinaagi sa pagsul-ob niini nga taming. Samtang kamo mohisgut sa matag
bag-o nga bahin sa taming, tugoti ang batan-ong mga lalaki sa paghatag sa ilang mga
ideya kon unsa ang ipasabut ug nganong kini mahinungdanon. Dayon ipakigbahin ang
mga panabut nga gihatag niini nga leksyon. Samtang kamo maghisgut sa matag bahin
niini nga kasulatan, isulat ang angay nga hugpong sa mga pulong diha sa pisara. Kon
makompleto, ang pisara kinahanglan makit-an nga sama niini:

Kasulatan, pisara, 
ug panaghisgutan
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Kinutlo Gamita ang mosunod nga mga ideya aron sa pagtabang kanimo sa pagpasabut sa
taming sa Dios.

“Unsa ang mga bat-ang? Diha sa kasulatan, ang mga bat-ang nagrepresentar sa gahum
sa Ginoo nga gihatag sa iyang mga anak aron sa pagsugod og bag-ong kinabuhi. Ang
bat-ang mao kanang bahin sa lawas taliwala sa ubos nga mga gusok ug sa bukog sa bat-
ang. Ang Ginoo miingon sa pagbakus uban sa kamatuoran sa paggamit niini nga gahum
aron sa pagsugod og bag-ong kinabuhi. ‘Ug ang kamatuoran mao ang kahibalo sa mga
butang ingon nga sila mao karon, ug ingon nga sila mao sa kaniadto, ug nga sila mao sa
umaabut’ (D&P 93:24).

“Karon kon kamo magbakus og usa ka butang, unsa ang imong buhaton? Kon akong baksan
ang akong pulso, ako kining baksan paglikos aron kini malig-on. Sama pananglit, akong
likosan ang akong pulso uban niining panyo. Kon ako kining likosan paghugot ang akong
pulso, kini molig-on sa akong pulso. Ang Ginoo miingon sa pagbugkos sa inyong mga bat-
ang uban sa kamatuoran. Alang kanako kana nagkahulogan sa pagsabut unsa ka sagrado
kini nga gahum, ug ang mga kondisyon o mga sumbanan ubos diin kini pagagamiton. . . .

“Ang Ginoo nagpadayon sa pagpasabut sa sunod sa piraso sa taming nga isul-ob: ‘Nga
adunay gisul-ob nga taming sa pagkamatarung’ (D&P 27:16). Karon ang taming
mahimong nga nagtabon sa inyong dughan nga manalipod sa inyong kasingkasing ug sa
inyong mga baga. Kamo dili mabuhi og dugay kon walay kasingkasing. Kon ang pana
molapos sa inyong kasingkasing, kamo mohunong gayud sa pagpakigbugno. . . .

“ ‘Ang Ginoo miingon kanato sa pagtabon niining mahinungdanon nga mga bahin aron
nga kini dili madaot. Unsaon sa usa ka tawo sa pagsul-ob sa taming sa pagkamatarung?
Alang kanako kining bahin sa taming nagikan sa paghupot sa mga sugo. Ang
pagkamasulundon sa mga sugo sa Ginoo magdala og dagkong mga panalangin. . . .

“[Ang Ginoo] miingon, ‘Nga ang. . .inyong mga tiil hinapian uban sa pagpangandam sa
ebanghelyo sa kalinaw’ (D&P 27:16). Unsaon ninyo kana pagbuhat? Ang atong mga lawas
mga kahibulongan nga mga butang. Sila giorganisar sa ingon nga paagi nga, kon kita
mohimo og linihokan sa kadaghan nga mga higayon, kini mahimong kinaiya, ug hapit sa
walay pagmatngon nga paningkamot nga mga kinaiya kini otomatik nga motrabaho alang
kanato. Kita naghimo sa atong kaugalingon nga mga sumbanan nga kinaiya.

“Sama pananglit, kon kita nakabuhat sa kinaiya sa pag-ampo, kini labawng sayon alang
kanato sa pag-ampo kaysa dili mag-ampo. Kita makabaton og mga kinaiya nga dihadiha
dayon motrabaho alang kanato kaysa batok kanato. Ug kini mahimong usa ka gamhanan
nga tinubdan sa panalipod. Kon ang atong mga tiil mahapinan uban sa pagpangandam sa
ebanghelyo sa kalinaw, nga nagkahulogan nga kita maghupot sa mga sugo ug sa mga
kinaiya nga nagtrabaho alang kanato.

“Magpadayon kita sa sunod nga piraso sa taming. ‘Magdala sa panagang sa hugot nga
pagtuo diin kamo makasagubang sa tanan nga nagdilaab nga mga pana sa dautan’ (D&P
27:17). Ang usa ka panagang maoy usa ka butang nga kasagaran moadto sa inyong wala
nga pangunahang bukton uban diin ka mo makapanalipod sa inyong kaugalingon gikan
sa mga butang nga ang kaaway mopadala kaninyo. Diha sa mga adlaw sa mga kabalyero
kini mao unta ang panalipod batok sa mga bato, mga pana, mga espada, o mga
bangkaw.

Mga batan-ong gibaksan (giputos, gipanalipdan) 
uban sa kamatuoran.

Taming sa pagkamatarung

Mga tiil hinapinan uban sa pagpangandam sa 
ebanghelyo sa kalinaw

Panagang sa hugot nga pagtuo

Kalo nga puthaw sa kaluwasan

Espada sa Espiritu
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“Kining bahin sa espirituhanon nga taming mao ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoo. Kini
mao ang kasigurohan nga nagagikan sa inyong kahibalo ug pagsabut sa pulong sa Ginoo.
Kamo makadungog sa pulong sa Ginoo kon kamo mobasa sa mga kasulatan. Kamo
makadungog sa pulong sa Ginoo kon kamo maminaw sa iyang mga propeta. Kamo
mobati sa pulong sa Ginoo kon kamo mag-ampo. Kamo makalig-on sa hugot nga
pagtuo. . . .

“Sunod ang Ginoo miingon, ‘Ug dad-a ang kalo nga puthaw sa kaluwasan’ (D&P 27:18).
Ang kalo nga puthaw mopanalipod sa ulo. . . .

“Ang kalo nga puthaw alang kanako mao ang pagsayud kinsa kita ug nganong ania kita
dinhi ug asa kita moadto ug unsa ang atong mabuhat ug mahimo. . . .

“Ug karon alang sa katapusan nga piraso sa taming, ang Ginoo miingon, ‘Dad-a. . .ang
espada sa akong Espiritu’. . . .

“Makakita ba kamo unsa ka kahibulongan nga butang kini kon kita andam, kon kita aduna
sa Espiritu, kon kita masulundon, kon kita mohimo sa atong bahin? Kita makadaug sa
palas-anon nga ang Ginoo mihangyo kanako sa pagpas-an. Kini dili sayon. Kon kini sayon
pa, siya dili unta mopadala kaninyo mga talagsaon nga batan-ong mga lalaki. . .dinhi aron
pagbuhat niini. Siya miandam kaninyo ug migunit kaninyo, mibansay kaninyo, mihimo
niining posible alang kaninyo nga moabut niining panahona. Ako malaumon nga walay usa
kaninyo nga mopakyas sa Ginoo. Ako malaumon nga kamo magmatinuoron niining
pagsalig nga inyong isul-ob ang tibuok taming nga kamo mahimong mobarug niining
mahagiton nga mga adlaw” (Rex C. Reeve, Sr. “The Whole Armor of God,” Brigham Young
University 1981–82 Fireside and Devotional Addresses [Provo, Utah: Brigham Young
University Press, 1983] pp. 189–97).

• Nganong kini mahinungdanon sa pagsul-ob sa tibuok taming sa Dios ug dili lang
kabahin niini?

• Unsaon nga kini nga taming makatabang kanato nga mahimong maanaa sa kalibutan
apan dili iya sa kalibutan?

Panapos
Hagit Isugyot nga matag batan-ong lalaki morebyu sa iyang kaugalingon nga taming ug dayon

pagpili og usa sa mosunod nga mga hilisgutan aron sa pagkat-on og dugang sulod niini
nga semana: kamatuoran, pagkamatarung, hugot nga pagtuo, kaluwasan ang Espiritu.

Isugyot nga ang matag usa mobasa sa mga kasulatan diha sa Giya ngadto sa mga
kasulatan diha sa inyong Basahon ni Mormon ug dayon hisguti uban kanimo o sa iyang
mga ginikanan unsa ang iyang nakat-unan.
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Pagkamatinuoron ug
Pagkaligdong

TUMONG Matag batan-ong lalaki makasabut ug maninguha og kinaugalingon nga respeto ug kalig-
on nga moabut gikan sa pagkamatinuoron.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong lalaki.
b. Usa ka lapis alang sa matag batan-ong lalaki alang sa pagmarka sa mga kasulatan.

2. Pag-andam og lima ka mga kard uban sa usa sa mosunod nga mga panig-ingnan sa
matag kard:
a. Ang telepono mibagting. Si John miingon, “Kon si Bob kana, sultihi siya nga ako wala

sa panimalay!”
b. Si Papa hilabihan ang pagkatulog. Siya maulahi og napulog lima ka mga minuto

alang sa trabaho. “Ang akong bus naulahi, ”Siya mipasabut ngadto sa iyang boss.“
c. Si Todd gamay alang sa iyang edad ug makasulod sa sinehan nga katunga ang

bayad. ‘Maayo ra kana, siya miingon, “tungod kay ang mga sinehan makakuha og
daghang salapi.”

d. Si Robert sa tinuoray nagkinahanglan nga makakuha og maayo sa pasulit, apan siya
wala makaandam. Siya mahimong mokopya gikan ni Jack kinsa mitupad kaniya. “Kini
dili makapasakit sa pagpanikas kausa lang,” miingon si Robert.

e. “Ako sa tinuoray dili buot nga si bisan kinsa makadungog kalabut niini,” si Preston
mitug-an ngadto ni Steve. “Ayaw og kabalaka, dili gayud ako mosulti ni bisan kinsa,”
si Preston miingon, naghimo na og mga plano sa pagpasa sa pulong ngadto ni Phil.

3. Rebyuha ang tambag kalabut sa pagkamatinuoron sa mga pahina 9 ug 10 sa Alang sa
Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

MUBONG SULAT Kadaghanan sa batan-ong mga lalaki nasayud pag-ayo nga sila kinahanglan
magmatinuoron, apan sila nagkinahanglan nga pagapahinumduman sa nagkalainlaing
mga kahimtang diin ang pagkamatinuoron sulayan ug sa dagko nga mga panalangin nga
moabut gikan sa matinuoron nga kinabuhi. Ang imong kinaiya ngadto sa pagkamatinuoron
makita diha sa imong pasundayag sa leksyon ingon man sa imong kinabuhi. Ipabati sa
batan-ong mga lalaki ang imong tinguha sa pagkamatinuoron ug ang bili nga ang Ginoo
mibutang niining mahinungdanon nga hiyas.

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Kita Kinahanglan Magmatinuoron sa Tanang Higayon

Iapud-apod ang mga kard, ug ipabasa og kusog ang mga panig-ingnan.

• Giunsa nga ang tanan niining mga kahimtang susama?

Pahisguti ang matag kahimtang ug ang mga sangputanan sa matag usa.

Hatagi og gibug-aton nga ang mga buhat sa pagkadili matinuoron niini nga mga panig-
ingnan dili mopabutang sa usa ka tawo sa bilanggoan, makahinungdan sa pisikal nga
kadaot, o mopahamtang og multa. Ang matag buhat, bisan pa niana, sayup, ug kini
mahimong usa ka kinaiya o modala ngadto sa laing mga buhat sa pagkadili matinuoron.
Ang maong mga buhat motudlo sa uban aron mahimong dili magmatinuoron.

Pagpili og duha ka batan-ong mga lalaki sa pagbasa ug pagpasabut sa mosunod nga
mga kasulatan nga mosulti unsa ang giingon sa Ginoo kalabut sa pagmakatinuoron:
Exodo 20:15–16; Doktrina ug mga Pakigsaad 136:25–26.

Mga kasulatan ug
panaghisgutan

Kalihokan ug
panaghisgutan
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Kinutlo Si Presidente Spencer W. Kimball misulti sa nagkalainlaing mga paagi nga ang katawhan
mangatarungan sa pagkadili matinuoron:

“Sa tinuod ang tanang pagkadili matinuoron nagsumikad sa iyang pagkaanaa ug
kalamboan ngadto niining kahiladman nga pagtuo nga atong gitawag og kinaugalingon
nga pagpangaturan. Kini mao ang una, labing dautan, ug labing maliputon ug makadaot
nga matang sa panlimbong— sa paglimbong sa kaugalingon.

“Adunay usa ka tawo kinsa dili moinom og kape apan matag gabii mangawat og karbon
gikan sa mga bagon sa tren. Adunay usa ka babaye kinsa, samtang nag-atiman sa tanan
niyang mga katungdanan sa simbahan, nangawat og lima ka gatus ka mga dolyar gikan
sa iyang agalon. Adunay usa ka batan-ong lalaki kinsa nangalagad sa sakramento sa
Domingo apan pagka-Sabado sa gabii naapil sa makasasalang petting. Adunay daghan
kinsa manghulam ug dili mobayad” (sa Conference Report, Mexico and Central America
Area Conference 1972, p. 27).

Panaghisgutan Pahisguti sa batan-ong mga lalaki ang ubang mga paagi nga kita gitintal sa pagkadili
matinuoron ug sa mga katarungan. Ikaw mahimong mohisgut sa maong mga butang
sama sa paglapas sa mga balaod sa trapik, paggamit sa mga butang sa uban nga dili
mananghid, sa dili pagsulti sa kamatuoran, pagtago og mga kasayuran aron sa
pagpanalipod sa atong mga kaugalingon o sa uban, ug pagpanlimbong.

• Unsaon nimo pagbuntog sa mga tentasyon sa pagkadili matinuoron?

Ipasabut nga kita kinahanglan mag-ampo aron sa pagbaton sa Espiritu Santo nga
moggiya kanato mahimong lig-on apan dili kinaugalingon nga matarung sa atong mga
pagpasabut ngadto sa uban, ug sa pagpakita og pagtahud sa uban.

• Unsang artikulo sa hugot nga pagtuo ang nagsaysay sa atong pagtuo kalabut sa
pagkamatinud-anon?

Ipapakli ngadto sa batan-ong mga lalaki ug ipabasa ang ikanapulog tulo sa artikulo sa
hugot nga pagtuo. Palinyahi nila ang hugpong sa pulong Kami nagtuo sa
pagkamatinuoron.

Patubaga sa hilum ang batan-ong mga lalaki sa mosunod nga mga katarungan sa
pagkamatinuoron.

Ikaw ba matinuoron tungod kay—

1. Ikaw gibunyagan?

2. Ang imong mama ug papa nagpaabut kanimo nga mahimong matinuoron?

3. Kini anaa diha sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo?

4. Ang imong mga higala ug mga kauban mga matinud-anon?

5. Adunay tradisyon sa pagkamatinuoron ug kaligdong sa inyong banay?

6. Ikaw mahadlok ba nga masakpan?

7. Ikaw pagasilotan kon ikaw dili magmatinuoron?

8. Kini usa ka sugo sa Dios?

9. Ang mga tawo nga naglibot kanimo nagtuo nga ikaw matinuoron, ug ikaw dili buot nga
mopakyas kanila?

10. Ikaw naghupot sa pagkapari?

Karon basaha pag-usab ang lista, ug hisguti uban sa batan-ong mga lalaki ang matag
katarungan sa pagkamatinuoron.

• Hain ang dili maayo nga mga katarungan sa pagkamatinuoron?

• Hain ang maayong mga katarungan alang sa pagkamatinuoron?

• Hain ang mga katarungan nga labing mahinungdanon?
Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon, ug ipapaminaw sa batan-ong mga lalaki kon giunsa

sa magtutudlo sa lawak klasehanan pagsulay sa pagkamatinuoron sa iyang klase.

Artikulo sa hugot nga
pagtuo
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“Akong gihatagan og gibug-aton ang panginahanglan sa pagkamatinuoron, nagpasabut
ngadto sa akong mga estudyante nga kadaghanan nga mga higayon kita wala gani
mahibalo nga ang atong kaligdong gisulayan. . . .

“Busa ang akong klase giandam alang sa mubo, wala maeskedyul nga pasulit nga akong
gihatag kanila nianang Hwebes sa hapon. Kadto kawhaan ka pangutana, tinuod o dili
tinuod nga pasulit nagkangkub sa materyal nga among gihisgutan sulod sa semana. Sila
nahuman sa pasulit igo nga mibagting alang sa pagpanguli.

“ ‘Palihug ipasa ang inyong mga papel sa tunga sa pasilyo,’ ako misugo.

“Sa kaulahian nianang pagkagabii ako mainampingon nga migrado sa matag papel,
nagtala sa iskor sa akong libro sa grado apan wala magbilin og mga marka sa mga papel.

“Sa dihang ang klase nagpundok sa sunod buntag, akong giuli ang mga papel ug, sama
sa naandan, mihangyo nga ang matag estudyante mogrado sa iyang kaugalingon nga
papel.

“ ‘Ako mibasa og kusog sa matag pangutana ug uban sa mga pulong sa pagpasabut
mipahibalo sa hustong tubag. Matag tubag inubanan sa kasagaran nga pag-agmod o
pagpanghupaw alang sa kahupayan nga nakahatag og sayop o hustong tubag.

“ ‘Palihug pag-ihap og lima sa matag usa nga sayop ug kuhai ang total gikan sa usa ka
gatus,’ ako misugo.

“ ‘Ang inyong mga iskor palihug.’

“ ‘John?’

“ ‘85.’

“ ‘Susan?’

“ ‘95.’

“ ‘Harold?’

“ ‘80.’

“ ‘Arnold?’

“ ‘90.’

“ ‘Mary?’

“ ‘Ang tubag dili kaayo madungog: ‘45.’

“Ako nagpadayon, nagsulat sa mga grado diha sa akong libro sa grado, mainampingon
nga mitala sa matag oral nga taho sunod sa grado nga akong gitala sa miaging gabii. Ang
mga pagtandi nagpakita og pagbutyag.

“Usa ka kahilum ang anaa sa klase sa dihang ako mipasabut sa akong gibuhat. Daghan
ang wala mohangad gikan sa ilang mga lingkuranan; ang ubang nagbinayloay og
minaldito nga mga pasiklip o gamayng mga pahiyom.

“Ako misulti og hinay ngadto sa akong mga estudyante.

“ ‘Pipila kaninyo mahimong nangandoy sa pagpakigsulti kanako kalabut sa atong
kasinatian dinhi karon. Ako gusto niana.’

“ ‘Kini usa ka lahi nga matang sa pasulit. Kini usa ka pasulit sa pagmakatinuoron. Kamo
ba tinuod o dili tinuod? Akong namatikdan nga kadaghanan kaninyo mitan-aw ni Mary sa
dihang siya mipahibalo sa iyang iskor nga 45. Mary, kon dili nimo igsapayan, mahimo
bang mobarug ka? Ako buot nga matag usa kaninyo mahibalo nga diha sa akong libro si
Mary lang ang nakakuha og kinatas-an nga iskor sa klase. Ikaw mihimo kanako nga mibati
og hilabihang garbo, Mary.’

“Si Mary mitan-aw daw naulaw sa sinugdanan, dayon ang iyang mga mata misidlak
samtang siya mipahiyom ug mibarug. Ako wala gayud makakita ni Mary nga mibarug nga
hilabihan ka taas” (Wayne B. Lynn, “True. . .or Untrue,” New Era, Sep. 1978, p. 11).

• Kamo ba nakapasar sa pasulit?Pangutana sa
hunahuna
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Panaghisgutan Ipasabut nga kadaghanan sa mga tawo, ang pagkadili matinuoron daw dili igsapayan ilabi
na kon walay mahibalo sa kamatuoran.

• Kinsa ang kanunay nga nahibalo sa kamatuoran? (Kita ug Langitnong Amahan.)
Pagbasa sa kasulatan

• Kini posible ba sa pagkamatinuoron sa tanang mga butang?

Sa pagtubag niini nga pangutana, ipabasa ug pamarkahi sa batan-ong mga lalaki ang
Alma 27:27, nga naghulagway sa mga tawo sa Anti-Nephi-Lehi, ug Alma 53:20, nga
nagsulti kalabut sa duha ka libo nga batan-on nga mga manggugubat.

Ang mga Panalangin sa Pagkamatinuoron
Panaghisgutan • Unsa ang pipila ka dugang nga mga panalangin sa pagkamatinuoron?

Tugoti ang batan-ong mga lalaki sa pagtubag, ug hatagi og gibug-aton ang mosunod nga
mga hunahuna:

1. Kita adunay maayong mga pagbati kalabut sa atong mga kaugalingon ug kalabut sa
uban.

2. Ang ubang mga tawo mosalig kanato, ug kita makasalig sa uban.

3. Kita takus nga pagagiyahan sa Espiritu Santo.

4. Kita makasulti og labaw ka epektibo uban sa Langitnong Amahan.

• Giunsa nga ang pagkamatinud-anon nakapanalangin kaninyo?

Kamo mahimong mobasa ug mohisgut sa tambag kalabut sa pagkamatinuoron sa mga
pahina 9 ug 10 sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni David M. Kennedy, kanhi embahador
alang sa Simbahan ug kalihim sa pamahandi sa Estados Unidos: “Ang kaligdong sa usa
ka tawo sa katapusan mahimong sumbanan sa uban aron gamiton sa paghukom sa iyang
kinaiya ug batasan.

Sugilanon Isulti ang mosunod nga sugilanon aron sa paghulagway sa mga epekto sa
pagkamatinuoron:

“Samtang ako mga napulog duha ka mga tuig ang edad ang among banay mipuyo sa
Kanab, Utah. Usa ka panon sa mga Indyan sa Piute gikampo sa pipila ka mga milyas ang
gilay-on, tabok sa ligoanan. Ang akong amahan, si Jacob Hamblin, ang Indyo nga
misyonero, miingon kanako, ‘Anak, ako gusto nga imong ibaylo kanang gamay nga
kabayo alang sa pipila ka mga habol, nga atong kinahanglanon karong tingtugnaw. . . .’

“Sa dihang ang tigpaniudto nahuman ako mikatkat nga nagbilangkad sa tigulang nga
‘Billy,’ midala sa gamay nga kabayo, ug misakay sa walay hapin lahos sa lapad ngadto sa
kampo sa mga Indyan.

“Sa dihang ako nagsakay nga misulod, ang hepe mitabang kanako sa pagkanaug gikan
sa kabayo ug nangutana, ‘Ikaw anak ni Jacob. Unsa ang imong gusto?’

“Sa dihang ako misulti kaniya sa gisugo kanako, siya mitan-aw sa igpailis nga gamayng
kabayo ug miagmod sa iyang pag-uyon. Siya midala kanako ngadto sa iyang payag diin
adunay pundok sa tinapok nga binuhat sa kamot nga mga habol sa mga Indyan. Siya
nagtapok og pipila niini. Nakahukom sa pagpakita sa akong amahan nga ako maayong
tigpailis, ako nangayo og laing habol. Ang hepe mitan-aw kanako nga nagpaiklap ug
midugang og laing habol sa akong tinapok. Dayon ako nangayo og lain ug lain ug lain pa.
Pagkakaron ang hepe nagtingsi pag-ayo apan midugang sa ingon ka daghan sa mga
habol nga akong gipangayo.

“Natagbaw nga ako nakahimo og tinuoray nga maayong pagpailis, akong gisira ang sabut.
Ang hepe mitapok sa mga habol diha sa likod ni tigulang ‘Billy’ ug mialsa nako.

“Si Papa misugat kanako diha sa nataran ug mitan-aw diha sa mga habol. Dayon siya
mihimo sa duha ka mga tapok sa mga managsama nga gidaghanon. Ang usa ka tapok
siya mibutang diha sa kabayo ug mibutang kanako pagbalik, miingon, ‘Balik ug ihatag kini
sa hepe. Ikaw nakakuha og igong mga habol sa duha ka mga kabayo.

Kalihokan ug
panaghisgutan
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“Samtang ako nagsingabut sa kampo, akong nakita ang tigulang nga hepe. Sa dihang ako
nagsakay pa, siya mikatawa og kusog ug miingon, ‘Ako nahibalo nga si Jacob mopadala
kanimo pagbalik. Siya matinuoron nga tawo. Siya akong amahan ingon man imong
amahan.’

“Pipila ka mga tuig samtang si Jacob nag-inusara uban sa pundok sa masuk-anon bangis
nga mga Indyan, ang katarungan nga siya kanunay nga matinuoron uban kanila miluwas
sa iyang kinabuhi” (Jacob Hamblin, Jr., sama sa gisaysay ni Louise Lee Udall, “A Horse
Trade Story,” sa A Story to Tell [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1946], pp. 359–60).

Panaghisgutan Ipatan-aw sa batan-ong mga lalaki ang lima ka mga panig-ingnan nga gihatag diha sa
sinugdanan sa leksyon. Ipabasa sa usa ka tawo ang matag panig-ingnan, ug dayon
hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa pagpuli sa matag kahimtang ngadto sa usa ka
panig-ingnan sa pagmakatinud-anon.

Panapos

Ipamatuod nga ang pagkamatinuoron sa tanang mga butang modala sa batan-ong mga
lalaki og dagkong mga panalangin ug tugoti sila sa pag-uswag sa tanang mga aspeto sa
ilang mga kinabuhi. Hagita sila sa pagpalambo sa hingpit nga pagkamatinuoron sa matag
adlaw sulod sa mosunod nga semana ug mohimo og sumbanan sa pagkamatinuoron sa
ilang mga kinabuhi. Awhaga sila sa pagbasa sa tambag kalabut sa pagkamatinuoron diha
sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.

Pagpamatuod 
ug hagit
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Paghatag og Bili ug 
Pagdasig sa mga Tawo nga 
adunay mga Kakulangan 50
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TUMONG Matag batan-ong lalaki modawat sa iyang kapangakohan sa pagtabang sa mga tawo nga
adunay kakulangan nga bation nga gidawat, mokat-on sa ebanghelyo, moapil nga
malampuson, ug moalagad sa uban.

PAGPANGANDAM 1. Mga materyal nga gikinahanglan:
a. Mga kasulatan alang sa matag batan-ong mga lalaki.
b. Usa ka lapis alang sa batan-ong lalaki.

2. Pag-andam og kopya sa pulong MGA KAKULANGAN sa dagko klaro nga mga titik alang
sa matag batan-ong lalaki.

3. Kon ang Family Home Evening Video Supplement 2 (53277) anaa sa inyong dapit, ikaw
mahimong mopakita sa bahin 13, “Pagpasalamat sa Adunay Kakulangan.”

GISUGYOT NGA 
KALAMBOAN SA 
LEKSYON Pagsabut sa mga Adunay Kakulangan

Kalihokan ug panaghisgutan

Ipanghatag ang mga kopya sa pulong ADUNAY KAKULANGAN.

Hagita ang batan-ong mga lalaki sa pagsulat sa mga titik sa KAKULANGAN uban sa kamot
nga dili nila gagamiton sa pagsulat; apan ingon ka paspas taman sa ilang mahimo. Sila
makakita nga ang pamaagi hinay ug lisud. Hatagi sila og kinutoban nga panahon. Apuraha
sila sa pagpadali. Pahalipayi kadtong maayo kaayong mitrabaho. Padalia kadtong naulahi.
Sultihi sila nga wala nay panahon.

• Unsay inyong bation kon kamo nagtrabaho ubos sa pagpugos diha sa buluhaton nga
sobra sa inyong mga kasarang?

Kini mao ang unsay kadaghanan bation sa usa ka tawo uban sa adunay kakulangan sa
pagkat-on diha sa mga lawak klasehanan sa Simbahan ug sa tulunghaan.

Tanang naglibot kanato mao ang mga tawo nga adunay mga kakulangan—ang uban
pisikal, uban sa hunahuna, uban sa pagbati. Ang ubang adunay mga kakulangan
nagkinahanglan nga mogamit og mga tukod, mga lingkuranan nga adunay ligid, o mga
abag sa pandungog. Ang ingon nga mga aytem mao ang makita nga mga timailhan sa
adunay kakulangan. Daghang uban nga mga timailhan sa adunay kakulangan dili kaayo
makita. Ang atong mga linihokan ug mga kinaiya adunay epekto o impluwensya sa mga
tawo nga adunay mga kakulangan. Kita sa kasagaran dili makasulbad sa ilang mga
problema, hinoon, kon giunsa sila nato pagtagad makatabang o makapasakit kanila.

Pagpakita og Sama kang Kristo nga Kapuangod

Ipabasa sa usa ka batan-ong lalaki ang 3 Nephi 17:7–10.

• Unsa ang kinaiya ni Jesus ngadto sa mga tawo nga adunay mga kakulangan?

• Unsaon nga kita makapalambo sa samang kinaiya?
Kalihokan

Kita kinahanglan adunay kapuangod alang sa mga tawo nga adunay mga kakulangan.
Kadaghanan kanato adunay usa ka sakit o aksidente o usa ka taas nga adunay 
kakulangan pipila ka higayon sa atong kinabuhi. Kita malagmit mobati og susama ni Ken,
usa ka estudyante sa biyolohiya kinsa nawad-an sa iyang panan-aw. Siya miingon: “Ako

Pagpasabut sa
magtutudlo

Kasulatan ug
panaghisgutan
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makahimo sa kadaghanan nga mga butang nga ang uban makahimo, apan ako
nagkinahanglan og lahi nga mga kahimanan ug lahi nga mga pamaagi. Tabangi ako sa
pagpangita sa mga kahimanan ug sa mga paagi. Ayaw buhata ang mga butang alang
kanako, apan tabang, ako nga mogamit sa akong mga kahanas.”

Ipabasa sa usa ka batan-ong lalaki ang Juan 13:34–35.

• Unsa ang atong buhaton kon kita tinuoray nga mga tinun-an ni Kristo? (Maghinigugmaay
sa usag usa.)

• Unsaon nga kita makapakita niini nga gugma diha sa atong mga pakig-uban sa mga
tawo kinsa adunay mga kakulangan? (Kita makakat-on sa pagsabut ug sa pagdawat sa
mga tawo kinsa lahi gikan sa atong mga kaugalingon ug sa pagtan-aw alang sa ilang mga
kahanas.)

• Unsaon nato paghimo sa pagpakita sa mga tawo nga adunay nga kakulangan nga kita
midawat kanila ug mitagad kanila? (Motan-aw kanila sa mata, sa pahiyom, ug sa
pagpakigsulti uban kanila sama nga kita mohimo ni bisan kinsang ubang tawo.

Mga panig-ingnan Usa ka batang babaye kinsa naglakaw nga adunay pag-abag nga mga tukod miingon,
“Samtang ako maglakaw panaog sa mga hawanan, ang mga tawo molabay kanako nga
walay pagtan-aw sa akong mata. Kini mao nga sama nga sila miingon, ‘Ako dili makaayo
unsa ang nadaot diha nimo, busa ako magpakaaron ingnon nga ako ug ang imong
problema wala dinha.’ ”

• Unsa ang atong mabuhat inay sa paglikay sa ingon nga mga tawo?

Usa ka batang lalaki kinsa nadaot ang salabutan miingon, “Ang tanan mosulti sa paagi nga
ako dili makasabut, nangutana gikan sa akong mga ginikanan o mga higala unsa ang
akong bation ug unsa ang akong gusto. Nganong dili sila makigsulti kanako, nga unta ako
nagbarug gayud diha, inay nga mangutana, ‘Si Jerry ganahan ba niini?’ ”

• Unsaon kanato pagtagad sa maong tawo sa lahi nga paagi?

Usa ka batan-ong lalaki kinsa bungol miingon, “Ang mga tawo motimbaya kanako dayon
magdali. Ako sa tinuoray bation og nindot kon ang usa ka tawo mosugod og
pagpakigsulti. Kon ang usa ka tawo moatubang gayud kanako ug tin-aw nga mosulti ug
dili motabon sa iyang baba, ako makabasa sa tinuoray og maayo sa iyang mga ngabil. Ug
ako makatubag nga ikaw makasabut. Sa pagpakigsultihanay sa usag usa, kana mao kon
giunsa pagsugod ang panaghigalaay.”

• Unsaon kanato sa pagpakigsulti nga labawng maayo uban sa maong tawo?

Gamita ang pinulongan nga kinaugalingon ug positibo tungod kay kini nagpunting diha sa
tawo isip tinagsa, dili sa kakulangan o unsa ang dili niya mabuhat.

Ipasabut nga pipila sa mga tawo mogamit og negatibo, makadaot nga mga pulong kon
sila mosulti kalabut sa mga kakulangan. Isulat ang mosunod nga mga pulong diha sa
pisara, ug hisguti giunsa nga ang matag hugpong sa mga pulong makapalikay sa
pagpakaulaw o pagpasakit sa tawo kinsa adunay kakulangan.

• Tawo kinsa naggamit og lingkuran nga may ligid

• Tawo kinsa naggamit og mga sangga, usa ka tukod, o usa ka walker

• Tawo nga adunay sakit sa utok o adunay emosyonal nga kakulangan

• Tawo nga adunay kadaot ang salabutan

• Tawo kinsa bungol o nadaot ang pangdungog

• Tawo kinsa adunay dili tin-aw ang sinultihan

Agi og dugang kita kinahanglan dili mogamit og hugpong sa mga pulong nga nagpasabut
nga ang mga tawo kinsa walay mga kakulangan mga “normal,” kita kinahanglan lamang
nga motawag kanila nga mga tawo kinsa walay kakulangan.

Kon kita sensitibo sa mga pagbati sa mga tawo nga adunay kakulangan, kita magsugod
sa paghunahuna kanila ingon nga mga anak sa atong Langitnong Amahan kinsa adunay
susama nga mga panginahanglan sama kanato.

Pisara ug
panaghisgutan

Kasulatan ug
panaghisgutan
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Pag-alagad sa mga Tawo nga adunay mga Kakulangan

Kon kita moalagad sa mga tawo nga adunay mga kakulangan, kita nagpakita sa atong
gugma alang sa Manluluwas ug sa atong tinguha nga mahimong sama kaniya. Si Elder
Richard Clarke misulti sa pipila ka mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari kinsa misunod
sa panig-ingnan sa Manluluwas ug nakakat-on sa paghigugma ug pag-alagad sa usa ka
batan-ong lalaki nga adunay kakulangan:

“Si John Anderson maoy usa ka talagsaon nga batan-ong lalaki kinsa maisugon nga
nakigbugno sa muscular dystrophy. . . . Siya [kinahanglan mogamit] og lingkuranan nga
adunay ligid sa panahon sa iyang mga tuig sa Aaronic nga Pagkapari. . . .

“Ang impluwensya ni John diha sa iyang korum sa [mga pari] tulukibon, ug gani siya wala
gayud makadula og football nga dula, ni miadto og kamping uban kanila, ni misayaw, ni
mibuhat og bisan unsa nga kasagaran nga mga kalihokan sa mga batan-on. Kadto mao
ang iyang hugot nga pagtuo ug pasalig ngadto sa Simbahan nga nakapatandog sa iyang
mga sakop sa korum. Ug lain pa—si John mihatag sa iyang korum uban sa usa ka
kahigayunan sa pag-alagad uban sa gugma.

“Sa dihang si John usa ka deakono, siya buot nga moapud-apod sa sakramento. Usa ka
batang lalaki gitudlo aron sa pagtulod sa iyang lingkuranan nga adunay ligid samtang si
John mihupot sa sudlanan diha sa iyang paa. Kini daw bakikaw sa sinungdanan, apan sa
wala madugay ang uban matinguhaon sa pagtabang kaniya sa pagpahigayon sa iyang
katungdanan sa pagkapari.

“Sa higayon nga si John gi-orden nga usa ka pari, siya luya kaayo ug dili makaluhod aron
sa pagpanalangin sa sakramento. Ang iyang korum nakakita og kasulbaran. Sila mibutang
sa iyang lingkuranan nga adunay ligid tupad sa lamesa sa sakramento. Ang usa
mopikaspikas sa pan, dayon moluhod alang kaniya, tupad sa lingkuranan nga adunay
ligid, ug mohupot sa mikropono samtang si John molitok niadtong sagrado nga mga
pulong. Sa pagbuhat niini alang sa ilang igsoon nga lalaki wala madugay nahimong usa ka
dungog alang sa matag usa diha sa korum.

“Sila madasigon nga misunod sa iyang pagpangulo isip unang luyoluyo diha sa mga pari
sa korum. Tungod kay si John wala makatuman sa iyang damgo nga mahimong usa ka
Eagle Scout, ang mga pari nangita og salapi aron mopalit og usa ka espesyal nga plake
sa kalampusan nga gihatag ngadto kaniya diha sa tigum sa sakramento. Kini mabasa:
‘Gihatag ngadto ni John Anderson tungod sa labing dungganon nga pag-alagad sa imong
korum ug tungod sa pagka-usa ka bantugan nga panig-ingnan alang kanatong tanan.’

“Sulod sa mga tuig, ang batan-ong mga lalaki sa korum ni John nalingaw og daghang
makalingaw nga mga kalihokan, apan walay labaw ka dako ang sangputanan o mitudlo
kanila og dugang kalabut sa pagpalambo sa ilang balaan nga mga tawag sa pagkapari ug
paghigugma sa usag usa kaysa niining pinili nga kasinatian nga ilang giambitan uban sa
ilang higala nga si John” (sa Conference Report, Apr. 1991, pp. 56–57, o Ensign , May
1991, p. 42).

• Giunsa sa mga sakop sa korum niining batan-ong lalaki pag-alagad kaniya?

• Unsa ang atong buhaton isip mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari sa pag-alagad sa
mga tawo kinsa adunay mga kakulangan?

Isulat ang mga tubag sa batan-ong mga lalaki diha sa pisara. Hatagi og gibug-aton ang
mosunod nga mga punto:

1. Paghimo nga ilang mga higala. Abiabiha ang mga tawo nga adunay mga kakulangan
ingon nga susama, molingkod tupad kanila, maminaw ngadto kanila, ug motagad kanila
uban sa pagtahud.

2. Paghimo nga usa ka maayong panig-ingnan diha sa tigum sa pagkapari aron sa
pagtabang sa batan-ong mga lalaki nga adunay mga problema sa pamatasan nga
mokat-on unsa ang hustong pag-apil diha sa tigum sa pagkapari.

3. Ibale wala ang dili angay nga pamatasan. Paminaw sa leksyon ug sa tigtambag sa
pagkapari kaysa ngadto sa kasamok.

4. Komplimentohi sila kon sila moapil sa positibo nga paagi.

Sugilanon ug
panaghisgutan
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Ang tigtambag kinahanglan motudlo sa batan-ong mga lalaki unsaon sa pag-alagad sa
matag sakop nga adunay mga kakulangan. Sa pagbuhat niini, ang batan-ong mga lalaki
kinahanglan gayud maglaraw sa epektibo nga paagi ug magmainandamon nga
mopaambit.

Pagtabang sa mga Tawo nga adunay mga Kakulangan nga Moalagad sa Uban

Kadaghanan sa pagpuyo sa ebanghelyo ni Jesukristo mao ang pagkat-on sa pag-alagad
sa usag usa. Kita kinahanglan motabang sa mga sakop nga adunay mga kakulangan nga
moalagad sa uban ngadto sa kahingpitan sa ilang mga kahanas.

Sugilanon Basaha ang mosunod nga sugilanon mahitungod ni Elder Jo Folkett, kinsa makugihon nga
mialagad bisan pa sa lawasnon nga mga kakulangan:

“[Sa dihang si Jo Folkett napulog upat ang edad siya nag-antus] sa pagbagtok sa dugo
diha sa iyang dugukan. Usa lamang diha sa usa ka milyon ka mga tawo ang sukad nag-
antus gikan niining problemaha. Kasagaran sila tunga-tunga ang pangidaron ug
mosangput sa pagkasulot sa pangisip tungod sa pagkadaot sa utok o gani mamatay.

“Sila naluwas, sa hingpit nga paagi [maayong lawas] gawas sa iyang mga bitiis. . . .

“Sa kaulahian, sa panahon sa panahisgutan sa klase kalabut sa mga misyon. . .ang iyang
pangandoy alang sa pag-alagad miabut pagkalit sa pagpunting. Ang magtutudlo, dili buot
nga siya bation nga napasagdan o naulawan tungod sa paghatag og gibug-aton sa pag-
alagad sa mga misyon, mihimo og komentaryo, ‘Dayag na lang, si Jo mapasaylo. Siya dili
makaadto sa misyon uban sa lingkuran nga may ligid.’

“ ‘Kadto sa tinuoray nakapadugang sa akong paghukom sa pag-alagad sa misyon,’
mipahayag si Elder Folkett. ‘Ang akong dihadiha nga reaksyon mao’ Oo ako moadto!’ ”
Wala madugay, si Jo nakadawat sa iyang patriyarkal nga panalangin, nga mipamatuod
ang iyang desisyon, miingon nga siya moalagad ug moproselyte.

[Sa edad nga napulog siyam si Jo mibiya] alang sa Misyon sa England Manchester. . . .

“[Siya] nakakaplag og mga kaayohan sa pag-alagad diha sa lingkuranan nga adunay ligid.
‘Ako tingali mao lamang ang misyonaryo nga molahus sa duha ka mga tuig uban sa usa
ka parisan nga sapatos,’ siya mikomedya. ‘Kini mobili kanako og 13 ka mga libra (mga US
$25) diha sa merkado sa Leicester ug sila ingon og bag-o!’. . .

“Si Jo nakakita [og mga panalangin nga miabut] sa daghang mga higayon sa iyang
misyon. Tan-awa ang adlaw nga iyang nahibalag si Kevin Smith. . . .

“Si Kevin nahimong interesado diha sa Simbahan pinaagi. . .sa usa ka batang babaye nga
Santos sa Ulahing mga Adlaw. . .ug mihangyo og usa ka kopya sa Basahon ni
Mormon. . . . Si Jo ug ang iyang kauban miboluntaryo sa paghatud sa mga kasulatan.

“ ‘Nianang puntoha ako dili kaayo igong interesado diha sa Simbahan nga adunay mga
misyonaryo sa akong panimalay,’ miingon si Kevin, kinsa kinahanglan [nga mogamit] og
lingkuranan nga adunay ligid sulod sa miaging 16 ka mga tuig. ‘Ako adunay usa ka
naandan nga hulagway sa mga anciano nga Mormon—taas, presko batan-ong Amerikano
nga ulitawong migawas sa kolehiyo, nagsinina og dayag nga mga terno, nga adunay mga
pahiyom sama sa nagmantala og panglimpyo sa ngipon. Ako tingali dili moabli sa akong
pultahan kon sila mipakita nga ingon niana. Apan aniay duha ka matinud-anon nga mga
tawo, ang usa ingon lamang ka tingala sama sa akong kaugalingon sa pagkakita sa
lingkuran nga may ligid.

“ ‘Si Kevin ingon ka kalma nga tawo,’ mipahayag si Elder Folkett, kinsa natingala sa
pagkakita sa iyang tigsusi diha sa lingkuranan nga may ligid. ‘Bisan gani sa wala pa kami
moadto sa iyang balay sa unang higayon ako gibati og kaayo kalabut sa mga butang nga
mahitabo.’

“Si Elder Folkett ug si Kevin nagkauyon gikan sa higayon sa ilang pagkita, ug si Jo
mibunyag ni Kevin dili dugay human nianang unang panaghisgutan. . . .
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“ ‘Adunay nagpangidlap sa pagpamatuod ni [Elder Folkett] nga nahibalo nga walay
kakulangan, mobiyahe saylo sa mga utlanan, mibali sa mga babag ngadto sa mga
panalangin” (Anne C. Bradshaw, “A Mobile Work and a Wonder,” New Era, Mar. 1991, 
pp. 28–32).

• Giunsa ni Elder Folkett nga nakahimo sa pagpanalangin sa mga kinabuhi sa mga tawo
isip usa ka misyonaryo? (Siya dungganon nga mialagad, nagsangyaw sa ebanghelyo
sama sa bisan kinsang ubang misyonaryo.)

• Unsa ang atong bation kon kita adunay higayon sa pag-alagad sa Ginoo ug sa uban sa
malampuson nga paagi?

• Unsaon nga kita makatabang sa mga tawo nga adunay mga kakulangan nga moalagad
og mobati og samang katagbawan sama sa atoa? (Kita kinahanglan motabang kanila sa
pag-andam alang sa pag-alagad sama nga kita mohimo ni bisag kinsa.)

Panapos
Hagit Hagita ang batan-ong mga lalaki nga makasabut sa mga tawo nga adunay mga kakulian,

moabag kanila sa pagkat-on sa ebanghelyo, motabang kanila sa pag-apil sa mga leksyon
ug mga kalihokan sa korum, moawhag kanila, ug motabang kanila sa pag-alagad sa uban.
Hatag og pagpamatuod sa mga panalangin nga dalhon sa ingon nga kahago.
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Ngadto sa Tigtambag: 
Paghan-ay og mga Leksyon gikan
sa Mga Pakigpulong sa Kinatibuk-

ang Komperensya

TUMONG Matag batan-ong lalaki makakat-on unsa ang giingon sa Ginoo aron sa paggiya sa atong
mga kinabuhi pinaagi sa Iyang pinili nga mga pangulo.

PAGPANGANDAM Sunda ang sama nga mga pamaagi alang sa pag-andam ug pagtudlo niining mga leksyon
nga imong gisunod alang sa mga leksyon diha sa manwal. Agi og dugang, ang mosunod
nga mga lakang sa pagpangandam makatabang:

1. Mainampuon nga mohukom unsang baruganan sa ebanghelyo o labing
mahinungdanon nga ideya ang itudlo diha sa gipili nga pakigpulong. Ilatid ang duha o
tulo ka moabag nga mga ideya nga modugang ngadto sa labing mahinungdanon nga
ideya.

2. Paghukom unsa ang imong buot nga makab-ot isip usa ka sangputanan sa leksyon.
Sama pananglit, ikaw buot ba nga motabang sa batan-ong mga lalaki nga makasabut
ug usa ka kinaiya, o matinguhaon sa pag-usab sa ilang batasan?

3. Pag-organisar sa mga materyal sa leksyon. Pagtultol og dugang mga pakisayran nga
kasulatan. Hangyoa ang libraryan sa balay tigumanan alang sa angay nga mga biswal.

4. Pag-andam og mga pangutana kalabut sa pinili nga mga kinutlo ug mga kasulatan diha
sa pakigpulong. Unsa ang kahulogan sa mga kinutlo ug mga kasulatan? Ipahisama sila
ngadto sa batan-ong mga lalaki (tan-awa sa 1 Nephi 19:23).

5. Pilia ang mga pamaagi sa pagtudlo nga mopaapil sa batan-ong mga lalaki, ug tudloa
ang batan-ong mga lalaki sa pag-apil. Tan-awa sa Teaching—No Greater Call (33043)
alang sa mga pagpasabut sa mga pamaagi sa pagtudlo.

MUBONG SULAT Ang mga pulong sa buhing mga propeta mga labing maayo nga mga kapanguhaan alang
sa dugang nga mga leksyon. Pagpili og bag-ong mga pakigpulong sa komperensya nga
giimprinta sa internasyonal nga mga magasin. Ang pagpangandam ug pagtudlo niini nga
mga leksyon makahatag kanimo og mga kahigayunan nga pagatultulan sa Espiritu sa
pagsulbad sa piho nga mga panginahanglan sa batan-ong mga lalaki. Ang batan-ong
mga lalaki kinahanglan pahibaloon pag-una nga ang mga pakigpulong itudlo aron sila
moandam alang sa panaghisgutan. Sa pagpalambo niini nga mga leksyon, gamita ang
mga pagtulun-an sa Kinatibuk-ang mga Awtoridad, mga pakigpulong sa komperensya, ug
ang mga kasulatan.

LATID SA 
LEKSYON Ang mosunod nga tsart mahimong makatabang kon mag-andam sa leksyon gikan sa usa

ka pakigpulong.

Ulohan sa pakigpulong:

Baruganan sa ebanghelyo o labing mahinungdanon nga ideya:

Pang-abag nga mga ideya:
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1. Ipaila ang baruganan sa ebanghelyo ug 
ang pang-abag nga mga ideya.

2. Ipaila ang sulod sa leksyon.

• Unsa ang giingon sa Ginoo kalabut sa
baruganan sa ebanghelyo?

• Unsa ang giingon sa mga propeta kala-
but niini karon?

• Unsaon nga kita makagamit sa baruga-
nan sa ebanghelyo ngadto sa atong inad-
law nga mga kinabuhi? Unsaon nga ang
pagpuyo niini nga baruganan modugang sa
atong hugot nga pagtuo ug motabang
kanato sa paghimo og matarung nga mga
desisyon ug sa pagsulbad sa atong mga
problema.

3. Taposa uban sa pagtingub unsa ang
natudlo.

• Isulat ang baruganan sa ebanghelyo ug
pang-abag nga mga ideya diha sa pisara.
Paggamit og leksyon nga may galamiton,
sugilanon, hulagway, o makahagit sa huna-
huna nga pangutana sa pagpaila sa lek-
syon.

• Ipatultol ug pahisguti ang mga kasulatan
nga anaa sa pakigpulong ug bisan unsang
dugang nga mga kasulatan aron sa pagpa-
tin-aw sa baruganan sa ebanghelyo.

• Pangutana kalabut sa mga kinutlo gikan
sa pakigpulong. Isaysay ang mga sugilanon
ug mga panig-ingnan gikan sa pakigpulong
aron sa paghulagway sa baruganan sa
ebanghelyo.

• Pangutana ug dumalaha ang mga
panaghisgutan nga makatabang sa batan-
ong mga lalaki nga mogamit sa baruganan
sa ebanghelyo diha sa ilang mga kinabuhi.

• Dapita ang batan-ong mga lalaki sa pag-
pakigbahin sa ilang mga kasinatian, mga
pagbati, ug mga pagpamatuod kalabut sa
hilisgutan nga imong gihisgutan. Dugangi
sa imong kaugalingon nga mga pagbati.

• Ipamatuod ang pagkatinuod sa baruga-
nan sa ebanghelyo nga imong natudlo ug
ang iyang kabililhon diha sa imong kinabuhi.
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