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Pasiuna

Kini nga matang sa pagtuon gilaraw alang sa batan-on nga mga babaye sa Simbahan.
Pinaagi sa pagtuon sa mga leksyon nga naglangkob niining tamdanan nga basahon ang
matag batan-on nga babaye labaw nga makasabut sa laraw sa Ginoo alang kaniya ug
mahatagan og tabang sa pagpasikad sa iyang kinaugalingon nga mga pagpili ug kinaiya
diha sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Si Elder M. Rusell Ballard mitambag, “Ang mga magtutudlo gitambagan pag-ayo sa
pagtuon sa mainampingon nga paagi sa balaan nga mga kasulatan ug sa ilang mga
tamdanan nga basahon sa dili pa mogamit sa dugang nga mga kagamitan. Daghan 
kaayo nga mga magtutudlo nga mitipas gikan sa gitugutan nga mga kagamitan sa
kurikulum nga wala sa hingpit mobalik pagtuon-kanila. Kon ang mga magtutudlo mibati
sa panginahanglan sa paggamit sa uban nga dugang nga maayong kapanguhaan kay sa
balaan nga mga kasulatan ug mga tamdanan nga basahon sa pagtudlo og usa ka leksyon,
sila kinahanglan nga maghunahuna una sa paggamit sa mga magasin sa Simbahan” 
(M. Russell Ballard, sa Conference Report, Abr. 1983, p. 93; o Ensign, Mayo 1983, p. 68).

Yunit nga Pagtudlo Ang yunit nga pagtudlo naglakip sa pagbalikbalik, lawom nga pagtuon, ug pagkat-on
mahitungod sa may mga kalambigitan nga baruganan hangtud nga sila nasabtan ug
nagamit matagadlaw. Kini nga tamdanan nga basahon gibahinbahin ngadto sa mosunod
nga mga yunit:

Pagpuyo ingon nga usa ka Anak nga Babaye sa Dios

Pagtuman sa Balaanon nga Tahas sa mga Babaye

Pagtabang ngadto sa Kinabuhi sa Banay

Pagkat-on mahitungod sa Pagkapari

Pagkat-on mahitungod sa Kasaysayan sa Banay ug Buluhaton sa Templo

Pag-apil diha sa Misyonaryo nga Buluhaton

Pagdugang sa Pagkaespirituhanon

Pagpuyo og usa ka Mahiyason nga Kinabuhi

Pagpalungtad og Lawasnon nga Kahimsog

Pagpalambo sa Makatilingbanon ug sa Pamalatian nga Paagi

Pagdumala sa Kinaugalingon nga Kapanguhaan

Pagpalambo sa Kabatid sa Pagpangulo

Sa pagtudlo niini nga mga yunit, susiha ang mga panginahanglan sa batan-on nga mga
babaye diha sa imong klase pinaagi sa pagpangutana sa imong kaugalingon:

Unsa nga mga suliran ang ilang giatubang?

Unsa nga nangagi nga mga leksyon ang ilang natambongan mahitungod sa hilisgutan?

Unsa ang ilang nahibaloan nga mahitungod sa hilisgutan?

Hain niini nga mga leksyon ang labing makatagbaw sa ilang mga panginahanglan?

Kon ikaw sa mainampingon nga paagi naghunahuna sa mga panginahanglan sa imong
batan-on nga mga babaye, tun-i ang mga ulohan sa leksyon ug ang mga katuyoan sa
matag leksyon, aron masayran hain sa mga leksyon ang labing makatagbaw niadto nga
mga panginahanglan. Pinaagi sa paglaraw og maayo pag-una ikaw makasiguro nga ang
batan-on nga mga babaye makadawat sa mga leksyon diha sa tanan nga mga yunit ug
nga ikaw makahatag og usa ka hingpit, og gipahiangay nga kurikulum.

KINATIBUK-AN
NGA KASAYURAN
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Mga Kapanguhaan Ang Balaan nga mga Kasulatan: Ang sukaranan nga katukuran alang niini nga tun-anan
mao ang balaan nga mga kasulatan. Awhaga ang batan-on nga mga babaye sa pagdala sa
ilang mga kopya sa balaan nga mga kasulatan nganha sa klase matag semana.

Itudlo ang imong leksyon sa ingon nga paagi nga ang balaan nga mga kasulatan magamit
sa matag semana. Kon ang panahon kulang o ang pagtagad sa klase hinay, pilia lamang
kadto nga mga pakisayran nga mahimo nga labing malampuson. Gamita ang balaan nga
mga kasulatan sa maalamon nga paagi. Pinaagi sa imong pagpangandam sila mahimo
nga usa ka masangputon nga himan sa pagtudlo.

Ang batan-on nga mga babaye diha sa inyong klase kinahanglan nga mobasa tagsatagsa
gikan sa balaan nga mga kasulatan sa hapit tanan nga leksyon. Awhaga sila pinaagi sa
pagpangutana o paghatag og usa ka suliran. Ikaw mahimo nga mosulat sa balaan nga
kasulatan nga pakisayran diha sa pisara aron ang batan-on nga mga babaye masayud 
asa mangita. Sa kasagaran usa ka pangutana kinahanglan nga ipangutana sa dili pa ang
usa ka balaan nga kasulatan basahon. Kon dili ba hinoon, ang batan-on nga mga babaye
malagmit mobasa pag-usab sa balaan nga kasulatan aron makahimo sa pagtubag sa
pangutana.

Usahay ang usa ka batan-on nga babaye makahatag sa husto nga tubag sa iyang
kaugalingon nga mga pulong nga dili motan-aw ngadto sa tudling sa balaan nga
kasulatan. Kon kini mahitabo, pangutana og dugang mga pangutana aron siya mobasa 
sa balaan nga kasulatan; sama pananglit, “Giunsa kini pagsulti ni Pablo?” o “Unsa ang
dugang pagpatin-aw nga atong makuha gikan niini nga tudling?” Sa dili pa ikaw
makahimo sa pagdasig sa batan-on nga mga babaye mahitungod sa pagsiksik sa balaan
nga mga kasulatan, ikaw kinahanglan gayud nga madasig mahitungod kanila sa imong
kaugalingon. Andama ang imong kaugalingon pinaagi sa lawom nga pagtuon, pag-ampo,
ug pagpamalandong niadtong mga tudling nga imong gipaabut nga siksikon sa batan-on
nga mga babaye sa panahon sa klase.

Teaching—No Greater Call (33043) mao ang usa ka mahinungdanon nga kapanguhaan
alang sa tanan nga mga magtutudlo. Kini naglangkob sa mga sugyot alang sa
pagpangamdam sa mga leksyon; espirituhanon nga pagpangamdam; ug mga pamaagi 
sa pagtudlo ingon sa pagdula sa papel sa usa ka tawo, mubo nga paghisgot pinaagi sa
gamay nga pundok, mga pangutana, mga paghulagway diha sa pisara, mga leksyon 
nga may kagamitan, ug mga sugyot alang sa paglakip sa mga sakop sa klase. Kini 
usab naglangkob sa mga ideya mahitungod sa pagpugong sa kinaiya diha sa lawak-
klasehanan, pagpahimutang sa lawak-klasehanan, ug daghang uban nga mga sugyot
alang sa pagpalambo sa mga kabatid sa pagtudlo. Dangup ngadto niini alang sa
panabang sa pagpangamdam ug pagtudlo og mga leksyon.

Mga Magasin sa Simbahan: Ang mga magasin sa Simbahan naglangkob sa mga artikulo
ug mga sugilanon nga makatabang sa pagdugang sa kagamitan sa leksyon.

Sukaranan nga mga butang

Ang matag leksyon naglangkob sa mosunod:

1. Katuyoan: Kini nagpahayag sa katuyoan sa leksyon—unsa ang imong buot nga
masabtan sa batan-on nga mga babaye o himoon ingon nga usa ka sangputanan sa
leksyon.

2. Pagpangandam. Kini naglakip niadto nga mga butang nga gikinahanglan sa pagtudlo
sa leksyon, sama sa mga hulagway ug ighahatag nga mga basahon, ug mga buluhaton
nga kinahanglan nga himoon pag-una. Kadaghanan sa mga hulagway nga
gikinahanglan alang niini nga leksyon gilakip diha sa likod sa tamdanan nga basahon.
Ang numero sa hulagway nagpakita sa han-ay sa hulagway diha sa likod sa tamdanan
nga basahon. Ang numero diha sa parentesis nagpakita sa hulagway sa lawak sa mga
basahon sa balay tigumanan. Kini kinahanglan dili kuhaon gikan sa tamdanan nga
basahon. Ang ighahatag nga mga basahon ug mga palid nga sulatanan sa kasagaran
gilakip sa katapusan sa matag leksyon. Ayaw sila kuhaa gikan sa tamdanan nga
basahon. Kini mahimo nga pakopyahan pag-usab pinaagi sa elektronik.

Pahibalo: Kadaghanan sa mga leksyon nagkinahanglan sa balaan nga mga kasulatan,
tisas, ug pisara.

HAN-AY SA
LEKSYON
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3. Gisugyot nga Pagpalambo sa Leksyon. Ang wala nga daplin sa papel nga mga mubo
nga sinulat nagsugyot og mga pamaagi sa pagtudlo, ug ang labing mahinungdanong
bahin sa leksyon naghatag sa kasayuran nga itudlo. Gikan sa kasayuran nga gihatag,
pilia kadtong mga kagamitan ug mga paagi nga labing mahiangay sa pagtagbaw sa
mga gikinahanglan sa imong batan-on nga mga babaye kon adunay panahon. (Kon
angay, ang mga leksyon mahimo nga ipadayon ngadto sa labaw pa kay sa tagal sa 
usa ka klase.)

Ang labing mahinungdanon sa leksyon naglangkob sa mosunod:
a. Pasiuna. Kini mao ang usa ka gisugyot nga paagi sa pagsugod sa leksyon ug

makaangkon sa pagtagad sa mga sakop sa klase ug kaikag.

b. Gagmay nga mga ulohan. Ang tagsatagsa nga mga seksyon sa leksyon maglangkob
sa labing mahinungdanon nga mga ideya. Itudlo ang matag seksyon ginamit ang
balaan nga mga kasulatan, mga sugilanon, mga kinutlo, ug mga kalihokan nga
giandam.

c. Panapos. Kini naghatag og usa ka katingbanan sa leksyon ug nagsugyot og 
pagpakig-ambit sa mga pagbati mahitungod sa baruganan nga gihisgutan ug/o 
usa ka pagpamatuod niana nga baruganan sa ebanghelyo.

d. Paggamit sa Leksyon. Kini usa ka sugyot alang sa usa ka tino nga laraw sa paglihok,
buluhaton, o tumong sa pagtabang sa matag batan-on nga babaye sa paggamit sa
gihisgutan nga baruganan diha sa iyang kinabuhi. (Kon angay, ikaw makahatag og
panahon sa sinugdanan sa sunod nga klase alang sa batan-on nga mga babaye sa
pagpaambit sa ilang mga kasinatian. Ikaw mahimo nga makadasig niining mubo nga
pagbinayloay pinaagi sa pag-ingon, “Sa miaging semana kita naghisgot mahitungod
sa __________. Gisulayan ba ninyo kini? Unsa ang inyong gibati mahitungod niini?”
Kon ang batan-on nga mga babaye dili motubag sa sinugdanan, ikaw mahimo 
nga moingon, “Ako misulay niini, ug kini mao ang akong kasinatian.” Pinaagi sa
pagpakig-ambit sa imong maayo nga mga kasinatian, ikaw makatabang sa batan-on
nga mga babaye nga makakat-on unsaon paggamit sa mga baruganan diha sa ilang
mga kinabuhi.)

e. Gisugyot nga mga Kalihokan. Kini mao ang may kalambigitan nga mga kalihokan
nga mahimo nga ilaraw sa pagdugang ug paglig-on og usa ka leksyon.

Ikaw nagtudlo og batan-on nga mga babaye, wala lamang magtudlo og mga leksyon! Pag-
ampo sa mainiton nga paagi alang sa pagdasig sa pagtabang kanila nga makakat-on ug
makakab-ot sa ilang kinatibuk-an nga kahimoan ingon nga anak nga babaye sa Dios.

Ang masangputon nga pagtudlo naglakip sa pag-ila sa matag batan-on nga babaye, sa
iyang mga ginikanan, ug sa iyang banay.

Hunahunaa ang mahitungod sa matag batan-on nga babaye. Hunahunaa ang
mahitungod sa iyang banay.

Hatagi og bili ug tan-awa ang tanan nga batan-on nga babaye sama sa gihimo sa
Langitnong Amahan.

Dawata ang matag usa diha sa iyang kaugalingon nga kabuot ug tabangi siya nga
molambo diha sa ebanghelyo.

Pagkat-on mahitungod sa batan-on nga babaye pinaagi sa pagpangutana sa imong
kaugalingon:

Unsa ang iyang mga kaikag, mga tinguha, talagsaon nga mga kahibalo, ug mga
tumong?

Unsa ang iyang kaagi ug kasinatian: Sa panimalay? Sa simbahan? Sa tulunghaan? 
Sa trabaho? Uban sa iyang mga kauban?

Unsa ang iyang mga panginahanglan?

Sa unsa nga paagi ako makatabang kaniya?

Ang labing maayo nga paagi sa pagtabang sa matag batan-on nga babaye mao ang
pagtabang kaniya nga makakat-on ug magpuyo sa ebanghelyo. Si Presidente Marion G.

PAGTUDLO SA
BATAN-ON NGA
MGA BABAYE
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Romney mitambag: “Ang pagkat-on sa ebanghelyo gikan sa gisulat nga pulong, hinoon,
dili pa igo. Kini kinahanglan gayud usab nga pagasundon. Sa pagkatinuod, ang pag-
angkon og usa ka kahibalo sa ebanghelyo ug sa pagsunod niini may kalambigitan. Sila
managduyog. Ang usa dili makakat-on pag-ayo sa ebanghelyo sa walay pagsunod niini.
Ang pagkahibalo sa ebanghelyo moabut pinaagi sa hinayhinay: ang usa nagkat-on og
diyutay, nagsunod unsa ang iyang nakat-unan; nagkat-on og diyutay pa ug nagsunod
niana. Kini nga pagliyok nagpadayon diha sa walay katapusan nga pagtuyok. Kana mao
ang sumbanan nga pinaagi diin ang usa makapadayon ngadto sa usa ka hingpit nga
kahibalo sa ebanghelyo” (Marion G. Romney, “Records of Great Worth,” Ensign, Sept.
1980, p. 4).
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Linain nga mga Sumbanan 
alang sa Paglakip sa mga Sakop 
nga may mga Kakulangan

Sa diha nga si Jesus misugod sa iyang mortal nga pagpangalagad, siya misulod sa sinagoga
didto sa iyang lungsod sa Nazareth sa Igpapahulay nga adlaw ug mibarug aron mobasa.

“Ug dihay gihatag ngadto kaniya nga basahon ni propeta Isaias. Ug sa diha nga siya
mipakli sa basahon, siya nakakaplag sa dapit diin kini gisulat, Ang Espiritu sa Ginoo ania
kanako, tungod kay siya midihog kanako sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga
kabus; siya mipadala kanako sa paghupay sa nagsubo nga kasingkasing, sa pagsangyaw
og kaluwasan ngadto sa mga bihag, ug sa pagpahiuli sa panan-aw ngadto sa mga buta, 
sa pagpalingkawas kanila nga gibun-og” (Lucas 4:17–18).

Sa kinatibuk-an sa iyang pangalagad, ang Manluluwas mihatag og taas nga pagtagad
ngadto niadto nga nagkinahanglan og linain nga panabang. Bisan pa og ang usa ka
magtutudlo diha sa lawak klasehanan sa Simbahan sa kasagaran walay teknikal nga
pagbansay o mga kagamitan aron sa paghatag og propesyonal nga tabang ngadto sa 
mga sakop nga may mga kakulangan, kini gipaabut nga ang matag magtutudlo diha sa
Simbahan adunay usa ka pagsabut ug maamomahon nga kasingkasing ug usa ka tinguha
sa paglakip niini nga mga sakop kutob sa mahimo diha sa tanan nga mga kalihokan sa
pagtuon diha sa klase. Ang mga matang sa mga sakop nga nagkinahanglan og linain nga
pagtagad naglakip kanila nga adunay mga kakulangan sa paghunahuna, pandungog,
panan-aw, lawasnon, sinultihan, kultural (ug pinulongan), pagbati, sosyal, panuigon, 
ug mga kakulangan sa pagkat-on. Ang mosunod nga mga sumbanan kinahanglan nga
makatabang ngadto sa tanan nga magtutudlo sa pagkab-ot niini nga mga sakop nga may
linain nga mga panginahanglan.

Pakisayud sa mga kinahanglanon ug mga kahanas sa matag sakop sa klase. Susiha uban
sa mga pangulo sa pagkapari, mga ginikanan, ug mga sakop sa banay, ug kon ingon og
angay, uban sa may kabilinggan nga mga sakop, sa pagtino sa ilang linain nga mga
panginahanglan.

Sa dili pa motawag diha sa mga sakop sa klase sa pagbasa, paghatag og pakigpulong, o
pag-ampo, susiha uban kanila pag-una pinaagi sa pagpangutana, “Unsa ang inyong
bation mahitungod sa pagbasa atubangan sa klase, pag-ampo diha sa kadaghanan, ug
uban pa?”

Paninguhaa nga daghan ang makaapil ug makat-unan ang mga sakop nga may
kakulangan.

Siguroha nga ang matag paningkamot gihimo aron pagsiguro nga ang matag sakop sa
klase motahud ug mosabut sa tanan nga sakop sa klase.

Pagmayano, pagmanggihigalaon, ug pagmainiton. Matag usa kanato usa ka anak sa Dios
uban ang usa ka panginahanglan alang sa gugma ug pagsabut, dili igsapayan ang bisan
unsa nga kakulangan o sa iyang kalisud.

Ang mga magtutudlo diha sa Simbahan kinahanglan gayud nga mahinumdom nga ang
matag sakop, bisan pa sa lawasnon, panghunahuna, pagbati, o sosyal nga kasarang,
adunay dako nga kahimoan alang sa pag-uswag ngadto sa pagkadios. Kita adunay usa 
ka katungdanan sa paghimo og usa ka linain nga pagpaningkamot, kon gikinahanglan, 
sa pagtudlo kanila sa tanan nga ilang mahimo nga makat-unan. Hinumdumi ang mga
pulong sa Manluluwas, “Tungod kay kamo mibuhat niini ngadto sa labing ubos niini nga
akong mga kaigsoonan, kamo mihimo niini ngari kanako” (Mateo 25:40).
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Usa Ka Anak nga Babaye sa Dios

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye dugang nga makasabut sa tin-aw nga paagi sa iyang
talagsaon nga relasyon ngadto sa iyang Langitnong Amahan.

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og usa ka karatula nga adunay mga pulong Anak nga Babaye sa Dios nga
gisulat diha niini.

2. Hulagway 1, Usa ka Amahan ug Anak nga Babaye, nahimutang sa katapusan niining
tamdanan nga basahon.

3. Pag-andam og usa ka linukot nga papel, kard, o papel alang sa matag batan-on nga
babaye uban sa duha ka mga kinutlo gikan sa katapusan nga seksyon “Ikaw Gihigugma
Kaniadto ug Karon.”

4. Pagtudlo og usa ka batan-on nga babaye sa pag-andam sa pagbasa sa awit “O Akong
Amahan” (Hymns, no. 292; Mga Himno ug Awit sa mga Bata, no. 34).

5. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo nga imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna: Kinsa Ikaw?

Sugdi kini nga klase pinaagi sa pagpaila sa imong kaugalingon, ug unya tuguti ang matag
batan-on nga babaye sa pagbuhat sa ingon. Sa panahon sa mga pagpaila awhaga ang
matag batan-on nga babaye sa pag-ambit og usa ka kamatuoran mahitungod sa iyang
kaugalingon nga nakapahimo kaniya nga talagsaon diha sa iyang banay o taliwala sa
iyang mga higala. Human sa mga pagpaila, hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa
paghunahuna mahitungod sa mga relasyon diha sa ilang mga kinabuhi. Itudlo nga matag
batan-on nga babaye adunay managlahi nga mga relasyon ug nga, tungod kay siya
talagsaon, ang iyang mga nahatag ngadto niini nga mga relasyon mga talagsaon usab.
Unya ipasabut nga ang batan-on nga mga babaye usab adunay sama nga mga relasyon.
Ang matag batan-on nga babaye usa ka anak nga babaye ug adunay usa ka inahan ug
amahan, mga apohan, mga ginikanan sa apohan, ug uban pa.

Ang Matag Batan-on nga Babaye Usa ka Anak nga Babaye sa Dios

Human mahingpit ang mga pagpaila, itudlo nga dili ang tanan nga batan-on nga babaye
adunay managsama nga mga relasyon (ang uban tingali walay igsoon nga mga babaye,
mga ig-agaw, uban pa) apan nga ang tanan adunay usa ka inahan ug amahan, ug busa
silang tanan anak nga mga babaye. Sultihi sila nga ikaw karon mopatin-aw sa usa niini
nga mga relasyon: ang amahan-anak nga babaye nga relasyon.

Ipakita ang hulagway sa usa ka amahan ug anak nga babaye.

Hangyoa ang matag sakop sa klase sa paghanduraw sama sa unsa ang usa ka sulundon
nga relasyon sa amahan ug sa anak nga babaye. Pasultiha ang batan-on nga mga babaye
unsa ang buhaton sa amahan sa paghimo sa relasyon nga malampuson. Ilista ang mga
tubag diha sa pisara ubos sa ulohan nga “Amahan” ug itumong ang panaghisgutan aron
makabaton og mga matang sa kasayuran nga gipakita diha sa gihulagway nga sundanan
diha sa pisara nga mosunod.

Unya hangyoa ang klase sa pagpasabut unsa ang buhaton sa anak nga babaye sa pag-
awhag niining sulundon nga relasyon tali sa amahan ug sa anak nga babaye. Sa makausa

Panaghisgutan sa
hulagway ug pisara

Mga Pagpaila 
ngadto sa klase
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pa, itumong ang panaghisgutan ug unya itala ang mga tubag diha sa pisara ubos sa
ulohan “Anak nga Babaye.”

Sundanan sa Pisara

Sultihi ang klase nga agi og dugang sa pagbaton og relasyon sa anak nga babaye ngadto
sa usa ka yutan-on nga amahan, silang tanan nag-ambit og usa ka talagsaon kaayo nga
relasyon—kana mao ang pagkaanak nga babaye sa atong Langitnong Amahan. Ipakita
ang karatula “Anak nga Babaye sa Dios.”

Pagbasa sa Musika Sa pagtabang sa batan-on nga mga babaye nga makasabut nga sila sa tinuod
espirituhanon nga anak nga mga babaye sa ilang Langitnong Amahan, hangyoa sila sa
paghunahuna mahitungod sa ilang relasyon ingon nga iyang anak nga mga babaye
samtang ang mga pulong sa himno “O Akong Amahan” gipaila ingon nga usa ka pagbasa
sa musika. (Kini mahimo nga labing masangputon nga pagpaila nga usa ka pagbasa uban
sa nagpaluyo nga duyog sa musika, gi-rekord nang daan kon gikinahanglan, apan kini
mahimo nga basahon o awiton.)

Katingbanan Sa pagpaminaw ngadto sa himno, pahinumdomi ang klase sa gugma sa atong
Langitnong Amahan alang kanato didto sa wala pa ang mortal nga kahimtang. Siya 
mao ang amahan sa atong mga espiritu; kita iyang mga anak. Siya miamuma kanato 
ug nagtudlo kanato ug nakaila kanato pag-ayo.

Kamo Gihigugma Kaniadto ug Karon

Sultihi ang klase nga ang Ginoo mihatag og usa ka makahuluganon nga pangutana nga
nakapamalandong ni Job mahitungod sa iyang sinugdanan. Himoa nga ang usa ka sakop
sa klase mobasa ug mohisgut sa Job 38:4–7. Hisguti kini nga balaan nga kasulatan ug ang
iyang relasyon sa matag batan-on nga babaye. Ikaw mahimo nga mogamit sa pipila nga
mosunod nga mga pangutana niini nga panaghisgutan:

• Unsa nga panahon sa walay katapusan nga kasaysayan ang gipasabut ngadto niini 
nga balaan nga kasulatan?

• Ngano nga ang mga bitoon naghiusa pag-awit ug ang mga anak sa Dios misinggit
tungod sa hingpit nga kalipay?

• Unsa nga tubag ang angay itubag ni Job o kaninyo, sa pangutana nga, “Diin ikaw gikan?”

Kinutlo “Adunay usa ka Dios sa Langit kinsa walay kinutuban ug mahangturon, walay katapusan,
gihimaya, gibayaw nga Binuhat. Siya adunay tabernakulo nga unod ug mga bukog. Siya
usa ka binanhaw ug balaan ug nahingpit nga tawo, ug kita iyang mga kaliwat. Kita iyang
mga anak nga espiritu. Siya nagpuyo diha sa usa ka yunit sa banay. Kita mga sakop sa
iyang banay. Kita nagpuyo sa kinabuhi nga wala pa sa yuta uban kaniya sulod sa walay
kinutoban nga tagal sa panahon” (Bruce R. McConkie, Making our Calling and Election Sure,
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 25 Mar. 1969], p. 5)

Itudlo ngadto sa klase nga ang matag batan-on nga babaye gihigugma sa iyang
Langitnong Amahan didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta. Ang iyang gugma
walay katapusan ug walay kausaban. Siya karon gihigugma sa iyang Langitnong
Amahan. Ipahingalan sa klase ang pipila sa ilang mga panalangin nga nagpakita nga 
ang ilang Langitnong Amahan naghigugma kanila. Libut diha sa klase sa dili mokubos 
sa duha ka mga higayon sa paghangyo sa matag batan-on nga babaye sa pagsugyot sa
mga panalangin nga iyang nadawat gikan sa atong Langitnong Amahan.

Panaghisgutan 
diha sa pisara

Panaghisgutan 
diha sa balaan nga
kasulatan

Amahan
1. Mosangkap sa lawasnon

nga panginahanglan
2. Maminaw

3. Mogiya
4. Motudlo
5. Mohigugma
6. Mohupay
7. Makanunayon diha sa

relasyon

Anak nga Babaye
1. Mopakita og pagpasalamat

2. Mosalig ug
mopakigtambag sa 
iyang amahan

3. Matinahuron
4. Masulundon
5. Mohigugma
6. Moalagad
7. Makanunayon diha 

sa relasyon



4

Samtang kini nga kalihokan mahuman, dangup ngadto sa lista diha sa pisara sa mga
gipaabut nga himoon alang sa usa ka amahan aron mahimo nga kabahin sa usa ka
malampuson nga amahan - anak nga relasyon. Pinaagi sa paghisgot sa mga panalangin
nga gisulti sa klase, itudlo ang mga pamaagi diin ang atong Langitnong Amahan
nagpakita sa iyang gugma alang sa matag usa sa iyang anak nga mga babaye.

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpangita ug pagbasa sa mosunod nga mga
pakisayran nga balaan nga kasulatan diin nagpakita nga agi og dugang ngadto sa mga
panalangin nga ila na nga ginganlan, ang atong Langitnong Amahan misaad kanato og
mahinungdanon nga mga panalangin sa pagtagbaw sa atong mga panginahanglan.

Juan 14: 16–18 (kahupayan)
Jacob 4:10 (giya ug tambag)
Mateo 7:7–11 (tabang sa pagsulbad sa mga suliran, masinabtanon)
Juan 3:16 (ang labing mahinungdanon nga timailhan sa iyang gugma)

Mga Kinutlo Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpasabut ngano nga mahinungdanon nga
masabtan nga kita anak nga mga babaye sa atong Langitnong Amahan.

Human makatubag ang klase, ipabasa ang mosunod nga mga kinutlo ngadto sa klase:

“Ang kamatuoran mao . . . nga ang tawo usa ka anak sa Dios—usa ka Dios sa
sinugdanan. . . . 

“Nga ang tawo usa ka anak sa Dios mao ang labing mahinungdanon nga kahibalo nga
maangkon sa mga mortal” (Marion G. Romney, sa Taho sa Komperensya, Abr. 1973, 
p. 136; o Ensign, Hulyo 1973, p. 14).

“Ako mosugo kaninyo sa pag-ingon pag-usab ug pag-usab sa inyong mga
kaugalingon, . . . ‘Ako [usa ka anak nga lalaki o anak nga babaye] sa Dios’ ug pinaagi sa
pagbuhat sa ingon sugdi karong adlawa sa pagpuyo nga makig-uyon ngadto niadto nga
mga sumbanan diin makahimo sa inyong kinabuhi nga labaw nga malipayon ug labaw
nga mabungahon tungod sa nahigmata nga pagtuo kon kinsa kamo” (Harold B. Lee, sa
Taho sa Komperensya, Okt. 1973, p. 10; o Ensign, Ene. 1974, p. 6).

Iapud-apod ang linukot nga mga papel nga naglangkob sa mga kinutlo sa ibabaw ngadto
sa matag sakop sa klase. Awhaga ang batan-on nga mga babaye sa pagsag-ulo niini nga
mga kinutlo ug sa paggamit niini sa makanunayon diha sa ilang mga kinabuhi.

Ang Langitnong Amahan Nagtinguha Kanato nga Magpaduol ngadto Kaniya

Ipasabut nga gikan sa mga balaan nga kasulatan ug sa atong mga propeta, kita nakakat-
on nga ang matag usa kanato usa ka anak sa atong Langitnong Amahan. Kita nagpuyo
uban kaniya ug siya naghigugma kanato. Usab gikan sa balaan nga mga kasulatan ug
gikan sa mga panalangin nga atong ginganlan ingon nga usa ka klase, kita nakakita sa
timailhan nga gihatag sa Langitnong Amahan sa iyang tinguha sa pagbaton og usa ka
maayo nga relasyon uban sa matag usa sa iyang anak nga mga babaye.

Panaghisgutan Himoa nga ang batan-on nga mga babaye mosugyot unsa ang ilang mahimo sa pagpakita
sa ilang tinguha sa pagpadayon ug pagpalambo sa ilang relasyon uban sa ilang
Langitnong Amahan.

Dangup ngadto sa pisara sa lista sa mga butang nga mahimo sa usa ka anak nga babaye
diha sa amahan-anak nga relasyon. Ipangutana ang mosunod nga mga pangutana sa
pagpakita sa unsa nga paagi nga ang sama nga mga hiyas magamit sa pagpalambo ug
pagpadayon og usa ka relasyon uban sa atong Langitnong Amahan.

• Sa unsa nga paagi nga kita makapakita og pagpasalamat ngadto sa atong Langitnong
Amahan? (Pinaagi sa pagkamasunuron, pinaagi sa pagpakita sa pagkamapasalamaton.)

• Sa unsa nga paagi nga kita makasalig ug makigtambag uban sa atong Langitnong
Amahan? (Pinaagi sa pag-ampo.)

Ipasabut nga usahay ang usa ka batan-on nga babaye mahimo nga mahigawad tungod
kay ang iyang mga pag-ampo ingon og wala matubag. Apan ang atong Amahan sa Langit
pinaagi sa iyang kaalam motugot kanato sa pagpanglimbasog uban sa atong daghan nga
mga suliran, moawhag ug mogiya kanato kon gikinahanglan.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Linukot nga mga
papel

Pagtuon sa balaan
nga kasulatan ug
panaghisgutan
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• Sa unsa nga paagi nga kita makakat-on gikan sa atong Langitnong Amahan? (Pinaagi 
sa pagtuon sa iyang pulong diha sa balaan nga mga kasulatan, pinaagi sa pagpaminaw
ngadto sa iyang mga propeta, ug pinaagi sa pagpaminaw human sa pag-ampo.)

• Sa unsa nga paagi nga kita makapakita sa atong gugma alang sa Langitnong Amahan?
(Pinaagi sa paghupot sa iyang mga sugo [tan-awa sa Juan 14:15] ug pinaagi sa pag-alagad
sa uban [tan-awa sa Mateo 25:40 ug Mosiah 2:17].)

Panapos: Usa ka Balaan nga Relasyon

Balaan nga Kasulatan Himoa nga ang batan-on nga mga babaye mangita ug mobasa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 88:63. Unya itudlo nga ang atong Langitnong Amahan sa pagkatinuod
nagtinguha nga ang tanan magpaduol ngadto kaniya.

Pahinumdumi ang batan-on nga mga babaye nga sila sa pagkatinuod anak nga mga
babaye sa Langitnong Amahan, ug siya naghigugma kanila. Pinaagi sa ilang mga
linihokan ug mga pagpili, sila motino sa kalig-on sa ilang relasyon nga anaa kanila uban
kaniya. Siya dili gayud motalikod. Samtang sila mohimo sa iyang kabubut-on, mag-ampo
alang sa iyang paggiya, sila masayud sa dalan nga sundon sa ilang mga kinabuhi ug
makasiguro nga sila anak nga mga babaye sa Dios kinsa sa tinuod gihigugma sa ilang
amahan.

Paggamit sa leksyon

Dangup pag-usab ngadto sa duha ka mga kinutlo nga anaa sa linukot nga mga papel 
ug agdaha ang batan-on nga mga babaye sa pagsag-ulo niini nga kasayuran ug mogamit
niini diha sa ilang mga kinabuhi.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Leksyon 1
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Jesukristo, Ang Manluluwas

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makaamgo nga si Jesukristo mao ang iyang Manluluwas
ug nga ang iyang pag-ula makahimo kaniya nga mabanhaw ug makapuyo uban sa Dios
pag-usab.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 2, Ang Manluluwas, nahimutang diha sa likod sa tamdanan nga basahon. 
Sa dili pa magsugod ang klase, ipakita ang hulagway diha sa usa ka madanihon nga
pagkahan-ay nga lamesa aron makahimo og usa ka balaan nga kahimtang.

2. Pagtudlo og batan-on nga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Balaan nga mga Kasulatan Nagpamatuod nga si Jesus Mao ang Kristo, ang

Manluluwas sa Kalibutan

Isulat Jesus Mao ang Kristo ug ang mosunod nga mga pakisayran nga balaan nga kasulatan
diha sa pisara. Himoa nga ang matag batan-on nga babaye mopakli ngadto sa mga
pakisayran diha sa iyang balaan nga mga kasulatan. Basaha kini pagdungan. Ipahimo sa
matag babaye ang pagbutang og timaan sa mga tudling. Paghisgot sa hingpit sa matag
balaan nga kasulatan.

Ipasabut nga kini mao lamang ang pipila sa daghan nga mga tudling nga nagpamatuod
nga si Jesus mao ang Kristo, ang Manluluwas sa kalibutan.

Ang Pag-ula ni Jesukristo Makahimo sa Kaluwasan ug Kahimayaan nga Moabut

Paghangyo og usa ka boluntaryo sa pagsulti sa ikatulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo.
Paghisgot uban sa klase unsa ang pag-ula ni Jesukristo ug unsa ang kahulugan niini ngari
kanato. Ang inyong panaghisgutan kinahanglan maglakip sa mosunod nga mga punto:

1. Si Kristo miboluntaryo sa paghatag sa iyang kinabuhi aron ang tanan nga mga
katawhan maluwas.

2. Si Kristo gi-orden nang daan, o napili, alang niini nga misyon sa wala pa ang kalibutan
malalang.

3. Ang kalapasan ni Adan nagdala og kamatayon nganhi sa kalibutan. Ang sakripisyo 
ni Kristo mibayad sa silot alang niana nga nasupak nga balaod ug nakahimo kini nga
moabut alang kanato sa pagbuntog sa kamatayon.

Panaghisgutan nga
Balaan nga Kasulatan

Si Jesus Mao ang Kristo

Juan 3:16–17
Juan 14:6
Doktrina ug mga Pakigsaad 76:40–42
1 Nephi 22:12
1 Juan 4:14
Mosiah 3:17–18

Pisara ug
panaghisgutan nga
balaan nga kasulatan
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4. Si Kristo mibayad dili lamang sa mga sala ni Adan apan alang usab sa atong mga
sala–kon kita mosunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo.

5. Tungod kay siya mao sa pagkatinuod anak sa Dios, si Kristo mao lamang ang tawo kinsa
nakabaton og gahum ibabaw sa kamatayon. Siya nakapanunod gikan sa Dios sa gahum
sa kinabuhi o pagkaimortal. Usab, tungod kay siya mao lamang ang walay sala nga tawo
kinsa nagpuyo dinhi sa yuta, siya mao lamang ang tawo diin si Satanas walay gahum.
Busa, siya mao lamang ang tawo kinsa nga sukad nagpuyo nga makatuman sa Pag-ula.

6. Tungod sa sakripisyo ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mabanhaw.

7. Ang mga propeta, sa wala pa ug human sa kinabuhi ni Kristo sa yuta, nagpamatuod
mahitungod kaniya.

Isulat ang mosunod nga mga pakisayran nga balaan nga kasulatan diha sa pisara.

Alma 11:42–43
Alma 11:40

Ipabasa og hilom sa batan-on nga mga babaye ang balaan nga mga kasulatan ug ipaila
ang duha ka mahinungdanon nga mga sangputanan sa kang Jesukristo nga pag-ula. 
(Kita mahimo nga mabanhaw, ug kita mahimo nga mahimaya o makaangkon og
kinabuhi nga dayon.)

• Sumala ni Alma, unsa nga pundok sa mga katawhan ang makaangkon og kinabuhi 
nga dayon? (Kadto kinsa motuo sa ngalan ni Jesukristo.)

Sugilanon Pangutan-a ang klase kon sila nakasulay ba sukad sa paghanduraw unsa kaha kadto
alang sa Manluluwas sa pagdala diha sa iyang kaugalingon sa atong mga sala. Basaha 
og kusog o ipabasa sa usa ka batan-on nga babaye pagkusog ang mosunod nga asoy ni
Elder Orson F. Whitney:

“Unya miabut ang usa ka katingalahan nga pagpadayag, usa ka pahimangno gikan sa usa
ka Tinubdan sa kahitas-an, nga lisud ipakabaliwala. Kini usa ka damgo, o usa ka panan-
awon diha sa usa ka damgo, samtang ako naghigda diha sa akong higdaanan didto sa
gamay nga lungsod sa Columbia, lalawigan sa Lancaster, Pennsylvania. Ako ingon og tua
sa tanaman sa Gethsemane, usa ka saksi sa kasakit sa Manluluwas. Ako nakakita Kaniya
sa tin-aw sukad ako nakakita ni bisan kinsa. Nagbarug luyo sa usa ka kahoy diha sa
atubangan, ako nakakita ni Jesus, uban ni Pedro, Santiago, ug Juan, samtang sila misulod
sa usa ka gamay nga pig-ot nga ganghaan diha sa akong tuo. Mibiya sa tulo ka Apostoles
didto human makasulti kanila nga moluhod ug mag-ampo, ang Anak sa Dios milakaw
ngadto sa pikas bahin, diin Siya usab miluhod ug nag-ampo. Kini mao ang sama nga 
pag-ampo diin nasinati sa tanan nga magbabasa sa Bibliya: ‘O akong Amahan, kon kini
mahimo, himoa nga kini nga kopa moagi gikan kanako; bisan pa niana dili ang Akong
kabubut-on, apan ingon sa imong pagbuot.’

“Samtang Siya nag-ampo ang mga luha midagayday sa iyang nawong, nga nag-atubang
kanako. Ako natandog pag-ayo sa akong nakita nga ako usab mihilak, gikan sa lunsay
nga maduyugong pagbati. Ang akong tibuok kasingkasing mibati ngadto kaniya; ako
nahigugma kaniya uban sa akong tibuok kalag, ug naghandum nga makig-uban kaniya
nga walay lain nga akong gihandum.

“Sa wala madugay Siya mibarug ug milakaw paingon ngadto diin ang mga Apostoles
nagluhod—nahikatulog pag-ayo! Siya miuyog kanila ug hinay, mipukaw kanila, ug diha
sa usa ka tingog sa malumo nga pagbadlong, nga walay sagol bisan gamay nga pagpakita
sa kasuko o ka kulang sa pagpailub, nangutana kanila sa yano nga paagi kon sila dili ba
makapaabut kaniya sulod sa usa ka takna. Anaa Siya, uban sa makalilisang nga kabug-at
sa sala sa kalibutan nga diha sa iyang mga abaga, uban sa mga kasakit sa matag tawo,
babaye ug bata mipunting ngadto sa iyang tandugunon nga kalag—ug sila dili
makapaabut kaniya sulod sa usa lamang ka takna!” (Through Memory’s Halls: The Life Story
of Orson F. Whitney [Independence, Mo.: Zion’s Printing and Publishing Co., 1930] p. 82).

• Kita wala ba sukad magpakabana ngadto sa pag-antus ni Kristo nga gihimo alang
kanato? Napakyas ba kita sa pagpasalamat sa duha ka mahinungdanon nga mga gasa 
nga iyang gihatag kanato?

• Unsa ang atong kinahanglan nga buhaton sa paghimo sa Pag-ula nga masangputon
diha sa atong mga kinabuhi?

Makapahunahuna
nga mga pangutana
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Aron Mahimaya, Kita Kinahanglan Gayud nga Maghinulsol ug Mobalik ngadto sa
Manluluwas

Isulat diha sa pisara: Helaman 14:13.

• Sumala sa Helaman 14:13, kon kita sa tinuod motuo ni Jesukristo, unsa ang atong 
gibati nga angay nga buhaton?

Idugang diha sa pisara: Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16–19. Ipabasa og kusog kini nga
mga bersikulo.

• Unsa ang inyong gibati sa kasayuran nga si Jesukristo nag-antus alang sa inyong 
mga sala aron nga, kon kamo maghinulsol, kamo dili na mag-antus alang kanila?

Idugang ngadto sa pisara: Doktrina ug mga Pakigsaad 58:43.

• Sumala sa Doktrina ug mga Pakigsaad 58:43, unsa ang buhaton sa usa ka tawo nga
naghinulsol sa tinuod?

Tinuod nga paghinulsol nagkinahanglan og panahon ug paningkamot. Kita kinahanglan
mopakita sa atong kaugalingon ug sa Ginoo nga kita misalikway sa atong mga sayop.

Kinutlo “Ang uban nga mga katawhan nagtuo sa dihadiha nga paghinulsol. Bisan pa og kamo
makahimo sa paghunong sa pagbuhat og bisan unsa nga butang dihadiha . . . , tinuod nga
paghinulsol moabut kon kamo makapakita, pinaagi sa paglabay sa panahon, nga unsa
ang inyong gihandom nga buhaton sa tinuod nahinabo, ug [ang sala] sa tinuod wala na
sa inyong kinabuhi” (Loren C. Dunn, Read, Ponder, Pray, Brigham Young University
Speeches of the Year [Provo, 7 Mar. 1972], p. 4).

Ipasabut nga ang pagkumpisal ug pagsalikway sa sala gikinahanglan ug
mahinungdanon. Ang uban nga mga sala kinahanglan nga ikumpisal ngadto sa mga
pangulo sa pagkapari. Apan labaw pa ang gikinahanglan aron makaangkon og
kapasayloan.

• Unsa pa ang dugang gikinahanglan?

Ipasabut nga ang mga katawhan diha sa mosunod nga tulo ka balaan nga mga kasulatan
ang tanan mahinulsulon ug nangayo og kapasayloan sa sala, ug silang tanan adunay
susama nga kasinatian. Ipabasa sa hilom sa batan-on nga mga babaye samtang ang
mosunod nga balaan nga mga kasulatan basahon og kusog:

Enos 1:4–8
Mosiah 4:1–3
Alma 38:8

• Sa matag usa niini nga mga panig-ingnan sa balaan nga kasulatan, sa unsa nga paagi
nga kini nga mga tawo nakaangkon og kapasayloan?

Pahinumdumi ang batan-on nga mga babaye nga aron mapasaylo sa atong mga sala kita
kinahanglan moduol ngadto sa Langitnong Amahan uban sa hugot nga pagtuo pinaagi 
ni Jesukristo. Si Jesukristo mitanyag ngadto sa matag usa kanato sa duha ka talagsaon ka
mga gasa. Ang Pagkabanhaw walay bayad alang sa tanan. Kahimayaan, o kinabuhi nga
dayon, nag-agad diha sa atong pagbaton og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug
paghinulsol uban sa atong tibuok kasingkasing.

Panapos

Pagpamatuod Ikaw makahimo sa pagpamatuod sa kamahinungdanon ni Jesukristo ingon nga 
atong Manluluwas. Tabangi ang batan-on nga mga babaye sa pag-amgo sa iyang
pagkamahinungdanon ngadto kanila. Kon wala siya kita unta walay pagkabanhaw 
o paglaum nga mahibalik ngadto sa iyang atubangan. Tungod ni Jesukristo kita wala
lamang makabaton niana nga paglaum, apan usab sa saad sa mga panalangin niini 
nga kinabuhi pinaagi sa atong pagkamatinud-anon.

Panaghisgutan nga
Balaan nga Kasulatan

Panaghisgutan nga
Balaan nga Kasulatan
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Pagsunod sa Panig-ingnan 
ni Jesukristo

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye maninguha sa pagsunod sa panig-ingnan ni Jesukristo.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 2, Ang Manluluwas.

2. Mahimong sundon o dili: Andama ang ighahatag nga basahon nga gisugyot diha sa
katapusan sa seksyon, “Kita Makakat-on sa Pagsunod kang Jesukristo.”

3. Pagtudlo og usa ka batan-on nga babaye sa pag-awit o pagbasa sa himno “Come,
Follow Me” (Hymns, no. 116), o pangandam sa paggiya sa klase sa pag-awit niini.

4. Pagtudlo og batan-on nga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

• Unsa ang buot ipasabut niini diha sa inyong kinabuhi sa pagsunod ni Jesukristo?
(Ipasabut nga si Jesukristo mao ang usa ka hingpit nga panig-ingnan alang sa tanan 
aron sundon.)

Awit Hangyoa ang gitudlo nang daan nga batan-on nga babaye o ang klase sa pag-awit sa
himno, “Come, Follow Me” (Hymns, no. 116), o ipabasa ang mga pulong.

Si Jesukristo Mihimo og Hingpit nga Panig-ingnan alang Kanato aron Sundon.

Ipabasa ug pabutangi og timaan sa batan-on nga mga babaye ang mosunod nga balaan
nga mga kasulatan:

2 Nephi 31:10
2 Nephi 31:16–17
1 Peter 2:21

Ang Manluluwas nangutana sa iyang napulog duha ka mga tinun-an nga Nephite og
unsa nga matang sa tawo sila buot mahisama? Siya mitubag sa iyang kaugalingon nga
pangutana, siya miingon, nga sa pagkatinuod siya moingon ngari kanato, bisan sama
kaniya (tan-awa sa 3 Nephi 27:27). Ang mao nga pagtulun-an magamit ngadto sa tanan
nga batan-on nga babaye. Ang tubag mao gihapon.

Ipabasa ug pabutangi og timaan sa batan-on nga mga babaye ang Juan 13:15

Pisara Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghingalan sa uban nga mga hiyas ug kinaiya
ni Jesus nga atong masunod. Ilista ang ilang mga sugyot diha sa pisara ug paghisgot og
mga panig-ingnan niini nga mga kinaiya. Ang uban niini mahimo nga maglakip sa:

Maaghup ug mapainubsanon
Mateo 11:29 (Si Jesus usa ka “maaghup ug mapainubsanon sa kasingkasing.”)
Mga Taga-Filipos 2:8 (Si Jesus “nagmapainubsanon sa iyang kaugalingon, ug
nagmasunuron ngadto sa kamatayon.”)

Mibatok sa pagtintal
Mateo 4:1–11 (Si Jesus mibatok sa mga pagtintal ni Satanas.)
Doktrina ug mga Pakigsaad 20:22 (Si Jesus wala maminaw ngadto sa mga pagtintal.)

Naghigugma ug nag-alagad sa uban
Marcos 1:40–44 (Si Jesus miayo sa usa ka sanglahon.)
Juan 11:20–46 (Si Jesus mibanhaw kang Lazaro gikan sa patay.)

Pagpangita sa balaan
nga kasulatan ug
panaghisgutan

Leksyon
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3 Nephi 17:7,9–10,21 (Si Jesus miayo sa masakiton ug nag-antus ug nagpanalangin sa
gagmay nga mga bata.)

Ipasabut nga diha sa tanan nga butang si Jesukristo mihimo sa panig-ingnan alang kanato
aron sundon. Kita gisugo sa pagsunod kaniya. Kon kita magmasunuron ngadto niana nga
sugo, kita mobati og hingpit nga kalipay sa atong mga kinabuhi. Dangup ngadto sa lista
diha sa pisara.

• Sa unsa nga paagi nga kita makapakita og pagkamapainubsanon sa atong mga
kinabuhi? (Pananglitan, kita mahimo nga magmasunuron ngadto sa atong mga ginikanan
ug ngadto sa mga sugo sa Dios; kita mahimo nga mobutang sa mga panginahanglan ug
matarung nga mga pangandoy sa uban ibabaw sa atong mga panginahanglan ug
pangandoy.)

• Unsa ang uban nga mga inadlaw-adlaw nga pamaagi nga kita makasunod sa panig-
ingnan sa Manluluwas? (Pananglitan, unsang tino nga mga pagtintal nga inyong
buntugon matag adlaw? Sa unsa nga paagi nga ang panig-ingnan ni Kristo makatabang
kaninyo sa pagbuntog niini nga mga pagtintal?

Kita Makakat-on sa Pagsunod kang Jesukristo

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpaminaw ngadto sa pagpasabut ni Marion
G. Romney kon sa unsa nga paagi nga siya nakakat-on sa pagsunod sa panig-ingnan ni
Jesukristo:

“Sa panahon sa akong kabatan-on usa ka gamay nga basahon o pampleto nga giulohan
‘What Would Jesus Do?’ akong nadawat. . . . Ang pangutana nga gipangutana nagpaila 
sa tinguha nga ania kanako gikan sa akong pagkabata. Dili maihap ang mga panahon nga
ako miatubang sa mga hagit ug makahasol nga mga paghukom nga ako nangutana sa
akong kaugalingon ‘Unsa ang buhaton ni Jesus?’ . . . Samtang ako nagpalandong [niana]
nga pangutana [ako midangup] ngadto sa balaan nga mga kasulatan sa pagpangita og
tubag. Diha sa Ebanghelyo nga gitala ni San Juan, ako nakakaplag sa matin-aw ug tino
nga tubag: Si Jesus sa kanunay mohimo sa kabubut-on sa iyang Amahan. Kini sa iyang
kaugalingon mibalikbalik pagpahayag. . . . ‘ . . . Ako dili mohimo og butang sa akong
kaugalingon; apan ingon sa gitudlo sa akong Amahan kanako, Ako mamulong niini nga
mga butang.

“ ‘Ug siya nga nagpadala kanako nag-uban kanako: ang Amahan wala mobiya kanako
nga mag-inusara; kay Ako sa kanunay mobuhat niadtong mga butang nga
makapahimuot kaniya.’ . . . (Juan 7:15, 16, 18; 8:26, 28, 29; 10:30). . . . Ingon nga nakakat-on
nga si Jesus sa kanunay mobuhat sa kabubut-on sa iyang Amahan, ang akong sunod nga
tuyo mao ang pagsusi unsa ang buhaton ni Jesus sa pagtino sa kabubut-on sa iyang
Amahan. Sa pagsiksik sa Bag-ong Tugon, ako nakakaplag nga usa ka butang nga iyang
gibuhat mao ang pagsinati og maayo sa iyang kaugalingon uban sa unsa ang gipahayag
sa iyang Amahan nga iyang kabubut-on, ingon nga gitala diha sa Daang Tugon. Nga siya
mibuhat niini mao ang kalig-unan sa kamatuoran nga diha sa iyang pamahayag ingon
nga gitala sa Bag-ong Tugon, si Jesus mikutlo o misaysay sa balaan nga mga kasulatan
gikan sa Daang Tugon labaw pa sa usa ka gatus nga mga higayon.

“Sa katapusan, ug labing mahinungdanon, ako nakakat-on nga siya kanunay nga
nakigdait sa Amahan pinaagi sa pag-ampo. Kini siya wala lamang makakat-on sa
kabubut-on sa iyang Amahan apan usab sa pagbaton sa kalig-on sa pagbuhat sa kabubut-
on sa iyang Amahan. Siya nagpuasa ug nag-ampo. . . . Kini ingon og sa panahon sa iyang
yutan-on nga pangalagad siya wala gayud mohimo og usa ka mahinungdanon nga
paghukom o nakig-atubang sa usa ka kalisdanan nga wala mag-ampo [tan-awa sa Mateo
4:2; Lucas 4:2; Lucas 6:12–13; Mateo 26:39; Lucas 22:42,44]. . . . 

“Nagsalig diha sa nag-una ug sa kauban nga balaan nga kasulatan, ako mihukom sa
akong pagkabatan-on nga alang kanako ang labing maayo nga paagi ngadto sa
kasulbaran sa mga suliran ug sa pagsulbad sa mga pangutana mao ang pagpadayon 
sama sa pagpadayon ni Jesus: paglambo og usa ka mainiton nga tinguha sa paghimo sa
kabubut-on sa Ginoo; sa pagsinati sa akong kaugalingon uban sa unsa ang gipadayag sa
Ginoo sa mga butang nga nalakip; mag-ampo uban sa kakugi ug hugot nga pagtuo alang
sa usa ka dinasig nga pagsabut sa iyang kabubut-on ug ang kaisug sa pagbuhat niini. . . . 

Pagtudlo sa
magtutudlo ug kinutlo

Pagtudlo sa
magtutudlo
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“Ang labing makatagbaw nga mga kasulbaran ngadto sa mga suliran ug ang labing
maayo nga mga tubag ngadto sa mga pangutana nga ako mihimo sa akong kaugalingon
nga kinabuhi, ako nakakab-ot sama sa mosunod:

“1. Gikan sa akong kabatan-on ako misiksik sa balaan nga mga kasulatan.

“2. Ako naninguha sa matinuoron nga paagi sa pag-atubang sa hagit o pangutana nga
gipahayag uban sa usa ka bug-os nga tinguha sa pagsulbad niini sama sa pagsulbad 
ni Jesus niini.

“3. Ako nakahimo, pinaagi sa makugihon nga pagtuon ug pag-ampo, pagpaninguha 
sa pagtimbang-timbang sa mga kapilian pinasubay sa unsa ang akong nasayran
mahitungod sa mga baruganan sa ebanghelyo.

“4. Ako mihimo og usa ka paghukom diha sa akong kaugalingon nga hunahuna.

“5. Ako midala dayon sa mao nga butang ngadto sa Ginoo, misulti kaniya sa suliran,
misulti kaniya nga ako buot mobuhat unsa ang matarung sa iyang panan-aw, ug
mihangyo kaniya sa paghatag kanako og kalinaw sa hunahuna kon ako nakahimo 
ba og husto nga paghukom” (Marion G. Romney, “What Would Jesus Do?” New Era,
Sept. 1972, p. 4–6).

Panaghisgutan Paghisgot sa lima ka mga paagi nga gigamit ni Presidente Romney sa pagkat-on unsa 
ang buot ni Jesus nga iyang buhaton.

Ilista kini nga mga pamaagi diha sa pisara, o paandama sila og usa ka ighahatag nga
basahon alang sa batan-on nga mga babaye. Paghisgot sa unsa nga paagi nga ang 
batan-on nga mga babaye makagamit sa matag usa niini nga mga lakang diha sa 
ilang kaugalingon nga mga kinabuhi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Jesus pinaagi 
sa pagkat-on unsa ang iyang buot nga ilang buhaton.

“Pinaagi sa pagsunod niini nga sumbanan, si Jesus nagpuyo og usa ka hingpit nga
kinabuhi. Kita dili, dayag lamang, makatupong sa iyang binuhatan. Kita, bisan pa niana,
makahimo og labaw nga pag-uswag ngadto niini pinaagi sa pagsunod kaniya kay sa 
bisan unsa nga paagi” (Romney, “What Would Jesus Do?” p. 5).

Pinaagi sa Pagsunod sa Panig-ingnan sa Manluluwas, Kita Makapauswag sa Atong 
mga Kinabuhi

Ipasabut nga ang atong pagsunod sa panig-ingnan sa Manluluwas bisan sa labing gamay
nga butang makadala og dako nga kauswagan sa atong mga kinabuhi. Ang mosunod nga
sugilanon nagpakita giunsa sa usa ka batan-on nga babaye paggamit ang mga pagtulun-
an ni Jesus ug nakakita sa kauswagan diha sa iyang kinabuhi.

Sugilanon “Si Charlotte miabut ngadto sa usa ka malisud nga panahon sa iyang kinabuhi. Siya puno
sa kaguol. Ang tanan ingon og walay bili. . . . Ang iyang mga higala mao gihapon; ang iyang
panimalay dili maanindot; ang iyang kaugalingon nga pagkatawo dili matahum, ingon nga
siya nakamatikod niini pag-ayo. Ang suliran hilabihan ra kaayo alang kang Charlotte. . . . 

“[Aron makaangkon og tabang, si Charlotte miadto ngadto kang Margaret Ames, ang usa
ka babaye kinsa nagpakabuhi sa matang sa kinabuhi nga buot sundon ni Charlotte.] Si
Charlotte misaysay sa sugilanon sa iyang mga kasubo ibabaw sa iyang kapakyasan, dili
malipayon nga kinabuhi. . . . Si Margaret human sa usa ka malumo nga pulong sa
maduyugon nga pagbati miingon, ‘Ikaw makausab sa tanan niana kon ikaw adunay
tinuod nga tinguha sa pagbuhat niini.’ . . . 

“[Sa pagsugod sa bag-o nga kinabuhi, si Gng. Ames misugyot ngadto kang Charlotte]:
‘Pagpuyo sulod sa kawhaan ug upat ka mga takna ingon og si Kristo anaa sa imong
kiliran, nakakita sa tanan nga imong buhaton. Unya balik ngari kanako pag-usab, ug 
kita magsulti mahitungod niini. Mobuhat ba ikaw niana?’

“Ingon og . . . maduhaduhaon, siya mitubag, ‘Oo, Gng. Ames.’ . . . 

“Hapon na sa diha nga si Charlotte mipauli. Siya nasayud nga siya gipaabut nga
motabang sa pag-andam sa panihapon. Siya mipaingon ngadto sa aparador ug mikuha 
og kunot nga hapin sa lamesa. Sa diha nga siya mibukhad niini diha sa lamesa, siya
nakamatikod sa pipila ka hugaw nga mga dapit. Ug dinhi siya naghunahuna sa iyang 
una nga kausaban.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Katingbanan 
nga kinutlo

Pisara
(Mahimong sundon o
dili nga ighahatag nga
basahon)

Leksyon 3
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“ ‘Kon si Kristo mokaon uban kanato, ako dili mobutang sa hugaw nga hapin,’ siya
miingon ngadto sa iyang kaugalingon.

“Siya mikuha og bag-o nga hapin. Ug uban sa sama nga hunahuna siya midala diha sa
gamay nga panaksan sa mga bulak gikan sa nataran. Siya mibutang sa mantikelya diha 
sa usa ka limpyo nga plato kay sa hugaw nga plato. Siya mihiwa sa pan uban sa pag-
amping. . . . 

“ ‘May bisita karong gabii?’ nangutana ang iyang amahan. . . . 

“ ‘Kamo lamang, Papa,’ mipahiyom si Charlotte. . . . 

“ ‘Ang iyang inahan, nga gikapoy ug gisapot, . . . milingkod, miingon, ‘Wala ako mahibalo
kon unsa ang nahitabo kaniya nga nangandam pag-ayo alang lamang kanato. Ako nagtuo
nga siya nagpaabut og usa ka tawo nga mohapit sa dili pa kita mahuman.’ . . . 

“ ‘Ako wala masayud og usa ka tawo nga akong buot andaman kay sa atong kaugalingon
nga banay,’ siya miingon.

“Ang banay nagtinan-away sulod sa usa ka gutlo. Kini dili ingon og si Charlotte.

“Diha sa lawak-dawatanan sa bisita [human sa panihapon] si Charlotte mikuha og usa ka
magasin gikan sa ilawom sa hapnig ug misugod sa pagbasa. Siya ang midala sa magasin
sa balay, ug siya [mitago] niini. Human sa pipila ka mga gutlo siya mibutang niini. . . .
‘Ako dili angay nga mobasa niini kon si Kristo naglingkod diin siya makabasa uban
kanako,’ siya naghunahuna. Ug siya mipagawas niini, ug mibutang niini diha sa
basurahan sa papel. . . . 

“[Sa sunod nga adlaw si Charlotte] mitrabaho pag-usab. . . . Siya wala makagusto kaayo 
sa iyang trabaho. . . . 

“ ‘Si Kristo anaa sa akong tupad,’ siya naghunahuna samtang siya naglakaw ngadto sa
tindahan. . . . Siya miingon og maayong buntag nga mapahiyumon ngadto sa tanan nga
iyang gikasugat. . . . 

“[Siya gani nakahimo sa pagsulbad sa mga suliran uban sa walay tahud nga mga
mamamalit samtang siya nagpahinumdom sa iyang kaugalingon kon unsaon niya
paglihok kon si Kristo anaa sa iyang kiliran. Niana nga pagkagabii siya mibalik ngadto 
sa panimalay ni Margaret Ames sa paghisgot sa experimento.]

“ ‘Ako misulay niini, Gng. Ames, kutob sa akong mahimo, ug—kini nakahimo sa tanan
nga lahi. Ako nagtuo nga ako nakasabut unsa ang imong gipasabut. Dayag lamang, kini
wala makapausab sa mga butang nga naghasol kanako. Ako kabus gihapon, ug dili
makatungha, ug ako nagpuyo diha sa usa ka ngil-ad nga balay. . . . ’

“ ‘O, akong mahal! Apan mao pa lamang ang imong pagsugod sa pagtanom sa binhi
kawhaan ug upat ka mga takna ang milabay. . . . Makapadayon ba ikaw sama sa imong
pagsugod? Ikaw nakabaton sa [yawe] pulong. Kini mao si Kristo. Pagkahingawa . . . dili
kaayo makapausab sa mga butang; apan si Kristo makahimo. Hinumdumi lamang sa
paghimo sa imong inadlaw nga paglakaw nga mahiduol kaayo ngadto kaniya.’

“ ‘Ako mobuhat niini,’ miingon si Charlotte” (Janet Craig, sa Stories That Live, comp. 
Lucy Gertsch Thomson [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1956], p. 34–43; kinutlo gikan 
sa Ang Santos nga Babaye sa Ulahing Adlaw: Sukaranan nga Tamdanan nga Basahon alang sa
mga Babaye, Bahin B [1979], p. 5–7).

Panaghisgutan Kon ang panahon motugot, paghisgot unsa nga mga butang ang mahimong usbon sa
batan-on nga mga babaye sa ilang mga inadlaw nga kinabuhi kon sila mohimo sama sa
kang Charlotte ug mosunod sa panig-ingnan ni Jesukristo.

Paggamit sa Leksyon

Awhaga ang matag batan-on nga babaye sa paghimo og mga tumong nga makatabang
kaniya nga mahimo nga sama ni Jesukristo pinaagi sa pagsunod sa iyang panig-ingnan.
Hagda sila sa pag-usab sa paagi nga sila nagbuhat sa mga butang sama sa gibuhat ni
Charlotte.
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Pagpangita sa Pagpakig-uban sa
Espiritu Santo

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye maninguha nga mahimo nga takus sa kanunay nga
pakig-uban sa Espiritu Santo.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 3, Nephi, Laman, ug Lemuel, nahimutang diha sa likod sa tamdanan nga
basahon.

2. Mahimong sundon a dili: Pagdala og usa ka panyo o igbabaliog nga panyo nga may 
igo nga gidak-on aron ikabugkos libot sa ulo.

3. Mahimong sundon o dili: Pagsangkap og dako nga kard (nga adunay dayandayan 
sa kilid) ug usa ka pluma alang sa matag batan-on nga babaye aron makopya ang
panaghisgutan sa pisara.

4. Pagtudlo og batan-on nga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Pagpakita Hangyoa ang usa sa mga babaye sa pagbutang og taptap sa iyang mga mata. Patuyoka
siya sa pipila ka mga higayon aron siya dili masayud unsa nga direksyon ang iyang
giatubang. Karon hangyoa siya sa pagtudlo og usa ka butang (sama pananglit, ang
amihanan nga bahin sa lawak, sa pisara, o sa lain nga butang). Siya mahimo nga mosulti
kanimo nga siya wala masayud asa kini o siya mahimo nga motubag nga sayop. Uban sa
panyo nga nagtabon gihapon sa mga mata, pabaruga ang usa sa mga sakop sa klase duol
sa butang nga imong ginganlan ug sulti sa usa ka malumo nga tingog, “Ania ra.” Karon
hangyoa pag-usab kining batan-on nga babaye sa pagsulti hain ang pisara. Kon siya
misalig sa tingog, siya makatubag sa husto.

Panaghisgutan • Unsa ang gipakita niini nga pasundayag mahitungod sa atong kasinatian uban sa
Espiritu Santo? (Daghan nga mga higayon nga kita dili makakita sa direksyon nga atong
gipadulngan pinaagi sa atong kaugalingon tungod kay kita nabutaan pinaagi sa uban 
nga mga impluwensiya. Kita makakita sa direksyon nga atong padulngan pinaagi sa
pagpangita sa Espiritu Santo. Kita dili makakita sa Espiritu Santo, apan kita makadungog
o makabati kaniya nga naghatag kanato og direksyon. Tungod kay ang Espiritu Santo
mamulong ngari kanato sa malumo nga paagi, kita kinahanglan gayud nga maminaw
aron makadungog kaniya. Ug kita makasalig kanunay sa Espiritu Santo sa paggiya 
kanato diha sa husto nga direksyon.)

Kita Makapuyo nga Mahimong Takus sa Pakig-uban sa Espiritu Santo

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga kamo nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo? (Human mabunyagi
pinaagi sa pagpaunlod diha sa tubig, usa ka naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari
mipandong sa iyang mga kamot sa ibabaw sa akong ulo, nagkumpirma kanako nga usa
ka sakop sa Simbahan, ug misulti kanako sa pagdawat sa Espiritu Santo.)

Itudlo nga sa diha nga kita gikumpirmahan, ang Espiritu Santo wala sultihi sa pagduol
kanato. Hinoon, kita gisultihan sa pagdawat sa Espiritu Santo. Si Nephi miingon nga ang
Espiritu Santo . . . mao ang gasa sa Dios ngadto sa tanan niadto kinsa sa makugihon nga
paagi mangita kaniya” (1 Nephi 10:17). Bisan kon kita makadawat o dili sa espirituhanon
nga paggiya kana anaa sa matag usa kanato.

Leksyon

4
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Hatagi ang matag batan-on nga babaye og usa ka dako nga kard nga hinimo sa baga nga
papel. Ipakopya sa batan-on nga mga babaye ang panaghisgutan sa pisara ngadto sa
kard. Ang batan-on nga mga babaye mahimo nga mobitay sa kard diha sa bongbong sa
panimalay alang sa umaabut nga pakisayran.

Isulat ang ulohan Pagkatakus diha sa pisara.

Paghisgot uban sa batan-on nga mga babaye unsa ang kinahanglan gayud nga buhaton
sa matag usa kanila aron mahimo nga takus sa pakig-uban sa Espiritu Santo. Isulat ang
ilang mga ideya diha sa pisara. Siguroha sa paghisgot sa mosunod:

Ipasabut nga human kita mangita sa giya sa Espiritu Santo, mahinungdanon kaayo nga
kita mamati sa iyang maligdong nga hinagawhaw nga tingog (tan-awa sa 1 Nephi 17:45).
Siya mahimo nga makigsulti kanato pinaagi sa mga pulong, apan ang iyang tingog sa
kasagaran moabut sa sagad nga paagi ingon sa usa ka hunahuna, pagbati, o ideya. Bisan
og kini nga ideya hilabihan ka kusog ngadto sa usa ka tawo, ang lain nga tawo mahimo
nga dili gayud mobati niini kon siya dili takus sa pagdawat sa Espiritu Santo. Kita
kinahanglan gayud nga magmatinud-anon ug magmainampuon aron makabaton og
kanunay nga pakig-uban sa Espiritu Santo.

Isaysay kini nga sugilanon:

Usa ka kasinatian ni Nephi, Laman, ug Lemuel nagpakita unsa ka mahinungdanon
nga kita mahimo nga takus aron magiyahan sa Espiritu Santo. Si Lehi ug ang iyang
banay nagpuyo didto sa Jerusalem sa usa ka panahon sa hilabihan nga kadautan, sa
diha nga ang dakbayan hapit na laglagon. Ang Ginoo buot nga manalipod niining
maayo nga banay, busa siya misulti kang Lehi sa pagbiya sa dakbayan. Usa sa mga
anak ni Lehi, si Nephi usa ka matarung kaayo nga tawo. Si Nephi namati ngadto sa
Espiritu Santo ug mitabang paggiya sa iyang banay ngadto sa gisaad nga yuta. Apan
ang duha ka igsoon nga mga lalaki ni Nephi, si Laman ug si Lemuel, dili kaayo
matinud-anon sama ni Nephi. Sila wala motuo sa Ginoo nga naggiya kanila, ug sila
nagbagulbol batok sa ilang amahan ug sa igsoon nga lalaki. Sila nagtuo nga ang ilang
amahan usa ka buang nga mibiya sa ilang hayahay nga panimalay ug daghan nga mga
kabtangan didto sa Jerusalem aron mopanaw diha sa malisud nga kamingawan. Sila
gani misulay pagpatay sa ilang amahan ug manghud nga lalaki. Si Laman ug si Lemuel
walay tinguha sa pagbuhat sa kabubut-on sa Ginoo. Ang ilang mga kasingkasing tig-a
kaayo ug walay pagbati nga ang Espiritu Santo dili makasulti ngadto kanila (tan-awa
sa 1 Nephi 17:7–45).

Balaan nga Kasulatan Ipabasa sa usa ka batan-on nga babaye ang 1 Nephi 17:45.

Paghisgot ngano nga si Laman ug Lemuel dili makabati sa maligdong nga hinagawhaw
nga tingog sa Espiritu Santo. Itudlo nga, bisan ang Espiritu Santo nakapamulong ngadto
kanila matag karon ug unya, sila “mga walay pagbati” ug dili mobati sa iyang mga pulong.

• Ngano nga kita kinahanglan nga dali nga matandog ngadto sa atong mga pagbati aron
makasabut sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo?

Itudlo nga ang Espiritu Santo kanunay namulong ngari kanato pinaagi sa usa ka pagbati
sa kalinaw o kahupayan, o pinaagi sa pagpahimangno nga moabut pinaagi sa mga
pagbati sa kahingawa.

Sugilanon ug
hulagway

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagkatakus
1. Maghinulsol sa mga sala.
2. Mosunod sa mga sugo sa

Langitnong Amahan.
3. Mag-ampo alang sa Pakig-

uban sa Espiritu Santo.
4. Mangayo pinaagi sa hugot

nga pagtuo.
5. Mosalikway sa kalibutan.
6. Magpuyo nga matinud-

anon ngadto sa pakigsaad
sa bunyag.

7. Matudloan

Tagsatagsa ka mga
kard alang sa
panaghisgutan sa
pisara
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• Sa unsa nga paagi kita mawagtangan og kahanas sa pagbati sa mga pag-aghat sa
Espiritu Santo? (Pinaagi sa dili pagtagad kanila, pinaagi sa pagdumili sa paghinulsol,
pinaagi sa labaw nga pagpaminaw sa unsa ang gisulti sa uban.)

Ang Espiritu Santo Makapanalangin sa Atong mga Kinabuhi

Karon isulat ang ulohan Mga Panalangin diha sa pisara.

Paghisgot sa nagkalainlain nga mga paagi nga ang Espiritu Santo makapanalangin sa
atong mga kinabuhi. Siguroha pagtabon ang mga panalangin nga gilista. Kon ikaw buot,
gamita ang balaan nga kasulatan nga mga pakisayran. Ipakopya sa batan-on nga mga
babaye kini nga mga punto ngadto sa ilang mga kard.

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga mga sugilanon sa pagpakita sa mga pamaagi diin ang Espiritu
Santo mahimo nga usa ka panalangin ngadto niadto kinsa maminaw ngadto kaniya.

Sa diha nga si Jenny miabut sa panimalay gikan sa tulunghaan sa Huwebes, siya nakakita
sa iyang mga ginikanan nga naghulat kaniya. Ang iyang inahan miingon, “Ang imong
Tiyo nga si Carl namatay kaganihang buntag. Ang imong amahan ug ako mopuyo uban
ni Tiya Margaret sulod sa pipila ka mga adlaw, hangtud mahuman ang lubong. Ako
nasayud nga kami makasalig kanimo sa pag-atiman sa mga butang sa panimalay samtang
wala kami. Tawga si Sister Martin kon ikaw nagkinahanglan og panabang.”

Sa diha nga ang iyang mga ginikanan milakaw na, si Jenny mibati og diyutay nga kalipay.
Siya buot nga mahimo nga sinaligan, nga walay usa nga mohatag og mga sugo. Siya buot
nga mobati nga may kapangakohan. Busa siya nagtuon sa iyang eksamen sa matematika,
mitawag og ubay-ubay sa iyang mga higala, nanihapon, unya milingkod aron motapos sa
pagbasa sa usa ka sugilanon sa iyang klase sa Ingles.

Sa diha nga siya mihigda na, siya mibati og gamay nga kahasol. Siya wala gayud
makasulay og pag-inusara sa tibuok gabii sa iyang kaugalingon kaniadto. Nagtan-aw
ngadto sa kangitngit, siya nagsugod sa pagkadungog og gamay nga mga kasaba. Siya dili
buot maminaw, apan labaw siya nga makadungog—naglagaak ug naglagapak nga mga
kasaba. Aduna ba kahay usa ka tawo nga buot molungkab? Ang iyang kasingkasing
naglagubo. Siya mitan-aw sa orasan. Ingon og daghan na nga mga takna ang milabay
sukad siya mipalong sa suga, miluhod alang sa usa ka mubo nga pag-ampo, ug mihigda.
Apan, sumala ngadto sa orasan, mga kawhaan pa lamang ka mga gutlo ang milabay.

Samtang si Jenny nawad-an og paglaum nga naghunahuna unsa ang buhaton, siya sa
hilom nga paagi nangamuyo alang sa panabang gikan sa Langitnong Amahan. Dihadiha
sa wala madugay, siya nahinumdom nga nakadungog sa usa ka sugilanon mahitungod 

Pagkatakus
1. Maghinulsol sa mga sala.
2. Mosunod sa mga sugo sa

Langitnong Amahan.
3. Mag-ampo alang sa Pakig-

uban sa Espiritu Santo.
4. Mangayo pinaagi sa hugot

nga pagtuo.
5. Mosalikway sa kalibutan.
6. Magpuyo nga matinud-

anon ngadto sa pakigsaad
sa bunyag.

7. Matudloan

Mga Panalangin
1. Motudlo sa tanan nga mga

butang ug modala sa tanan
nga mga butang ngadto 
sa atong panumduman 
(Juan 14:26).

2. Mopakita kanato sa mga
butang nga moabut 
(Juan 16:13).

3. Motudlo sa kamatuoran 
sa tanan nga mga butang
(Moroni 10:5).

4. Magpamatuod sa Amahan
ug sa Anak (Doktrina ug
mga Pakigsaad 42:17).

5. Mao ang maghuhupay
(Juan 14:26; Doktrina ug
mga Pakigsaad 42:16).

6. Mopadayag sa mga butang
ngadto sa atong mga
hunahuna ug sa mga
kasingkasing (Doktrina 
ug mga Pakisaad 8:2).

Pangpisara nga
Panaghisgutan
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ni Presidente David O. McKay ingon nga usa ka batan-on nga lalaki nga nahadlok ug
nag-ampo alang sa panabang. Malisud kini, siya mibangon gikan sa higdaanan ug
miluhod sa kilid sa iyang higdaanan. Samtang siya nag-ampo, usa ka mahilom nga
pagbati ang mihupay sa iyang nalisang nga naglagubo nga kasingkasing. Mibalik ngadto
sa higdaanan, siya sa dihadiha nakatulog.

Didto sa tulunghaan sa sunod adlaw, si Jenny mibati nga nakapahulay ug andam alang sa
iyang eksamen sa matematika.

Panaghisgutan • Unsa ang duha ka mga panalangin nga gidala sa Espiritu Santo ngadto ni Jenny?
(Paghinumdom sa pipila ka butang nga iya nang nahibaloan, ug usa ka pagbati sa
kahupayan.)

Sugilanon “Usa ka bug-at nga pagbati milukop sa katiguman sa lubong samtang ang pangalagad
alang sa usa ka batan-on nga inahan kinsa namatay diha sa pagpanganak hapit na
mahuman. Ang mga pagdayeg maayo kaayo pagkasulti, apan daghan kinsa
nagkapundok niana nga adlaw mibati og kapait. Ngano nga ang usa ka mahigugmaon
nga Amahan sa Langit mitugot sa ingon nga mahigugmaon nga inahan nga mamatay,
mibiya sa usa ka banay nga adunay upat ka gagmay nga mga bata nga pagaalimahan sa
nag-inusara lamang nga nagsubo nga amahan?

“Sa panapos sa pormal nga tulumanon ang batan-on nga amahan sa walay timik mibarug
gikan sa iyang lingkuranan ug mipadulong ngadto sa pulpito. ‘Ako nakasabut sa inyong
kaguol ug kabalaka,’ siya misulti sa hinay nga paagi, ‘apan adunay butang nga akong
angay isulti kaninyo sa paghupay kaninyo. Ang unang takna human sa kamatayon sa
akong asawa ako wala masayud kon ako makabarug ba niini—unsaon nga ako
makapadayon nga wala siya. Apan unya usa ka matam-is, malinawon nga espiritu
mipuno sa akong kalag, ug sukad niadto ako nakabaton og kasiguroan nga ang tanan
maayo. Ayaw og kabalaka mahitungod kanamo, maayo ra kami.’

“Kining mao nga samang naghupay nga espiritu mipuno diha sa katiguman. Ang tanan
mipauli nga nahupay” (Spencer J. Condie, “ ‘Thy Constant Companion’: The Promised
Blessings of the Holy Ghost,” Ensign, Okt. 1980, p. 33).

Panaghisgutan Ipahimo sa batan-on nga mga babaye ang paghisgot sa unsa nga paagi nga ang Espiritu
Santo mipanalangin niining batan-on nga amahan.

Panapos

Kinutlo Basaha kini nga pamahayag:

“Bisan kon kini usa ka dihadiha nga pagpanalipod nga buhat, usa ka pagbati sa iyang mga
pulong, o usa ka pagbasa diin ang usa makadungog sa iyang tingog, kini gikan sa Dios.
Kining tanan mao ang mga gasa sa Espiritu ngadto sa usa kinsa nakadawat sa Espiritu
Santo sa panahon sa bunyag ug mao ang tuyo sa pagtagamtam sa iyang impluwensya” 
(S. Dilworth Young, “How the Holy Ghost Can Help You,” New Era, Okt. 1971, p. 6).

Pahinumdumi ang batan-on nga mga babaye nga ang ilang mga kahanas sa pagpamati 
sa maligdong ug hinagawhaw nga tingog sa Espiritu Santo nag-agad sa ilang
pagkamatinud-anon ngadto sa mga sugo sa Ginoo. Kon sila maminaw ngadto sa Espiritu
Santo, ang iyang mga pag-aghat mao ang mahimo nilang labing mahinungdanon nga
tinubdan sa kahupayan ug paggiya, usa ka kanunay nga kauban. Kita dili kinahanglan
mag-inusara kon kita takus nga modawat sa Espiritu Santo.

Paggamit sa Leksyon

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagdala sa ilang mga kard ngadto sa
panimalay, sa pagbitay niini diha sa bongbong, ug dangup ngadto kanila sa dili pa 
mag-ampo sa gabii. Agdaha sila sa pagpangita sa Espiritu Santo sa aktibo nga paagi 
nga mahimo nga ilang makanunayon nga kauban.



Pagtuman sa Balaan nga mga 
Tahas sa mga Babaye
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Pagpangita sa Hingpit nga Kalipay diha sa
Atong Balaanon nga Kalagmitan nga Mahimo

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut sa iyang balaan nga kalagmitan nga mahimo
ug makakat-on unsaon sa pagpangita og hingpit nga kalipay diha niini.

PAGPANGANDAM 1. Pagdapit og usa ka igsoon nga babaye nga adunay talagsaon nga panig-ingnan 
(labing maayo ang usa kinsa naminyo didto sa templo ug adunay usa ka banay), kinsa
gitugutan sa mga magtatambag sa pagkapari, sa pagpamulong ngadto sa batan-on 
nga mga babaye mahitungod sa hingpit nga kalipay sa pagkababaye. Hangyoa siya sa
pagsaysay sa pipila nga mga kalipay ug sa mga hagit nga siya nakasinati, lakip sa pipila
sa diha nga siya nagpanuigon sama sa batan-on nga babaye diha sa klase. Siya mahimo
nga mosulti mahitungod sa tino nga mga kasinatian ug mga pagpili nga nakatabang
kaniya nga magpaduol ngadto sa Langitnong Amahan ug sa mga panalangin ug
hingpit nga kalipay nga misangput. Siya kinahanglan mohatag og gibug-aton sa
hingpit nga kalipay sa pagkababaye sa matag panuigon. Isugyot nga siya mosulti og
mga kawhaan ka mga gutlo. Hangyoa siya sa paghatag og panahon alang sa batan-on
nga mga babaye sa pagpangutana kaniya ug pagpahayag sa ilang mga pagbati.

O
Ikaw mahimo nga modapit og usa ka apohan nga babaye, inahan, ug batan-on nga
minyo nga babaye, kinsa gitugutan sa mga magtatambag sa pagkapari, nga sa mubo
mopahayag sa hingpit nga mga kalipay sa pagkababaye nga karon ilang nasinati. Ikaw
mahimo nga mosugyot nga sila usab mohisgot sa hingpit nga mga kalipay nga ilang
nasinati sa diha nga sila nagpanuigon sama sa batan-on nga mga babaye. Ipasabut sa
matag usa nga siya gitugutan lamang og lima o unom ka mga gutlo. Ikaw mahimo nga
motanyag sa pagbantay sa takna ngadto kanila ug mosulti kon nahuman na ang ilang
panahon.

2. Kon kini mahimo ug kon ikaw buot mohimo, pag-andam og usa ka kopya sa mensahe
gikan sa Kinatibuk-an nga Kapangulohan sa Batan-on nga mga Babaye alang sa matag
sakop sa klase ug sa bisita.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Kita Makakita og Hingpit nga Kalipay sa Pag-ila Kinsa Kita ug Kinsa Kita Mahimo

Ipaila ang talagsaon nga mamumulong o mga mamumulong ug ipasabut nga karon ang
klase makakat-on sa ilang balaan kalagmitan nga mahimo ingon nga batan-on nga mga
babaye ug sa hingpit nga kalipay nga moabut sa pagkaanak nga babaye sa Dios. Sultihi
ang batan-on nga mga babaye nga sila mahimo nga mangutana og mga pangutana ug
mokomentaryo human sa pakigpulong.

Human sa pakigpulong ug sa mga pangutana gikan sa klase, ipahayag ang imong
pagpasalamat ngadto sa bisita nga mamumulong o mga mamumulong.

Ipahayag ang imong gugma ngadto sa batan-on nga mga babaye diha sa imong klase. Sultihi
sila nga ikaw mapasalamaton sa ilang kalagsik ug kadasig samtang sila misulod sa bag-o 
nga kalibutan sa pagtubo. Hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon sa pagkamalipayon
karon pinaagi sa paghimo og husto nga mga paghukom ug pinaagi sa pagsunod kang
Jesukristo. Kita kinahanglan gayud mohimo niana karon, dili sa umaabut nga panahon kon
ang atong mga suliran karon mahimo nga masulbad o kon ang atong mga damgo ug mga
pangandoy mahimo nga matinuod. Niini nga kalibutan sa mga pagsulay ug mga hagit, kana
nga mahandurawon nga panahon mahimo nga dili moabut. Ang tinuod nga hingpit nga
kalipay ug kalinaw anaa sa bisan unsa nga panahon sa kinabuhi ngadto niadtong tanan
kinsa nagpuyo ingon nga ang ilang Langitnong Amahan buot nga sila magpuyo.

Panaghisgutan sa
magtutudlo ug
pagpamatuod

Mga mamumulong
nga bisita ug
panaghisgutan

Leksyon
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Itudlo nga sa unsa nga paagi ang ebanghelyo mogiya ug manalangin sa atong mga
kinabuhi pinaagi sa pagtabang kanato nga makasabut sa atong balaan nga mga tahas 
ug kalagmitan nga mahimo ingon nga mga babaye.

Kita Makasinati og Hingpit nga Kalipay sa Matag Ang-ang sa Kinabuhi

Ipahayag ang imong hingpit nga kalipay nga nahimo nga usa ka babaye ug ang imong
pagtuo nga ang Santos nga batan-on nga mga babaye sa Ulahing Adlaw makasinati og
dako nga kalipay sa matag ang-ang sa kinabuhi.

Kon ang panahon motugot ug ang kahimtang ingon og husto, ikaw mahimo nga modapit
sa batan-on nga mga babaye sa paghulagway sa pipila ka mga hingpit nga kalipay nga
sila nakasinati ingon nga Santos nga batan-on nga mga babaye sa Ulahing Adlaw.

Panapos

Pagbasa Basaha ang usa ka linain nga hagad ngadto sa matag batan-on nga babaye gikan sa
Kinatibuk-an nga Kapangulohan sa Batan-on nga mga Babaye.

Among Minahal nga Batan-on nga Mga Higala:

Kamo gipanalangin ug gipalabi sa atong Langitnong Amahan nga mabuhi karon. Ang
kalibutan puno sa katahum ug mga kahigayunan—labaw kay sa bisan unsa nga lain 
nga panahon diha sa kasaysayan sa mga katawhan. Kini nga talagsaon nga mga tuig sa
pagpangandam mapuno uban sa pagkaplag, pagsiksik, pagpangita, pagtubo, paglugway,
pagkab-ut, ug pagkat-on sa laraw sa Dios ug unsa ang iyang gipaabut gikan kaninyo,
iyang anak nga babaye.

Ang mao nga kalibutan puno sa mga impluwensya sa kangil-ad ug kadautan. Kamo
mahagit, matintal, mabalda, ug sulungon diha sa matag paagi pinaagi sa mga laraw ug
mga paghaylo sa kaaway.

Ang atong Langitnong Amahan nasayud niining tanan ug nakaila kaninyo. Siya adunay
pagsalig ug hugot nga pagtuo nga kamo mogamit niini nga mga tuig sa pagpangandam
ingon nga usa ka masunuron nga anak sa Dios kinsa nahulma ug naumol alang sa
talagsaon nga misyon ug kapalaran nga siya buot nga kamo motuman. Pag-ampo
kanunay, ilha ang inyong Manluluwas nga Jesukristo, pagtuon sa balaan nga mga
kasulatan ug paghunahuna og tino nga mga paagi nga kamo makagamit sa mga
pagtulun-an diha sa inyong mga kinabuhi. Pagpuyo nga takus sa mga panalangin sa
pagkapari, pagmalipayon, ug lakaw nga masaligon uban sa hingpit nga kalipay ug
pagpasalamat diha sa kahayag sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Kamo giliyokan sa daghan kinsa nahigugma kaninyo ug buot manalipod ug mogiya
kaninyo—mga higala, ang inyong mga opisyal sa klase, hamtong nga mga pangulo,
inyong kaobispohan, inyong mga ginikanan ug banay, ug labaw sa tanan si Jesukristo 
ug sa inyong Amahan sa Langit.

Hinaut nga kami nalakip taliwala niadto kinsa nag-amuma ug naghigugma kaninyo pag-
ayo. Kami nag-ampo kanunay nga kamo mapanalanginan ug malig-on diha sa inyong
pagpangandam sa pagpuyo uban sa inyong Amahan sa Langit pag-usab, kay siya midapit
sa tanan nga moduol ngadto kang Kristo (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:59)
ug maghingpit pinaagi kaniya (tan-awa sa Moroni 10:32).

Mabination,

Kinatibuk-an nga Kapangulohan sa Batan-on nga mga Babaye

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Pagpangita og Hingpit 
nga Kalipay Karon

KATUYOAN Ang matag sakop sa klase mobati sa hingpit nga kalipay ingon nga usa ka Santos nga
batan-on nga babaye sa Ulahing Adlaw.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og papel ug lapis alang sa matag sakop sa klase.

2. Pagdala og usa ka gamay nga salamin.

3. Pag-andam og usa ka karatula o dako nga papel sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Harold B. Lee: “Ang kalipay wala mag-agad unsa ang nahitabo diha sa
gawas sa imong kaugalingon apan unsa ang mahitabo diha sulod kanimo.”

4. Pagtudlo og usa ka batan-on nga babaye sa pagbasa sa tudling nga giulohan “Paglalang.”

5. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna: Mga Aninag

Ipalibut ang usa ka gamay nga salamin taliwala sa mga sakop sa klase. Hangyoa ang
matag batan-on nga babaye sa paghunahuna sa hilom nga paagi niini nga mga
pangutana samtang siya motan-aw sa iyang aninag diha sa salamin:

• Unsa ang imong nakita diha sa salamin?

• Malipayon ba ang batan-on nga babaye nga imong nakita diha sa salamin? Ngano?

• Ang batan-on nga babaye nga imong nakita mao ba ang batan-on nga babaye nga ikaw
buot nga mahisama?

• Unsa ang imong labing nagustohan nga bahin sa batan-on nga babaye nga imong nakita?

• Unsa ang imong buot nga usbon bahin sa babaye nga imong nakita?

• Unsa ang talagsaon nga mga kahibalo ug mga panalangin sa batan-on nga babaye nga
imong nakita?

• Unsa ang imong gusto sa babaye nga imong nakita?

Ang Kalipay Mao Ang . . . 

Pagapud-apod og usa ka palid nga papel ug usa ka lapis ngadto sa matag sakop sa klase.
Pagpadibuho sa matag batan-on nga babaye og usa ka linya nga pinatindog diha sa
taliwala sa papel ug pabutangi og ngalan ang duha ka mga kolum “Taas og Tagal nga
Kalipay ug Hingpit nga Kalipay” ug “Lumalabay nga Kalingawan ug Katagbawan.”
Basaha ang mosunod nga listahan sa mga kalihokan ngadto sa klase, ug tudloi ang batan-
on nga mga babaye sa pagsulat sa kalihokan diha sa kolum nga sa ilang pagtuo labing
mihulagway sa ilang kinaugalingon nga mga pagbati mahitungod niini. Ikaw mahimo
nga mogamit sa listahan sa mga kalihokan nga mahiangay sa mga tinguha ug sa mga
kasinatian sa inyong lokal nga dapit ug sa mga sakop sa klase.

1. Paglangoylangoy 11. Pagpanglimpyo sa inyong balay o balay
paabangan

2. Pagkaon og matam-is nga pagkaon 12. Pakigsultihanay uban sa usa ka higala

3. Pagtabang og usa ka tawo 13. Pagbasa sa balaan nga mga kasulatan

Paghatag og grado
nga kalihokan

Leksyon nga may
Galamiton
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4. Pagpamalit 14. Pagdaug sa panagsangka

5. Pagbaton og maayo nga mga grado 15. Pagbasa og maayo nga basahon
sa tulunghaan

6. Pag-ampo 16. Pagtapos og usa ka dako nga trabaho

7. Pagbuhat og usa ka butang 17. Pagpaminaw ngadto sa musika

8. Pagpanahi 18. Pagluto og usa ka kinaham nga pagkaon

9. Pagpanglakaw 19. Pagsayaw

10. Pag-atiman og usa ka bata 20. Pagsulti sa usa ka tawo mahitungod sa
ebanghelyo

Human ang batan-on nga mga babaye makahingpit sa paghatag og grado sa mga
kalihokan, hangyoa sila sa paghunahuna og uban nga makalingaw nga mga kalihokan 
ug idugang sila ngadto sa duha ka mga kolum. Hatag og gibut-aton ngadto sa klase 
nga ang ilang mga lista ug mga tubag magkalain-lain, tungod kay ang tanan adunay
tagsatagsa ka mga tinguha ug dili makatubag sa sama nga paagi.

Ang Langitnong Amahan Buot nga Kita Makabaton og Hingpit nga Kalipay

Human ang mga sakop sa klase makahingpit sa kalihokan sa paghatag og grado, himoa
nga sila mopatin-aw sa mosunod nga mga pulong: kalingawan, katagbawan, kalipay, hingpit
nga kalipay.

Paghisgot uban sa klase sa mga kalainan tali niini nga mga pagbati ug itandi sila ngadto
sa ilang paghatag og mga grado.

Pangutan-a ang klase kon sila makahinumdom ba unsa ang gisulti sa Langitnong
Amahan mahitungod sa hingpit nga kalipay ug kamaya. Ipasabut nga ang balaan nga
mga kasulatan naggamit og pulipuli niini nga duha ka mga pulong. Human ang batan-on
nga mga babaye makahisgut sa mga paghandum, isulat ang mosunod nga mga
pakisayran nga balaan nga kasulatan diha sa pisara. Himoa nga ang batan-on nga mga
babaye mangita niini nga mga pakisayran diha sa ilang mga kopya sa balaan nga mga
kasulatan ug mobasa kanila pagdungan sa makusog. Hatag og gibug-aton ngadto sa klase
nga ang Langitnong Amahan buot nga kita magmalipayon ug makabaton og hingpit
nga kalipay.

Mga Pakisayran: 2 Nephi 2:24–25; Juan 13:15, 17; Alma 41:10

• Kini ba nga hingpit nga kalipay atong maangkon karon, o kini usa ka butang nga atong
maangkon lamang sa umaabut?

Giyahi ang mga tubag sa klase ngadto sa usa ka pagsabut nga ang batan-on nga mga
babaye mahimo nga magmalipayon karon ug nga sila kinahanglan nga maningkamot
alang sa kalipay karon.

• Kinsa ang may kapangakohan sa pagtan-aw nga kamo adunay hingpit nga kalipay ug
kamaya karon?

Sa pagtubag niini nga pangutana, dapita ang mga sakop sa klase sa pagpangita sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 58:27–28 ug ipabasa kini og kusog. Hatagi og gibug-aton ang hugpong 
sa mga pulong “kay ang gahum anaa kanila,” nagpaila nga ang matag batan-on nga babaye
adunay gahum sa paghatag og kalipay ngadto sa iyang kaugalingon nga kinabuhi.

Karatula Ipakita ang karatula sa pamahayag gikan ni Presidente Harold B. Lee: “Ang kalipay wala
mag-agad unsa ang nahitabo diha sa gawas sa imong kaugalingon apan diha sa unsa ang
mahitabo sa sulod kanimo” (“A Sure Trumpet Sound: Quotations from President Lee,”
Ensign, Peb. 1974, p. 78). Sa minubo paghisgot sa pagkatinuod sa kinutlo ug sa unsa nga
paagi kini magamit ngadto sa matag usa sa batan-on nga mga babaye.

Ipasabut nga bisan og kita adunay gahum sa sulod kanato sa pagpugong sa atong mga
kinaiya, kita sa kasagaran dili malipayon. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa
pagsugyot og mga katarungan ngano nga kita dili malipayon. Samtang motubag ang
klase, isulat ang mga tubag sa wala nga bahin sa pisara. Ibilin ang tuo nga bahin sa pisara
nga walay sulat aron sa pagsulat og mga paagi sa pagbuntog sa pagkadili malipayon unya
diha sa leksyon. Ang mosunod mao ang mga panig-ingnan sa ingon nga mga katarungan:

Pangpisara nga
Panaghisgutan

Panaghisgutan nga
balaan nga kasulatan

Panaghisgutan nga
balaan nga kasulatan

Mga Katin-awan ug
panaghisgutan
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Kita Makabaton og Hingpit nga Kalipay Karon

• Ingon nga usa ka batan-on nga babaye nga Santos sa Ulahing Adlaw, unsa ang imong
nahibaloan o naangkon nga makatabang kanimo sa pagbuntog sa matag usa niini nga
mga katarungan sa pagkadili malipayon ug pagbaton og labaw nga hingpit nga kalipay?

Himoa nga ang batan-on nga mga babaye mopalambo sa lista sa mga butang nga ilang
mahimo sa pagtabang kanila pagpangita og hingpit nga kalipay karon. Hingpita ang lista
diha sa pisara pinaagi sa pagsulat sa ilang mga tubag, ug ipasulat sa batan-on nga mga
babaye diha sa likod sa ilang mga papel. Giyahi kini nga kalihokan aron sa pagtabang
kanila nga mobati sa hingpit nga kalipay sa ilang pagkatawo karon—usa ka Santos sa
Ulahing Aldaw nga batan-on nga babaye. Giyahi kini nga panaghisgutan diha sa usa ka
maayo nga pamaagi, naghatag og gibug-aton sa mosunod nga mga bahin:

1. Ang matag batan-on nga babaye usa ka tawo, gihigugma ug gihatagan og bili sa iyang
Langitnong Amahan ug sa iyang banay.

2. Ang matag batan-on nga babaye adunay pipila ka butang nga ikapaambit nga
makatabang sa uban.

3. Ang matag batan-on nga babaye makapalambo sa iyang talagsaon nga mga kahibalo
diha sa usa ka paagi nga makadala og tinuod nga katagbawan ngadto kaniya.

4. Ang matag batan-on nga babaye adunay gahum ug kapangakohan sa pag-usab ug
pagdumala sa iyang kinabuhi ngadto sa mga pamaagi sa pagkamatarung ug kalipay.

5. Ang Santos nga batan-on nga babaye sa Ulahing Adlaw adunay talagsaon nga mga
kahigayunan ug tabang sa pagtuman niini nga mga tumong.

Tapusa nga ang hingpit nga kalipay kinahanglan mahimo nga kabahin sa ilang mga
kinabuhi karon—dili lamang usa ka butang nga paabuton alang sa umaabut.

Kinutlo Ipabasa sa gitudlo nang daan nga batan-on nga babaye ang mosunod nga kinutlo sa
pagtudlo sa mga butang diin nakahatag og hingpit nga kalipay ngadto sa usa ka tawo
karon. Ang kalibutan puno sa matahum nga butang nga makahimo ug kinahanglan
makahimo sa matag usa kanato nga malipayon.

Paglalang

“Sa sinugdanan (apan sa pagkatinuod dili mao ang sinugdanan—usa lamang ka tipik
sa gidugayon diha sa pagkaanaa kanunay), ako nakakat-on sa usa ka laraw sa akong
Langitnong Amahan alang kanako ug sa akong espiritu nga igsoon nga mga lalaki ug
igsoon nga mga babaye. Sa iyang kaugalingon nga nahimaya ug nahingpit ug balaan,
ang atong hinigugma nga Amahan buot kanato nga makabaton og usa ka kahigayunan
sa pagsunod sa iyang dalan. Ang iyang unang natawo, ang atong magulang nga
Igsoon nga Lalaki, si Jesus, motukod og usa ka kalibutan diin kita makapuyo ug
motubo ug makakat-on sa paghigugma ug sa pagkatinuod moamuma. Kini mahimo
nga usa ka malisud nga kasinatian diha sa usa ka kalibutan sa dili hingpit nga mga
tawo ug dili mausab nga balaod, ug kita kinahanglan gayud mopili kon kita buot
mosunod kaniya.

“Ug busa, . . . ako miingon, ‘Oo!’ Ug ako mihulat sa akong bahin.

Pangpisara nga
Panaghisgutan

Mga Katarungan sa Pagkadili Malipayon

1. Pagkamasinupakon 6. Wala higugmaa o 
ngadto sa Ginoo mahigugmaon

2. Walay mga tumong o 7. Dili makahimuot nga 
katuyoan kinabuhi sa panimalay

3. Kabalaka ug kahadlok 8. Walay mga higala

4. Ubos og pagtan-aw sa 9. Pagkamamingawon
kaugalingon 10. Maki-kaugalingon

5. Wala makahuman og 11. Dili maayo og relasyon
bisan unsa sa Langitnong Amahan
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“[Si Jesus] misugod sa pagbuhat og usa ka kalibutan alang kanako ug kaninyo, ang 
mga anak sa Amahan. Ug usa ka adlaw niana ako mibiya sa usa ka dapit nga ako dili
makahinumdom karon aron sa pag-anhi dinhi, sa pagsugod sa pagpakighiusa sa akong
kinabuhi uban sa yuta.

“Diha sa dili tin-aw nga kahayag nga mao ang pagkabata, dihay una nga pagkaila sa
katahum—ang alimyon sa yukaliptos, ang una nga kasinatian sa dagat ug adlaw ug balas,
ug gabon—gagmay nga basa nga tulo diha sa akong nawong, usa ka buyog, mga bulak,
ug mga kahoy nga sipres nga kahibulongan nga nabawog tungod sa hangin.

“Ug samtang ako nagtubo, usab ang kalibutan nahimong labaw nga kahibulongan; ug 
sa kahiladman misugod ang mainit, matam-is nga kasakit nga mao ang gugma sa yuta.

“[Si Jesus] mihimo sa kahayag nga modan-ag nga mabugnawon ug magilakon diha sa
kagabhion ug naghimo og anino nga mga sumbanan diha sa kahanginan—hayag,
bulawanon nga asul, ug sa inanay diha sa mga panahon sa adlaw nga tingpamulak—ug
ang kahayag nga mikatag sa iyang mga bulok una luspad nga pula ngadto sa amarilyo
ngadto nga bulawanon, sa pagbugaw sa asul-itum nga mao ang kagabhion—ang
pagsubang sa adlaw. Ug ako adunay mga mata nga makakita.

“Ug siya mihimo sa hangin mga mokanaas sa hinay diha sa kaliboan ka mga dahon,
nagpangidlap nga magilakon nga dangog nga tubig sa pag-awit ug pagkahulog diha sa
agianan ngadto sa dagat, ug sa mga langgam nga mipuno sa hangin sa kabuntagon uban
sa mga tono sa plawta. Ug ako adunay mga dunggan nga makadungog.

“Siya mihimo sa mga kamot sa paggunit diha sa mahayag nga kadasig nga mao ang
‘Kumusta ka?’ o ‘Ako motabang’ o ‘Ako mosugod sa paghigugma kanimo’; ug mga mata
nga mosulti, sa pagtan-aw labaw sa mga pulong, sa pagsabut, sa pagkaplag.

“Siya mihatag kanako og usa ka kasingkasing nga makakita ug makadungog ug mobati sa
yuta nga iyang gihimo, ug sa akong kahiladman ang gugma sa yuta midako sa hilabihan.
Siya mihatag kanako og mga luha sa hingpit nga kalipay nga ipaagas.

“Kamo nakabaton niini nga mga butang, usab. Sila mga gasa—mga panalangin nga labaw
sa atong kahanas sa pagdawat.

“Ug sa umaabut nga adlaw kon ako makakita pag-usab ni [Jesus] ug ang akong Amahan
modawat kanako pagbalik, ako naglaum, uban sa akong kapikas, nga makahimo sa
pagsugod sa pagdumala sa usa ka kalibutan nga sama niini. Ug ang among mga anak
mobalik diha sa mabugnaw nga katam-is sa kahayag sa kabuntagon ngadto sa mga langit
sa ilang yuta uban sa mga mata nga migilak uban sa mga luha nga natawo sa gugma sa
yuta nga moingon, ‘Salamat kanimo, Amahan’ “ (Ann Busath, “Creation,” Improvement
Era, Sept. 1967, p. 56).

Panapos

Ipahayag ang imong pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pagkamalipayon nga tawo
karon ug sa hingpit nga mga kalipay nga mahimo nga moabut pinaagi sa
pagkamatinuoron ngadto sa mga sumbanan sa usa ka Santos nga batan-on nga babaye
Santos sa Ulahing Adlaw. Pagmadasigon ug awhaga ang batan-on nga mga babaye sa
pag-abaga sa kapangakohan alang sa ilang kaugalingon nga kalipay karon.

Paggamit sa Leksyon

Himoa nga ang mga sakop sa klase mopili og usa o duha ka mga paagi sa pagtabang
kanila nga makakaplag og hingpit nga kalipay karon. Pagsugyot nga sila mopili og usa o
duha ka mga butang nga ilang hatagan og pagtagad sa umaabut nga semana.

Leksyon 6
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Pag-atiman sa Panimalay

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye labaw nga magpasalamat sa hingpit nga mga kalipay
nga mahimo nga moabut gikan sa pag-atiman sa panimalay.

PAGPANGANDAM Pagdala og papel ug lapis alang sa matag sakop sa klase.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Pag-atiman sa Panimalay usa ka Mahinungdanon ug Sagrado nga Kapangakohan

Pagnanaw sa trabaho Hangyoa ang matag batan-on nga babaye sa paghanduraw nga siya gitanyagan og usa ka
trabaho. Samtang ikaw mobasa sa mosunod nga paghulagway niana nga trabaho, sultihi
ang batan-on nga mga babaye sa pagpataas sa ilang mga kamot sa matag higayon nga
ang usa ka kinaiyahan mahitungod sa trabaho makadani kanila.

Paghulagway sa Trabaho

1. Kamo makatuman og pipila ka butang nga bilihon nga makaapekto sa kalipay niadto
nga anaa sa inyong palibut.

2. Kamo makatabang sa pagpili sa mga kahimtang sa pagtrabaho ug makahimo og usa 
ka makapahimuot nga kahimtang alang sa uban.

3. Kamo makatabang pagpugong sa mga galastohan.

4. Kamo mohukom unsa nga buhat ang himoon, kanus-a kini himoa, ug unsaon kini
paghimo.

5. Kamo motakda sa mga oras.

6. Kamo malingaw nga anaa uban sa tanan diha sa tibuok kapunongan ug makabaton 
og kahigayunan sa pagpahimuot kanila.

Panaghisgutan • Unsa nga trabaho ang gihulagway? (Pag-atiman sa panimalay, o usa ka babaye nga 
nag-atiman sa iyang banay.)

Ipasabut nga ang pagpaanindot sa panimalay mao ang usa sa mga kapangakohan nga
gihatag kanato. Ang Langitnong Amahan buot sa tanan nga mga lalaki ug mga babaye
nga mohatag sa ilang labing mahinungdanon nga pag-una ngadto sa ilang mga
panimalay, sa ilang mga kapikas, ug sa ilang mga banay. Ang atong mga banay mga
bahin sa atong balaan nga misyon.

Sugilanon Dapita ang batan-on nga mga babaye sa pagpaniid sa debosyon nga gipakita sa inahan
diha sa mosunod nga sugilanon:

“Tingali sama sa kadaghanan sa mga batan-on, ako mibaliwala sa gugma sa akong mga
ginikanan. Ako wala gayud maghunahuna sa dili masukod nga bili sa panahon, kahago,
salapi, o pailub nga ilang gigahin ngari kanako. Ilabi na sa akong inahan nga mao kini ang
nahitabo.

“Kini og ingon, karon, nga daghan nga mga higayon nga ako mibatok sa akong inahan,
mibatok sa mga butang nga iyang gibarugan, sa mga butang nga iyang gihangyo kanako
nga buhaton, sa mga butang nga iyang gisulti kanako mahitungod sa kinabuhi sa iyang
pagkabatan-on. Ako mibatok sa kamatuoran nga ako, ingon nga kamagulangan sa pito ka
mga anak, aduna sa tanan nga kapangakohan; o maingon nga ako mibati. Anaa ra kanako
ang pagpakita og maayo nga panig-ingnan—usa ka pulong ako nag-anam og kalagot—sa
pagpangulo, sa pagpaninguha sa mga butang ug masulod ngadto sa kasamok aron, ingon
og, ang agianan tataw alang sa mga bata sa paghimo unsa ang ilang angay nga buhaton.
Ako nahinumdom sa unsa nga paagi ako mibatok niana nga usa ka tono sa tingog ni

Pagtudlo sa
magtutudlo

Leksyon
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Mama nga motawag kanako sa pagtabang kaniya. May usa niana ka hugpong sa mga
pulong nga tataw nga nagpabilin sa akong hunahuna, ug ako makadungog sa tono bisan
karon:

“ ‘Kristy, tabangi ako sa paghikay sa panihapon.’

“ ‘Ang mga kaluha nagkinahanglan nga malimpyohan ang ilang mga sapatos.’

“ ‘Kristy, si Sue ug si Gay nag-away; dili ka ba makauwang kanila?’

“ ‘Si Nancy nagkinahanglan og pagtagad; mahimo ba nga ikaw mobasa kaniya og
sugilanon?’

“ ‘Ako sa kanunay mobati nga Kasultihon. ‘Dili,’ apan, dayag lamang, ako wala mohimo.

“ ‘Unya miabut ang bulan sa Septyembre ug ako mipahilayo aron sa pagtungha. Sa tibuok
kinabuhi sa akong kabatan-on ang tulunghaan nakahatag og usa ka mahandurawon nga
panagway ngari kanako. Diha ang akong mga ginikanan nagkakita; diha sila
nagkahigugmaay ug naminyo; diha ako natawo. Busa ako mahinamon nga nagpaabut sa
pag-adto—nga alang kanako—‘panimalay.’

“Apan niana nga panahon, sa Septyembre, aduna pay labaw diha niana: Ako buot
mopahilayo gikan sa panimalay—ang akong tinuod nga panimalay. Ug bisan pa, samtang
ang panahon milabay ug ako mibasa sa mga sulat sa akong inahan nga nagsulti kanako
mahitungod sa adlaw-adlaw nga mga butang nga iyang gihimo, ako nagsugod sa
pagkaamgo, sa akong kahiladman, nga siya mihatag sa tanan niyang panahon, salapi,
kahago ug hunahuna ngadto sa iyang mga anak. Ako nakakat-on nga ang tanan nga 
mga tigum, ang tanan nga pagpamalit, ang tanan nga pagpanglimpyo sa balay, ang tanan
nga pagtudlo—sa tinuod sa tanang butang—sa laktud o sa dili laktud nga paagi may
kalabutan ngadto sa pag-alagad sa iyang banay. Ug ang tanan niini akong nakat-unan sa
hinay ug sa maayo nga paagi nga ako hapit dili makaamgo sa kahibalo nga anaa niini.

“Unya usa ka adlaw niana ako miabut sa panimalay gikan sa akong klase sa buntag ug
nakakita og usa ka sulat gikan sa akong inahan. Kini yano, ordinaryo nga sulat, puno 
sa mga balita sa panimalay. Kini naghisgot giunsa ni Dave ug ni Dan, ang mga kaluha,
pagbuhos sa usa ka rolyo sa papel nga tisyo diha sa kasilyas, diin mibaha sa diha nga 
si Mama andam na nga mobiya sa pagtambong sa Kapunongan sa Kahupayan. Kini
naghisgot og giunsa ni Mama sa yano nga paagi pagpangita og panahon sa pagpatupi ni
Sandy. Kini naghisgot ni Mama nga midala ni Nancy ngadto sa mga leksyon sa sayaw, 
ug nagtan-aw kaniya, ug mapagarbuhon kaayo kaniya.

“Kini usa lamang ka naandan, matag adlaw nga sulat, apan ako hapit dili makaabut sa
sunod nga pahina sa diha nga usa ka kalit nga pagbati misugod sa akong kahiladman ug
milukop sa akong tibuok pagkatawo. Kini sama sa adlaw nga mibutho gikan sa luyo sa
usa ka panganud, mikatag sa iyang kahayag. Ako sa dihadiha nakakita sa akong inahan
sa iyang tinuod nga pagkatawo—usa ka dili hakog, mahigugmaon . . . mao ang tawo
kinsa nakahimo og daghan alang kanako kay ni bisan kinsa, ug gani ang tawo kinsa
akong gihatagan og gamay nga bili.

“Ako mihigda sa akong higdaanan ug mihilak; mihilak uban sa kalipay sa kalit nga
pagkaamgo; mihilak uban sa pagkawalay kalipay sa akong pagkawalay utang buot, ug giunsa
kini sa walay duhaduha pagpasakit sa akong inahan. Ako dayon misulat kaniya og usa ka
sulat ug misulti kaniya sa akong gugma ug pagpasalamat kaniya. Dili kini usa ka maayo nga
sulat, apan kini usa ka kinasingkasing; ug siya misulat pagbalik ingon usab ka dali:

“ ‘Minahal nga Kristy, ako mibasa sa imong sulat, ug ako mihilak’ “ (Kristine Walker, 
“I Found My Mother,” New Era, Okt. 1974, p. 27).

Panaghisgutan • Ngano nga mahinungdanon alang sa matag batan-on nga babaye sa pagpasalamat ug
pagsabut sa tahas sa ilang inahan ingon nga usa ka tig-amuma sa panimalay?

Ipasabut nga ang hingpit nga kalipay nga nasinati ni Kristy masinati usab sa matag usa
kanato. Ang kinaugalingon nga katagbawan nga mobaut ngadto sa usa ka tig-atiman sa
panimalay sa pagkahibalo nga siya nakahatag ngadto sa kalipay sa iyang banay makaabag
kaniya ngadto sa tibuok niya nga inadlaw nga mga kalihokan. Kon ang mga sakop sa
iyang banay mopahayag og pasalamat, siya mobati gani og labaw nga katagbawan.

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Ang Pag-atiman sa Panimalay Labaw pa kay sa Pagpaanindot sa Balay

Ipasabut nga ang pag-amuma sa panimalay naglakip sa usa ka daghan nga nagkalainlain
nga mga kalihokan, ang tanan kanila mahinungdanon. Ang labing mahinungdanon,
dayag lamang, mao ang paghimo sa balay nga limpyo ug sa pag-atiman sa lawasnon 
nga mga panginahanglan sa mga sakop sa banay. Bisan pa niana, adunay lain nga
mahinungdanon nga bahin sa pagpaanindot sa panimalay, ingon sa gitudlo ni Sister Belle
S. Spafford, usa kanhi ka kinatibuk-an nga presidente sa Kapunongan sa Kahupayan:

Kinutlo “Ang pag-atiman sa panimalay, ingon sa akong pagsabut niini, adunay duha ka
mahinungdanon nga mga bahin: pag-amuma sa panimalay ug pagpaanindot sa
panimalay. Ang pag-amuma sa panimalay motan-aw sa espirituhanon nga mga katakus:
gugma, kalinaw, kahilom, panag-uyon tali sa mga sakop sa banay, kasiguroan. Kini
makahimo sa usa ka dapit nga pinuy-anan og usa ka dapit diin ang mga sakop sa banay
makapahulay gikan sa usa ka nalibug ug nasamok nga kalibutan ug makakita og
pagsabut ug pagdasig. Ang iyang kinaiya mahilum; kini nagpaila sa maayo nga
pamatasan, kultura, ug pagkadalisay. Ang mga lalaki, mga babaye, ug mga bata ang 
tanan adunay ilang tagsatagsa nga mahimo nga ikatabang ngadto sa maayo nga
panimalay ug kinabuhi sa banay, ug ang matag usa nakig-ambit sa iyang mga kaayohan.

“Ang pagpaanindot sa balay naglakip sa buluhaton sa paghimo sa usa ka balay nga
limpyo, husay, ug maayo nga pagkadumala. Kini naglakip sa pagdumala sa panalapi,
kapakyasan diin kanunay nahimo nga usa ka tinubdan sa panagbingkil sa banay” 
(Belle S. Spafford, A Woman’s Reach [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], p. 24–25).

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang mga buluhaton sa balay ug pag-atiman sa panimalay
nagkalambigit? Sa unsa nga paagi nga ang duha makadala og mga ganti?

Ipahulagway sa batan-on nga mga babaye ang usa ka panimalay diin ang espirituhanon
nga mga hiyas gipalambo. Himoa nga sila mopasabut usab ngano nga ang mga kabatid
sama sa pagdumala sa salapi o pagpangandam og pagkaon mahinungdanon diha sa
paghimo og usa ka panimalay diin ang espiritu sa Dios makapuyo.

Ang usa ka Batan-on nga Babaye Mahimo nga usa ka Tig-atiman sa Panimalay Karon

• Sa unsa nga paagi nga kamo mahimo nga usa ka tig-atiman sa inyong panimalay karon?

Ikaw mahimo nga molista sa mga tubag diha sa pisara. Siguroha nga ang lista naglakip sa
mga ideya nga gihisgutan diha sa kinutlo sa ibabaw.

Bahina ang batan-on nga mga babaye ngadto sa duha ka pundok ug hatagi ang matag
pundok og usa sa mosunod nga mga suliran. Hangyoa sila sa paghisgot niini ug pag-
andam og pipila ka tukma nga mga panudlo kon unsaon sa pagsulbad sa mga suliran 
ug pagtuman sa gikinahanglan nga mga buluhaton. Hangyoa sila sa paghisgot sa mga
tinubdan sa panabang. Paghatag og papel ug mga lapis alang sa pagsulat.

Buluhaton 1

Kamo miabut sa panimalay gikan sa tulunghaan nga nakakita sa inyong inahan nga 
may gibati nga hilabihan nga kasakit sa ulo. Ang batang masuso naghilak, ang inyong
duha ka manghud nga mga lalaki nag-away, ug ang balay hugaw kaayo. Ang inyong
amahan moabut alang sa panihapon sa dili madugay. Unsa ang inyong mabuhat aron sa
paghimo og usa ka espirituhanon nga kahimtang diha sa inyong panimalay? Unsaon
ninyo pagbuhat niini?

Buluhaton 2

Ang inyong inahan wala diha hangtud sa panihapon ug siya mihangyo kaninyo sa
paglaraw og usa ka maayo nga pagkabalanse masustansya nga pagkaon alang sa inyong
banay nga may upat ka mga sakop. Isulti unsaon ninyo sa pagpili ug pag-andam sa matag
butang diha sa pagkaon. Ipasabut unsaon ninyo paglaraw ang inyong panahon aron ang
tanan nga butang maandam sa samang higayon.

Hatagi og pipila ka gutlo ang batan-on nga mga babaye sa pagsulbad sa mga suliran;
unya tuguti ang matag pundok pagpakita sa iyang mga panudlo ngadto sa klase. Himoa
ang ang tanan nga mga sakop sa klase motampo ngadto sa pasundayag sa matag pundok.
Diin ang dugang kasayuran gikinahanglan, hatagi kini sa imong kaugalingon.

Gamay nga pundok
nga kalihokan

Pangpisara nga
Panaghisgutan

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Ipasabut nga bisan pa kon siya wala pa magdumala og usa ka panimalay nga iyang
kaugalingon, ang usa ka batan-on nga babaye usa gihapon ka tig-amuma sa panimalay ug
makapauswag gihapon sa kahimtang sa iyang panimalay. Ang pamaagi sa iyang paghimo
niini makahatag og hingpit nga kalipay ngadto sa iyang banay. Kon motugot ang
panahon, ikaw mahimo nga mosulti sa mosunod nga sugilanon, gisaysay sa usa ka inahan:

Sugilanon “Sa diha nga si Karen mipauli gikan sa kolehiyo alang sa usa ka semana nga bakasyon sa
matag tulo ka bulan, kami adunay daghan nga makalingaw nga mga butang nga gihimo.
Kami namalit, nag-istorya, nagtinug-anay sa usag usa nga sekreto, nagtahi og bag-o nga
pantalon, nangita og trabaho nga pangbakasyon, ug nalingaw sa daghan nga mga
kalihokan ingon nga usa ka banay.

“Ang pagpaanindot sa panimalay napasagdan tungod sa labaw nga mahinungdanon 
nga mga butang. Bisan ang lawak sa banay wala mapasuyopi og abug ug gipasagdan 
nga nagkatag sa mga kagamitan sa panahi.

“Ang semana dali ra kaayo nga milabay, ug sa mga 5:00 nianang Miyerkoles sa hapon 
ang iyang mga higala miabut ug mihapit kaniya aron pagbalik ngadto sa kolehiyo. Ako
adunay sabut sa alas 3:00 sa hapon, ug busa ako mihalok kaniya sa pagpanamilit ug
mibiya, mapasalamaton nga siya anaa aron sa pagtagad sa iyang manghud nga igsoon
nga mga lalaki sa diha nga sila moabut gikan sa tulunghaan ug sa pag-atiman kanila
hangtud miabut ang iyang amahan gikan sa trabaho.

“Sa wala madugay sa akong pagbiya alang sa akong sabut, ang mga higala ni Karen
mitawag ug miingon nga sila malangan ug dili makahapit kaniya hangtud sa mga alas
9:00 sa gabii. Uban sa iyang maleta nga nahipos ug naandam na, si Karen nakakaplag sa
iyang kaugalingon nga adunay lain nga upat ka takna nga higayon. Siya milingkod sa
piano uban ni Stuart ug mitabang kaniya sa pagbansay; siya milingkod diha sa hagdanan
ug nakigsulti ni Roger samtang siya mitabang kaniya pagpilo sa iyang pamantalaan alang
sa iyang pagpanghatud sa pamantalaan; siya mipahiluna sa lamesa ug gipaandam ang
panihapon nga idalit kon ang iyang amahan mopauli na gikan sa trabaho; ug mihangyo
sa tabang sa iyang igsoon nga mga lalaki; siya milimpyo sa kusina pagkahuman.

“Human ang iyang amahan ug ang mga lalaki makabiya alang sa kalingawan sa gabii, si
Karen mipundok sa mga kagamitan sa panglimpyo ug sa tigsuyop sa abug ug mihimo sa
nagkatag nga lawak sa banay ngadto sa usa ka lawak nga ikapasigarbo. Unya, nakakita
nga siya aduna pay nahibilin nga usa ka takna, siya milimpyo sa lawak kaligoanan.

“Niana nga lawom sa kagabhion sa diha nga ako mibalik gikan sa akong sabut, ako nanaog
sa pagtan-aw sa bata nga mga lalaki. Samtang ako naglakaw agi sa lawak sa banay ug
nakita ang lawak kaligoanan ug ang kusina, ako mibati og usa ka talagsaon nga garbo.

“Samtang ang akong bana ug ako naghisgot mahitungod niini, kami nagpalandong sa
kamatuoran nga samtang siya nagtubo, si Karen sa kanunay usa ka tig-amuma sa
panimalay. Kami nahinumdom sa mga higayon nga kami nakakita kaniya nga diha sa
kusina naghimo og mga sopas uban sa iyang gagmay nga manghud nga mga lalaki. 
Kami nahinumdom niana nga pasko nga siya mipalit og panapton, usa ka sundanan, ug
misorpresa kanako og usa ka matahum nga taas nga sayal. Ako misul-ob niana nga sayal
nga mapagarbuhon. Giunsa nianang mapinanggaon nga batan-on nga babaye uban sa
iyang malipayon nga panglantaw sa kinabuhi nakapabuhong sa among panimalay.”

Panaghisgutan • Sa unsa nga mga paagi si Karen nakahatag og hingpit nga kalipay ngadto sa iyang
igsoon nga mga lalaki? Sa iyang amahan? Sa iyang inahan?

• Sa unsa nga paagi nga ang pag-atiman sa panimalay makapasuod kanimo ngadto sa
imong banay?

• Sa unsa nga paagi nga ang kahusay og kalimpyo makaawhag sa mga sakop sa banay 
sa paghimo kutob sa ilang labing maayo nga mahimo?

• Ngano nga kini usa ka maayo nga pagbati sa pagpauli sa usa ka limpyo nga panimalay?

• Sa unsa nga paagi nga ang maayo nga pag-atiman nga panimalay naglarawan sa gugma
sa mga sakop sa banay alang sa usag usa?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpaanindot sa panimalay makadugang sa espirituhanon
nga kahimtang sa usa ka panimalay?

Pagtudlo sa
magtutudlo

Leksyon 7
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Ipasabut nga ang usa ka panimalay nga husay ug maayo nga pagka-atiman ug diin
nagdapit sa Espiritu sa Ginoo nagtukod og pagsalig ug garbo diha sa mga tawo nga
nagpuyo niini. Sila mobati og labaw nga kahayahay ug kalinaw. Kini mao usab ang usa 
ka dapit diin ang ilang hugot nga pagtuo ug pagpamatuod makatubo. Ang mao nga
panimalay nagkinahanglan sa paningkamot sa tanan kinsa nagpuyo niini ug nagdan-ag
sa pagpakabana nga anaa sa mga sakop sa banay alang sa usag usa. Kini usa ka panimalay
nga nagmatuod sa kakugi ug paningkamot sa trabaho.

Mahimo nga mga Kalihokan sa Klase

Uban sa kapangulohan sa klase, kamo mahimo nga mohukom og pipila ka mga tunga-
tunga sa semana nga mga kalihokan sa pag-amuma sa panimalay aron sa pagtabang sa
mga sakop sa klase nga makakat-on og bag-o nga mga kabatid ug kasinatian sa dayag 
nga mga bahin sa pag-amuma sa panimalay. Ania ang pipila ka mga sugyot (kuhaa ang
pagtugot gikan sa imong pangulo sa pagkapari sa dili pa modapit og usa ka dinapit nga
mamulong):

1. Pagdapit og usa ka batid aron sa pagtudlo sa klase unsaon sa pag-ilis og usa ka tsapa
sa gripo, pag-ilis og usa ka fuse, pag-ayo og usa ka plag sa elektrisidad, pagkuha sa
nakasampong sa usa ka hugasan o paghabwa, o pagsab-ong og usa ka hulagway.

2. Pagkat-on og husto nga paagi sa gagmay nga pag-usab sa saput, ug paghimo og usa
ka pamilot nga pundok uban sa mga sakop sa klase.

3. Pagdapit og usa ka batid aron sa pagtudlo sa paggamit sa bulok, tabas, ug panapton
diha sa saput, ug gamita kini nga kasayuran sa paglaraw sa paghimo og saput.

4. Pagdapit og usa ka batid aron sa pagtudlo unsa ang pangitaon kon mopalit og mga
saput ug mga panapton, unsaon sa pagbasa ug pagsabut sa mga timaan, ug unsaon 
sa pag-amping sa mga panapton.

5. Pagdapit og usa ka inahan aron sa pagtudlo sa klase unsaon sa pagkaligo, pagsinina,
pag-ilis, pagpakaon, ug pag-atiman sa mga masuso ug gagmay nga mga bata, lakip
kon unsaon sa paghupay ang usa ka nagperwisyo nga bata.

6. Pagdapit og usa ka batid aron sa pagtudlo sa klase mahitungod sa pagdumala sa
salapi, pagbadyet, ug pagpangutang.

7. Pagdapit og usa ka batid aron sa pagtudlo mahitungod sa pagdayandayan sa
panimalay, lakip ang paggamit sa bulok, pagkabagay, panag-uyon, ug panag-angay
ug mga paagi nga ang batan-on nga mga babaye makapauswag sa dagway sa ilang
mga panimalay.

8. Paglaraw ug paghimo og usa ka linain nga paghimo sa pagkaon, sama sa usa ka
pundok sa pagdayandayan og cake, usa ka internasyonal nga tabo sa pagkaon, 
usa ka pundok sa pagpamahaw, o usa ka gabii sa kabilin nga pagpangluto.

9. Paghimo og usa ka pundok sa pagpaambit og resipe diin ang tanan modala og usa ka
kinaham nga pagkaon alang sa uban sa pagtilaw ug diin magbinayloay og mga resipe.

10. Paghimo og usa ka “gabii sa mamugnaon nga pangluto” pinaagi sa pagbahin sa klase
ngadto sa mga pundok-pundok sa pag-andam og pagkaon gikan sa mga sagol nga
gibutang diha sa usa ka sako o kahon.



29

Mga Kinaiya mahitungod sa 
Atong Balaan nga mga Tahas

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makapalambo og usa ka dayag nga kinaiya mahitungod
sa iyang balaan nga mga tahas sa pagkaasawa ug pagkainahan.

PAGPANGANDAM 1. Mahimong sundon o dili: Pag-andam og ighahatag nga mga basahon ingon nga
gisugyot diha sa Panapos.

2. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Kita Modawat sa Hunahuna sa Ginoo mahitungod sa mga Tahas sa mga Babaye

Sugilanon Usa ka magpapanaw miagi sa kubkuban sa bato ug nakakita og tulo ka mga tawo nga
nagtrabaho. Siya nangutana sa matag tawo unsa ang iyang gibuhat. Ang tubag sa matag
tawo nagpadayag og nagkalainlain nga kinaiya ngadto sa sama nga buhat. “Ako nagpikas
og bato,” ang tubag sa unang tawo. Ang ikaduha mitubag, “Ako nagdawat og tulo ka mga
piraso nga bulawan matag adlaw.” Ang ikatulo nga tawo mipahiyom ug miingon, “Ako
nagtabang sa pagtukod og usa ka balay sa Dios.”

• Sa unsa nga paagi nga ang kinaiya sa matag tawo makaapekto kon giunsa niya pagtan-
aw ang iyang buluhaton?

• Ngano nga ang ikatulo nga tawo mao ang lagmit labing mihunahuna sa iyang pangita
nga makahuluganon ug bililhon?

Itudlo nga kita makabaton og tataw og maayo og dautan nga mga kinaiya mahitungod 
sa atong balaan nga mga tahas sa pagkaasawa ug pagkainahan. Ang uban mitan-aw 
niini nga mga tahas ingon nga ubos ug puno sa kakapoy, apan ang atong mga tahas sa
pagkatinuod usa ka bahin sa usa ka maligdong nga saad nga atong gihimo sa wala pa 
kita maoanhi sa yuta. Sila kabahin sa mga panalangin nga moabut kanato ingon nga 
anak nga mga babaye sa Dios.

Si Presidente Spencer W. Kimball mipasabut nga “kita naghimo og mga panaad,
maligdong nga mga panaad, didto sa mga langit sa wala pa kita moanhi niining mortal
nga kinabuhi.

“Kita mihimo og mga pakigsaad. Kita mihimo kanila sa wala pa kita modawat sa atong
katungdanan dinhi sa yuta. . . . 

“Kita mipasalig sa atong mga kaugalingon ngadto sa atong Langitnong Amahan, nga kon
Siya mopadala kanato 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 kinabuhi nga limpyo ug magminyo diha sa balaan nga templo ug moamuma og usa
ka banay ug motudlo kanila sa pagkamatarung. Kini mao ang usa ka maligdong nga
panumpa, usa ka maligdong nga saad” (Spencer W. Kimball, “Be Ye Therefore Perfect,”
pakigpulong gihatag didto sa Salt Lake Institute of Religion, 10 Ene. 1975, p. 2).

• Unsa nga mga tahas nga atong gisaad ngadto sa Langitnong Amahan nga atong
dawaton sa wala pa kita moanhi sa yuta? (Kita magminyo ug magbaton og usa ka banay.)

Si Presidente Kimball mipahimangno, “Ayaw . . . paghimo sa sayop sa pagbuhat sa dili
kinahanglanon nga mga buluhaton diin mao ang hinungdan sa pagpasagad sa inyong
walay katapusan nga mga buluhaton ingon sa pagpakatawo ug pag-amuma sa espiritu
nga mga anak sa atong Amahan sa Langit” (Ensign, Nob. 1979, p. 102–3).

Pagtudlo sa
magtutudlo ug
panaghisgutan
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Pagsabut sa Kabililhon sa Atong mga Tahas

Itudlo nga ang kalibutanon nga panan-aw sa mga tahas sa mga babaye sayop sa usa 
ka bahin tungod kay kini maki-kaugalingon. Kini nagpunting pag-ayo diha sa mga
katungod sa babaye sa pagdawat nga kini hapit na mobali wala sa iyang mga
kahigayunan sa paghatag. Ang panan-aw sa Ginoo labaw nga malukpanon. Kini
nagtumong diha sa mga kahigayunan sa mga lalaki ug sa mga babaye sa paghigugma ug
pag-alagad. Kini nga panan-aw makatabang kanato sa paglikay nga malaang ngadto sa
pagkahakog ug pagkamasulub-on.

Ipasabut nga kon kita motuo nga ang kinabuhi sa usa ka asawa ug inahan balik-balik ug
laay, kini mao ang mahitabo. Apan kon kita makasabut sa atong balaan nga mga
katuyoan ug makaamgo sa atong dako nga kalagmitan nga mahimo, ang atong tahas
adunay mahinungdanon nga kahulugan kay sa bisan unsang uban nga buluhaton niini
nga kalibutan. Pinaagi sa pagkamalipayon ug pagkamadasigon sa pagbulig sa mga bana
ug pinaagi sa pagpanganak, pag-amuma, ug pagtudlo sa matarung nga mga espiritu, kita
makasinati sa labing mahinungdanon nga katumanan.

• Sa unsa nga paagi nga ang tin-aw nga pagsabut ug matarung nga kinaiya ngadto sa
mga tahas sa asawa ug inahan nakapanalangin sa atong mga kinabuhi?

• Sa unsa nga paagi nga ang atong kinaiya ngadto niini nga mga tahas
makaimpluwensya kanato sa tibuok natong mga kinabuhi?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga pagtulun-an sa Ginoo ug sa iyang mga sulugoon
mahitungod sa atong mga tahas makatabang sa pagpanalipod kanato gikan sa mga
kakuyaw sa pagsagop sa kalibutanon nga mga kinaiya?

Tahas sa Asawa ug Kaabag

Balaan nga Kasulatan Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 25:5,
14, 16, nga naglangkob sa mga panudlo sa Ginoo ngadto ni Emma Smith. Ipasabut nga
kini nga tambag sa paghupay sa atong bana uban sa usa ka mapaubsanon nga kinaiya
mahimo nga ikahatag ngadto sa tanan nga mga babaye.

Ang usa ka babaye kinahanglan dili gayud mopakunhod sa hilabihan ka dako nga 
gahum ingon nga usa ka kahupayan ug katabang ngadto sa iyang bana. Siya tingali
nanginahanglan nga mahupay ug madasig sa paghimo sa iyang tahas isip usa ka bana 
ug tigsangkap, pangulo o magtutudlo.

Kinutlo Sa diha nga si Presidente Spencer W. Kimball gitawag nga mahimo nga usa ka Apostol,
siya mibati og kaubos sa pagdawat sa balaan nga tawag. Siya misaysay giunsa sa iyang
asawa paghupay ug pagdasig kaniya:

“ ‘Kon ang Simbahan motawag, kita mosunod.’ Apan ang naglabi nga hunahuna mao ang
akong kaugalingon nga kakulangan ug pagkadili arang ug mga kahuyang ug ako mibati 
og kaubos. Ang mga luha miagas, usa ka dili mahubas nga baha. . . . Ako mibakho ug
mibakho. . . . Ako diha sa makauyog nga pagbakho. Ang akong asawa naglingkod sa akong
tupad diha sa salog, naghapuhap sa akong buhok, naninguha sa pagpahilom kanako. . . . 

“ . . . Ang akong asawa mao ang akong kaluwasan. Siya mihupay kanako ug midasig
kanako ug mipadayon sa pag-ingon nga adunay usa ka dalan lamang nga subayon. . . . 

“ . . . Ako mipadayon sa pagsulti ni Camilla nga ako wala makasiguro unsa ang akong
angay nga buhaton, bisan ako nasayud sa tanan nga higayon nga adunay usa lamang ka
agianan. Siya mipadayon sa pagdasig kanako ug mipadayon nga ang pagdawat sa balaan
nga tawag mao lamang ang paagi” (Edward L. Kimball and Andrew E. Kimball, Jr.,
Spencer W. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1977], p. 191–92).

Itudlo nga si Presidente Kimball mipadayon nga nahimo nga usa ka bantugan nga
propeta sa Ginoo.

• Sa unsa nga paagi nga ang tahas ni Camilla isip usa ka asawa ug kaabag
mahinungdanon diha sa kinabuhi sa iyang bana?

Itudlo nga kon kita adunay tukma nga kinaiya ngadto sa atong tahas isip asawa ug kaabag,
kita usab makabaton og dako nga impluwensya alang sa maayo diha sa mga kinabuhi sa
atong umaabut nga mga bana, bisan pa sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Kita kinahanglan
dili gayud mopakaubos unsa ka mahinungdanon ang mga babaye isip mga asawa.

Panaghisgutan 
ug pagtudlo sa
magtutudlo

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagtudlo sa
magtutudlo ug
panaghisgutan
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Ipabasa sa usa ka batan-on nga babaye ang 1 Mga Taga-Corinto 11:11.

• Sa unsa nga paagi nga ang mga bana ug mga asawa makatabang sa usag usa?

Tahas sa Inahan ug Magtutudlo

Si Presidente David O. McKay miingon: “Ang pagkainahan duol na ngadto sa
pagkadiosnon. Kini mao ang labing halangdon, labing balaanon nga pag-alagad nga
abagahon pinaagi sa [usa ka babaye]” (sa Taho sa Komperensya, Okt. 1942, p. 12–13).

• Sa unsa nga paagi nga kini nga pamahayag pinaagi sa usa ka propeta sa Dios nakapalig-
on sa atong mga kinaiya ngadto sa atong mga tahas?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagsabut sa mao nga pamahayag gikan sa mga propeta sa
Ginoo makatabang kanato sa pagsalikway sa kalibutanon nga kinaiya sa uban nga mga
babaye nga ang pagkainahan usa ka buluhaton ug palas-anon ug mokuha sa
kinaugalingon nga kagawasan?

Ipasabut nga ang pagkainahan magtudlo kanato nga mahimo nga labing mahigugmaon
ug sa pagkat-on sa pagsakripisyo.

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon:

“Ang batan-on nga mga babaye kinahanglan nga maglaraw ug mag-andam alang sa
kaminyoon ug sa pagpanganak ug sa pag-amuma og mga bata. Kini mao ang inyong
balaan nga katungod ug ang dalan ngadto sa labing mahinungdanon ug labing taas nga
kalipay” (“Privileges and Responsibilities of Sisters,” Ensign, Nob. 1978, p. 103).

Sugilanon Usa ka batan-on nga inahan sa duha ka mga bata nga wala pa magtungha gitakbuyan sa
walay kaayohan nga kanser. Sa wala pa ang iyang kamatayon, ang iyang bana nakigsabut
uban sa ospital nga ang iyang asawa, si Marilyn, ibalhin ngadto sa usa ka hilit nga dapit
diha sa nataran sa ospital aron magpiknik uban kaniya ug sa ilang duha ka bata nga anak
nga mga babaye. Kini usa ka kalihokan nga sila kanunay malingaw ingon nga usa ka
banay sa wala pa ang sakit sa ilang inahan. Silang tanan naglingkod ubos sa usa ka dako
nga kahoy sa mansanas, mikaon sa ilang paniudto, ug nagmaya niadto nga pipila ka
bilihon nga mga gutlo sa pagkahiusa isip usa ka banay. Human niana nga mga kasinatian,
si Marilyn mibalik ngadto sa iyang higdaanan sa ospital ug misulat sa mosunod diha sa
iyang inadlaw nga talaan:

“Ako kanunay gisultihan nga ‘kon kamo anaa sa inyong kahimsog kamo aduna sa tanan.’
Karon ako nakaamgo nga kana dili tinuod, tungod kay ako aduna sa tanan ug wala ang
akong kahimsog. Ang tanan alang kanako naglingkod ubos niadtong dako nga kahoy
karon—ang akong minahal nga bana ug matahum nga mga anak. Walay lain pa nga
labing mahinungdanon. Ang akong tahas isip asawa ug inahan nakahatag kanako sa
akong labing mahinungdanon nga hingpit nga kalipay ug kamaya niini nga kinabuhi.
Ang mga piknik ug daghan nga kalibutanon nga mga kalingawan akong biyaan hangtud
sa kahangturan, apan ang akong banay akong maangkon hangtud sa kahangturan.”

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang kinaiya niining batan-on nga asawa ug inahan ngadto sa
iyang tahas nagtabang kaniya pagsagubang sa iyang sakit?

• Sa unsa kaha nga paagi nga ang iyang kinaiya makatandog sa mga kinaiya sa iyang
kaugalingon nga anak nga mga babaye ngadto sa ilang mga tahas kon sila mahimo nga
mga asawa ug mga inahan?

Panapos

Si Presidente Spencer W. Kimball mihatag kanato niini nga pagdasig:

“Aron mahimo nga usa ka matarung nga babaye mao ang usa ka mahimayaon nga
butang sa bisan unsa nga panuigon. Aron mahimo nga usa ka matarung nga babaye sa
panahon sa katapusan nga mga talan-awon niini nga yuta, sa dili pa ang ikaduhang pag-
anhi sa atong Manluluwas, mao ang usa ka talagsaon nga halangdon nga balaan nga
tawag. Ang kalig-on ug impluwensya sa matarung nga babaye karon mahimo nga
pilopiloon og napulo kay sa unsa kini diha sa labaw nga malinawon nga mga panahon.
Siya gibutang dinhi aron sa pagtabang sa pagpabuhong, sa pagpanalipod, ug sa
pagbantay sa panimalay—diin mao ang sukaranan ug labing halangdon nga kapunongan
sa katilingban” (Ensign, Nob. 1978, p. 103).

Kinutlo ug Mahimong
sundon o dili nga
ighahatag nga
basahon

Balaan nga Kasulatan
ug panaghisgutan
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Pagtahud sa mga Ginikanan

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye maninguha sa pagpalambo sa iyang relasyon uban sa
iyang mga ginikanan.

PAGPANGANDAM 1. Paghimo og usa ka kopya sa mga pangutana dinhi niini nga leksyon alang sa matag
batan-on nga babaye. Ikaw mahimo nga mohatag sa batan-on nga mga babaye una og
usa ka semana sa mga pangutana aron sila makadala kanila ngadto sa klase nga
gisulatan na.

2. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay sa bisan unsa nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo sa imong gusto.

Samtang ikaw mag-andam niini nga leksyon, gamita ang kagamitan kon adunay batan-
on nga mga babaye diha sa imong klase nga walay amahan o inahan diha sa ilang mga
panimalay.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Kita Makakat-on sa Pag-ila sa Gugma sa Atong mga Ginikanan

Sugilanon Basaha ang unang bahin sa mosunod nga sugilanon, “Pang-bakasyon nga Buluhaton sa
Panimalay.”

“Malisud alang kanako sa pagsulti niini tungod kay ako ingon og bata pa, apan ako dili
gayud makalimot sa miaging Pasko. Tan-awa, ako aduna niini nga higala kinsa nagpuyo
ibabaw sa bungtod, ug ang iyang banay aduna sa [tanan]—dako nga balay, maanindot
nga mga kotse, mga sinina. . . . Apan ayaw ako pagsabta og lain—sila gayud maayo nga
mga tawo ug halangdon alang kanako. Ang papa ni Karen anaa sa kaobispohan, ug sila
gayud adunay usa ka hingpit nga kinabuhi sa panimalay—ang matang nga kanunay nga
akong gihandum mao ang sulundon.

“ . . . Tan-awa, ako kanunay nga atua didto, ug sila midapit kanako sa pagtambong sa
ilang panihapon sa gabii sa Pasko. Ang tanan nindot kaayo. Ako nagpasabut, nga kami
nangaon diha sa lawak kan-anan nga may mga kandila, kristal, mahalon nga pinggan, ug
duha ka mga tinedor ug mga kutsara. Ang iyang papa mihatag sa pag-ampo sa banay
aron sa pagsugod.

“ . . . Ako wala gayud makadawat og gasa nga mobili og usa ka gatus sa akong kinabuhi.
Ako nakahanduraw lamang unsa ang mahitabo kon si Santa Claus moagi niana nga
gabii. . . . 

“Sa diha nga si Brother Miller mihatud kanako sa balay ako mibati ingon og ako dili
mosulod. Siya miingon, ‘Malipayong Pasko, Cheryl. Kami nalipay gayud nga ikaw nakig-
uban kanamo.’ Siya mabination ug ingon og usa ka amahan. Ako buot mosulti kaniya
unsa siya ka maayo, apan ako sa katapusan miingon lamang nga, ‘Salamat, nindot kaayo!’

“Ang pultahan gitrangkahan busa ako nagbarug nga nagbagting sa timbre ug nagtan-aw
sa balay nga ang mga pintal nangatangtang. Unya dihay nagisi nga kurtina nga gipaak sa
iro sa miaging tuig. Ako dili gayud makalikay sa pagtandi sa balay sa mga Millers’ uban sa
among gamay nga gubaon nga balay. Ako nakadungog ni Papa nga nagsagudsod sa
iyang tsinelas paingon sa pultahan ug sa TV nga naglanog diha sa lawak dawatanan. Siya
miabli sa pultahan ug misugod sa pagsinggit ngari kanako, nagsulti kanako nga ako
dugay kaayo ug ang labing gamay nga akong mahimo mao ang pagpuyo sa balay sa gabii
sa Pasko. . . . Apan siya ingon og hubog ug sa tinuod wala niya tuyoa ang tanan nga iyang
gisulti, ako miingon sa akong kaugalingon.

Pahibalo ngadto 
sa magtutudlo

Leksyon
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“ . . . Walay bisan unsa sa palibut nga nagtimaan nga Pasko gawas sa usa ka luspad nga
lukong nga diha sa pultahan ug sa usa ka baratuhon nga kahoy sa Pasko uban sa gagmay
nga mga bola nga nagbitay uban sa mga kimpit sa buhok. Ang balay nagkayamukat ug
nanimaho og pan-os nga baboy.

“Si Mama miduol ngadto sa may agianan nga nagsul-ob og [usa ka daan] nga kupo. . . .
Ako nasayud gikan sa iyang panagway nga siya adunay “migraine” [grabe nga labad sa
ulo] na usab. ‘Unta ang akong anak nga babaye mopuyo sa balay og panagsa ug
motabang sa iyang inahan.’

“Mga luha miagas; ako nasayud gikan sa kangutngot sa akong tutunlan. Ako mihikap sa
akong mama sa abaga, ug ang tanan nga akong nasulti mao ‘Pasayloa ako, Ma,’ nga sa
tinuod wala mohatag og kahulugan niini.

“Ako misulod ngadto sa akong lawak ug misira sa pultahan, mipatid sa sapatos sa akong
manghud nga babaye gikan sa agianan.

“Ako dili makasulbad ngano nga ako natawo diha sa akong banay ug dili sa uban sama sa
mga Miller. . . . Malisud gayud kaayo kon ikaw lamang ang sakop sa Simbahan diha sa
banay. Ang mga anciano misulti kanako niini nga malisud ug nga ako adunay usa ka
dako nga buluhaton ang nagpaabut kanako, sa paghimo og maayo nga panag-ingnan.
Ako naninguha apan ingon og ang akong banay nagtuo lamang nga ako mibati nga ako
usa na ka tinuod nga mahinungdanon nga tawo sa pagpasakop sa simbahan ug sa pag-
usab sa akong kinabuhi. . . . 

“ . . . Ako mihigda dayon nga wala gani mag-ampo. Ako dili makahimo. Ako nasuko
kaayo nga ako nagtuo nga ang Ginoo dili maminaw kanako.”

Panaghisgutan • Unsa ang gibati ni Cheryl mahitungod sa iyang mga ginikanan? Ngano?

• Unsa ang inyong gibati mahitungod sa mga ginikanan ni Cheryl?

• Unsa unta ang mahimo ni Cheryl sa pagpauswag sa kahimtang sa panimalay?

Sugilanon Basaha ang panapos sa sugilanon.

“Buntag sa Pasko ako dugay nga nahigmata sa diha nga ang adlaw midan-ag ibabaw sa
akong higdaanan. Buntag sa Pasko! Ako milukso uban sa nagngutngot nga pagbati sa
Pasko. . . . Ako mikuha sa akong kupo ug mipaingon ngadto sa lawak-dawatan . . . 

“ ‘Alang kana kanimo, Cheryl,’ [ang akong inahan miingon], nagtudlo ngadto sa usa ka
kahon ubos sa kahoy.

“Si Papa mitulod sa kahon ngari kanako. Usa kini ka dako nga kahon nga walay putos
apan gihigtan uban sa nagkalainlain nga sobra nga mga laso. Ako nagtuo nga kini usa ka
sweter alang sa P.E. kay ako nagkinahanglan og usa, apan dili kini mao. Sa diha nga ako
migisi sa putos nga papel nga tisyo, diha ang mga pilo sa labing matahum nga bukad nga
sinina nga sukad akong nakita. Kini usa niadtong karaan nga uso uban sa usa ka taas nga
sayal ug lace ug mga parapara. Kini gayud [mahal kaayo].

“Ako dili makasulti og bisan unsa sulod sa usa ka gutlo. Ang akong tanan nga ginihawa
gisuyop sa sulod.

“ ‘Ako dili makatuo niini! Unsa ka nindot kaayo!’ Ako mibalikbalik niini pagsulti samtang
ako naggunit sa sinina ngari kanako.

“ . . . Si Papa didto sa layo nagtan-aw, apan ako mipaduol ug milingkod tupad kaniya.
Ako wala makapugong sa pagliyok sa akong mga bukton kaniya ug migakos kaniya pag-
ayo, ug ako wala masayud unsa ka dugay sukad ako nakahimo niini!

“ ‘Giunsa nimo kini paghimo, Papa? Ang akong buot ipasabut, ako nasayud nga ikaw dili
makaabut niini!’

“Siya mitutok . . . diha sa sopa ug wala motingog, apan ang iyang ba-ba ingon og hugot
ug naminti og gamay. Siya miagbay kanako ug mipahilayo dayon. Ako naglingkod diha
sa makadiyut nagtan-aw sa nagisi nga tuhod sa iyang karsones ug naghunahuna
mahitungod sa paghigugma ug paghatag ug unsa ka dako nga buluhaton ang nagpaabut
kanako” (Carol C. Ottesen, “Holiday Homework,” New Era, Dis. 1972, p. 22–23).

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang pagkadungog sa katapusan sa sugilanon nakausab sa inyong
pagbati mahitungod sa amahan ni Cheryl?
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• Ngano sa inyong hunahuna nga kining batan-on nga babaye ug ang iyang amahan
wala makasabut sa gibati sa usag usa?

• Unsa ang timailhan nga gipakita nga ang mga ginikanan ni Cheryl nahigugma kaniya?

• Kamo ba usahay naghunahuna kon ang inyong mga ginikanan nahigugma kaninyo?

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong mga ginikanan nagpakita sa ilang gugma.

• Sa unsa nga paagi nga kamo makakat-on nga labaw nga makasabut sa inyong mga
ginikanan?

Pagsabut sa mga Ginikanan Mao ang usa ka Yawe ngadto sa usa ka Maayo nga Relasyon

Ipasabut nga ang atong gugma ug pagpasalamat alang sa uban nga mga tawo mouswag
kon kita masayud ug labaw nga makasabut mahitungod sa ilang mga kaagi, mga
kasinatian, ug mga pagbati.

Mga Pangutana Kon ang batan-on nga mga babaye nahuman sa pagtubag sa mga pangutana pag-una,
paghisgot kanila karon. Kon wala, pag-apud-apod og usa ka kopya ngadto sa matag
batan-on nga babaye. Awhaga sila sa pagtubag niini sa hingpit kutob sa ilang mahimo sa
umaabut nga semana. Kon sila dili makahimo sa paghingpit sa mga pangutana, sila
kinahanglan mangutana sa ilang mga ginikanan alang sa mga tubag.

Unsa ang Imong Nahibaloan mahitungod sa Imong Inahan?

1. Ngalan sa pagkadalaga:

2. Dapit nga natawhan:

3. Gipadako ba siya sa iyang mga ginikanan?

4. Gidaghanon sa iyang igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye:

5. Ang iyang dapit diha sa banay (kinamagulangan, kinamanghuran, uban pa):

6. Trabaho sa iyang amahan:

7. Sila ba adunay kasigurohan sa panalapi?

8. Relihiyon nga giapilan sa iyang banay:

9. Unsa ang iyang labing halandumon ng espirituhanon nga mga kasinatian?

10. Bisan unsa nga talagsaon nga kasinatian o mga tradisyon?

11. Unsa ang matang sa relasyon nga iyang naangkon uban sa iyang mga ginikanan?

12. Unsa ang iyang edukasyon?

13. Unsa ang iyang labing halandumon nga mga kasinatian sa tulunghaan?

14. Siya nagtrabaho ba gawas sa panimalay sa wala pa ang iyang kaminyoon?

15. Unsa ang iyang labing mahinungdanon nga tumong sa kinabuhi?

16. Unsa ang makalipay kaniya?

17. Unsa ang makapasubo kaniya?

18. Unsa nga mga kalisdanan ang iyang nabuntog?

19. Unsa ang iyang labing makalingaw nga buhaton uban sa iyang banay?
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20. Unsa ang makalingaw niyang buhaton sa panahon nga siya walay laing buhaton?

Unsa ang Imong Nahibaloan mahitungod sa Imong Amahan?

1. Ngalan:

2. Dapit nga Natawhan:

3. Gipadako ba siya sa iyang mga ginikanan?

4. Gidaghanon sa iyang igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye:

5. Ang iyang dapit sa banay (kinamagulangan, kinamanghuran, uban pa):

6. Trabaho sa iyang amahan:

7. Sila ba adunay kasingurohan sa panalapi?

8. Relihiyon nga giapilan sa iyang banay:

9. Unsa ang iyang labing halandumon nga espirituhanon nga mga kasinatian?

10. Bisan unsa nga talagsaon nga kasinatian o mga tradisyon?

11. Unsa ang matang sa relasyon nga iyang naangkon uban sa iyang mga ginikanan?

12. Unsa ang iyang edukasyon?

13. Unsa ang iyang labing halandumon nga mga kasinatian sa tulunghaan?

14. Unsa ang iyang trabaho?

15. Unsa ang iyang mahinungdanon nga tumong sa kinabuhi?

16. Unsa ang makalipay kaniya?

17. Unsa ang makapasubo kaniya?

18. Unsa nga mga kalisdanan ang iyang nabuntog?

19. Unsa ang iyang labing makalingaw nga buhaton uban sa iyang banay?

20. Unsa ang makalingaw niyang buhaton sa panahon nga siya walay laing buhaton?

Panaghisgutan Ginamit ang mga pangutana, ipadayon ang panaghisgutan.

• Kamo nakasabut ba ngano nga ang inyong mga ginikanan mibati sa ilang gibati
mahitungod sa relihiyon (o sa Simbahan)?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkasayud sa kinabuhi kaniadto sa inyong mga ginikanan
makatabang kaninyo pagsabut sa ilang mga pagbati?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkahibalo sa mga tubag ngadto sa mga pangutana
makatabang kaninyo paghimo og usa ka labaw nga maayo nga relasyon uban sa inyong
inahan ug amahan?

Tapusa ang panaghisgutan pinaagi sa pagpasabut ngadto sa batan-on nga mga babaye
nga ang batan-on nga babaye diha sa sugilanon nagkasuod ngadto sa iyang amahan
human siya makasabut unsa ang iyang gibati. Itudlo nga ang pagsusi og dugang

Leksyon 9
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mahitungod sa ilang kaugalingon nga mga ginikanan makatabang sa batan-on nga mga
babaye pagpalambo sa ilang mga relasyon uban sa ilang mga ginikanan.

Ang Langitnong Amahan Misugo sa Matag Batan-on nga Babaye sa Pagtahud sa Iyang
mga Ginikanan.

Balaan nga Kasulatan Himoa nga ang batan-on nga mga babaye mopakli ngadto sa Exodo 20:12. Ipasabut nga
ang Dios misugo kanato sa pagtahud sa atong mga ginikanan. Sa dili pa ang klase mobasa
sa Exodo 20:12, hangyoa ang batan-on nga mga babaye nga maminaw alang sa saad nga
gihatag uban sa sugo.

• Unsa nga saad ang ihatag sa Ginoo ngadto niadto nga kinsa motahud sa ilang mga
ginikanan?

• Unsa kaha ang gipasabut niini nga saad?

• Ngano sa inyong pagtuo ang Ginoo mihimo niini nga usa ka sugo ang pagtahud sa
atong mga ginikanan?

Ipabasa sa usa ka batan-on nga babaye ang pahimangno ni Pablo diha sa Mga Taga-
Colosas 3:20.

• Unsa nga mga katarungan ang gihatag ni Pablo alang sa pagkamasunuron ngadto sa
mga ginikanan?

Ipasabut nga ang pagkat-on sa pagtahud ug pagsunod sa atong yutan-on nga mga
ginikanan makatabang kanato nga makabaton og usa ka labaw nga maayo nga relasyon
uban kanila. Kini usab makaandam kanato sa paghigugma ug pagsunod sa labaw nga
hingpit nga paagi sa atong Amahan sa Langit.

Kita may Kapangakohan sa Paglambo sa Atong mga Relasyon uban sa Atong mga
Ginikanan

• Ang pagkasayud ba nga ang Ginoo nagsugo kaninyo sa pagtahud ug pagsunod sa
inyong mga ginikanan dihadiha makapalambo sa inyong relasyon uban kanila?

Pangpisara nga Panaghisgutan

• Unsa ang pipila ka piho nga mga butang nga inyong mahimo sa pagpalambo sa 
inyong relasyon uban sa inyong mga ginikanan?

Samtang ang batan-on nga mga babaye motubag, paghimo og katingbanan sa ilang mga
tubag diha sa pisara. Ang mosunod nga mga sugyot mahimo nga magamit isip usa ka giya.

Ipasabut nga ang usa ka anak nga babaye makahimo sa daghan nga mga butang sa
pagpalambo sa iyang relasyon uban sa iyang mga ginikanan. Nagkalainlain nga mga
ginikanan mahimuot uban sa lainlain nga mga butang, apan ang pagkamaayo nga tawo mao
ang usa ka paagi diin ang matag batan-on nga babaye makatahud sa iyang mga ginikanan.
Ang usa ka anak nga babaye dili makausab sa iyang mga ginikanan, apan siya makapalambo
ug makalig-on sa iyang relasyon uban kanila pinaagi sa pag-usab sa iyang kaugalingon nga
kinaiya. Si Elder Loren C. Dunn mihatag og usa ka maayo nga panig-ingnan:

Pagtudlo sa
magtutudlo

Sa pagpalambo sa akong relasyon uban sa akong mga
ginikanan,
Ako—
1. Magmasunuron.
2. Magmaunungon ngadto kanila pinaagi sa dili pagsulti 

og dili mabination nga mga butang mahitungod kanila o
ngadto kanila.

3. Labaw nga magmaayo og buot uban sa tanan nga sakop 
sa banay.

4. Magmaayo nga tawo sa akong kaugalingon.
5. Labaw nga magmatinabangon diha sa panimalay.
6. Maninguha sa pagsabut ngano nga sila ingon niana.
7. Mopahayag sa akong pagtamud og pagpasalamat.
8. Mohisgot sa akong mga suliran, mga laraw, ug mga

tumong uban kanila.
9. Sa kanunay mopahibalo kanila hain ako.

Makapahunahuna
nga pangutana
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“Ako nahinumdom og usa ka dula sa entablado nga sa bag-o lamang nahimo ngadto sa
usa ka sine. Kini naghisgot uban sa mga ginikanan kansang bugtong anak, usa ka lalaki,
mipauli gikan sa pag-alagad sa militar. Ang amahan ug anak wala gayud magkasuod. 
Usa kadto ka kahimtang diin ang amahan ug anak nahigugma sa usag usa apan wala
makahimo sa pagpangita og paagi sa pagpahayag sa ilang mga kaugalingon, ug busa 
mga pagdumot misugod tungod kay ang matag usa nagtuo nga ang usa wala makauyon
kaniya. . . . Ang kulbahinam nga dula miabut sa diha nga ang batan-on nga lalaki miingon
ngadto sa iyang amahan og ingon niini:

“ ‘Pa, ako sa kanunay mibati og kasuko kanimo sa diha nga ako gamay pa tungod kay
ikaw wala gayud mosulti kanako nga ikaw nahigugma kanako, apan unya ako nakaamgo
nga ako wala gayud makasulti kanimo nga ako nahigugma usab kanimo. Sa pagkatinuod,
Pa, ako mosulti kanimo karon: Ako nahigugma kanimo.’

“Sa usa ka makapakurog nga hitabo ang amahan ug ang anak migakos sa usag usa ingon
og ang pinugngan nga gugma ug pagpasalamat sa mga katuigan miawas. Kini tingali 
dili unta gayud mahitabo kon ang anak wala makaamgo nga siya usab may sayop sa
kakulang sa pagpahayag sama sa iyang mga ginikanan” (sa Taho sa Komperensya, Abr.
1969, p. 22–23; or Improvement Era, Hunyo 1969, p. 52–53).

Pisara ug sugilanon Idugang ang hugpong sa mga pulong Isulti kanila nga ikaw nahigugma kanila ngadto sa 
lista diha sa pisara.

Usa ka batan-on nga babaye kinsa hugot ang tinguha sa pagpalambo sa iyang mga
pagbati mahitungod sa iyang mga ginikanan miduol ngadto sa iyang Amahan sa Langit
diha sa mainiton nga pag-ampo. Samtang nag-ampo, siya mihukom sa pagpasalamat 
sa Ginoo alang sa iyang mga ginikanan, bisan tuod siya wala pa makahimo kaniadto.
Samtang siya militok sa mga pulong sa pasalamat, ang iyang hunahuna sa kalit napuno
uban sa mga katarungan ngano nga siya kinahanglan mapasalamaton sa iyang mga
ginikanan. Siya mitindog gikan sa iyang pagluhod puno uban sa usa ka bag-o nga gugma
ug pagsabut alang sa duha ka mga tawo kinsa siya nakaamgo nga mga anak sa Dios sama
sa iyang kaugalingon.

Pisara Idugang ang Pag-ampo alang sa panabang ngadto sa lista diha sa pisara.

• Unsa ang inyong buhaton sa pagpalambo sa inyong relasyon uban sa inyong mga
ginikanan ug pinaagi niana makapahimuot sa inyong Langitnong Amahan?

Gisugyot nga mga Kalihokan

1. Paglaraw og usa ka “Pagtahud sa mga Ginikanan” nga gabii.

2. Pagpalambo og usa ka laraw nga ang matag batan-on nga babaye mohimo diha sa
iyang kaugalingon nga panimalay, uban sa iyang igsoon nga mga lalaki ug igsoon 
nga mga babaye, sa pagpahayag og pagtahud ug pagpasalamat ngadto sa iyang 
mga ginikanan.

3. Isugyot nga ang matag batan-on nga babaye mosulat og usa ka sulat sa pagpasalamat
ngadto sa iyang mga ginikanan.

4. Ang matag batan-on nga babaye makahimo og kinaugalingon nga mga tumong sa
pagpakita og pagpasidungog ug pagtahud ngadto sa iyang mga ginikanan.

Makapahunahuna
nga pangutana
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Unsa ang Imong Nahibaloan mahitungod sa Imong Inahan?
1. Ngalan sa pagkadalaga:
2. Dapit nga natawhan:
3. Gipadako ba siya sa iyang mga ginikanan?
4. Gidaghanon sa iyang igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye:

5. Ang iyang dapit diha sa banay (kinamagulangan, kinamanghuran, uban pa):

6. Trabaho sa iyang amahan:
7. Sila ba adunay kasigurohan sa panalapi?
8. Relihiyon nga giapilan sa iyang banay:
9. Unsa ang iyang labing halandumon ng espirituhanon nga mga kasinatian?

10. Bisan unsa nga talagsaon nga kasinatian o mga tradisyon?

11. Unsa ang matang sa relasyon nga iyang naangkon uban sa iyang mga ginikanan?

12. Unsa ang iyang edukasyon?
13. Unsa ang iyang labing halandumon nga mga kasinatian sa tulunghaan?

14. Siya nagtrabaho ba gawas sa panimalay sa wala pa ang iyang kaminyoon?
15. Unsa ang iyang labing mahinungdanon nga tumong sa kinabuhi?

16. Unsa ang makalipay kaniya?
17. Unsa ang makapasubo kaniya?
18. Unsa nga mga kalisdanan ang iyang nabuntog?
19. Unsa ang iyang labing makalingaw nga buhaton uban sa iyang banay?

20.Unsa ang makalingaw niyang buhaton sa panahon nga siya walay laing buhaton?

Unsa ang Imong Nahibaloan mahitungod sa Imong Amahan?
1. Ngalan:
2. Dapit nga Natawhan:
3. Gipadako ba siya sa iyang mga ginikanan?
4. Gidaghanon sa iyang igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye:

5. Ang iyang dapit sa banay (kinamagulangan, kinamanghuran, uban pa):

6. Trabaho sa iyang amahan:
7. Sila ba adunay kasingurohan sa panalapi?
8. Relihiyon nga giapilan sa iyang banay:
9. Unsa ang iyang labing halandumon nga espirituhanon nga mga kasinatian?

10. Bisan unsa nga talagsaon nga kasinatian o mga tradisyon?
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11. Unsa ang matang sa relasyon nga iyang naangkon uban sa iyang mga ginikanan?

12. Unsa ang iyang edukasyon?
13. Unsa ang iyang labing halandumon nga mga kasinatian sa tulunghaan?

14. Unsa ang iyang trabaho?
15. Unsa ang iyang mahinungdanon nga tumong sa kinabuhi?

16. Unsa ang makalipay kaniya?
17. Unsa ang makapasubo kaniya?
18. Unsa nga mga kalisdanan ang iyang nabuntog?
19. Unsa ang iyang labing makalingaw nga buhaton uban sa iyang banay?

20. Unsa ang makalingaw niyang buhaton sa panahon nga siya walay laing buhaton?

Leksyon 9
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Pag-abag sa mga Sakop sa Banay

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makakat-on unsaon sa pag-abag ug pagmaunongon
ngadto sa iyang banay.

PAGPANGANDAM 1. Mga hulagway 4 ug 5, mga sakop sa banay nag-abag sa usag usa, nahimutang sa luyo
sa tamdanan nga basahon. Ipakita ang mga hulagway sa tukma nga mga panahon sa
leksyon.

2. Paghimo og usa ka kopya sa balaan nga kasulatan diha sa Panapos alang sa matag
batan-on nga babaye.

3. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

Samtang ikaw mag-andam niini nga leksyon, pagmabination ngadto niadto nga mga
sakop sa klase kinsa tingali walay amahan, inahan, o igsoon nga mga lalaki, ug igsoon 
nga mga babaye sa ilang mga panimalay o kinsa adunay mga sakop sa banay kinsa dili
aktibo sa Simbahan.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna mahitungod sa usa ka panahon
sa diha nga sila nakigsulti uban sa ilang mga higala ug sila mibati nga ingon og ang ilang
mga higala wala maminaw sa unsa ang ilang gisulti. Unya hangyoa sila sa paghunahuna
sa usa ka panahon sa diha nga ang ilang mga higala mihatag og pagtagad ug
pagpakabana mahitungod sa unsa ang ilang gisulti.

• Unsa ang inyong bation kon ang inyong mga higala ingon og wala manumbaling
kaninyo?

• Unsa ang kalainan nga mahimo niini kon ang inyong mga higala naminaw ug
nagpakita og kaikag sa unsa ang inyong gisulti?

Itudlo nga ang matag usa kanato nagkinahanglan sa pagtugot sa mga tawo kinsa mohatag
kanato og pag-abag, pag-unong, ug pagdasig. Ang usa ka banay makasangkap niini nga
matang sa kalig-on, kasibot, ug kasigurohan kon ang tanan niyang mga sakop magkahiusa
sa pag-abag sa usag usa. Ang Ginoo nagsugo kanato nga maghiusa sulod sa mga talikala sa
atong yutan-on nga mga banay. Usa ka pagbati sa panaghiusa mao ang usa ka yawe ngadto
sa usa ka malampuson nga banay nga Santos sa Ulahing Adlaw. Mga ginikanan nagkahiusa
pag-abag sa mga anak, mga anak nag-abag sa mga ginikanan, ug ang igsoon nga mga 
lalaki ug igsoon nga mga babaye nag-abag sa usag usa sa pagtabang sa paghimo niini nga
pagbati. Aron sa paghimo sa atong mga banay sa pagkab-ot sa ilang walay katapusan nga
kapaingnan, kita kinahanglan gayud nga magkahiusa sa paglihok ug pag-abag sa usag usa.

Kinutlo “Himoa nga usa ikaw kinsa moamuma ug molig-on. Himoa nga usa ikaw kinsa adunay
usa ka masinabuton ug usa ka mapasayloon nga kasingkasing, kinsa nagtan-aw sa labing
maayo diha sa mga tawo. Motalikod sa mga tawo nga nahimong labaw nga maayo kay sa
diha nga inyo silang nakita” (Marvin J. Ashton, sa Taho sa Komperensya, Abr. 1992, p. 26;
o Ensign, Mayo 1992, p. 20).

Panaghisugtan • Kinsa kaha ang maabagon nga atong makita? (Mga ginikanan, igsoon nga mga lalaki,
igsoon nga mga babaye, uban nga mga kabanay, mga magtutudlo, mga higala, ug mga
pangulo sa Simbahan.)

• Kinsa kaha ang atong dili makita nga mga mag-aabag? (Langitnong mga ginikanan,
mga hinigugma nga miuna na kanato, ug kadto kinsa moabut pa.)

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagtudlo sa
magtutudlo ug
panaghisgutan

Pahibalo ngadto 
sa magtutudlo

Leksyon

10



43

Ipasabut nga kini mahinungdanon alang kanato sa pagkat-on unsaon ug kanus-a
mohatag og pag-abag ngadto sa mga sakop sa atong mga banay. Usa ka maayo nga paagi
sa pagsugod mao ang pagsinati kon unsa ang gibuhat sa matag sakop sa atong banay
diha sa Simbahan, trabaho, tulunghaan, ug sa panimalay. Kita kinahanglan nga masayud
kon kanus-a sila nag-atubang og talagsaon nga mga hagit.

Pag-abag sa Inyong Amahan

Panaghisgutan Ipasabut nga ingon nga pangulo sa usa ka banay, ang usa ka amahan may kapangakohan
alang sa espirituhanon ug temporal nga kaayohan sa banay.

• Unsa ang nagkalainlain nga mga matang sa mga kapangakohan nga anaa sa inyong
mga amahan diha sa inyong mga banay? (Tagsatagsa ka mga kahimtang magkalain-lain
ug ang mga tubag mahimo nga maglakip sa pipila ka mga kahimtang diin ang mga
amahan magsangkap alang sa lawasnon, pagbati, kinaadman, ug espirituhanon nga 
mga panginahanglan.)

• Sa unsa nga paagi kamo makakat-on unsa ang gikinahanglan sa inadlaw nga trabaho 
sa inyong amahan ug balaan nga tawag sa Simbahan? Unsa ang inyong mahimo sa pag-
abag sa inyong amahan niini nga mahinungdanon nga mga katungdanan?

Itudlo nga samtang ang usa ka batan-on nga babaye makakat-on sa mga kapangakohan
sa iyang amahan ug mag-ampo alang kaniya matag adlaw, siya makaamgo unsa ang
iyang mahimo sa pag-abag ug pagtabang kaniya. Usahay ang labing maayo nga butang
mao ang pag-ampo alang kaniya matag adlaw. Siya usab makapangayo sa iyang amahan
sa pag-ampo alang kaniya o, kon siya mibati sa panginahanglan, sa paghatag kaniya og
usa ka panalangin. Hatagi og gibug-aton nga adunay dako nga gahum niini nga matang
sa pag-abag sa usag usa.

Panaghisgutan • Kanus-a kaha kamo magkinahanglan sa balaan nga tabang ug usa ka talagsaon nga
panalangin? (Kon mokuha og mahinungdanon nga eksamen, sugod sa bag-ong tuig sa
pagtungha, paghatag og usa ka pakigpulong, pagbalhin, uban pa.)

Ipasabut nga usahay kita nagkinahanglan og dugang kalig-on gikan sa Ginoo kon kita
nag-atubang sa mga kabalaka, mga pagsulay, o mga pagtintal. Kadaghanan sa mga
amahan andam sa pagtabang sa ilang mga anak kon sila nasayud sa ilang mga
panginahanglan. Apan anaa ra kanato sa pagpakig-ambit niini nga mga pagbati uban 
sa atong mga amahan ug mangayo sa ilang panabang.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpangayo sa panalangin sa amahan usa ka paagi sa 
pag-abag sa inyong amahan? Ipasabut nga bisan og ang usa ka amahan kinsa wala
maghupot sa pagkapari dili makahimo sa paghatag og usa ka panalangin sa pagkapari,
siya makahatag og tabang sa daghan nga ubang mga paagi.

Isaysay ang mosunod nga mga sugilanon ug gamita ang mga pangutana sa pag-awhag 
og panaghisgutan.

Samtang si Sarah nagtungha sa kolehiyo nga layo gikan sa panimalay, siya adunay
suliran ug nagkinahanglan kaayo og pipila ka maalamon nga tambag. Ang iyang amahan
dili usa ka aktibo nga sakop sa Simbahan, apan si Sarah mibati nga siya mao ang tawo nga
kinahanglan iyang pangayoan alang sa panabang. Sa diha nga siya mipaambit sa iyang
suliran uban kaniya, siya nagduhaduha sa sinugdanan sa pagtambag kaniya. Apan, siya
sa katapusan mihatag sa iyang pipila ka maayo nga tambag mahitungod sa iyang suliran.
Ang amahan ni Sarah sa wala madugay misulti ngadto sa iyang inahan, “Ako wala pa
gayud mahimo nga mapasigarbuhon kaayo sama sa akong gibati sa diha nga ang akong
anak nga babaye nangayo sa akong tambag.”

• Sa unsa nga paagi nga si Sarah mipakita og pag-abag sa iyang amahan?

• Unsa nga taas og tagal nga sangputan ang mahimo diha sa hangyo ni Sarah sa
pagpangayo og tambag diha sa iyang amahan?

• Unsa nga matang sa relasyon ang maangkon sa usa ka amahan ug anak nga babaye
kinsa mohatag ug modawat sa mao nga mga matang sa pag-abag?

Itudlo nga ingon nga kita magpasalamat nga ang uban nakamatikud sa atong mga
kalampusan o midayeg kanato sa paghimo sa trabaho nga maayo, mao usab ang atong

Mga Sugilanon ug
panaghisgutan

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagtudlo sa
magtutudlo
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mga amahan. Usa ka anak nga babaye misulat og usa ka talagsaon nga sulat ngadto sa
iyang amahan sa iyang adlaw nga natawhan. Kini mitapos, “Ikaw ang labing bantugan
nga tawo nga akong nailhan. Usahay kon ako makadungog sa mga higala mosulti og 
dili mabination nga mga butang mahitungod sa ilang mga ginikanan, ako labaw pa nga
mapasalamaton nga ikaw ang akong amahan. Ako nahigugma kanimo pag-ayo. Salamat
sa daghan nga mga butang nga imong gihimo alang kanako ug labaw sa tanan alang sa
imong maayo nga panig-ingnan.”

• Unsa kaha ang bation sa usa ka amahan sa sulat nga sama niini?

• Unsa ang uban nga mga paagi sa pagpakita og gugma, pagtamud, pagtahud, ug
pagpasalamat?

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna mahitungod sa katapusan nga
higayon nga sila midayeg sa ilang amahan sa bisan unsa, gikan sa panagway ngadto sa
binuhatan.

• Sa unsa kaha nga paagi nga ang usa ka anak nga babaye makapahayag ug makapakita
og pagpasalamat alang sa mga butang sama sa mosunod: mga kaharuhay sa panimalay,
mga panaput, tambag ug maymay, usa ka maayo nga panag-ingnan, alang sa iyang
kaugalingon nga kinabuhi?

Pisara Paghisgot og dali ug ilista diha sa pisara ang uban nga paagi nga ang usa ka batan-on 
nga babaye makaabag sa iyang amahan.

Pag-abag sa Inyong Inahan

Panaghisgutan • Unsa ang nagkalainlain nga mga matang sa kapangakohan nga anaa sa inyong inahan
diha sa inyong mga banay? (Ang mga tubag mahimo nga maglakip sa pipila ka mga
kahimtang diin ang mga inahan nagsangkap alang sa lawasnon, pagbati, kinaadman, 
ug espirituhanon nga mga panginahanglan.)

Tabangi ang batan-on nga mga babaye nga makasabut kon unsa ka dako nga trabaho 
ang gikinahanglan sa mga ginikanan sa pagbuhi og usa ka banay ug sa daghan nga mga
sakripisyo nga gihimo sa ilang mga ginikanan diha sa ilang mga kinabuhi.

• Unsa ang inadlaw nga talamdan sa inyong inahan? Unsa ang gidaghanon sa trabaho
nga gikinahanglan sa iyang katungdanan sa Simbahan? Unsa ang inyong mahimo sa 
pag-abag sa inyong inahan sa iyang mahinungdanon nga mga kapangakohan?

Sultihi ang batan-on nga mga babaye nga ang pagkat-on mahitungod sa mga
kapangakohan sa ilang inahan mao ang unang lakang sa pagkamaabagon. Ipasabut nga
daghan sa mga butang nga ilang mahimo sa pag-abag sa ilang mga amahan makatabang
usab kanila sa pag-abag sa ilang mga inahan. Sila makapangayo og mga tambag sa ilang
mga inahan, mag-ampo alang kanila, ug mopadayag sa ilang pagpasalamat alang sa
tanan nga mga butang nga gihimo sa ilang mga inahan.

Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

Human sa kamatayon sa iyang inahan, usa ka anak nga babaye nakakaplag taliwala sa
daghan nga kinaugalingon nga mga kabtangan og pipila ka gagmay nga mga putos nga
maayo pagkahigot nga mga mubo nga sulat pahinumdom ug mga sulat. Siya napuno 
sa katingala nga nakaamgo nga ang iyang inahan nakatipig sa mga pahayag sa gugma 
ug pasalamat nga iyang nadawat gikan sa mga sakop sa banay sulod sa daghan nga 
mga katuigan. Sila mao ang iyang mga bahandi. Ang anak nga babaye wala magtuo nga
kining mga butanga adunay kahulugan ngadto sa iyang inahan.

• Unsa sa inyong hunahuna ang bation sa usa ka inahan kon ang iyang mga anak
magpasalamat kaniya sa mga butang nga iyang gihimo? Sa inyong pagtuo siya
makamatikod ba kon sila dili magpasalamat kaniya?

Pag-abag sa Inyong mga Ginikanan

Ipasabut ngadto sa batan-on nga mga babaye nga ang mga ginikanan nagkinahanglan og
labaw pa kay sa pulong nga pahayag sa pag-abag gikan sa ilang mga anak. Matag banay
adunay talagsaon nga mga kahimtang nga nagdugang ngadto sa mga kapangakohan nga
anaa sa mga ginikanan.

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon nga nagpakita unsa ang gibuhat sa usa ka anak nga
babaye sa pag-abag sa iyang mga ginikanan:

Diha sa higayon nga sa pagkatawag sa iyang bana ngadto sa kapangulohan sa istaka, usa
ka asawa mibarug diha sa pulpito ug misulti sa iyang kinasingkasing nga pagpasalamat 
sa pag-abag nga siya sa kanunay nakadawat gikan sa iyang kinamagulangan nga anak
nga babaye. Siya nahinumdom nga samtang ang iyang bana nag-alagad ingon nga 
usa ka obispo, si Kristin mitabang kaniya uban sa daghan nga mga kinahanglanon sa 
usa ka banay nga adunay walo ka sakop. Siya usab misulti sa usa ka gisulat sa inadlaw
nga talaan nga gipaambit ni Kristin kaniya sa miaging tuig o mokapin pa human siya
makasulat niini. Kini mabasa: “Ako nasayud nga ako wala kaayo makahimo og daghan
nga mao unta ang akong buhaton alang sa akong banay, busa ako mihimo og tumong sa
pagtabang kanila kanunay kon sila nagkinahanglan niini. Uban sa bag-o nga bata nga
umaabut, si Mama nagkinahanglan gayud og dugang lain nga tabang. Ako buot nga sa
kanunay anaa kon siya nagkinahanglan kanako. Ako nasayud nga pinaagi sa pag-alagad
sa akong banay, ako usab nag-alagad sa akong Langitnong Amahan.”

Panaghisgutan Ipaambit ang mosunod nga mga kahimtang uban sa batan-on nga mga babaye ug
ipangutana kanila unsa ang ilang mahimo diha sa matag kahimtang sa pagtabang sa 
ilang mga ginikanan o sa pagpakita sa ilang gugma ug pagtagad alang kanila.

1. Ang inyong apohan nga babaye nasakit ug nagkinahanglan og dugang pag-atiman
didto sa iyang kaugalingon nga panimalay.

2. Ang inyong apohan nga lalaki giatake sa paralisis ug kinahanglan gayud nga moadto 
sa inyong panimalay aron mopuyo.

3. Kini mao ang kasumaran sa kaminyoon sa inyong mga ginikanan.

4. Adlaw sa puasa karon nga sunod Domingo, ug kamo nasayud sa pipila ka talagsaon
nga mga hagit nga giatubang sa inyong inahan karon.

5. Ang inyong amahan nagkinahanglan sa inyong tabang, apan kamo adunay usa ka
higala nga moduaw human sa klase ug buot nga makig-uban kaniya.

6. Ang inyong amahan ug inyong inahan wala sa panimalay sa panahon sa adlaw, ug ang
inyong manghud nga igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye moabut gikan
sa tulunghaan sama sa inyong pag-abut.

Pag-abag sa Matag Igsoon nga Lalaki ug Igsoon nga Babaye

• Ngano nga usahay malisud ang pagpahayag sa gugma ug pag-abag alang sa inyong
igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye?

Itudlo nga ang uban nga mga tawo maulaw nga mopakita og gugma ngadto sa igsoon nga
mga lalaki ug igsoon nga mga babaye. Ang uban adunay usa ka ngil-ad nga kinaiya sa
pagtamay sa ilang igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye kay sa paglig-on kanila.

Sugilanon Sister Emma Rae McKay, ang asawa ni Presidente David O. McKay, misaysay sa usa ka
batan-on nga babaye kinsa malingaw pagtugtog sa iyang kaugalingon nga pagduyog
samtang siya moawit sa mga awit alang sa mga bisita o alang sa iyang mga higala.

“Usa ka adlaw niana ang iyang magulang nga igsoon nga lalaki nakadungog kaniya, ug sa
diha nga sila miabut sa panimalay, siya misunodsunod sa iyang pag-awit, mikatawa ug
mibugalbugal kaniya uban sa usa ka sulti, ‘O, ikaw nagtuo nga ang tawo buot nga maminaw
kanimo nga naninguha sa pag-awit. Sila nagpakaaron-ingnon lamang.’ [Siya] tagsa na nga
mahangyo sa pag-awit human niana; sa labing ubos, siya kinahanglan nga masayud nga ang
iyang igsoon nga lalaki wala diha nga makadungog. . . . Bisan asa sila moadto, . . . [ang igsoon
nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye] kinahanglan mag-ampo alang sa kalampusan sa
usag usa, ug kon ang usa nga naghimo mobati nga siya nakahimo og labaw nga maayo
tungod niadto nga mga pag-ampo, siya sa kanunay buot sa iyang banay nga anaa diha sa
mahinungdanon kaayo nga panahon sa iyang kinabuhi sa higayon nga siya gikuyawan ug
nahadlok sa kalampusan. Unsa ang iyang gikinahanglan mao ang pag-aghat sa pagdayeg, ug
kinahanglan nga magagikan sa mga sakop sa mao nga banay. Unsa kaha ka malipayon nga
human sa malisud nga pagpangandam ug pagbuhat nga motimbaya ngadto sa banay kinsa
walay lain gawas sa pagdasig ug pagdayeg nga ikahatag” (Emma Rae Riggs McKay, The Art of
Rearing Children Peacefully [Provo: Brigham Young University Press, 1952], p. 11).

Pagtudlo sa
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Sugilanon Usa ka anak nga babaye nahinumdom nga ang iyang amahan mipakita sa unsa nga paagi
nga ang mga anak makahatag sa mga panginahanglan sa matag usa diha sa banay. “Usa
ka higayon si [Papa] midala og duha ka mga balde ngadto sa lawak sa banay—ang usa
may sulod nga tubig, ang usa walay sulod. Unya siya misulti kanamo sa paghunahuna 
og butang nga nakapasuko o nakapahigawad o nakapawala sa kadasig kanamo niana 
nga adlaw. Alang sa matag butang nga among ginganlan, siya mokuha og usa ka kopa 
sa tubig gikan sa puno nga balde. Unya siya miingon kanamo nga kita sama sa balde, ug
kon ang mga butang nga mahitabo sa panahon sa adlaw makapahasul kanamo, usa ka
kopa sa pagtamud sa kaugalingon ang makuha. Sa hinayhinay kita magkaduol ug
magkaduol ngadto . . . sa ilawom [hangtud ang balde sa hingpit mahutdan sa sulod].
Unya siya mibalhin ngadto sa lain nga balde. Siya nangutana alang sa mga sugyot kon
unsaon nga kami makatabang sa usa ka tawo kansang balde walay sulod sa pagpuno
niini pag-usab. Uban sa matag sugyot, siya misugo kanamo ug mikuha og usa ka kopa sa
tubig balik ngadto sa walay sulod nga balde. Unya si Papa mitapos nga ang panimalay
mao ang dapit diin kita makadangup aron sa pagpuno sa atong mga balde, ug nga kita
kinahanglan magbantay ug magbination ngadto sa uban, tungod kay kita may
katungdanan aron motabang sa paghatag sa mga panginahanglan sa atong igsoon nga
mga lalaki ug igsoon nga mga babaye” (Eric G. Stephan ug Judith Stephan Smith, What
Happy Families Are Doing [Salt Lake City: Deseret book Co., 1981], p. 57–58).

Ilista diha sa pisara ang mga paagi nga gisugyot sa batan-on nga mga babaye sa paglig-on
ug sa pag-abag sa ilang igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye. Itumong ang
panaghisgutan, ginamit ang nag-una nga sugilanon ug pagpasundayag ingon nga usa ka
kapasikaran alang sa panaghisgutan. Ikaw mahimo nga mangutana sama niini:

• Unsa ang inyong mga pagbati kon lain nga sakop sa banay nakadaug og usa ka ganti 
o nagmalampuson? Andam ba kamo sa pagpakig-ambit unsa ang inyong gipanag-iya
ngadto sa uban? Kanus-a ang katapusang higayon nga kamo mibiya sa inyong buluhaton
aron sa pagtabang og usa ka igsoon nga lalaki o igsoon nga babaye? Sa unsa nga paagi
kini nakaapekto sa inyong relasyon uban niana nga tawo? Maghulat ba kamo sa usa ka
tawo nga mohimo og maayo nga butang alang kaninyo sa dili pa kamo motanyag sa
inyong pag-abag ngadto kanila?

Panaghisgutan • Unsa ang mahimo sa usa ka batan-on nga babaye sa mosunod nga mga kahimtang sa
pagpakita og pag-abag?

1. Usa ka igsoon nga lalaki nag-alagad sa usa ka misyon.

2. Usa ka minyo nga igsoon nga babaye ug ang iyang bana dili kaayo makalingawlingaw
tungod kay sila adunay daghan nga gagmay nga mga bata.

3. Usa ka manghud nga igsoon nga babaye gitudlo sa paghatag sa iyang una nga pag-
ampo diha sa Primarya.

4. Usa ka igsoon nga lalaki nakadawat og usa ka pagpauswag sa pagkapari.

5. Usa ka igsoon nga babaye mopakita og usa ka piano nga pagpasundayag sa sunod
Huwebes sa gabii. Ikaw adunay usa ka mahinungdanon nga eksamen sa tulunghaan 
sa Biyernes.

Panapos

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 108:7. Sultihi ang batan-
on nga mga babaye nga ang ilang maabagon nga kinaiya mahimo nga makatakod. Kini
nga mga kinaiya mahimo nga mobalhin gikan kanila ngadto sa matag sakop sa ilang mga
banay, makapakunhod sa panagbingkil ug makamatuto sa mga pagbati nga mainiton ug
panaghiusa diha sa banay.

Paggamit sa Leksyon

Isugyot nga ang matag batan-on nga babaye mohimo bisan usa nga butang sa umaabut
nga semana alang sa iyang amahan, inahan, igsoon nga mga lalaki, ug igsoon nga mga
babaye nga mopakita sa iyang pag-abag alang kanila.
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Pagtubo ug Paghingkod diha sa
Paningkamot sa Kaugalingon Bahin 1

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makaamgo nga siya nagtubo nga gawasnon ug
maninguha nga mahimo nga labaw ang maningkamot sa kaugalingon.

PAGPANGANDAM 1. Mga hulagway 6, 7, 8, ug 9, Usa ka Masuso nga Batang Babaye, Usa ka Batan-on 
nga Babaye, Usa ka Pangasaw-onon ug Pamanhonon ug Usa ka Batan-on nga Inahan
Uban sa Iyang Anak. Ang tanan nahimutang diha sa likod sa katapusan sa tamdanan
nga basahon.

2. Pagdala og mga lapis alang sa mga sakop sa klase.

3. Paghimo og usa ka kopya sa pangutana sa mosunod nga pahina alang sa matag 
batan-on nga babaye, o pangandam sa pagbasa niini og kusog ngadto kanila.

4. Mahimong sundon o dili: Paghimo og usa ka kopya sa balak, “Paggawas,” alang sa
matag batan-on nga babaye nga dad-on sa ilang panimalay.

5. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga balaan nga 
mga kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Samtang Kita Magkahingkod, Kita Mahimo nga Dili na Magsalig sa Uban ug Labaw

nga Maningkamot sa kaugalingon

Ipakita ang mga hulagway sa batan-on nga mga babaye sa nagkalainlain nga mga
panuigon. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna sa mga hulagway 
sa batan-on nga mga babaye. Gamita ang mga pangutana sa pag-awhag og usa ka
panaghisgutan sa nagkadugang nga mga kahanas nga moabut ngari kanato uban sa
kahingkod. Sama pananglit:

• Unsa ang mahimo sa usa ka bata nga nagpanuigon og lima ka tuig nga dili mahimo sa
usa ka bata nga masuso? (Paglakaw, pagsulti, pagsul-ob sa sinina sa iyang kaugalingon,
paghimo og yano nga mga pagpili, uban pa.)

• Unsa ang mahimo sa usa ka tawo nga nagpanuigon og kawhaan og duha ka tuig nga
dili mahimo sa usa ka nagpanuigon og napulog upat ka tuig? (Pagmaneho og usa ka
kotse, paglingawlingaw, pagbaton og usa ka makanunayon nga trabaho, pagminyo,
pagbaton og usa ka banay, uban pa.)

• Ngano nga kita dili makapaabut sa usa ka bata nga nagpanuigon og lima ka tuig sa
paghimo unsa ang mahimo sa usa ka bata nga nagpanuigon og napulo ug upat o usa ka
bata nga nagpanuigon og napulo og upat sa paghimo unsa ang mahimo sa usa ka tawo
nga nagpanuigon og kawhaan ug duha?

Tabangi ang batan-on nga mga babaye nga makaamgo nga ang kausaban gikan sa pagsalig sa
uban ngadto sa nagkadugang nga paningkamot sa kaugalingon mao ang usa ka hinayhinay
nga paagi ug nga ang matag panuigon adunay iyang kaugalingon nga mga kahanas.

Kinutlo Si Presidente Spencer W. Kimball miingon:

“Sa unang dekada sa inyong kinabuhi dihay kasaya, kalipay, walay kapangakohan nga
mga adlaw. Ang inyong mga ginikanan ug banay nanalipod kaninyo, mitudlo ug
mipakaon kaninyo, misinina ug mipasilong kaninyo; apan karon sa ikaduha nga dekada
sa inyong kinabuhi adunay pipila ka pagluag sa pagpugong. Sa hinayhinay kamo
nakapalambo sa inyong pagkatawo, nakahimo og dugang gidaghanon sa inyong
kaugalingon nga mga paghukom. Kamo nagkahingkod ug nag-angkon og kapangakohan”
(“President Kimball Speaks Out on Planning Your Life,” New Era, Sept. 1981, p. 47).

Pagtudlo sa
magtutudlo ug
panaghisgutan
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Panaghisgutan • Ngano nga ang unang napulo ka mga tuig sa inyong kinabuhi gipasabut nga ingon 
og “walay kapangakohan”? Kinsa ang una nga may kapangakohan alang kaninyo?

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong mga ginikanan ug banay mipanalipod kaninyo?

• Unsa ang bag-o nga mga kapangakohan nga inyong giabaga diha sa bunyag?

• Ngano nga ang pagluag sa pagpugong anaa sa ikaduha nga dekada sa inyong
kinabuhi?

• Unsa nga matang sa mga paghukom ang inyong mahimo karon nga dili ninyo mahimo
sa nagpanuigon pa og napulo ka tuig?

Siguroha nga ang batan-on nga mga babaye makasabut sa tin-aw nga paagi nga ang pag-
abaga og kapangakohan ug pagkahimo nga maningkamot sa kaugalingon maanindot 
ug mao ang unsa ang gilauman sa atong Amahan sa Langit ug gipaabut. Apan kini wala
magpasabut nga kita mahimo nga may kagawasan sa iyang paggiya sa atong mga
kinabuhi o sa maayo nga tambag sa mga ginikanan o mga pangulo sa pagkapari. “Ang
Ginoo manggihatagon kaayo sa kagawasan nga Iyang gihatag kanato. Kon kita labaw 
nga makakat-on sa pagsunod sa matarung, kita labaw nga sa espirituhanon nga paagi
magbaton og mosalig sa kaugalingon, labaw nga ang atong kagawasan ug atong
pagkagawasnon mapamatud-an” (Boyd K. Packer, “Self-reliance,” Ensign, Ago. 1975, p. 89).

Pisara Isulat ang pulong pagsalig sa uban sa wala nga bahin sa pisara ug ang pulong nga
paningkamot sa kaugalingon diha sa tuo nga bahin. Pagdibuho og usa ka udyong nga
nagtudlo gikan sa pagsalig sa uban ngadto sa paningkamot sa kaugalingon. Itudlo nga ang
Propeta Joseph Smith mihatag og maayo nga kahulugan sa pagsalig sa kaugalingon sa
diha nga usa ka tawo nangutana kaniya giunsa niya pagdumala ang mga Santos. Ipabasa
sa usa ka tawo kini nga pamahayag: “Ako mitudlo kanila sa husto nga mga baruganan, 
ug sila modumala sa ilang kaugalingon” (gikutlo ni John Taylor, Millennial Star, 13:339).

Itudlo nga adunay duha ka mahinungdanon nga mga butang sa paningkamot sa
kaugalingon. Kita kinahanglan una masayud sa husto nga mga baruganan. Unya kita
kinahanglan gayud adunay kahanas sa pagdumala sa atong mga kaugalingon pinasikad
niadto nga mga baruganan.

Mubo nga eksamen Aron pagtabang sa batan-on nga mga babaye sa pagsukod sa ilang paningkamot sa
kaugalingon, ihatag ang mosunod nga mubo nga eksamen. Iapud-apod ang lapis ug usa
ka kopya sa mubo nga eksamen ngadto sa matag batan-on nga babaye. Basaha ang lista 
sa giparis nga mga pamahayag. Ang mga pamahayag sa wala nga bahin nagpasabut nga
ang kauswagan gikinahanglan; ang mga pamahayag sa tuo nagpasabut sa kaugalingon.
Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghatag og grado sa ilang mga kaugalingon
gikan sa usa ngadto sa napulo sa matag butang, ang usa mao ang labing ubos ug ang
napulo mao ang labing taas.

Ang 
Imong 

Mga Pahayag 1 Grado Mga Pahayag 10

1. Ang uban nga mga tawo motino 1. Ako makahimo og usa ka 
kadaghanan unsa ang akong gibuhat. paghukom pinasikad sa mga 

baruganan sa ebanghelyo, bisan 
pa kini nagpasabut nga mohimo
og butang nga lahi gikan sa
unsa ang gibuhat sa akong mga
higala.

2. Ako molikay sa buluhaton sa balay 2. Ako nakaamgo nga ako 
ug mga lihokonon sa banay. kinahanglan motabang sa

buluhaton sa panimalay ug
moabag sa akong mga
ginikanan ug sa banay.

3. Ako sa kasagaran dili makahimo sa 3. Ako nagdumala sa akong 
akong mga buluhaton sa tulunghaan buluhaton sa tulunghaan ug 
o kinahanglan nga pahinumduman naglaraw sa akong panahon 
sa pagtuon. sa pagtuon.

Pahinumdom ngadto
sa magtutudlo
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4. Ako walay kinitaan; ang tanan nga 4. Ako ang nangita sa uban sa 
akong naangkon gihatag sa akong akong salapi. Ako makadumala 
mga ginikanan. sa akong salapi ug maglaraw

alang sa ikapulo ug mga
pagtigum. Ako nasayud unsaon
paghimo og usa ka maalamon
nga pagpamalit.

5. Kon kini panahon na sa pagsugod 5. Ako nakakat-on sa pagdisiplina 
o panahon sa pagbansay sa akong sa akong kaugalingon aron ako 
talagsaon nga mga kahibalo, ako mobangon sa tukma nga 
maglisud sa akong kaugalingon sa panahon sa pagbansay sa akong 
paghimo sa ingon. talagsaon nga mga kahibalo.

6. Kon dili maayo ang lakaw sa 6. Ako modawat sa kapangakohan 
panahon alang kanako, ako mangita alang sa akong kaugalingon 
og ikabalibad o mopasangil og lain nga mga sayop o mga suliran.
nga tawo.

7. Ako walay piho nga mga laraw kon 7. Ako nagpalambo og pipila ka 
unsa ang akong buot buhaton sa mga kahanas nga makatabang 
panginabuhi o sa pagtuon. kanako nga mahimo nga sarang

sa trabaho ug makabaton og
pipila ka mga dapit nga tun-
anan sa hunahuna.

8. Ako tagsa ra nga mobasa sa balaan 8. Ako adunay kaugalingon nga 
nga mga kasulatan gawas diha sa laraw sa pagtuon ug mobasa sa 
pormal nga mga klase. balaan nga mga kasulatan sa

kanunay.

9. Ako kanunay nga maulahi sa klase 9. Ako makadumala sa akong 
o mga tigum. panahon ug ako untop nga

moabut.

10. Ako tagsa ra nga magpuasa tungod 10. Ako magpuasa kon ako 
kay ako maglisud ug gutumon kon nagkinahanglan sa panabang 
ako magpuasa. sa Ginoo uban sa talagsaon 

nga mga suliran.

Kita Mahimong Labaw nga Maningkamot sa Kinaugalingon

Human ang batan-on nga mga babaye makakuha sa mubo nga eksamen, hatagi og gibug-
aton nga ang pagpaningkamot sa kaugalingon usa ka inanay nga pamaagi. Kita dili mahimo
nga maningkamot sa kaugalingon dihadiha. Ug kita motubo sa nagkalainlain nga mga
gikusgon diha sa nagkalainlain nga mga dapit nga gisukod pinaagi sa mubo nga eksamen.

Uban sa panabang sa batan-on nga mga babaye, pagpili og duha o tulo ka mga butang
gikan sa mubo nga eksamen nga ingon og labing mahinungdanon nganha sa imong klase.
Kon ang klase may igo nga gidak-on, bahina kini ngadto sa gagmay nga mga pundok ug
paggahin og usa ka hilisgutan nga hisgutan sa matag pundok. Himoa nga ang batan-on 
nga mga babaye mopaambit sa ilang mga hunahuna kon unsaon nga mahimong labaw nga
maningkamot sa kaugalingon niana nga bahin. Sama pananglit: paghisgot og dali ug pakig-
ambit og mga paagi sa pagpahinumdom sa imong kaugalingon sa pagbansay o paghuman
og piho nga mga buluhaton matag adlaw, mga paagi sa pagsunod sa mga galastohan ug sa
pagsiguro nga ang ikapulo naatiman ingon nga usa ka una nga atimanon, mga paagi sa
paglig-on sa inyong kaugalingon matag adlaw pinaagi sa balaan nga mga kasulatan. Usa ka
batan-on nga mga babaye sa matag pundok kinahanglan mosulat sa mga hunahuna nga
gikahatag. Ipataho sa mga pundok ang ilang mga nakaplagan ngadto sa klase.

Papaklia ang batan-on nga mga babaye ngadto sa Doktrina ug mga Pakigsaad 93:13–14,
20, ug ipabasa ug pabutangi og timaan kini nga mga bersikulo. Tabangi sila nga
makaamgo nga ang pag-uswag ug pagtubo dili mahitabo dihadiha dayon. Ang
Manluluwas sa iyang kaugalingon mitubo ngadto sa usa ka “kahingpitan” ug nakadawat.
Hangyoa sila sa paghunahuna sa bersikulo 20.

Panaghisgutan nga
balaan nga kasulatan

Panaghisgutan ug
panagsultihay og 
dali nga tigum

Leksyon 11
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• Unsa nga saad ang gihatag ngari kanato niini nga bersikulo? (Kita mahimo nga motubo
sama sa pagtubo ni Jesus, sa ginagmay, ug moabut ngadto sa kahingpitan.)

Ipasabut nga sama sa gamay nga piso, nga mopiso gikan sa iyang tipaka kinahanglan
gayud nga mabuak sa iyang kaugalingon, busa ang atong pagtubo nga naningkamot sa
kaugalingon nga pagpaninguha nagkinahanglan sa atong kaugalingon nga paninguha 
ug pakigbisog. Adunay mga higayon nga kining pagtubo mahimo gani nga masakit.

Ipabasa ang mosunod nga balak:

Paggawas

Pipila ka mga pagkapusa masakit. . . . 
Ug ang bag-o nga pagkat-on
pagkahumok
mahuyang kaayo.
Kini makahahadlok nga mahimo
nga walay lain gawas
kay sa hinay kaayo nga huyop
nga miguho.
Ug busa hinumdumi
ug hinumdumi
tawag sa budyong
sa pagpasilong:
“Ako mopundok . . . 
sama sa usa ka himongaan nga
nagpundok
sa iyang mga piso
ilawom sa iyang mga pako . . . “
Usa ka dapit sa pagtubo
diha sa kalig-on.
(Dianne Dibb Forbis, New Era, Dis. 1977, p. 7.)

Panaghisgutan • Unsa ang pipila ka “mga pagkapusa” ug ang “bag-o nga mga pagkat-on” nga inyong
nasinati niini nga ikaduhang dekada sa inyong kinabuhi? (Ang uban nga mga panig-
ingnan mahimo nga usa ka nagtubo nga pagpamatuod, bag-o nga mga pagtintal, bag-o
nga mga hagit sa tulunghaan, nagkausab nga mga relasyon uban sa mga higala, uban pa.)
Ang tanan ba niining bag-o nga mga hitabo ug mga paghukom usahay mohimo kaninyo
nga mobati sama sa “hinay kaayo nga, huyop,” “mahuyang” ug nahadlok?

• Unsa ang usa ka “tawag sa budyong”? (Ang usa ka budyong usa ka trumpeta sa
katungang mga katuigan nga adunay usa ka tin-aw kaayo, lanog kaayo nga tingog.)

• Kon kita dili sigurado o nahadlok samtang kita maninguha sa pagtubo, unsa ang
gisugyot sa balak nga atong buhaton? Kinsa ang mga tawo ug unsa nga mga dapit nga
makatanyag kanato og kapasilongan? (Ang Ginoo, ang atong mga ginikanan, ang atong
mga banay, ang atong mga panimalay.)

Papaklia ang batan-on nga mga babaye ngadto sa Doktrina ug mga Pakigsaad 29:1–2 
ug ipabasa ug pabutangi og timaan kini nga balaan nga kasulatan.

• Kinsa ang misaad sa pagpundok kanato “sama sa usa ka himongaan nga mipundok 
sa iyang mga piso ilawon sa iyang mga pako”?

Itudlo nga ang pagpakigsuod ngadto sa atong Amahan sa Langit ug sa Manluluwas, 
kita motubo diha sa kalig-on.

Panapos

Ipasabut nga kon kita mahimo nga labaw nga maningkamot sa kaugalingon, kita
makapahimuot sa atong Langitnong Amahan. Siya matinguhaon kanato sa pagkat-on sa
paghimo sa daghan nga mga butang sa atong kaugalingon. Siya dili mahimuot niadto
kinsa mobuhat lamang sa mga butang kon sila sultihan. (Tan-awa sa Doktrina sa mga
Pakigsaad 58:27–29.)

Itudlo nga samtang kita sa inanay mahimo nga dili na magsalig sa uban, kita kinahanglan
mobansay sa atong mga kaugalingon sa pagpaminaw sa tin-aw nga panudlo, ang “tawag

Pagtudlo sa
magtutudlo

Panaghisgutan nga
balaan nga kasulatan

Ighahatag nga
basahon sa balak
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sa budyong” sa Ginoo. Kita kinahanglan nga makakat-on sa pagdumala sa atong mga
kaugalingon pinaagi sa iyang mga baruganan. Ang atong Amahan sa Langit, kinsa
matinguhaon nga naghulat sa atong pagtubo, makahatag usab kanato sa kalig-on sa
pagtuman niini.

Ang 
Imong 

Mga Pahayag 1 Grado Mga Pahayag 10

1. Ang uban nga mga tawo motino 1. Ako makahimo og usa ka 
kadaghanan unsa ang akong gibuhat. paghukom pinasikad sa mga 

baruganan sa ebanghelyo, bisan 
pa kini nagpasabut nga mohimo
og butang nga lahi gikan sa
unsa ang gibuhat sa akong mga
higala.

2. Ako molikay sa buluhaton sa balay 2. Ako nakaamgo nga ako 
ug mga lihokonon sa banay. kinahanglan motabang sa

buluhaton sa panimalay ug
moabag sa akong mga
ginikanan ug sa banay.

3. Ako sa kasagaran dili makahimo sa 3. Ako nagdumala sa akong 
akong mga buluhaton sa tulunghaan buluhaton sa tulunghaan ug 
o kinahanglan nga pahinumduman naglaraw sa akong panahon 
sa pagtuon. sa pagtuon.

4. Ako walay kinitaan; ang tanan nga 4. Ako ang nangita sa uban sa 
akong naangkon gihatag sa akong akong salapi. Ako makadumala 
mga ginikanan. sa akong salapi ug maglaraw

alang sa ikapulo ug mga
pagtigum. Ako nasayud unsaon
paghimo og usa 
ka maalamon nga pagpamalit.

5. Kon kini panahon na sa pagsugod 5. Ako nakakat-on sa pagdisiplina 
o panahon sa pagbansay sa akong sa akong kaugalingon aron ako 
talagsaon nga mga kahibalo, ako mobangon sa tukma nga 
maglisud sa akong kaugalingon sa panahon sa pagbansay sa akong 
paghimo sa ingon. talagsaon nga mga kahibalo.

6. Kon dili maayo ang lakaw sa 6. Ako modawat sa kapangakohan 
panahon alang kanako, ako mangita alang sa akong kaugalingon 
og ikabalibad o mopasangil og lain nga mga sayop o mga suliran.
nga tawo.

7. Ako walay piho nga mga laraw kon 7. Ako nagpalambo og pipila ka 
unsa ang akong buot buhaton sa mga kahanas nga makatabang 
panginabuhi o sa pagtuon. kanako nga mahimo nga sarang

sa trabaho ug makabaton og
pipila ka mga dapit nga tun-
anan sa hunahuna.

8. Ako tagsa ra nga mobasa sa balaan 8. Ako adunay kaugalingon nga 
nga mga kasulatan gawas diha sa laraw sa pagtuon ug mobasa sa 
pormal nga mga klase. balaan nga mga kasulatan sa

kanunay.

9. Ako kanunay nga maulahi sa klase 9. Ako makadumala sa akong 
o mga tigum. panahon ug ako untop nga

moabut.

10. Ako tagsa ra nga magpuasa tungod 10. Ako magpuasa kon ako 
kay ako maglisud ug gutumon kon nagkinahanglan sa panabang 
ako magpuasa. sa Ginoo uban sa talagsaon 

nga mga suliran.

Leksyon 11
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Pagtubo ug Paghingkod diha sa 
Paningkamot sa Kaugalingon, Bahin 2

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye maninguha sa paglig-on sa iyang relasyon uban sa iyang
banay samtang siya mahimo nga labaw nga mapaningkamuton sa kaugalingon.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og papel ug mga lapis alang sa mga sakop sa klase.

2. Pagdala og duha ka buok sinina—usa gamay kaayo ug batan-on nga tan-awon alang
niini nga panuigon nga pundok ug ang usa dako kaayo ug hingkod nga tan-awon
alang niini nga panuigon nga pundok.

3. Pagtudlo og upat ka batan-on nga mga babaye sa pag-andam og una aron
mopasundayag sa dula.

4. Uban sa pagtugot sa inyong tigtambag sa pagkapari, pilia ang upat ka laray nga mga
moapil. Ang mga hilisgutan 1 ug 2 kinahanglan ipasundayag sa nagpanuigon og mga
napulog pito ka tuig o batan-on nga mga hamtong. Hangyoa sila sa paghatag sa batan-
on nga mga babaye og maayo nga mga sugyot alang sa malampuson nga pagtagad sa
mga pagpahiangay diha sa ilang banay. Hilisgutan 3 kinahanglan ipasundayag sa usa
ka inahan ug batan-on nga babaye nga nagpanuigon og napulog upat o napulog lima
ka tuig (tingali iyang anak nga babaye). Hangyo kanila nga mopaambit og mga ideya
uban sa klase sa mga paagi nga ang mga inahan ug ang anak nga mga babaye
magkasabut ingon nga mga hamtong. Ang matag laray sa sakop kinahanglan nga dili
mogamit og labaw pa kay sa upat ka mga gutlo. Ikaw kinahanglan mogiya sa
panaghisgutan uban sa imong mga sugyot ug mga pangutana aron kini makatagbaw 
sa katuyoan sa leksyon.

Kon ang usa ka laray nga panaghisgutan dili mahimo, paghimo og panaghisgutan sa
klase sa labing mahinungdanon nga mga hilisgutan. Nagkahiusa, ilista ang mga butang
nga mahimo sa batan-on nga mga babaye ug sa ilang mga ginikanan sa paghupot sa
mga relasyon sa banay nga lig-on sa panahon niini nga pagtubo.

5. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

Aron makadumala sa takna sa klase nga malampuson, pagtuon sa leksyon ug paghimo og
mga buluhaton nga mainampingon. Mga katunga ngadto sa ikatulo nga bahin sa takna sa
leksyon ang gikinahanglan alang sa laray nga panaghisgutan.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Samtang Kita Mahimo nga Labaw nga Mapaningkamuton sa Kaugalingon, Kita

Kinahanglan nga Mopahiangay ngadto sa Nagkausab nga mga Kinaiya ug mga Pagbati

Ipakita sa batan-on nga mga babaye ang duha ka buok sinina. Pangutan-a ang usa ka
batan-on nga babaye kon siya nagtuo ba nga makasul-ob sa gamay nga sinina. Hayahay
ba kini? Buot ba siya mosul-ob niini diha sa iyang mga higala? Ngano nga dili? Pangutan-
a ang lain nga batan-on nga mga babaye unsa ang iyang bation nga mosul-ob sa dako
kaayo nga sinina. Mobati ba siya og kahayahay sa pagsul-ob niini? Nganong dili?

Tabangi ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna mahitungod sa ilang hugna
karon sa kinabuhi. Sila nagkahamtong ug nag-angkon og labaw nga dako nga
kapangakohan alang sa ilang mga lihok. Sila usahay mobati nga napugngan tungod sa
mga pagdili sa panahon sa pagkabata. Sa uban nga mga panahon sila mobati nga walay
kasigurohan sa mga kapangakohan sa pagkahamtong. Samtang sila magtubo diha sa
ilang kasarang nga mahimong labaw nga mapaningkamuton sa kaugalingon sila mahimo
nga adunay sama nga mga pagbati nga ilang bation kon sila mosul-ob sa dako nga sinina.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Kalihokan ug
panaghisgutan

Pahibalo ngadto 
sa magtutudlo
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Itudlo nga ang ilang nagkausab nga mga pagbati mahimo nga makalibug ngadto kanila
ug ngadto sa ilang mga banay.

Mga Dula Gamita ang mosunod nga dula aron sa pagtabang sa batan-on nga mga babaye nga
makaamgo sa unsa nga paagi nga ang ilang kaugalingon nga kinaiya nagkausab ug nga
sa unsa nga paagi kini makatandog sa uban.

Carol: [Uban sa iyang inahan diha sa lawak ni Carol] Ma, ikaw dili na kinahanglan nga
moatiman sa akong lawak samtang ako wala sa panahon sa adlaw. Ako hamtong na ug
makahimo na sa pag-atiman sa akong kaugalingon.

Inahan: Maayo, Carol. Ako nalipay nga ikaw moangkon niana nga kapangakohan. Ako
naghandum nga ang imong igsoon nga mga lalaki sama sa imong kinaiya. [Siya migawas
sa lawak ug pipila ka gutling milabay.]

Carol: [Gikan sa iyang lawak] Ma! Ako nakahinumdom nga ako unta tua sa pagbansay 
sa pasundayag sa miagi nga tunga sa takna. Ako wala makakita sa akong gamitunon nga
saput! Ako nahibalo nga ania ra sa akong lawak!

Panaghisgutan • Sa unsa nga mga paagi nga si Carol naninguha nga mahimong labaw nga
mapaningkamuton sa kaugalingon?

• Unsa ang gibati sa iyang inahan mahitungod niini?

• Ang kinaiya ni Carol subay ba sa iyang tinguha nga mahimo nga mapaningkamuton 
sa kaugalingon?

• Unsa sa inyong pagtuo ang gihunahuna sa inahan ni Carol sa diha nga si Carol wala
makakita sa iyang gamitunon nga saput?

• Unsa ang kinahanglan nga masabtan ni Carol ug sa iyang inahan mahitungod sa mga
kausaban sa kinaiya?

Pagdula Linda: [Miduol sa iyang Papa, kinsa nagbasa] Pa, mahimo ba nga ako motrabaho aron
makatigum og kwarta?

Papa: Alang sa unsa?

Linda: Ako buot mopalit og bag-ong parisan nga sapatos.

Papa: Gipakaingon nako og bag-o pa kami nga mipalit og sapatos alang kanimo.

Linda: Apan kini sapatos sa paugnat sa kusog alang sa among klase kon kami magdula 
og bola.

Papa: Unsa ang maayo kon gamiton nimo ang daan nga parisan nga sapatos sa imong
igsoon nga babaye?

Linda: [Nasuko] O, Pa. Ikaw wala magtagad kon unsa ang akong hitsura. Mga ginikanan
dili gayud makasabut. [Siya nagpamundak.]

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga si Linda naninguha nga mahimong labaw nga
mapaningkamuton sa kaugalingon?

• Giunsa niya pag-atubang kini nga kahimtang sa pagpakita nga siya labaw nga
mapaningkamuton sa kaugalingon ug hingkod?

Balaan nga Kasulatan Ipabasa sa mga batan-on nga mga babaye ang Mga Taga-Efeso 6:1–4. Hangyoa sila sa
paghisgot sa unsa nga paagi nga ang pagsabut niini nga tambag makausab sa
panaghisgutan tali ni Linda ug sa iyang amahan.

Ipasabot nga bahin sa pagtubo mao ang pagkat-on sa pagdumala sa atong mga
pamalatian, mga gawi, ug mga kinaiya. Mga ginikanan ug batan-on nga mga babaye
kinahanglan sa kanunay mopadayag og gugma ug magpailub sa usag usa niini nga
panahon sa pagtubo ug paghingkod.

Tapusa kini nga bahin sa leksyon pinaagi sa paghisgot uban sa batan-on nga mga babaye
sa mosunod nga mga pamahayag mahitungod sa paningkamot sa kaugalingon.

Mga Kinutlo “Ang Ginoo maaghup kaayo sa kagawasan nga iyang gihatag kanato. Kon labaw 
kita nga makakat-on sa pagsunod sa matarung, labaw kita nga sa espirituhanon
mapaningkamuton sa kaugalingon, labaw ang atong kagawasan ug ang atong
pagkagawasnon mamatud-an” (Boyd K. Packer, “Self-reliance,” Ensign, Ago. 1975, p. 89).
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“Husto nga pagkasabut ug paggamit, ang paningkamot sa kaugalingon mao ang usa ka
madanihong masantoson nga hiyas; kon kini dili maglakip sa Ginoo, bisan pa niana, 
kini mahimo nga usa ka kahilayan nga modala sa mga tawo gikan sa dalan sa
pagkamatarung. . . . 

“Apan uban niini nga tanan, ang tawo sa iyang kaugalingon dili hingpit ang
pagkabuhong sa kaugalingon. Siya dili lamang mosalig sa iyang kaugalingon nga kusog,
ni diha sa gahum sa tawo. Ang Ginoo mao ang iyang Magtatambag ug Manluluwas,
ibabaw kang kinsa siya kinahanglan gayud mosalig alang sa paggiya, pagtudlo, ug
pagdasig” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft,
1966], p. 701–2).

Kini Mahinungdanon nga Ipadayon ang Lig-on nga Relasyon sa Banay niining mga
Panahon sa Pagtubo

• Unsaon ninyo pagtubag kon kamo mobati nga kamo wala tuguti og igo nga kagawasan?

Sugilanon Ipasabut nga usahay ang atong mga tinguha nga mahimo nga gawasnon ug labaw nga
mapaningkamuton sa kaugalingon hilabihan ka kusog nga kita mosugod sa paglihok nga
madilion ngadto sa bisan unsa nga matang sa gahum ibabaw kanato. Si Elder James E.
Talmage (usa sa unang Kinatibuk-an nga Kadagkoan sa Simbahan) misaysay sa sugilanon
sa usa ka buyog nga milupad ngadto sa iyang buhatan sa usa ka mainit nga ting-init nga
panahon. Human sa paghagong diha sa lawak pipila ka mga higayon, ang buyog
napakyas sa pagkaplag sa bintana nga may abli nga gamay diin dinhi kini misulod. Si
Elder Talmage nakasabut og pipila ka mga butang nga wala masabti sa buyog. Siya
nasayud nga kon ang buyog magpabilin nga dili makagawas kini mamatay. Naglaum sa
pagpagawas niini, siya mipaingon ngadto sa bintana ug miabli niini og dako. Siya
naninguha sa paggiya sa buyog nga makagawas sa bintana. Apan kini dili magiyahan.
Siya naninguha pag-ayo, apan ang buyog nasuko ug mipaak gani sa iyang kamot. Ang
buyog mipadayon sa iyang walay tumong nga paglupad ug wala gayud makakaplag sa
bintana ngadto sa iyang kagawasan. Sa misunod nga adlaw, kini namatay. (Tan-awa sa
James E. Talmage, “The Parable of the Unwise Bee,” Improvement Era, Nob. 1962, p. 817.)

Isugyot ngadto sa batan-on nga mga babaye nga adunay daghan nga mga tawo diha 
sa ilang mga kinabuhi kinsa buot motabang ug mogiya kanila sa ilang pagpangita sa
kagawasan ug paningkamot sa kaugalingon. Kini nga mga tawo sa kanunay nasayud 
ug nakasabut sa mga butang nga dili masabtan sa batan-on nga mga babaye.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkamasukolon makahimo sa kagawasan ug paningkamot
sa kaugalingon labaw nga malisud nga maangkon?

• Unsa ang sayop sa pagbati nga ingon og kamo buot na nga pasagdan sa inyong mga
ginikanan ug may kagawasan sa pagbuhat sa bisan unsa nga inyong gusto?

• Ngano nga kini nga kinaiya dili maalamon o mabuot?

• Ngadto kang kinsa kamo ug ang inyong mga ginikanan sa katapusan may
kapangakohan? (Kitang tanan may kapangakohan ngadto sa atong Amahan sa Langit.)

Ipasabut nga ang Ginoo mibutang og bug-at nga kapangakohan sa mga ginikanan sa
pagtudlo ug pagbansay sa ilang mga anak sumala sa iyang mga sugo. Ipabasa sa usa ka
tawo ang Doktrina ug mga Pakigsaad 93:40–43 ug 68:25. Itudlo nga ang balaan nga mga
kasulatan usab nagtudlo kanato nga ang mga anak may kapangakohan sa pagsunod sa
ilang mga ginikanan, ingon sa atong gihisgutan sa miagi. Ang paagi sa pagkahimong
labaw nga mapaningkamuton sa kaugalingon sa kasagaran makuti. Kini nagkinahanglan
nga ang mga bata masulundon samtang magkat-on nga mahimong labaw nga
mapaningkamuton sa kaugalingon. Niini nga panahon samtang ang mga ginikanan
nagtabang kanila nga moangkon og kapangakohan, ang mga ginikanan usab adunay
kalisud sa pagtugot sa mga anak nga mahimo nga mapaningkamuton sa kaugalingon.
Apan adunay mga paagi nga ang batan-on nga mga babaye makapadayon og lig-on nga
relasyon sa banay niini nga panahon.

Laray Ipaila ang gitudlo kaniadto nga laray sa mga sakop niini nga higayon. Iapud-apod ang
papel ug mga lapis ngadto sa batan-on nga mga babaye ug isugyot nga sila mosulat sa
mga ideya nga ilang gibati nga mahinungdanon ngadto kanila. Kon ang panahon

Pagtudlo sa
magtutudlo

Makapahunahuna
nga pangutana
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motugot, dapita ang batan-on nga mga babaye sa pagpangutana samtang ang laray
magpadayon.

Hilisgutan 1 (nga ipahayag sa nagpanuigon og napulog pito o usa ka batan-on nga
hamtong): “Sa Unsa nga Paagi Ako Makapalambo sa Akong Relasyon uban sa Akong 
mga Ginikanan?”

Ang mosunod nga mga ideya, o ang uban nga mga ideya nga nakaplagan sa laray,
mahimo nga sumbanan alang niini nga pasundayag:

Kon ang mga relasyon naguba, kamo adunay kapangakohan sa pagpaninguha nga
matinuoron sa pag-ayo sa kahimtang. Ania ang uban nga mga paagi sa pag-ayo sa usa 
ka naguba nga relasyon:

1. Pangita og higayon nga magkauban ug makigsulti kon ang inyong mga ginikanan 
wala kaayo mapig-ot.

2. Himoa nga ang inyong mga ginikanan masayud nga kamo mapasalamaton sa ilang
gibuhat.

3. Sa hilom nga paagi susiha unsa ang gibuhat sa inyong mga ginikanan; unya tabangi 
sila bisan wala sugoa.

4. Pangayo og pasaylo kon kamo nakapasakit og ginikanan.

5. Pag-andam kanunay sa pagpasaylo sa inyong mga ginikanan sa tinuod o gihanduraw
nga dili makiangayon nga mga lihok (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 42:88;
64:9–10).

6. Pag-ampo og dungan.

7. Pagbaton og maayo nga buot.

Hilisgutan 2 (nga ipahayag sa nagpanuigon og napulog pito o batan-on nga hamtong): 
“Sa unsa nga paagi Ako Makaangkon sa Pagsalig sa Akong mga Ginikanan?”

Ang mosunod nga mga ideya, o ang uban nga mga ideya nga nakaplagan sa laray,
mahimo nga sumbanan alang niini nga pamahayag:

1. Ang mga ginikanan naghigugma sa ilang mga anak, ug sila kanunay nga mobati og
kabalaka alang kanila. Ingon nga sangputanan, sila mahimo nga mohikaw sa ilang mga
anak sa pagtugot sa pagbuhat og pipila ka butang kon kini ingon og makadaot o dili
maalamon.

Mga anak kinahanglan nga masinabtanon ug mohatag sa ilang mga ginikanan og igo
nga kasayuran mahitungod sa usa ka gisugyot nga kalihokan aron ang ilang mga
ginikanan mobati og kaharuhay sa paghatag og pagtugot sa pagbuhat niini.

2. Ang gidak-on sa pagsalig nga ihatag sa mga ginikanan sa usa ka batan-on nga babaye
mag-agad sa binuhatan sa batan-on nga babaye. Kon labaw siya nga makapakita sa
iyang kaugalingon nga makahimo sa pagtuman sa iyang mga pasalig, labaw nga siya
nagdisiplina sa iyang kaugalingon, diyutay nga mga pagpugong ang ihatag nganha
kaniya. Kadaghanan sa mga panagsumpaki nga mahitabo diha sa panimalay mao ang
yano nga mga butang sama sa paghimo sa mga buluhaton sa panimalay, pagtuon, ug
tagal sa pagpauli. Kon ang batan-on nga babaye makapakita nga siya makadumala
niining yano nga mga butang, siya ug ang iyang mga ginikanan makabaton og pagsalig
diha sa iyang paningkamot sa kaugalingon ug kahingkod.

Hilisgutan 3 (nga ipahayag sa usa ka inahan ug usa ka batan-on nga babaye nga
nagpanuigon og napulog upat: “Sa Unsa nga paagi kita Makapahiangay sa Atong
Nagkausab nga mga Relasyon?”

Ang mosunod nga mga ideya, o ang uban nga mga ideya nga nakaplagan sa laray,
mahimo nga sumbanan alang sa ilang mga pasundayag:

Inahan:

1. Mga ginikanan naanad sa pagtudlo ug paghatag og tino nga panudlo ngadto sa ilang
mga anak. Ug kini usahay malisud alang kanila sa paghinumdom kon unsa ka
mahinungdanon ang pipila ka mga butang ngadto sa ilang mga anak. “Mga ginikanan,
hinumdumi nga sa diha nga kamo mga batan-on pa; hinumdumi ngano nga kamo 
buot mobuhat og mga butang nga inyong buot buhaton; hinumdumi unsa kamo ka
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matinguhaon sa katilingbanon nga pagdawat, unsa kamo ka tandugon ngadto sa 
dili tukma sa panahon nga panaway, ug unsa ka dali masakitan ang inyong mga
kasingkasing, ug unsa ang pipila ka mga butang, diin karon ingon og dili kaayo
mahinungdanon, nga sa kaniadto mahinungdanon kaayo. Kining tanan isip mga
ginikanan kami naghangyo kaninyo sa paghinumdom” (Richard L. Evans, sa Taho 
sa Komperensya, Report, Abr. 1968, p. 87; o Improvement Era, Hunyo 1968, p. 89).

2. Mahimo nga malisud alang sa usa ka ginikanan sa pagtan-aw sa usa ka bata nga
modako ug mahimo nga magkinaugalingon, apan ang pagsinabtanay sa usag usa diha
sa labaw nga hamtong nga kahimtang makadala og bag-o nga kadasig ug kalipay.

Anak nga babaye:

1. Kini masakit ngadto sa usa ka ginikanan nga dili tahuron. “Ang mga ginikanan . . .
adunay mga kasingkasing nga masakitan; . . . sila, sama kaninyo, masakitan ngadto sa
dili tukma nga panahon sa panaway ug ngadto sa pagkadili-pagsabut sa ilang mga
tumong. Hinumdumi nga walay lain, diha sa pagkamatarung, nga dili nila buhaton
alang kaninyo” (Richard L. Evans, Improvement Era, Hunyo 1968, p. 90). Paghisgot og
mga paagi sa pagpakita og pagtahud alang sa mga ginikanan niini nga panahon sa
pagtubo.

2. Dili maayo nga mga pagbati ug mga pamalatian mahimo nga kapugngan ug dili
kinahanglan nga buhaton o ipadayag ngadto sa mga sakop sa banay. Mga ginikanan 
ug mga anak makakita og maayo nga mga paagi sa pagsalikway sa dili maayo nga 
mga pagbati ug mga pamalatian.

Inahan ug anak nga babaye:

Pagsugyot og mga paagi nga ang mga inahan ug anak nga mga babaye magkasinabtanay
sa usag usa sa labaw nga hamtong nga kahimtang. “Sila inyo ug kamo ila, ug kamo ug sila
adunay kahigayunan, katungod, katungdanan, sa pagpakigsulti ug pagpakig-ambit sa
inyong mga hunahuna, ug mohunahuna sa inyong mga paghukom uban sa usag usa, nga
aron kamong duha mapaminaw ug kahatagan og pagtahud—ug motrabaho, ug mag-
ampo ug maglaraw nga magkahiusa alang sa kahingpitan sa inyong kalipay sa kanunay
ug sa kahangturan” (Richard L. Evans, Improvement Era, Hunyo 1968, p. 90).

Tapusa kini nga leksyon pinaagi sa paghatag og gibug-aton nga ang kausaban diha sa
mga pagbati ug mga kinaiya nga masinati sa batan-on nga mga babaye ug sa ilang mga
banay sa mga panahon sa pagtubo kasagaran. Lig-on nga mga talikala sa banay mahimo
nga ipadayon niini nga panahon pinaagi sa pagsinabtanay sa usag usa ug pagtinabangay.

Paggamit sa Leksyon Isugyot ngadto sa batan-on nga mga babaye nga sila mogamit sa ilang mga gisulat aron 
sa paghisgot sa ilang kinaugalingon nga mga pagbati ug panginahanglan uban sa ilang
kaugalingon nga mga ginikanan.
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Pagpaluyo sa mga
Naghupot sa Pagkapari

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makakat-on sa kamahinungdanon sa pagpaluyo sa
pagpangulo sa pagkapari.

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og usa ka kopya sa mosunod nga mga pangutana alang sa matag batan-on
nga babaye:

Makahatag ba kamo sa mga ngalan sa mosunod nga mga opisyal sa pagkapari kinsa
nag-alagad kaninyo:

Ang Presidente sa Simbahan ___________________________________________________

Mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ____________________, ____________________,
_________________________, _________________________, ________________________, 
_________________________, _________________________, ________________________, 
_________________________, _________________________, ________________________, 
_________________________

Ang Presidente sa istaka o misyon ______________________________________________

Ang obispo o presidente sa sanga _______________________________________________

Ang inyong mga magtutudlo sa banay ____________________, _____________________

Kinsa ang inyong labing duol nga pangulo sa pagkapari? (Siguroha nga ang batan-on
nga mga babaye makasabut nga kini mao ang ilang amahan, kon siya naghupot sa 
pagkapari.) __________________________________________________________________

2. Pagdala og lapis alang sa matag batan-on nga babaye.

3. Pag-andam alang sa matag batan-on nga babaye og usa ka kopya sa walo ka mga
pangutana gikan sa artikulo ni Sister Ardeth Kapp.

4.Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

5. Kon kini anaa diha sa inyong dapit, ipakita “The Blessing of the Priesthood,” sa Family
Home Evening Video Supplement 2 (53277).

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Kita Makahimo sa Pagpaluyo sa mga Pangulo sa Pagkapari

Kalihokan Iapud-apod ang lapis ug listahan sa mga pangutana ngadto sa matag batan-on nga
babaye. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghatag sa ngalan sa matag
naghupot sa pagkapari diha sa palid sa dapit nga gitagana. Kon sila mahuman na,
pangutan-a sila kon sila mopaluyo ug moabag ba niini nga mga pangulo sa pagkapari.

Panaghisgutan • Unsa ang buot ipasabut sa pag-abag ug pagpaluyo sa usa ka tawo?

Pisara Usa sa mga kahulugan sa diksyonaryo sa pulong pag-abag mao “ang pagpalambo sa
tinguha o katarungan sa” o “sa pagtuboy o pagpanalipod ingon nga tinuod o matarung:
paglaban.” Ang pulong pagpaluyo nagpasabut nga “mohatag og pag-abag o kahupayan
ngadto.” (Webster’s New Collegiate Dictionary, 7th ed. [Springfield, Mass.: G. & C. Merriam
Co., 1973], p. 1171, 1174.)

Isulat kini nga mga kahulugan diha sa pisara.
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Ubos sa mga kahulugan, isulat ang mga pulong Ngano ug Unsaon sa. Sa ubos, ilista diha 
sa usa ka kolum ang matag pangulo sa pagkapari nga diha sa listahan sa mga pangutana
(obispo, magtutudlo sa banay, uban pa).

• Unsa ang uban nga mga katarungan nga gisugo sa Ginoo kanato sa pag-abag ug
pagpaluyo sa atong mga pangulo? Unsa ang uban nga mga paagi nga kita makahimo niini?

Alang sa matag pangulo sa pagkapari, hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa
paghatag og bisan usa ka katarungan ngano nga sila kinahanglan moabag kaniya ug
pipila ka mga paagi nga sila makahimo niini. Ilista kini nga mga tubag tupad sa ngalan sa
pangulo sa pagkapari. Awhaga ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna sa piho
nga mga paagi sa pag-abag sa matag pangulo. Sama pananglit, kaysa ipanglista, “Buhata
unsa ang gisugo sa obispo,” sila mahimo nga molista sa, “Mauyonon nga modawat og
buluhaton sa pagpamulong sa tigum sa sakramento ug mangandam pag-ayo alang niini.”

Sa pagtabang sa batan-on nga mga babaye nga makasabut ngano nga sila kinahanglan
moabag sa ilang mga pangulo sa pagkapari, ipabasa kanila ang mosunod nga balaan nga
mga kasulatan ug kinutlo: Doktrina ug mga Pakigsaad 1:38; Doktrina ug mga Pakigsaad
112:20; 2 Cronicas 20:20; ug Amos 3:7.

“Ang katungod sa pagpaluyo sa pagkapari gihuptan sa mga babaye ingon usab sa mga
lalaki. Adunay gamay nga pagdasig ug walay pag-uswag, diha sa panimalay o diha sa
kapunongan sa Simbahan diin ang mga babaye wala magpaluyo sa pagkapari” (Matthew
Cowley, Matthew Cowley Speaks [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], p. 194).

Kita Makahimo sa paghatag og Pag-abag pinaagi sa Pag-ampo alang sa Atong mga
Pangulo

Itudlo nga usa sa mahinungdanon nga paagi nga kita makatabang sa atong mga pangulo
mao ang pinaagi sa pag-ampo alang kanila.

Sugilanon Dapita ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagpakig-ambit sa mosunod nga sugilanon kon
sa unsa nga paagi nga ang usa ka batan-on nga babaye nadani sa banay ni Elder Ezra Taft
Benson samtang sila naglig-on kaniya diha sa iyang buluhaton sa pagkapari:

“Sa unang higayon nga [ako miabut] ngadto sa Tabernakulo sa Salt Lake alang sa kinatibuk-an
nga komperensya sa Simbahan ako natingala sa ka dako kaayo sa gambalay, apan gani labaw
pa sa lawak nga napuno sa Kinatibuk-an nga mga Kadagkoan kinsa nagpundok diha niini.

“Sa akong pagtubo nga mga katuigan, kadaghanan kanila nakaduaw sa among gamay
nga sanga sa Montana. Kami walay telebisyon, ni kami makadungog og komperensya
gikan sa radyo. Busa kami nagpaabut sa matag pagduaw ingon nga usa ka talagsaon nga
panalangin. Sila aduna, ingon sa akong pagtuo, usa ka gahum ug hugot nga pagtuo
labaw sa uban nga mga tawo.

“Unya [niana nga] adlaw sa Abril . . . ako nakamatikod og usa ka tinubdan sa kalig-on sa
usa ka Kinatibuk-an nga Kadagkoan.

“Ako naglingkod uban sa unom ka mga anak ni Elder Taft Benson, usa kanila akong
kauban sa lawak paabangan sa kolehiyo. Ang akong kaikag nagkadugang sa diha nga si
Presidente McKay mibarug ug mipahibalo sa sunod nga mamumulong. Ako nagtan-aw nga
matinahuron samtang si Elder Benson, kinsa wala pa ako makaila-ila, milakaw paingon sa

Balaan nga mga
Kasulatan ug kinutlo

Pagbulig: “sa pagpalambo sa tinguha o katarungan sa” o 
“sa pagtuboy o pagpanalipod ingon nga tinuod o matarung:
paglaban.”
Pagpaluyo: “paghatag og pag-abag o kahupayan ngadto.”
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mikropono. Siya usa ka dako nga tawo, mokapin og unom ka mga tiil. Siya usa ka tawo nga
may Ph. D., usa ka tawo nga nailhan sa tibuok kalibutan nga Kalihim sa Tinipong Bansa sa
Agrikultura ug usa ka linain nga saksi sa Ginoo, usa ka tawo kinsa ingon og walay timik 
ug sigurado, usa ka tawo kinsa nakapamulong sa pundok sa mga tigpaminaw sa tibuok
kalibutan. Sa kalit usa ka kamot mihikap sa akong bukton. Usa ka gamay nga bata misimpig
ngari kanako ug sa dali mihunghong, ‘Pag-ampo alang kang Papa.’

“Ingon og nahibulong, ako naghunahuna, ‘Kini nga mensahe gisulti sa lain ngadto sa lain
diha sa laray, ug ako mosulti niini ngadto sa lain. Moingon ba ako, “Pag-ampo alang kang
Elder Benson?” Moingon ba ako, “Ikaw kinahanglan mao ang mag-ampo alang sa imong
amahan”? “Nakasabut sa panginahanglan nga molihok pagdali, ako misimpig ug
mihunghong, ‘Pag-ampo alang kang Papa.’

“Ako nagbantay niana nga gihunghong diha sa laray nga mipadulong diin naglingkod si
Sister Benson, ang iyang ulo nga nagduko na.

“Sa kanunay sukad niana nga adlaw ako nahinumdom nga ang mensahe—Pag-ampo alang
kang Papa, ang patriyarka sa panimalay. Pag-ampo alang kaniya samtang siya moalagad isip
presidente sa distrito o magtutudlo sa banay. Pag-ampo alang kaniya kon siya mahimo nga
kalihim sa tigdumala sa usa ka pundok nga sibiko, kon ang iyang patigayon molambo, o kon
siya mokuha og bahin sa sweldo. Pag-ampo samtang siya naghatag og tambag diha sa gabii
sa banay. Pag-ampo alang kang Papa kinsa nagtrabaho og sobra nga mga takna aron si
Jerold makamisyon ug si Diane makaeskwela sa kolehiyo. Pag-ampo alang kaniya samtang
siya mamulong diha sa tigum sa sakramento o mohatag ni Mama og usa ka panalangin nga
siya mamaayo pag-usab. Pag-ampo samtang nagbunyag ni William o naghatag og ngalan ug
usa ka panalangin sa amahan sa gamay, bag-o nga natawo nga bata. Ug sa gabii, kon siya
mopauli nga gikapoy o walay kadasig, pag-ampo alang kaniya. Pag-ampo alang kang Papa
sa tanan nga iyang buhaton—sa gagmay nga mga butang ug sa dagko nga mga butang.

“Samtang nanglabay ang mga katuigan, kinatibuk-an nga mga komperensya miabut ug
milabay, ug sa matag higayon nga si Presidente Benson mibarug aron sa pagpamulong,
ako naghunahuna, ‘Ang iyang mga anak, kinsa nagkalagyo sa dakong kayutaan,
nagkahiusa karon diha sa pag-ampo alang sa ilang amahan.’

“Ug ako miabut sa pagtuo nga ang mubo nga mensahe nga gisulti sa usa ngadto sa
lain . . . sa miaging mga tuig mao ang labing mahinungdanon nga mensahe nga
ikapaambit sa banay. Unsa ka talagsaon nga gahum ug hugot nga pagtuo nga maangkon
ni bisan kinsa nga tawo sa pagsugakod sa inadlaw nga mga hagit sa kinabuhi kon didto
sa lain nga dapit ang iyang anak nga babaye o anak nga lalaki naghunghong, ‘Pag-ampo
alang kang Papa’ “ (Elaine S. Mckay, “Pray for Dad,” New Era, Hunyo 1975, p. 33).

Hatagi og gibug-aton nga ang pagpaluyo ug pag-abag sa pagkapari labaw pa kay sa
pagpataas sa kamot. Kini nagpasabut sa pag-ampo alang kanila, magsulti og maayo 
alang kanila, ug pagsunod kanila.

Kita Makahimo sa Paglig-on sa Batan-on nga Naghupot sa Pagkapari

Itudlo nga ang katungdanan sa usa ka batan-on nga babaye sa pag-abag sa mga naghupot
sa pagkapari wala lamang maglakip niadto kinsa iyang mga pangulo. Siya mahimo nga
adunay dako nga kahanas sa paglig-on ug pagpaluyo sa batan-on nga mga lalaki sa iyang
isig kapanuigon.

Sugilanon Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagsaysay sa mosunod nga sugilanon:

Usa ka batan-on nga anciano kinsa gitawag sa pag-alagad sa langyaw nga misyon namulong
diha sa tigum sa sakramento sa iyang purok. Daghan nga mga batan-on nga katawhan ang
nanambong, lakip sa talagsaon nga gidaghanon sa batan-on nga mga babaye.

“Sa iyang panapos nga pakigsulti ako nagsugod sa pagkamatikod sa gamhanan nga
impluwensya sa mga higala niini nga batan-on nga tawo kinsa hingkod sa espirituhanon
nga paagi kay sa iyang panuigon. Human makapadayag og pagpasalamat alang sa banay
ug sa mga hinigugma, ug sa wala pa ang iyang katapusan nga pagpamatuod, siya migunit
sa pulpito sa pikas bahin ug misandig. Siya miduko sa makadiyot. Unya, mihangad, siya sa
hilom miingon, ‘Ug ako nagpasalamat ngadto sa tanan kong mga higala, ilabina kaninyo
batan-on nga mga babaye nga nagpaminaw kinsa nakahupot sa mga sumbanan ug nag-
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awhag kanako sa pagbuhat sa mao!’ Ang iyang tingog milawom samtang siya nagpadayon,
‘Salamat kaninyo sa inyong impluwensya nga nakatabang kanako pagpangandam alang sa
usa ka misyon’ “ (Ardeth G. Kapp, “By the Way She Is,” New Era, Sept. 1976, p. 10–12).

Panaghisgutan • Unsa ang uban nga mga paagi nga ang batan-on nga mga babaye makaimpluwensya sa
batan-on nga misyonaryo?

• Unsa nga bahin sa iyang paghukom ang ilang nahimo sa pag-alagad sa usa ka misyon?

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong mga kinaiya ug batasan makaimpluwensya sa
paghukom sa usa ka batan-on nga lalaki?

Kinutlo Ipasabut nga ang batan-on nga mga babaye adunay kahanas sa pag-impluwensya sa
maayo nga paagi sa mga naghupot sa pagkapari sa ilang mga kapangakohan. Basaha ang
mosunod gikan kang Sister Ardeth Kapp nga naghulagway sa mga paagi diin kini nga
impluwensya gipakita: “Batan-on nga mga babaye sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing Adlaw, [1] ang batan-on nga mga lalaki nga inyong gikauban-uban
nasayud ba nga kamo adunay sumbanan sa kamaayo og hiyas gikan diin kamo dili
mobiya? [2] Nasayud ba sila pinaagi sa inyong sinultihan ug binuhatan nga kamo
nagpasidungog ug nagtahud sa inyong mga ginikanan ug nga [3] kamo mosunod sa
tambag sa mga pangulo sa Simbahan? [4] Nasayud ba sila nga kamo molangaylangay sa
pagpakig-uban hangtud kamo dili moabut sa panuigon nga 16 tungod kay usa ka propeta
sa Ginoo mihatag niana nga panudlo? [5] Pinaagi sa inyong mga lihok sila ba nasayud
nga kamo nakahukom sa inyong hunahuna nga magmatarung ug nga kamo dili
magpakahuyang? [6] Sila ba makatagad sa inyong panaghigala aron makaangkon og
pagsalig ug pagtahud alang sa ilang mga kaugalingon? [7] Ang inyo ba nga pinulongan,
inyong mga sinina, inyong pagpili sa kalingawan, musika, mga basahon, ug mga sine
makatabang ba sa batan-on nga mga lalaki kinsa nakig-uban kaninyo sa pagpalambo og
pagdayeg ug pagtahud alang sa pagkababaye? Samtang ang batan-on nga mga lalaki
nabantang ngadto sa kalibutan sa natuis nga tahas sa pagkababaye, [8] makakita ba sila
diha kaninyo sa pagkapino og pamatasan ug katam-is nga makaawhag sa usa ka kinaiya
sa balaan nga pagtahud, ug pasidungog alang niana nga sagrado nga tawag?

“Kahibulongan nga ako wala makaamgo kaniadto, apan kini dili mao ingon nga ang usa ka
batan-on nga babaye mag-awhag sa usa ka batan-on nga lalaki sa pag-adto ngadto sa misyon
nga ang iyang labing mahinungdanon nga impluwensya bation. Apan kini pinaagi sa iyang
mga lihok samtang siya mopadayag sa iyang pasalig ug pagpamatuod sa ebanghelyo ni
Jesukristo ug mohatag og kalig-unan pinaagi sa iyang gahum ug impluwensya diha sa
kalamboan sa katarung” (“By the Way She Is,” p. 13; numbers added).

Paggamit sa Leksyon

Ihatag sa matag sakop sa klase ang usa ka kopya sa walo ka mga pangutana nga gisugyot
ni Sister Kapp. Hangyoa sila sa pagdala niini ngadto sa panimalay ug sa mainampoon nga
paagi ipasusi ang iyang kaugalingon ug ang iyang mga lihok. Isugyot nga ang batan-on
nga mga babaye mobutang sa ilang mga ighahatag nga basahon diha sa ilang mga
basahon sa handumanan ug nga sila sa matag karon ug unya modangup ngadto sa lista
ug motimbang-timbang sa ilang mga kaugalingon.
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Mga Pangutana

Makahatag ba kamo sa mga ngalan sa mosunod nga mga opisyal sa pagkapari kinsa nag-
alagad kaninyo:

Ang Presidente sa Simbahan _____________________________________________________

Mga Sakop sa Korum sa Napulog Duha _____________________, _____________________,
__________________________, __________________________, ________________________,
__________________________, __________________________, ________________________,
__________________________, __________________________, ________________________,
__________________________

Ang presidente sa istaka o misyon ________________________________________________

Ang obispo o presidente sa sanga _________________________________________________

Ang inyong mga magtutudlo sa banay ____________________, _____________________

Kinsa ang inyong labing duol nga pangulo sa pagkapari? ____________________________
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Patriyarkal nga Pagpangulo 
diha sa Panimalay

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut sa patriyarkal nga kapunongan diha sa
panimalay.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og lapis alang sa matag batan-on nga babaye.

2. Ginamit ang mga pangutana sa ubos, pag-andam og usa ka kopya sa mubo nga
eksamen niini nga leksyon alang sa matag batan-on nga babaye. Kon ikaw dili buot
mogamit sa mubo nga eksamen, ihatag ang mga pangutana ngadto sa mga sakop sa
klase. Hatagi ang batan-on nga mga babaye sa mga kinutlo nga tugbang ngadto sa ilang
mga pangutana ug himoa nga sila mopahayag og usa ka laray nga panaghisgutan.

3. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

Ang batan-on nga mga babaye diha sa inyong klase nagagikan sa nagkalainlain nga mga
kaagi ug mga kahimtang sa banay. Ang uban adunay mga amahan kinsa mga matarung
nga mga patriyarka diha sa ilang mga banay. Ang uban tingali adunay mga amahan kinsa
dili aktibo o kinsa dili mga sakop sa Simbahan. Ang uban tingali walay mga amahan diha
sa ilang mga panimalay. Pagmabination ngadto sa matag kahimtang sa batan-on nga mga
babaye. Bisan pa sa mga kahimtang sa banay karon, ang katuyoan niini nga leksyon mao
ang pagtudlo unsa ang patriyarkal nga kapunongan ug sa unsa nga paagi ang usa ka
patriyarka makapanalangin sa iyang banay.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Patriyarkal nga Kapunongan Mao ang Laraw sa Ginoo alang sa mga Banay

Mubo nga Eksamen Hatagi ang matag batan-on nga babaye og usa ka lapis ug usa ka kopya sa mosunod nga
mubo nga eksamen. Hatagi sila og mga lima ka mga gutlo sa pagtubag sa mga pangutana.
Ipasabut nga walay usa nga makakita sa ilang mga tubag. Itudlo nga mahimo nga adunay
labaw pa sa usa ka husto nga tubag.

Unsa ang Inyong Nahibaloan mahitungod sa Patriyarkal nga Kapunongan?

Pilia ang husto nga tubag o mga tubag sa matag usa sa mosunod:

1. Ang patriyarkal nga kapunongan mao ang—
a. Usa ka rekomen aron pagkuha sa inyong patriyarkal nga panalangin.
b. Usa ka kapunongan alang sa pagkuha og mga butang gikan sa balay-tipiganan sa

obispo.
c. Ang balaan nga pamaagi sa pangagamhanan sa Ginoo.

2. Ang labing mahinungdanon nga kapunongan diha sa Simbahan mao—
a. Ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
b. Ang Unang Kapangulohan.
c. Ang banay

3. Ang tigdumala nga may pagtugot diha sa banay mao—
a. Ang Presidente sa Simbahan
b. Ang obispo.
c. Ang inyong amahan (o inyong inahan, kon walay amahan diha sa inyong panimalay).

4. Isip tigdumala nga may pagtugot diha sa banay, ang uban nga mga kapangakohan sa
amahan mao ang—
a. Pagdumala ug paggiya sa mga kalihokan sa iyang panimalay ug banay diha sa

pagkamatarung.
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b. Pagsangkap alang sa lawasnon ug espirituhanon nga mga panginahanglan sa iyang
banay.

c. Paghangyo sa Ginoo alang sa kinaugalingon nga pagpadayag mahitungod sa iyang
banay.

5. Ang uban nga mga kapangakohan sa inahan mao ang—
a. Pagpanganak ug pag-amuma sa mga anak.
b. Pagtabang sa pagsangkap alang sa lawasnon ug espirituhanon nga mga

panginahanglan sa iyang banay.
c. Mahimo nga usa ka kauban, usa ka magtatambag, ug usa ka higala ngadto sa 

iyang bana.

6. Sumala ngadto sa laraw sa Ginoo, kinsa ang may kapangakohan alang sa paghigugma
ug pagtudlo sa mga anak?
a. Ang amahan lamang.
b. Ang inahan lamang.
c. Ang duha ka mga ginikanan.

7. Diha sa laraw sa Ginoo
a. Adunay hingpit nga panagsama tali sa lalaki ug babaye.
b. Ang lalaki labaw nga mahinungdanon tungod kay siya naghupot sa pagkapari.
c. Ang Ginoo naghigugma sa iyang anak nga mga babaye ingon ka dako sa iyang

paghigugma sa iyang anak nga mga lalaki.

8. Bisan og ang matag amahan nagdumala diha sa iyang banay, aron sa pagdumala ingon
nga patriyarkal nga pangulo sa usa ka banay, siya kinahanglan gayud—
a. Adunay kolehiyo nga edukasyon.
b. Adunay usa ka maayo nga pangita.
c. Maghupot sa Melchizedek nga Pagkapari.

9. Ang amahan adunay tahas sa pagkapatriyarka tungod kay—
a. Siya labaw nga takus ug labaw nga maayo ang adunay maayo nga kasarang.
b. Kini mao ang iyang balaan nga tahas.
c. Kini sumala sa balaod ug sugo.

Human ang batan-on nga mga babaye makahuman sa mubo nga eksamen, basaha ang
mga pangutana pagkusog. Human sa pagbasa sa matag pangutana, tuguti ang batan-on
nga mga babaye sa paghatag sa ilang mga tubag. Unya basaha, o ipabasa sa usa ka tawo,
ang tukma nga kinutlo nga gihatag sa ubos.

Ang matag kinutlo naglakip og usa ka timaan alang sa husto nga tubag ngadto sa
pangutana nga kini nagtudlo. Mga pinahandag nga mga pulong gidugang sa pagpakita
sa mahinungdanon nga mga pulong. Human ang matag kinutlo nabasa, ilha ang husto
nga tubag o mga tubag ngadto sa pangutana.

Pangutana 1

“Ang pangagamhanan sa Ginoo usa ka patriyarkal nga pangagamhanan. Ang banay . . . mao 
ang sentro” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft,
1966], p. 559; italics added).

Pangutana 2

“Ang banay mao ang labing mahinungdanon nga kapunongan karon o sa kahangturan. Ang atong
katuyoan sa kinabuhi mao ang paghimo alang sa atong mga kaugalingon og walay
katapusan nga mga yunit sa banay” (Joseph Fielding Smith, sa Taho sa Komperensya,
Abr. 1972, p. 13; o Ensign, Hulyo 1972, p. 27).

Pangutana 3

“Diha sa panimalay ang tigdumala nga may pagtugot sa kanunay gihatag diha sa amahan, ug
diha sa tanan nga mga kalihokan sa panimalay ug mga butang sa banay walay lain nga
pagtugot nga molabaw pa” (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1975], p. 27; italics added).

Pangutana 4

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon, “Ang Dios mihimo nga ang mga amahan mao 
ang modumala diha sa panimalay. Ang mga amahan mao ang mosangkap, mohigugma,
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motudlo, ug mogiya” (sa Taho sa Komperensya, Abr. 1984, p. 6; o Ensign, Mayo 1984, p. 6;
italics added).

“ ‘Ang pagkaamahan mao ang pagkapangulo, ang labing mahinungdanon nga matang sa
pagkapangulo. Kini sa kanunay mao kaniadto; kini sa kanunay mao. Amahan, uban sa
panabang ug tambag ug pag-awhag sa inyong kauban sa kahangturan, kamo modumala
diha sa panimalay’ “ [Father, Consider Your Ways, pamphlet, 1973, p. 4–5]. (Nga gihisgutan
ni Presidente Taft Benson, Ensign, Nob. 1987, p. 49.)

Tungod kay kini mao ang usa ka mahinungdanon nga hunahuna, kamo mahimo nga
mohisgot sa tubag sa labaw nga pagkadetalye. Itudlo nga ang tanan nga tulo ka mga
tubag nga gihatag diha sa listahan sa pangutana husto. Hangyoa ang batan-on nga mga
babaye sa pagdugang og dugang nga mga sugyot sa mga butang nga buhaton sa amahan
ingon nga patriyarkal nga pangulo sa panimalay. Ang mga pamahayag ni Presidente
Benson misugyot og pipila; tingali ikaw makakuha gikan sa batan-on nga mga babaye og
uban sama sa paghimo sa usa ka matarung nga panig-ingnan, pagpakig-ambit sa iyang
pagpamatuod ug lig-on nga pagtuo, pagtan-aw nga ang mga sakop sa banay gitudloan sa
husto nga mga baruganan.

Pangutana 5

“Sa panahon sa paglalang, ang kapangakohan sa pagpanganak ug pag-amuma sa mga bata
gihatag ngadto sa inahan. Ang unang katungdanan sa pagsangkap gihatag ngadto sa
amahan. Wala diha sa tibuok balaan nga kasulatan nga nag-usab niini nga sukaranan 
nga kaalam; ug sa pagkatinuod, ang bag-o nga balaan nga kasulatan ug bag-o nga mga
propeta naglig-on pag-usab niini nga sukaranan nga relasyon tali sa mga amahan ug mga
inahan” (“The Church and the Proposed Equal Rights Amendment” [booklet], p. 11–12,
Ensign, Mar. 1980; italics added).

“Sa maayong kapalaran, [ang usa ka amahan] dili kinahanglan nga modumala ug
mohukom ug molihok nga walay tambag, nga walay panabang. [Siya adunay] usa ka
asawa—usa ka kauban, usa ka magtatambag, usa ka kapikas, usa ka kaabag, usa ka higala” (Father,
Consider Your Ways [pamphlet, n.d.], p. 3; italics added).

Pangutana 6

“Sa tinuod usa ka mabug-at nga kapangakohan moabut diha sa usa ka magtiayon kon sila
magdala og mga anak nganhi sa kalibutan. Dili lamang sa pagkaon, mga saput, ug pinuy-
anan ang gikinahanglan gikan kanila, apan ang paghigugma, pagdisiplina sa mabination nga
paagi, pagtudlo, ug pagbansay” (Spencer W. Kimball, “Train Up a Child,” Ensign, Apr. 1978,
p. 5; italics added).

Pangutana 7

“Diha sa Simbahan adunay hingpit nga panagsama tali sa lalaki ug babaye. Ang ebanghelyo . . .
gilaraw sa Ginoo alang sa mga lalaki ug mga babaye. . . . Ang mga kahigayunan ug mga
gikinahanglan sa ebanghelyo sa sukaranan nga paagi managsama alang sa mga lalaki ug mga
babaye. Ang Ginoo naghigugma sa Iyang anak nga mga babaye sama nga Siya naghigugma sa
Iyang anak nga mga lalaki” (John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations [Salt Lake City:
Bookcraft, 1960], p. 30; italics added).

Pangutana 8

“Bisan og ang matag amahan mao ang pangulo sa iyang banay, diha sa higpit nga
pagsabut sa pulong ang banay sa Ulahing Adlaw dili matawag nga patriyarkal hangtud
ang bana naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari ug ang asawa naminyo ngadto og
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).

Tungod tingali kay adunay batan-on nga mga babaye diha sa imong klase kansang mga
amahan wala maghupot sa Melchizedek nga Pagkapari, ikaw mahimo nga mobasa ug
mohisgut sa mosunod nga pamahayag.

“Sa pagsaysay, ‘Ang akong bana [o amahan] dili usa ka sakop sa Simbahan ni siya
motahud niini,’ Ako uban sa gugma ug pagbati mitubag: ‘Minahal nga Igsoon nga
Babaye, bisan og siya usa ka sakop o dili, siya sa gihapon ang amahan ug pangulo sa
banay. . . . Pag-abag kaniya diha sa iyang maayo nga mga buhat. Ipakita kaniya nga 
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kamo mituo ug misalig sa iyang kahanas sa paggiya sa banay. Awhaga siya uban sa
maligdong nga mga panig-ingnan’ “ (Richard G. Scott, “Father Is Head of the Family,
Ensign, Pebrero 1977, p. 84–85).

Pangutana 9

“Ang patriyarkal nga kapunongan gikan sa balaan nga sinugdanan ug magpadayon sa
tibuok panahon ug hangtud sa kahangturan. Unya, adunay, usa ka tino nga katarungan
ngano nga ang mga lalaki, mga babaye ug mga bata kinahanglan nga makasabut niini nga
kapunongan ug niini nga pagtugot diha sa mga panimalay sa mga katawhan sa Dios. . . .
Kini dili lamang usa ka pangutana mahitungod kon kinsa kaha ang labing may kasarang. Ni
kini sa kinatibuk-an usa ka pangutana kinsa ang nagpuyo sa labing takus nga kinabuhi. Kini
sa kinatibuk-an usa ka pangutana sa balaod ug sugo” (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, p. 287;
italics added).

Itudlo nga ang pulong patriyarka may kalabutan ngadto sa pulong nga amahan. Apan kita
mogamit niini nga pulong sa usa ka talagsaon nga paagi. Ang pulong nga patriyarkal nga
kapunongan nagpasabut ngadto sa kaliwatan sa mga katawhan gikan kang Adan ngadto sa
tibuok nga mga kaliwatan kinsa gisumpay pinaagi sa walay katapusan nga mga ordinansa 
sa templo. Kini nga mga katawhan makapadayon sa ilang relasyon sa banay sa kahangturan.
Kon ang usa ka magtiayon giminyo diha sa templo, ang bana ug ang asawa nahimo nga
takus nga mahimo nga bahin niining mahinungdanon nga banay sa kahangturan. Ang lalaki
mahimo nga dili lamang amahan, apan ang patriyarka sa iyang banay. Kini nagpasabut 
nga siya may kapangakohan sa pagtabang sa iyang banay sa pagpuyo sa usa ka paagi nga
silang tanan makabalik nga maghiusa ngadto sa Langitnong Amahan. Ug, tungod kay 
siya naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari, siya makapanalangin sa iyang banay ug
makatudlo kanila diha sa usa ka paagi nga siya dili unta makahimo.

Ang usa ka Batan-on nga Babaye Makaabag sa Iyang Amahan diha sa Iyang
Katungdanan

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna og mga paagi diin sila
makaabag sa ilang mga amahan. Ilista ang mga hunahuna diha sa pisara. Ang ilang 
mga sugyot tingali maglakip sa pipila sa mosunod:

Sugilanon Ang uban nga batan-on nga mga babaye tingali mobati nga malisud ang pagpadayag sa
ilang gugma ug pag-abag ngadto sa ilang mga amahan. Ikaw mahimo nga mohangyo og
usa ka batan-on nga babaye sa pagsaysay sa mosunod nga sugilanon:

Sa diha nga si Sister Lois Christensen usa pa ka batan-on nga babaye, ang iyang
magtutudlo sa Pang-Domingo nga Tulunghaan mihangyo sa matag sakop sa klase sa
pagsulti sa iyang amahan nga siya nahigugma kaniya. Si Lois mibati nga kini usa ka
malisud nga buluhaton alang kaniya nga buhaton. Ang iyang amahan dili aktibo sa
Simbahan, ug ang pagbinungolay tali kanila hilabihan ka grabe. Ang gugma wala gayud
ikapahayag diha sa iyang banay. Siya mipabilin human ang uban nga mga sakop sa iyang
klase mibiya aron sa pagsulti sa iyang magtutudlo nga siya dili makahimo niini. Sa iyang
kaugalingon nga mga pulong, siya miingon:

“Apan si Sister Innes wala madani. Siya mitan-aw kanako ug miingon, ‘Walay sapayan
kon unsa ang imong amahan o gibuhat, siya nagkinahanglan nga makadungog niana nga

Mga paagi sa Pag-abag sa Amahan

Pagmasulundon
Paggahin og panahon uban kaniya
Pakig-ambit og mga kabalaka ug mga kaikag
Pangayo og panalangin sa amahan
Pangayo sa iyang tambag ug maymay
Pagsinati kaniya
Paghimo og usa ka maayo nga panig-ingnan ngadto sa

igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye
Paghatag kaniya og paghigugma ug pagpasalamat
Paglig-on, dili paghuyang
Pag-abag kaniya diha sa gabii sa banay
Pagmalipayon ug pagmatinabangon diha sa panimalay

Pangpisara nga
panaghisgutan

Pagtudlo sa
magtutudlo
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mga pulong gikan kanimo, sama ni bisan kinsa nga amahan nga nagkinahanglan nga
makadungog niini. Ako buot nga ikaw mosaad kanako nga ikaw mohimo niini nga
buluhaton’ “

“Ako miuyon, ug sa panahon sa misunod nga pipila ka mga adlaw ako mibati og dako
nga salagubangon. Ako nasayud nga kini mahanaw lamang kon ako motuman sa akong
pasalig. Usa ka gabii, human ang uban nakatulog na, ako gikulbaan nga naghulat alang sa
husto nga higayon sa pagsulti niadto nga mga pulong. Si Papa nanigarilyo ug mibarug
aron pagbutang sa mga abo diha sa basurahan. Uban sa usa ka nagkurog, gikulbaan,
hapit dili madungog nga tingog ako miingon, ‘Pa, ako nahigugma kanimo.’

“Siya nagtalikod kanako, ug siya wala moatubang o mosulti og bisan unsa. Ako
nakasiguro nga siya wala makadungog kanako. Ug busa, sa hinay nga paagi, ako miusab
niini. ‘Pa, ako nahigugma kanimo!’ Ug unya, sa hinay, siya miatubang kanako. Ang akong
dili mabination, dili maduol nga Papa adunay mga luha nga miagas sa iyang mga aping.
Siya mibutang sa iyang mga bukton kanako ug migakos kanako ug hugot ug mihalok sa
ibabaw sa akong ulo. Kadto mao ang unang higayon sulod sa akong napulog unom nga
panuigon nga ako nakahinumdom sa akong papa ug ako nga naggakos.

“Karon ako usa ka inahan nga adunay akong kaugalingon nga dako nga banay. Ako
nahigugma kanimo usa ka sinati nga han-ay sa mga pulong, gigamit kanunay diha sa
among panimalay. Ug unsa ang mahitungod sa akong minahal nga amahan? Karon siya
usa ka halangdon nga pari, makugihon nga naglihok sa pagtukod sa gingharian sa Dios”
(Lois Christensen, “Telling My Father I Loved Him,” Ensign, Peb. 1978, p. 51).

Panapos

Pahinumdumi ang batan-on nga mga babaye nga pinaagi sa balaan nga pagtudlo ang
amahan mao ang patriyarkal nga pangulo sa panimalay. Ang Ginoo mihatag kaniya sa
kapangakohan alang sa espirituhanon ug sa temporal nga kaayohan sa iyang banay, ug
siya mohatag og asoy alang niana nga kapangakohan. Kini mao ang iyang balaan nga
tawag sa pagdumala ug paggiya sa mga kalihokan sa iyang panimalay ug banay diha 
sa usa ka espiritu sa pagkamatarung ug sa gugma. Ang matag sakop sa banay adunay
katungdanan sa pag-abag ug pagpaluyo sa amahan sa iyang patriyarkal nga
katungdanan. Adunay daghan nga mabuhat sa usa ka batan-on nga babaye sa pagtuman
niini nga kapangakohan sa iyang kaugalingon ug sa pag-impluwensya sa uban nga 
mga sakop sa banay sa pagpaluyo sa ilang amahan diha sa iyang mahinungdanon nga
katungdanan.

Paggamit sa leksyon

Hangyoa ang matag batan-on nga babaye sa pagpili gikan sa lista sa pisara duha o tulo ka
mga butang nga iyang buhaton niini nga semana sa pag-abag sa iyang amahan sa iyang
patriyarkal nga katungdanan.Unsa ang Inyong Nahibaloan mahitungod sa Patriyarkal
nga Kapunongan?

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Pilia ang husto nga tubag o mga tubag sa matag usa sa mosunod:

1. Ang patriyarkal nga kapunongan mao ang—
a. Usa ka rekomen aron pagkuha sa inyong patriyarkal nga panalangin.
b. Usa ka kapunongan alang sa pagkuha og mga butang gikan sa balay-tipiganan 

sa obispo.
c. Ang balaan nga pamaagi sa pangagamhanan sa Ginoo.

2. Ang labing mahinungdanon nga kapunongan diha sa Simbahan mao—
a. Ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
b. Ang Unang Kapangulohan.
c. Ang banay

3. Ang tigdumala nga may pagtugot diha sa banay mao—
a. Ang Presidente sa Simbahan
b. Ang obispo.
c. Ang inyong amahan (o inyong inahan, kon walay amahan diha sa inyong

panimalay).

4. Isip tigdumala nga may pagtugot diha sa banay, ang uban nga mga kapangakohan sa
amahan mao ang—
a. Pagdumala ug paggiya sa mga kalihokan sa iyang panimalay ug banay diha sa

pagkamatarung.
b. Pagsangkap alang sa lawasnon ug espirituhanon nga mga panginahanglan sa 

iyang banay.
c. Paghangyo sa Ginoo alang sa kinaugalingon nga pagpadayag mahitungod sa 

iyang banay.

5. Ang uban nga mga kapangakohan sa inahan mao ang—
a. Pagpanganak ug pag-amuma sa mga anak.
b. Pagtabang sa pagsangkap alang sa lawasnon ug espirituhanon nga mga

panginahanglan sa iyang banay.
c. Mahimo nga usa ka kauban, usa ka magtatambag, ug usa ka higala ngadto sa 

iyang bana.

6. Sumala ngadto sa laraw sa Ginoo, kinsa ang may kapangakohan alang sa paghigugma
ug pagtudlo sa mga anak?
a. Ang amahan lamang.
b. Ang inahan lamang.
c. Ang duha ka mga ginikanan.

7. Diha sa laraw sa Ginoo
a. Adunay hingpit nga panagsama tali sa lalaki ug babaye.
b. Ang lalaki labaw nga mahinungdanon tungod kay siya naghupot sa pagkapari.
c. Ang Ginoo naghigugma sa iyang anak nga mga babaye ingon ka dako sa iyang

paghigugma sa iyang anak nga mga lalaki.

8. Bisan og ang matag amahan nagdumala diha sa iyang banay, aron sa pagdumala 
ingon nga patriyarkal nga pangulo sa usa ka banay, siya kinahanglan gayud—
a. Adunay kolehiyo nga edukasyon.
b. Adunay usa ka maayo nga pangita.
c. Maghupot sa Melchizedek nga Pagkapari.

9. Ang amahan adunay tahas sa pagkapatriyarka tungod kay—
a. Siya labaw nga takus ug labaw nga maayo ang adunay maayo nga kasarang.
b. Kini mao ang iyang balaan nga tahas.
c. Kini sumala sa balaod ug sugo.
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Ang Melchizedek nga Pagkapari

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut sa katungdanan ug kapangakohan niadto
kinsa naghupot sa pagkapari.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 10, Ang Pagpahiuli sa Melchizedek nga Pagkapari (62371), nahimutang 
diha sa likod sa tamdanan nga basahon.

2. Kon mahimo, paghimo og kopya alang sa matag sakop sa klase sa ighahatag nga
basahon, “Mga Buhatan ug mga Kapangakohan diha sa Melchizedek nga Pagkapari,”
diha sa katapusan sa leksyon.

3. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Kinutlo “Ang pagkapari mao ang gahum sa Dios nga gitugyan ngadto sa mga lalaki aron sa
paglihok alang sa mga panalangin ug kaluwasan sa tanan nga mga katawhan. Samtang
kita usahay motawag sa naghupot sa pagkapari ingon og (ang pagkapari), kita
kinahanglan gayud nga dili makalimot nga ang pagkapari wala gipanag-iya o gilarawan
niadto kinsa naghupot niini. Kini gihuptan diha sa usa ka sagrado nga pagsalig aron
pagagamiton alang sa kaayohan sa mga lalaki, mga babaye, ug sa mga bata usab. Si 
Elder John E. Widtsoe miingon, ‘Ang mga lalaki walay labaw nga pag-angkon kay sa 
mga babaye diha sa mga panalangin nga gihatag gikan sa Pagkapari ug uban sa iyang
pagpanag-iya.’ (Priesthood and Church Government, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1939,
p. 83) Sama pananglit, ang atong batan-on nga mga babaye kinahanglan adunay sama
nga mga kahigayunan sa mga panalangin nga gikan sa mga pangulo sa pagkapari sama
sa atong batan-on nga mga lalaki” (Dallin H. Oaks, sa Taho sa Komperensya, Abr. 1992, 
p. 51; o Ensign, Mayo 1992, p. 36).

Ang Melchizedek nga Pagkapari Napahiuli

Ipakita ang hulagway sa pagpahiuli sa Melchizedek nga Pagkapari. Ipasabut nga si Pedro,
Santiago, ug Juan naghupot sa mga yawe sa Melchizedek nga Pagkapari. Sila nagpakita
ngadto ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery sa hapit na ang panahon sa pagtukod sa
Simbahan sa pagpahiuli sa mga gahum niini nga pagkapari ngadto sa yuta.

Ang mga Naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari Adunay Piho nga mga Katungdanan

Ipasabut nga ang Ginoo mitukod sa pagkapari aron ang iyang gingharian mokaylap sa
tibuok kalibutan ug mopanalangin sa matag sakop sa Simbahan. Ang matag buhatan diha
sa Melchizedek nga Pagkapari gihatagan og piho nga mga kapangakohan aron ang mga
katuyoan sa Ginoo ug buhat matuman sumala sa iyang gilaraw.

Ipasabut nga ikaw mobasa sa nagkalainlain nga mga ilhanan nga nagtimaan sa usa ka
buhatan o korum diha sa Melchizedek nga Pagkapari. Kon adunay usa ka batan-on nga
babaye nga nagtuo nga siya nasayud sa buhatan o korum nga imong ihulagway, siya
kinahanglan mopataas sa iyang kamot. Basaha ang tanan nga mga ilhanan bisan kon ang
batan-on nga mga babaye nasayud sa tubag sa unang ilhanan. Pagkahuman sa pagbasa 
sa mga ilhanan, hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghatag sa husto nga tubag.

Pangpisara nga
kalihokan

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Samtang ang husto nga mga tubag gihatag, isulat ang matag usa diha sa pisara.

1. (a) Ang mga sakop sa akong korum mga talagsaon nga mga saksi kang Jesukristo
ngadto sa tibuok kalibutan. (b) Ang mga sakop sa akong korum gipaluyohan sa 
mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag. (c) Ako sa kasagaran mohatag 
og pakigpulong diha sa kinatibuk-an nga komperensya. Sa unsa nga korum ako
nahisakop? (Sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.)

2. (a) Ang akong korum adunay usa ka talagsaon nga kapangakohan sa paghimo sa
misyonaryo nga buhat sa tibuok kalibutan ug pagpangalagad sa ebanghelyo sa
langyaw nga mga yuta. (b) Adunay hangtud pito niini nga mga korum sa Kinatibuk-
ang mga Kadagkoan diha sa Simbahan. (c) Kon hingpit ang pagkatukod, ang akong
korum maglakip og kapitoan nga Kinatibuk-ang mga Kadagkoan. Kinsa kami? (Usa 
sa mga Korum sa Kapitoan.)

3. (a) Adunay kasiyaman og unom ka mga sakop diha sa akong korum. (b) Ako makahimo
sa pagbunyag og pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo sa mga katawhan nga mosulod 
sa Simbahan. (c) Kamo kanunay makakita kanako uban sa usa ka kauban sa usa ka
misyon. (d) Ako kanunay nga tawgon sa pagpangalagad ngadto sa mga katawhan
kinsa masakiton. Unsa ang akong katungdanan sa pagkapari? (Anciano.)

4. (a) Ako naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari. (b) Kamo kasagaran makakita kanako
sa kinatibuk-an nga komperensya. (c) Ako ang tigdumala nga halangdon nga pari diha
sa Simbahan. (d) Usa lamang ka tawo ang naghupot niini nga buhatan diha sa
Simbahan sa bisan unsa nga panahon. Unsa ang akong balaan nga tawag? (Ang
Presidente sa Simbahan.)

5. (a) Ako usa ka halangdon nga pari. (b) Nag-alagad uban kanako ang duha ka mga
magtatambag ug lain nga napulog duha ka mga representante. (c) Ako may
kapangakohan alang sa tanan nga mga kalihokan sa pagkapari diha sa nagkalainlain
nga mga purok sa Simbahan. (d) Ako kasagaran mamulong diha sa komperensya sa
istaka. Unsa ang akong balaan nga tawag? (Ang presidente sa istaka.)

6. (a) Ako ang tigdumala nga halangdon nga pari diha sa usa ka purok. (b) Ako ang
presidente sa korum sa mga pari sa akong purok (tan-awa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 107:87–88). (c) Kadaghanan sa akong buluhaton anaa sa mga batan-on diha
sa purok. (d) Usa sa akong mahinungdanon nga mga buluhaton mao ang pakighinabi
sa batan-on nga mga babaye. Unsa ang akong balaan nga tawag? (Ang obispo.)

7. (a) Walay pagkuto ngadto sa gidaghanon sa mga sakop diha sa akong korum. (b) Ako
mahimo nga usa ka obispo o magtatambag sa obispo. (c) Ang presidente sa istaka mao
ang presidente sa akong korum. Unsa ang akong buhatan sa pagkapari? (Halangdon
nga pari.)

Panaghisgutan Sa paglig-on sa pagsabut sa batan-on nga mga babaye sa mga katungdanan ug mga
kapangakohan sa mga naghupot sa Melchizedek sa Pagkapari, balika pagtuon ang
kasayuran nga makita diha sa “Mga Buhatan ug mga Kapangakohan diha sa Melchizedek
nga Pagkapari.” Gamita ang balaan nga kasulatan nga mga pakisayran kon gikinahanglan
ang pagtubag sa mga pangutana sa batan-on nga mga babaye.

Mga Katungdanan ug mga Kapangakohan diha sa Melchizedek nga Pagkapari

Gidaghanon Mga Pakisayran 
diha sa nga Balaan nga 

Buhatan Kurom Mga kapangakohan mga Kasulatan

Anciano 96 1. Motudlo Doktrina ug mga 
2. Mosangyaw Pakigsaad 20:39, 41–45; 
3. Mobunyag Doktrina ug mga 
4. Mokumpirma Pakigsaad 42:43–44, 80
5. Modumala og mga 

tigum
6. Mopangalagad ngadto 

sa masakiton
7. Molihok diha sa 

Pangdisiplina nga mga 
konseho sa Simbahan



71

Mga Katungdanan ug mga Kapangakohan diha sa Melchizedek nga Pagkapari

Gidaghanon Mga Pakisayran 
diha sa nga Balaan nga 

Buhatan Kurom Mga kapangakohan mga Kasulatan

8. Molihok diha sa mga 
katungdanan sa 
Aaronic nga Pagkapari

9. Mo-orden og uban 
nga mga anciano o mga 
pari, mga magtutudlo, 
o mga deakono

Halangdon Tanan nga 1. Motuman sa tanan Doktrina ug mga 
nga Pari halangdon nga nga mga kapangakohan Pakigsaad 20:67 ug 

mga pari diha sa usa ka anciano 107:10; Doktrina ug 
sa istaka— 2. Mahimo nga ma-orden mga Pakigsaad 84:111 

ngadto sa buhatan sa ug 68:19
obispo, presidente sa 
istaka, uban pa.

Patriyarka Walay korum; 1. Motuman sa mga Doktrina ug mga 
mga patriyarka kapangakohan sa Pakigsaad 107:39–53
mao usab ang anciano ug 
halangdon nga halangdon nga pari.
mga pari. 2. Mohatag og 

patriyarkal nga mga 
panalangin

Kapitoan 70 1. Usa ka Kinatibuk-an Doktrina ug mga 
nga Kadagkoan Pakigsaad 107:25, 

2. Mosangyaw ngadto 34, 38, 93–97
sa tibuok kalibutan

Apostol 12 1. Motuman sa tanan nga Doktrina ug mga 
mga kapangakohan sa Pakigsaad 18:26–27; 
pagkapari Doktrina ug mga 

2. Moalagad ingon nga Pakigsaad 107:23, 33
usa ka talagsaon nga 
mga saksi ni Jesukristo 
ngadto sa tibuok 
kalibutan

3. Ang Korum sa Napulog 
Duha naghupot sa mga 
yawe sa gingharian sa yuta; 
ang mga yawe mahimo 
nga magamit diha sa 
kamatayon sa Presidente 
sa Simbahan

Ang Pag-orden sa Melchizedek nga Pagkapari Mao ang usa ka Mahinungdanon nga
Panalangin

Ipasabut nga ang Melchizedek nga Pagkapari mao ang usa sa labing mahinungdanon nga
mga panalangin nga sukad gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Ang Melchizedek
nga Pagkapari makahatag sa mga tawo sa gahum sa pagpahigayon sa makaluwas nga
mga ordinansa nga gikinahanglan sa matag tawo aron makabaton og kinabuhi nga dayon
ug sa tanan nga labing mahinungdanon nga mga panalangin sa Dios. Tungod kay kining
labaw nga pagkapari mahinungdanon kaayo ngadto sa walay katapusan nga pag-uswag,
ang pag-orden ngadto sa Melchizedek nga Pagkapari mao ang usa ka mahinungdanon
kaayo nga lakang diha sa kinabuhi sa usa ka tawo.

Ipasabut nga ang matag batan-on nga lalaki diha sa Simbahan kinahanglan mag-andam
sa iyang kaugalingon nga ma-orden ngadto sa Melchizedek nga Pagkapari. Siya

Pagtudlo sa
magtutudlo
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ipakighinabi sa iyang obispo ug presidente sa istaka, ug sila motimbangtimbang sa iyang
paghalad ngadto sa Ginoo ug sa Simbahan. Kon sila makakita kaniya nga takus, siya ma-
orden ngadto sa Melchizedek nga Pagkapari. Siya makadawat niini nga pagkapari uban
sa usa ka panumpa ug pakigsaad (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 84:33–44), nga
gipasabut ngadto kaniya.

Kinutlo Si Elder Marion G. Romney nagtudlo kanato sa mga kapangakohan nga moabut ngadto
niadto kinsa naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari. Siya miingon:

“Ang kahimtang sa usa kinsa makadawat sa pagkapari ug unya nakasupak sa pakigsaad
gipasabut sa Ginoo niini nga pinulongan: ‘ . . . si kinsa ang nakasupak niini nga pakigsaad
human siya makadawat niini, ug sa hingpit mibiya gikan niini, walay kapasayloan sa mga
sala niini nga kalibutan ni sa kalibutan nga moabut.’ [Doktrina ug mga Pakigsaad 84:41.]

“Uban sa mao nga silot nga gitudlo alang sa pagsupak niini, ang usa tingali maaghat sa
pagpangutana sa kaayohan sa pagdawat sa mga kapangakohan sa pakigsaad; kana mao,
siya tingali makapangutana niini hangtud siya makabasa sa bersikulo nga nagsunod sa
pamahayag sa silot. Diha siya nakakat-on nga kadto nga kinsa wala modawat sa
panumpa ug pakigsaad dili labaw, kon aduna, nga maayo kay niadto nga kinsa midawat
niini ug misupak niini. Kay niana nga bersikulo ang Ginoo miingon: ‘Ug, alaot ngadto
niadtong tanan kinsa nga dili moduol ngadto niini nga pagkapari nga inyong nadawat . . .
’ [Doktrina ug mga Pakigsaad 84:42.]

“Kana mao ang maugdang nga pagpasabut sa ‘panumpa ug pakigsaad nga gipanag-iya sa pagkapari’
“ (sa Taho sa Komperensya, Abr. 1962, p. 18; o The Improvement Era, Hunyo 1962, p. 416).

Balika pagtuon ug paghisgot ang Doktrina ug mga Pakigsaad 84:41–42 kon gikinahanglan
sa pagtabang sa batan-on nga mga babaye nga makasabut sa mahinungdanon nga
kapangakohan nga gidala sa mga tawo sa ilang mga kaugalingon kon sila gi-orden
ngadto sa Melchizedek nga Pagkapari.

Panaghisgutan Paghisgot sa mosunod nga mga pangutana ingon nga usa ka klase aron sa pagtabang 
sa batan-on nga mga babaye nga makasabut sa ilang panginahanglan sa pagpakita og
pagtahud alang sa Melchizedek nga Pagkapari ug niadto kinsa naghupot niini.

• Kon wala ang Melchizedek nga Pagkapari, ang atong walay katapusan nga pag-uswag
ingon nga mga babaye mahimo ba?

• Sa unsa nga paagi nga ang atong pagtahud alang sa Melchizedek nga Pagkapari makita
diha sa atong mga hunahuna, mga pulong, ug mga lihok?

• Kon kita motagad sa mga naghupot sa pagkapari uban sa pagtahud, sa unsa nga paagi
kita nagpasidungog sa Melchizedek nga Pagkapari?

• Kon kita buot moawhag sa mga naghupot sa pagkapari sa pagpasidungog sa ilang
pagkapari, unsa ang atong mahimo?

Panapos

Tapusa pinaagi sa paghatag og gibug-aton unsa ka mahinungdanon ang pagpasidungog
sa Melchizedek nga Pagkapari ug niadto kinsa naghupot niini. Kadto kinsa naghupot 
sa Melchizedek nga Pagkapari mipasalig sa pagsunod sa atong Amahan sa Langit ug
paggamit sa iyang pagkapari sa pagpanalangin sa iyang mga anak. Sila, sama kanato,
nagpadayon sa pagpaninguha nga mahimo nga sama sa Dios. Ang atong hugot nga
pagtuo ug pagsalig diha kanila makaaghat ug makadasig kanila sa pagpasidungog sa
ilang pagkapari sa hingpit.Mga Katungdanan ug mga Kapangakohan diha sa
Melchizedek nga Pagkapari

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Mga Katungdanan ug mga Kapangakohan diha sa Melchizedek nga Pagkapari

Gidaghanon Mga Pakisayran 
diha sa nga Balaan nga 

Buhatan Kurom Mga kapangakohan mga Kasulatan

Anciano 96 1. Motudlo Doktrina ug mga 
2. Mosangyaw Pakigsaad 20:39, 41–45; 
3. Mobunyag Doktrina ug mga 
4. Mokumpirma Pakigsaad 42:43–44, 80
5. Modumala og mga 

tigum
6. Mopangalagad ngadto 

sa masakiton
7. Molihok diha sa 

Pangdisiplina nga mga 
konseho sa Simbahan

8. Molihok diha sa mga 
katungdanan sa 
Aaronic nga Pagkapari

9. Mo-orden og uban 
nga mga anciano o mga 
pari, mga magtutudlo, 
o mga deakono

Halangdon Tanan nga 1. Motuman sa tanan Doktrina ug mga 
nga Pari halangdon nga nga mga kapangakohan Pakigsaad 20:67 ug 

mga pari diha sa usa ka anciano 107:10; Doktrina ug 
sa istaka— 2. Mahimo nga ma-orden mga Pakigsaad 84:111 

ngadto sa buhatan sa ug 68:19
obispo, presidente sa 
istaka, uban pa.

Patriyarka Walay korum; 1. Motuman sa mga Doktrina ug mga 
mga patriyarka kapangakohan sa Pakigsaad 107:39–53
mao usab ang anciano ug 
halangdon nga halangdon nga pari.
mga pari. 2. Mohatag og 

patriyarkal nga mga 
panalangin

Kapitoan 70 1. Usa ka Kinatibuk-an Doktrina ug mga 
nga Kadagkoan Pakigsaad 107:25, 

2. Mosangyaw ngadto 34, 38, 93–97
sa tibuok kalibutan

Apostol 12 1. Motuman sa tanan nga Doktrina ug mga 
mga kapangakohan sa Pakigsaad 18:26–27; 
pagkapari Doktrina ug mga 

2. Moalagad ingon nga Pakigsaad 107:23, 33
usa ka talagsaon nga 
mga saksi ni Jesukristo 
ngadto sa tibuok 
kalibutan

3. Ang Korum sa Napulog 
Duha naghupot sa mga 
yawe sa gingharian sa yuta; 
ang mga yawe mahimo 
nga magamit diha sa 
kamatayon sa Presidente 
sa Simbahan

Leksyon 15
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Mga Babaye ug ang mga 
Naghupot sa Pagkapari

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut nga ang usa ka babaye ug ang iyang bana
makasulod lamang sa labing taas nga ang-ang sa celestial nga himaya kon magkauban.

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og mga gilis sa pulong nga gikinahanglan alang niini nga leksyon.

2. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og mga sugilanon, balaan nga mga
kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang mga Babaye Adunay usa ka Mahinungdanon nga Relasyon ngadto sa mga Lalaki

ug sa Pagkapari.

Ipabasa sa batan-on nga mga babaye ang 1 Mga Taga-Corinto 11:11 ug Doktrina ug mga
Pakigsaad 131:1–4.

• Unsa ang gisulti niini nga balaan nga mga kasulatan kanato nga atong gikinahanglan
aron makakab-ut sa labing taas nga ang-ang sa himaya sa celestial nga gingharian?

Tabangi ang batan-on nga mga babaye nga makasabut nga ang pagkab-ut sa ilang balaan
nga kalagmitan nga mahimo, sila kinahanglan gayud nga mosulod ngadto sa celestial nga
kaminyoon uban sa usa ka matarung nga naghupot sa pagkapari. Sila kinahanglan nga
makaamgo sa mahinungdanon nga bahin nga ilang buhaton diha sa walay katapusan nga
laraw sa Dios, uban sa usa ka matarung nga tawo kinsa naghupot sa pagkapari. Ang lalaki
mahinungdanon ngadto sa babaye, ug ang babaye mahinungdanon ngadto sa lalaki.

• Unsa ang gisulti sa Genesis 2:18 mahitungod sa lalaki nga walay usa ka babaye?

Ipasabut nga “usa ka kaabag alang kaniya” nagpasabut nga ang Ginoo buot mohatag
kang Adan og usa ka tawo nga angay alang kaniya, usa ka tawo kinsa takus nga makig-
uban kaniya.

Basaha ang Moses 5:1. Itudlo nga ang unang tawo ug babaye dinhi sa yuta adunay usa 
ka mahinungdanon nga relasyon uban sa usag usa. “Ug si Eva, usab, ang iyang asawa,
naghago uban kaniya.”

• Ngano nga mahinungdanon nga ang bana ug ang asawa magtambayayong sa
paglihok? Unsa ang labing mahinungdanon nga relasyon nga anaa sa usa ka minyo nga
babaye? Sa unsa nga paagi nga ang usa ka bana kinahanglan motagad sa iyang asawa?

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Ingon nga usa ka timailhan sa kamahinungdanon nga gihatag sa mga dios ngadto sa
mga babaye, ang Ginoo miingon,

“ ‘Busa ang usa ka lalaki mobiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug mounong
ngadto sa iyang asawa: ug sila mahimo nga usa ka unod.’ (Gen. 2:24.)

“Imo ba kana nga gitiman-an? Siya, ang babaye, naghupot sa unang dapit. Siya mao 
ang labaw gani labaw sa mga ginikanan kinsa atong gimahal pag-ayo. Gani ang mga 
anak kinahanglan gayud nga mopahiluna sa ilang tukma apan mahinungdanon nga
dapit” (“The Blessings and Responsibilities of Womanhood,” Ensign, Mar. 1976, p. 72).

Balaan nga kasulatan
nga panaghisgutan

Pagtudlo sa
magtutudlo

Balaan nga Kasulatan
nga panaghisgutan
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Ang Usa Ka Babaye Kinahanglan Maabagon diha Iyang Relasyon ngadto sa usa ka
Naghupot sa Pagkapari

• Unsa ang inyong kinaugalingon nga kinaiya ngadto niadto kinsa mga naghupot sa
pagkapari uban kinsa kamo nakigtambayayong ug nakig-uban? Nag-abag ba kamo
kanila? Ngano o nganong wala?

Gilis sa mga pulong Ipakita ang mosunod nga gilis sa mga pulong sa tinagsa. Hangyoa ang batan-on nga 
mga babaye sa paghukom kon ang gilis sa mga pulong nagpakita ba og usa ka maabagon
o dili maabagon nga lihok. Ibutang ang gilis sa mga pulong diha sa pisara ubos sa husto
nga kategoriya.

Nahuman nga pangpisara nga paghulagway

Panaghisgutan • Unsa ang dako nga kalainan tali sa mga pulong dinhi niini nga duha ka mga kolum?
(Ang usa ka kolum naghulagway og maayo nga lihok; ang lain dili maayo, dili
mabungahon, ug tingali makadaut nga lihok).

• Hain nga mga pulong ang naghulagway sa inyong kinaugalingon nga kinaiya ngadto
niadto nga naghupot sa pagkapari uban kinsa kamo nakigtambayayong ug nakig-uban?

Basaha ug paghisgot sa mosunod nga mga pagtuon sa hitabo aron sa pagtabang sa 
batan-on nga mga babaye nga makasabut nga sila makaangkon og daghan nga mga
kahigayunan sa pagpakita og pag-abag ngadto sa mga naghupot sa pagkapari karon.

Pagtuon sa Hitabo 1

Si Lynne gitawag ingon nga usa ka presidente sa klase sa batan-on nga babaye sa Enero.
Kini mao ra og sa iyang hunahuna ang batan-on nga mga lalaki mihatag sa daghan nga
buluhaton ngadto sa batan-on nga mga babaye kon sila adunay hiniusa nga kalihokan. Si
Lynne nahigawad ug nawad-an sa pailub. Siya kinahanglan nga mopahinumdom sa mga
pangulo sa batan-on nga mga lalaki sa hapit tanan nga mga butang. Siya dili buot nga
mamugos, apan siya nahadlok nga kon siya dili mohimo sa ingon walay butang nga
mahimo. Human sa taas nga pagpanaghisgot, ang iyang magtatambag misugyot nga siya
mousab sa iyang kinaiya. Siya misugyot nga si Lynne mopalambo og maayo nga kinaiya
mahitungod sa iyang mga kapangakohan ug sa iyang relasyon ngadto sa batan-on nga
mga lalaki nga naghupot sa pagkapari.

Si Lynne midawat sa tambag ug uban sa usa ka mainampuon nga kasingkasing milihok
aron pagtino unsa ang iyang mga kapangakohan sa matag buluhaton ug sa unsa nga
paagi nga siya makahimo niini sa madali ug masangputon nga paagi. Siya usab
nagpaabut ug nag-ampo nga ang batan-on nga mga lalaki makatuman sa ilang mga
kapangakohan ingon nga sama, kadali ug kamasangputon.

Ang iyang mainampuon, malaumon nga paagi ug kinaiya milampos. Ang batan-on nga
mga lalaki mitubag tungod kay siya mitagad kanila ingon nga may kapangakohan nga
mga pangulo sa pagkapari. Sila nasayud nga ang batan-on nga mga babaye nagsalig diha
kanila ug miabag ug miawhag kanila. Sila misugod sa paghimo sa hingpit sa ilang bahin
sa buluhaton. Kay sa mangasaba o mamugos, si Lynne misugod sa pagsalig sa mga
kaigsoonan sa pagkapari. Usa kini ka talagsaon nga pagbati!

• Sa unsa nga paagi nga ang maabagon nga kinaiya ni Lynne nakausab sa iyang
kaugalingon nga kinaiya ingon usab sa kinaiya niadto nga iyang kauban sa pag-alagad?

Mga pagtuon sa hitabo
ug panaghisgutan

Makapahunahuna
nga pangutana

Dili maabagon Maabagon

Wala manumbaling Moawhag

Naluya Molig-on

Wala magtagad Mopaluyo

Nagpasagad Mogiya

Makapahunahuna
nga pangutana
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Pagtuon sa hitabo 2

Si Jennie nasibut kaayo samtang siya ug ang iyang mga higala nga mga babaye naghisgot
sa ilang dako nga mga laraw alang sa Biyernes sa gabii. Sulod sa daghan nga mga adlaw
sila naglaraw og usa ka talagsaon nga panihapon ngadto sa balay ni Julie aron sa
pagsaulog sa katapusan sa tuig nga ting-eskwela. Ang amahan ni Jennie, kinsa mao ang
presidente sa sanga, ug ang iyang igsoon nga lalaki nga si David, kinsa bag-o pa lamang
nga na-orden nga usa ka pari, usab adunay masibuton nga mga laraw alang sa Biyernes
sa gabii. Diha sa ilang ingon og layo kaayo nga sanga sa Kenai, Alaska, kini dili kanunay
nga sila adunay kahigayunan nga adunay Kinatibuk-an nga Kadagkoan nga moduaw
kanila. Niana nga Biyernes sila naglaraw sa pagmaneho ngadto sa Anchorage, nga may
gilay-on og mga 150 ka mga milya, sa pagtambong sa lulinghayaw sa mga amahan ug
anak nga mga lalaki sa istaka ug komperensya sa pagkapari uban sa usa ka Kinatibuk-ang
mga Kadagkoan. Ang amahan ni Jennie matinguhaon kaayo tungod kay ingon nga usa
ka bag-o nga pangulo sa pagkapari adunay daghan kaayo mga pangutana nga iyang buot
nga ipangutana.

Sa pagka-Biyernes, si Jennie migula sa tulunghaan ug midali sa pagpauli. Sa diha nga siya
miabut, siya nakakita sa iyang amahan ug ni David nga ingon og nawad-an og paglaum.
Ang inahan ni Jennie gihilantan ug masakiton kaayo sa pag-atiman sa iyang gagmay nga
igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye. Gawas pa niana, samtang si David
nagputos sa iyang kasangkapan, ang iyang bag alang sa pangkatulong nasangit sa
lansang ug kini nagisi. Ang kasubo nga pagbati misugod sa paggula. Ingon og kini sila 
dili makatambong sa komperensya.

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagbutang sa ilang mga kaugalingon sa dapit
ni Jennie ug sa paghuman sa sugilanon. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa
paghunahuna unsa nga mga panalangin nga madala ni Jennie ngadto sa iyang banay 
ug sa iyang gamay nga sanga kon siya mohukom sa pagpabilin sa panimalay ug dili
motambong sa iyang salosalo aron makatabang sa iyang inahan. Kini tingali maglakip 
sa espiritu sa sakripisyo diin iyang masinati, ang pagdasig ug paggiya diin madawat sa
iyang amahan sa pagtabang kaniya nga makatuman sa iyang balaan nga tawag sa
pagkapari, sa kasinatian diin matagamtaman sa iyang igsoon nga lalaki nga si David, 
ug ang pagpasalamat ni David ngadto kaniya.

Gamita ang mosunod nga mga pangutana sa pag-awhag og dugang panaghisgutan:

• Kon si Jennie magpabilin sa panimalay, sa unsa nga paagi siya nakatabang sa iyang
amahan?

• Unsa sa inyong hunahuna ang bation sa iyang igsoon nga lalaki nga si David ngadto
kaniya?

• Unsa nga kalainan ang mahimo niini kon siya maandam ug malipayon nga mohimo
niini nga sakripisyo kay sa magbagulbol?

• Unsa kaha ang sangputanan sa iyang panig-ingnan diha sa gagmay nga mga bata 
sa banay?

• Unsa ang imong mahimo ingon nga usa ka batan-on nga babaye sa pag-abag sa aktibo
nga paagi sa usa ka batan-on nga lalaki kinsa naghupot sa pagkapari? Ilista ang mga
hunahuna sa batan-on nga mga babaye diha sa pisara. Ang pipila sa mosunod mahimo
nga ikalakip:

1. Paghunahuna sa iyang maayo nga mga bahin.

2. Paghatag og mga ideya.

3. Pagtagad kaniya sa ingon nga kamo buot kaniya nga mahimo.

4. Pagbaton og dunggan nga maminaw.

5. Pagmatinuoron sa inyong pagdayeg.

6. Pag-abag kaniya sa mga proyekto ug sa balaan nga mga tawag.

7. Paghimo nga usa ka magtatambang, kon hangyoon.

8. Buhata unsa ang gitugon nganha kaninyo.

9. Pagpaluyo kaniya uban sa inyong mga pag-ampo.

Pangpisara nga
panaghisgutan
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Panapos

Mga Kinutlo Basaha ang mosunod nga mga pamahayag:

“Sa tinuod walay gipalabi nga matang o sekso sulod sa tinuod nga Simbahan ni Kristo; ug
sa pagkatinuod walay paglainlain tali sa mga sekso gawas lamang sa mga katawhan nga
naghimo niini o nagtugot niini. Ang mga tawo adunay ilang buhat nga himoon ug ang ilang
mga gahum sa paghimo alang sa kaayohan sa tanan nga mga sakop sa Simbahan nga
walay pagtagad sa sekso o panuigon.

“Busa uban sa babaye: Ang iyang talagsaon nga mga gasa kinahanglan gamiton alang 
sa kaayohan ug pagbayaw sa katawhan. Kini nga managsama nga pakig-ambit sa
kapangakohan makahimo sa mga lalaki ug mga babaye nga tinuod nga ‘managkauban’
diha niana diin naghimo alang sa pag-uswag sa mga katawhan. Matag usa mao ang usa
ka ighihingpit ngadto sa lain ug ni ang sekso lamang makalihok sa hingpit diha sa buhat sa
kalibutan” (Priesthood and Church Government, comp. John A. Widstoe [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1939], p. 92; italics added).

“Wala gayud diha sa kasaysayan nga ang mga babaye nakatagamtam sa kagawasan sa
panghunahuna ug paglihok nga gitanyag sa mga babaye niini nga Simbahan. Gikan sa adlaw
sa iyang pagpahiuli ang mga babaye gitanyagan sa ilang hingpit nga relihiyoso nga katungod,
ug diha sa mga templo sa napahiuli nga Ebanghelyo ang usa ka tawo mahimo nga dili
makaambit sa labing taas nga mga ordinansa nga wala ang iyang asawa sa iyang kiliran. Diha
sa tanan nga mga pagpaninguha sa kinabuhi siya gihatagan sa iyang tibuok kagawasan.

“Kini nakahatag ngadto sa babaye og usa ka dako nga kapangakohan diin, kon siya
magpasidungog ug mogamit, madugangan ang gahum diha kaniya; apan kon siya
mopakabaliwala niini o mohatag niini og walay bili o mapakyas sa pagpalambo niini, siya
mahimo nga mawad-an niini diin siya karon nanag-iya ug pinaagi niana mawad-an sa
iyang katungod sa pagkatawo. Tungod niining dako nga kahigayunan ang mga babaye
niini nga Simbahan kinahanglan mapasalamaton sa kahangturan ug andam nga mogamit
ug mohambin niini nga mahal ug bililhon nga relasyon. Diin daghan ang gihatag, daghan
ang gipaabut” [Leah D. Widtsoe, Priesthood and Womanhood, ingon nga gikutlo diha sa
Priesthood and Church Government, comp. John A. Widtsoe, p. 90–91].

Pagpamatuod Himoa nga ang batan-on nga mga babaye nga masayud sa imong mga pagbati ug sa
imong pagpasalamat alang sa inyong relasyon uban sa pagkapari. Tabangi sila nga
makakita nga ang matag usa kanila aktibo nga makapanalangin sa mga kinabuhi niadto
nga naglibut kanila kinsa naghupot sa pagkapari. Kon sila mohimo niini, sila makadawat
sa mga panalangin sa pagkapari ug makabaton og labaw nga dako nga kahanas sa
pagtuman sa ilang kaugalingon nga mga kapangakohan.

Gisugyot nga Kalihokan alang sa mga Batan-on nga Nagpanuigon og labaw sa Napulog
Unom ka mga Tuig

Dapita ang batan-on nga mga lalaki sa pag-apil sa batan-on nga mga babaye diha sa usa
ka linain nga kalihokan. Gamita ang mga baruganan nga gitudlo niini nga leksyon
samtang kamo mohan-ay ug mohingpit sa kalikohan. Siguroha nga ang tanan adunay
buluhaton aron ang kalihokan mahimo nga malampuson. Ang kalihokan mahimo nga
usa sa mosunod:

Paghimo og usa ka laray nga panaghisgutan sa mga paagi diin ang batan-on nga mga
babaye makatabang sa batan-on nga mga lalaki sa pagpasidungog ug pagpalambo sa
ilang pagkapari ug pagpangandam alang sa misyon.

Paglakaw og sayo sa buntag ug pamahaw.

Tabangi ang bata-on nga mga lalaki sa pag-andam alang sa ilang mga misyon pinaagi 
sa pagtudlo kanila sa pagluto og pan o lain nga mahinungdanon nga pagkaon.

Pagtrabaho uban sa mga pangulo sa pagkapari, pagpili og usa ka proyekto sa pag-alagad
aron sa pagtabang og usa ka sakop o dili sakop diha sa inyong dapit.

Leksyon 16
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Ang Katuyoan sa mga 
Pakigsaad ug mga Ordinansa

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut sa unsa nga paagi nga ang paghimo og mga
pakigsaad ug pagdawat sa mga ordinansa makaimpluwensya sa iyang kinabuhi.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 11, Bunyag (62018); 12, Sakramento (62021); 13, Templo.

2. Paggunting og hagdanan gikan sa papel, o pag-andam sa pagdibuho niini diha sa
pisara, magbilin og luna diha sa ang-ang aron kasulatan.

3. Itudlo ang mosunod nga mga pakisayran nga balaan nga kasulatan: Enos 1:15–17;
Doktrina ug mga Pakigsaad 82:10; ikalima nga artikulo sa hugot nga pagtuo; Doktrina
ug mga Pakigsaad 84:19-22; Moses 6:58–59; Lucas 22:19-20.

4. Pag-andam og usa ka palid sa papel alang sa matag panaghisgutan nga pangutana 
nga naglakip sa pangutana, balaan nga mga kasulatan, ug mga kinutlo nga magamit 
sa matag usa.

5. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

6. Kon kini anaa sa iyong dapit, ipasundayag ang “Temples are for Eternal Covenants,”
diha sa Family Home Evening Video Supplement 2 (53277).

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Sa dili pa magsugod ang leksyon, itudlo ang mga pakisayran nga balaan nga kasulatan.
Hangyoa ang batan-on nga mga babaye nga mag-andam sa pagbasa niini nga balaan nga
mga kasulatan diha sa tukma nga mga bahin sa leksyon.

Tabangi ang batan-on nga mga babaye nga makakat-on kon unsa ka mahinungdanon 
ang hingpit nga pagsabut sa mga kasabutan nga atong gihimo sa uban. Sa paghimo niini,
hangyoa ang matag batan-on nga babaye sa paghanduraw nga usa ka tawo nagtanyag
kaniya og trabaho human sa klase tulo ka mga adlaw sa usa ka semana. Ang suweldo
dako, apan ang agalon nakigsabut lamang sa pagbayad kaniya sa matag panahon nga sila
makahimo.

Panaghisgutan • Buot ba kamo mosulod ngadto niini nga matang sa kasabutan? Ngano o ngano nga dili?

• Unsa ang inyong kinahanglan nga mahibaloan sa dili pa kamo mosulod ngadto sa usa
ka kasabutan uban sa lain nga tawo?

Itudlo nga diha sa bisan unsa nga kasabutan, kita kinahanglan magbaton og pagsalig sa
gikasabut nga tawo. Kita kinahanglan nga masayud nga kita makasalig sa lain nga tawo.

Kon Kita Modawat og mga Ordinansa sa Pagkapari, Kita Naghimo og Sagrado nga 
mga Pakigsaad

Ipasabut nga adunay usa ka tawo nga kita sa kanunay makasalig nga mohupot og usa ka
kasabutan. Kon kita mohimo og mga kasabutan uban niini nga tawo, kita nasayud nga
sila kanunay makiangayon ug dili gayud mopakyas. Ang mga kasabutan uban niini nga
tawo gitawag og mga pakigsaad, ug sila modala kanato og mga panalangin

sa walay katapusan nga bili. Kini nga tawo mao ang Ginoo.

Ipabasa sa gitudlo nga batan-on nga babaye ang balaan nga kasulatan sa Enos 1:15–17.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagpaila sa
magtutudlo

Balaan nga kasulatan
nga mga buluhaton
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Isulat ang pulong mga pakigsaad diha sa pisara. Unya basaha ang mosunod nga mga
kahulugan:

“Ang usa ka pakigsaad mao ang usa ka may bili ug maugdang nga kauyunan, kasabutan,
kontrato, o inuyunan nga saad tali sa Dios ug sa usa ka tawo o sa usa ka pundok sa pinili
nga mga tawo” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft,
1966], p. 166; italics added).

• Asa kita makakat-on sa mga kondisyon sa atong mga pakigsaad uban sa Langitnong
Amahan?

Itudlo nga ang balaan nga mga kasulatan naglakip sa daghan niini nga mga kasabutan.
Sila mipasabut unsa ang gipaabut sa Langitnong Amahan gikan kanato ug unsa ang
iyang gisaad kanato.

Ipabasa sa gitudlo nga batan-on nga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 82:10. Itudlo
nga ang atong pagdawat sa mga panalangin nag-agad sa atong pagtuman sa atong bahin
sa kasabutan. Kita makapaabut sa Langitnong Amahan nga masaligan sa hingpit.

Ipasabut nga daghan sa mga ordinansa sa pagkapari nagkinahanglan nga kita mohimo 
og mga pakigsaad uban sa Ginoo kon kita modawat sa ordinansa.

Isulat ang pulong mga ordinansa sa pisara.

• Unsa ang usa ka ordinansa?

Gamita ang mosunod nga kinutlo aron sa pagtabang sa batan-on nga mga babaye nga
makasabut unsa ang usa ka ordinansa.

“Ang usa ka ordinansa mao ang usa ka yutan-on nga simbolo sa usa ka espirituhanon nga
pagkatinuod. Kini usab sa kasagaran usa ka buhat sa pagsimbolo og usa ka pakigsaad o
kasabutan uban sa Ginoo” (John A. Widstoe, Priesthood and Church Government, rev. ed.
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], p. 348; italics added).

Mga hulagway Ipakita ang mga hulagway sa bunyag, sa sakramento, ug sa usa ka templo. Itudlo nga 
ang bunyag, ang sakramento, ug pagbugkos diha sa templo tanan nga mga ordinansa.
Kon kita modawat matag usa niini, kita nagpakita nga kita nakahimo og piho nga mga
kasabutan, o mga pakigsaad, uban sa Langitnong Amahan.

Himoa nga ang batan-on nga mga babaye nga may Moses 6:58–59 ug Lucas 22:19–20
mobasa niini nga balaan nga mga kasulatan. Itudlo sa unsa nga paagi nga ang simbolo 
sa mga ordinansa sa bunyag ug sa sakramento makatabang kanato sa paghinumdom sa
atong mga pakigsaad.

• Ngano nga ang mga pakigsaad ug mga ordinansa sa ebanghelyo gikinahanglan? 
Ngano nga kini dili lamang igo nga maningkamot nga mahimo nga maayo nga tawo?

Himoa nga ang batan-on nga babaye nga may Doktrina ug mga Pakigsaad 84:19–22
mobasa sa balaan nga kasulatan.

Itudlo nga ang matag pakigsaad ug matag ordinansa sa ebanghelyo alang sa atong
kaayohan. Ang paghupot sa mga pakigsaad ug pag-apil diha sa mga ordinansa
makatabang kanato nga makaandam sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Langitnong
Amahan. Ang paghimo niini nga mga pakigsaad, pagdawat sa sagrado nga mga
ordinansa, ug ang pagkamatinud-anon sa paghupot sa atong mga pakigsaad sama sa
pagkatkat og usa ka hagdanan nga sa katapusan makapabalik kanato ngadto sa atong
Langitnong Amahan.

Ipabasa sa usa ka batan-on nga babaye ang mosunod nga kinutlo. Samtang siya magbasa,
ipakita ang papel nga hagdanan o pagdibuho og usa ka hagdanan diha sa pisara.

“Sa diha nga si Jacob mipanaw gikan sa Beersheba ngadto sa Haran, siya adunay usa ka
damgo diin siya nakakita sa iyang kaugalingon diha sa yuta sa tiilan sa usa ka hagdanan
nga miabut ngadto sa langit diin ang Ginoo nagbarug ibabaw niini. Siya nakakita og mga
anghel nga misaka ug mikanaog niini, ug si Jacob nakaamgo nga ang mga pakigsaad nga
iyang gihimo uban sa Ginoo nga adunay mga ang-ang diha sa hagdanan nga siya sa
iyang kaugalingon kinahanglan mokatkat aron makaangkon sa gisaad nga panalangin—
mga panalangin nga makahimo kaniya sa pagsulod sa langit ug pagpakig-uban sa Ginoo”
(Marion G. Rommney, “Temples—The Gates to Heaven,” Ensign, Mar. 1971, p. 16).

Kinutlo ug talan-
awon o pisara

Pagtudlo sa
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Panaghisgutan Hisguti unsa nga mga pakigsaad nga mahimo nga isipon ingon nga mga ang-ang sa
hagdanan. Samtang ang batan-on nga mga babaye mohingalan sa mga pakigsaad, isulat
kini diha sa mga ang-ang sa hagdanan. Kini tingali makatabang sa pagsugyot nga ang
batan-on nga mga babaye maghunahuna sa mga pakigsaad nga gihimo kalabut sa mga
ordinansa sa pagkapari sama sa bunyag ug kumpirma, pag-ambit sa sakramento, pag-
orden ngadto sa pagkapari alang sa batan-on nga mga lalaki, pagtuga, ug celestial nga
kaminyoon. (Ikaw mahimo nga modangup ngadto sa Mosiah 18:8–10; Doktrina ug mga
Pakigsaad 20:37; 20:75-79; 84:33–34, 39–40; 132:6.)

Paghisgot sa unsa nga paagi nga ang pagdawat niini nga mga ordinansa ug pagpuyo
sumala ngadto sa mga pakigsaad makahimo kanato sa “pagsulod sa langit ug pagpakig-
uban sa Ginoo.”

Kita May Kapangakohan sa Paghupot sa mga Pakigsaad nga Atong Gihimo uban sa
Ginoo

Isilsil diha sa batan-on nga mga babaye nga kon kita mohimo og mga pakigsaad uban sa
Ginoo, kita mohimo og sagrado nga mga pakigsaad sa kanunay paghinumdom kaniya 
ug paghupot sa iyang mga sugo (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:77). Kon kita
nakahimo na sa mga pakigsaad uban sa Ginoo, kita may kapangakohan sa paghinumdom
sa atong mga saad ug sa paghupot kanila.

Isaysay ang mosunod nga kasinatian sa usa ka batan-on nga igsoon nga babaye nga taga-
Samoa.

“Human sa katapusan nga mga panudlo gikan sa akong obispo ug sa presidente sa istaka,
ako misulod sa templo. Unsa ka mahimayaon nga panalangin nga makasulod niana nga
balay! Ang akong mata, mga dunggan, ug kasingkasing miabli og dako sa pagtuhop sa
iyang mga pagtulun-an. Ako mibati sa katinuod sa matag pakigsaad nga ako mihimo
sulod sa matag unod ug bukog sa akong lawas. Ako mibati nga ako nagbarug diha 
gayud sa atubangan sa Ginoo matag panahon nga ako mohimo og mga pakigsaad uban
kaniya. . . . Kini nahimo nga tinuod ngari kanako nga ako sa tinuod ania sa kalibutan
apan wala niini” (Sipuao J. Matuauto, “The Glorious Moments,” Ensign, Ago. 1974, p. 64).

Hatagi og gibug-aton nga ang naghupot sa pagkapari kinsa nangalagad sa ordinansa sa
tinuod nagbarug alang sa Ginoo. Himoa nga ang batan-on nga babaye nga may ikalima
nga artikulo sa hugot nga pagtuo mobasa niini pagkusog.

Itudlo nga ang Langitnong Amahan nasayud sa mga pakigsaad nga atong gihimo. 
Tingali adunay mga higayon nga kita mobati nga kita nagbarug nga nag-inusura sa
pagpaningkamot sa paghupot sa atong mga pakigsaad. Apan ang Ginoo nahibalo kanato
ug anaa duol kanato diha sa atong mga paglimbasog sa pagpabilin nga matinud-anon.

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag sa usa ka unang pangulo sa Simbahan:

“Sa diha nga kita miadto ngadto sa mga tubig sa bunyag ug nagpakigsaad uban sa atong
Amahan sa Langit sa pag-alagad Kaniya ug mohupot sa Iyang mga sugo, Siya nagbugkos
usab sa iyang Kaugalingon pinaagi sa pakigsaad ngari kanato nga Siya dili gayud
mobulag kanato, dili gayud mobiya kanato ngadto sa atong mga kaugalingon, dili gayud
makalimot kanato, nga diha sa taliwala sa mga pagsulay ug mga kalisdanan, kon ang
tanan naghan-ay batok kanato, Siya anaa duol ngari kanato ug mopaluyo kanato. Kana
mao ang Iyang pakigsaad, ug . . . kita makalaum ngadto sa mga saad nga siya mihimo”
(George Q. Cannon, Gospel Truth, vol. 1, comp. Jerreld L. Newquist [Salt Lake City: Zion’s
Book Store, 1957], p. 170).

Paghisgot sa unsa nga paagi nga ang pagkahibalo nga ang Langitnong Amahan nakasaad
sa pagtabang kanato makapalig-on sa atong kahanas ug sa atong paningkamot sa
paghupot sa mga pakigsaad nga atong gihimo.

Ang Paagi nga Kita Naghupot sa mga Pakigsaad nga Atong Gihimo Makaimpluwensya
sa Dagan sa Atong mga Kinabuhi

Isaysay ang mosunod nga sugilanon sa pagpakita sa unsa nga paagi nga ang mga
pakigsaad nga gihimo sa usa ka batan-on nga babaye nakaimpluwensya sa iyang kinabuhi.

Mahimong Sundon o
Dili nga sugilanon

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Sa miagi nga mga tuig, usa ka batan-on nga babaye gibunyagan diha sa usa ka linaw duol
sa iyang panimalay. Samtang siya naglingkod nga basa ang sinina, ang iyang amahan
mipasabut ngadto kaniya nga ang iyang bunyag mao ang iyang una nga lakang padulong
ngadto sa celestial nga gingharian. Siya mitudlo kaniya nga siya kinahanglan gayud
mangandam alang sa ikaduha nga lakang sa iyang kinabuhi, ang pagtuga ug templo nga
kaminyoon. Siya dayon mipasabut pag-ayo nga sa diha nga siya mikumpirma kaniya,
siya makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Kini nga gasa makatabang kaniya sa mga
pakigsaad nga iyang gihimo.

Samtang siya gikumpirmahan, siya mihimo og usa ka hilom nga saad ngadto sa Ginoo
nga siya dili gayud mobuhat og bisan unsa nga makapugong kaniya paghimo sa ikaduha
nga lakang. Sa tibuok tuig sa iyang ka batan-on, sa iyang mga paghukom ug kon ang 
mga pagtintal kusog kaayo, siya nahinumdom sa iyang saad. Karon, sa paglabay sa 
mga katuigan, inahan sa unom ka mga anak, siya nahinumdom pag-usab unsa ka
mahinungdanon kadto nga saad sa pagtabang kaniya nga magpabilin nga takus sa
pagdawat sa pagtuga ug celestial nga kaminyoon ug pagsugod og usa ka walay
katapusan nga banay sa iyang kaugalingon.

Ang paghunahuna mahitungod sa mosunod nga mga pangutana makatabang sa batan-
on nga mga babaye nga makaamgo sa unsa nga paagi nga ang ilang mga kinabuhi
matandog pinaagi sa ilang mga pakigsaad uban sa Ginoo. Ikaw mahimo nga mangutana
sa batan-on nga mga babaye sa pagtubag ngadto sa matag usa sa tulo ka mga pangutana
diha sa usa ka panaghisgutan sa klase, o ikaw mahimo nga mobahin sa klase ngadto sa
tulo ka mga pundok ug mohatag og usa ka pangutana sa matag usa nga pundok aron sa
paghisgot ug sa pagtaho.

Ania ang mga pangutana, uban sa mga pakisayran nga balaan nga kasulatan, mga
kinutlo, ug mga hunahuna aron pagtabang kaninyo pagpangita sa mga tubag.

1. Sa unsa nga paagi nga ang dagan sa inyong kinabuhi matandog kon kamo dili mohimo
og mga pakigsaad? (Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 58:30; 132:7.) “Paghunahuna
og duha ka mga tawo, sila mahimo nga managsama diha sa punto sa pagkamaayo, 
sila mahimo nga managsama sa pagkamaayo og dungog, pagkamanggihatagon,
pagkamatinuoran ug pagkamakiangayon, apan ang usa nabunyagan ug ang lain wala.
Adunay dako nga kalainan tali kanila, kay ang usa anak sa Dios natubos pinaagi sa
pagtuman sa iyang mga balaod, ug ang lain nagpabilin diha sa kangitngit” (Joseph F.
Smith, Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1986], p. 97).

2. Sa unsa nga paagi nga ang dagan sa inyong kinabuhi matandog kon kamo mohimo og
mga pakigsaad apan wala mohupot kanila? (Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
1:14–15; 58:29; dangup ngadto sa pamahayag ni Elder Cannon.) Sa unsa nga paagi nga
ang kinabuhi lahi kon walay mga panalangin ingon nga gihulagway ni Elder Cannon?

3. Sa unsa nga paagi nga ang dagan sa inyong kinabuhi matandog kon kamo mohimo 
og mga pakigsaad ug magpabilin nga matinud-anon ngadto kanila? (Tan-awa sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 54:6; Mosiah 5:7,15.) “Ang Dios . . . tungod sa iyang gugma
alang kanato, mikanaog aron mohimo og mga pakigsaad uban kanato, aron nga kita
makalikay gikan sa pagkapakyas, gikan sa kasubo, gikan sa pagbasol, ug nga kita
mahimo nga mosaka ngadto sa hingpit nga gitas-on sa himaya nga gisaad ngadto
niadto kinsa matinud-anon ug molahutay ngadto sa katapusan” (ElRay L. Christiansen,
Taho sa Komperensya, Okt. 1972, p. 46; o Ensign, Ene. 1973, p. 51).

Paggamit sa Leksyon

Isugyot nga ang matag batan-on nga babaye mogamit sa higayon sa panahon sa
sakramento sa paghunahuna sa mga pakigsaad nga siya mihimo diha sa bunyag ug sa
paglaraw sa unsa nga paagi siya makahupot kanila sa labaw nga hingpit sa umaabut 
nga semana.

Mga pangutana ug
mga pakisayran

Leksyon 17
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Kaminyoon sa Templo—Gikinahanglan alang
sa Walay Katapusan nga Kinabuhi sa Banay

KATUYOAN Ang matag batan-on nga mga babaye makasabut nga ang templo nga kaminyoon
gikinahanglan sa walay katapusan nga kinabuhi sa banay.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 8, Usa ka Pangasaw-onon ug Pamanhonon, nahimutang diha sa katapusan
sa tamdanan nga basahon.

2. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

3. Kon kini aduna sa iyong dapit, ipakita ang “In This Holy Place,” diha sa videocassette
Come Unto Me (53146). Kon ang video gipasundayag, mahimo nga ikaw motudlo og
duha ka mga semana niini nga leksyon.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Ipakita sa batan-on nga mga babaye ang hulagway sa usa ka pangasaw-onon ug
pamanhonon. Isulat ang pulong kasal diha sa pisara ug hangyoa ang batan-on nga mga
babaye sa pagsug-yot og daghan nga tinagsa ka mga pulong kutob sa mahimo sa
paghulagway unsa ang gipasabut sa hulagway ug sa pulong kasal ngadto kanila. Isulat
dayon ang mga pulong diha sa pisara. Kini nga lista mahimo nga maglakip sa mga
pulong sama sa boda sa kasal, kalipay, singsing, kahangturan, rekomen sa templo, mga bulak,
mga kaabag sa pangasaw-onon, gugma, katakus, mubo nga lulinghayaw sa bag-ong kinasal,
seremonyas, mga gasa, mga higala, banay, pagtugot, ug salosalo sa kasal.

Papasa ang pulong kasal gikan sa pisara ug isulat ang pulong kaminyoon sa templo diha sa
iyang dapit. Ipasabut ngadto sa batan-on nga mga babaye nga adunay kalainan tali sa usa
ka kaminyoon sa templo ug usa ka kasaulogan sa kasal. Adunay daghan nga mga paagi 
sa pagsaulog og usa ka kasal, sama sa paghimo og salosalo sa kasal ug paghatag og mga
gasa. Apan ang kaminyoon sa templo usa ka sagrado nga seremonya—usa ka pakigsaad
tali sa pangasaw-onon, sa pamanhonon, ug sa Ginoo. Ang pangasaw-onon mopakigsaad
uban sa pamanhonon ug uban sa Ginoo; ang pamanhonon mopakigsaad uban sa
pangasaw-onon ug uban sa Ginoo; ug ang pangasaw-onon ug ang pamanhonon
mopakigsaad uban sa Ginoo. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pag-ila sa mga
pulong diha sa lista nga maghulagway og usa ka kaminyoon sa templo ug dili ang
kasaulogan sa kasal. Lingini kini nga mga pulong. Pangutan-a ang batan-on nga mga
babaye kon sila buot ba nga modugang og lain nga mga pulong ngadto sa lista.

Itudlo ang hulagway sa pangasaw-onon ug pamanhonon ug ipasabut nga ang usa ka
kaminyoon sa templo dili ipahigayon uban sa pasigarbo ug seremonyas nga sa kasagaran
nag-uban sa dagko nga mga kasal sa simbahan. Kini mahimo diha sa usa ka gamay, yano,
matahum nga lawak sa pagbugkos. Ang managkauban moluhod nga nag-atubang sa
banay ug suod nga mga higala kinsa naghupot og mga rekomen sa templo. Usa ka tawo
nga adunay pagtugot mobugkos kanila alang niini nga panahon ug sa kahangturan
mohatag kanila og tambag. Unya siya mopahigayon sa ordinansa sa pagbugkos.

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagsugyot og mga katarungan nga gihatag sa
mga batan-on nga dili buot magminyo diha sa templo. Sa ubos mao ang lista sa mga
katarungan nga gihatag sa mga batan-on. Sa dali hunahunaa ang matag usa kanila uban sa
klase ug ang bisan unsang lain nga mga sugyot nga ang batan-on nga mga babaye mohatag.

1. Ang uban wala makasabut sa ka mahinungdanon sa kaminyoon sa templo.

2. Ang uban nagminyo nga batan-on pa kaayo.
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3. Ang uban dili buot mosul-ob sa sagrado nga mga saput.

4. Ang uban dili takus (hugaw og kadungganan, wala maghupot sa Pulong sa Kaalam,
wala magbayad sa ikapulo, uban pa).

5. Ang uban nga mga ginikanan, mga sakop sa banay, mga kabanay, o mga higala kinsa
dili makahimo pagtambong sa kasal.

6. Ang uban nakigminyo sa usa ka dili sakop.

7. Ang uban wala makasiguro sa ilang gugma nga sila buot magminyo alang sa
kahangturan.

Karon hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagsugyot og mga katarungan nga
gihatag sa mga batan-on nga buot nga magminyo diha sa templo. Sa ubos mao ang usa 
ka lista sa pipila ka mga katarungan nga gihatag sa mga batan-on. Sa dali hunahunaa 
kini uban sa bisan unsa nga mga sugyot nga gihatag sa mga sakop sa klase.

1. Kini usa ka sugo sa Dios.

2. Ang Langitnong Amahan misaad og daghan nga mga panalangin ngadto niadto nga
kinsa magminyo diha sa iyang balay ug magpuyo sumala ngadto sa mga pakigsaad 
nga gihimo didto.

3. Kini mao lamang ang paagi nga ang usa ka bana ug ang usa ka asawa ug ang banay
magkahiusa sa umaabut.

4. Kini makahimo kanato sa pagpuyo sa atubangan sa Dios, sa labing taas nga ang-ang 
sa himaya diha sa celestial nga gingharian.

5. Ang mga ginikanan nagtudlo ug naghinaut og usa ka kaminyoon sa templo alang sa
ilang mga anak.

6. Mga higala giminyo diha sa templo.

7. Ang managtiayon nahigugma kaayo sa usag usa nga sila buot magkauban sa
kahangturan.

8. Matag kapikas makahibalo nga ang kapikas naghatag og bili sa ebanghelyo.

9. Matag kapikas makasiguro sa kapikas nga putli ug mahiyason.

Ang Kaminyoon sa Templo Usa ka Walay Katapusan nga Ordinansa

Sugilanon Basaha ang mosunod nga mga pamahayag ni Elder Bruce R. McConkie:

“Ang akong asawa ug ako adunay usa ka mahinungdanon nga panaghisgutan dili pa
dugay diin kami nag-ihap sa among mga panalangin. Among ginganlan ang daghan nga
mga butang nga miabut ngari kanamo, tungod sa Simbahan, tungod sa among banay,
tungod sa mahimayaon nga pagpahiuli sa walay katapusan nga kamatuoran nga miabut
niini nga panahon; ug unya siya mitapos sa panaghisgutan pinaagi sa pagpangutana niini
nga pangutana: ‘Unsa ang labing mahinungdanon nga panalangin nga sukad miabut
nganha sa imong kinabuhi?’

“Walay bisan usa ka gutlo sa pagduhaduha ako miingon, ‘Ang labing mahinungdanon
nga panalangin nga sukad miabut kanako mao nga niadtong ikanapulog tulo nga adlaw
sa Oktubre 1937 sa mga 11:20 sa buntag sa diha nga ako may kahigayunan sa pagluhod
diha sa Templo sa Salt Lake diha sa altar sa Ginoo ug midawat kanimo ingon nga usa ka
walay katapusan nga kauban.’

“Siya miingon, ‘Oo, ikaw nakalampos niana nga pagsulay.’

“Ako nagtuo nga ang labing mahinungdanon nga bugtong nga butang nga gibuhat ni
bisan kinsa nga Santos sa Ulahing Adlaw dinhi niini nga kalibutan mao ang pagminyo 
sa matarung nga tawo, diha sa husto nga dapit, pinaagi sa husto nga pagtugot; ug unya
niana—kon sila nabugkos na pinaagi sa gahum ug pagtugot nga gipahiuli ni Elijah ang
propeta—ang labing mahinungdanon nga nagpabilin nga butang nga angay buhaton ni
bisan kinsa nga Santos sa Ulahing Adlaw mao ang pagpuyo nga ang mga kasabutan o
mga kondisyon sa pakigsaad nga sa ingon gihimo lig-on ug masangputon karon ug sa
kahangturan” (“Agency or Inspiration?” New Era, Ene. 1975, p. 38).
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Ipasabut nga ang gahum nga nagbugkos sa usa ka lalaki ug babaye sa kahangturan mao
ang pagkapari. Kon ang usa ka tawo nagminyo diha sa templo, sila mohimo og usa ka
pakigsaad, o saad, pinaagi sa gahum sa pagkapari ngadto sa ilang Amahan sa Langit nga
sila magpuyo sa matarung nga mga kinabuhi ug maghupot sa iyang mga sugo. Ang ilang
Amahan sa Langit mopakigsaad nga sila, uban sa ilang mga anak, magkahiusa ingon nga
usa ka banay hangtud sa kahangturan. Ang Langitnong Amahan usab mosaad sa
magtiayon sa daghan nga uban nga mga panalangin kon sila matarung ug mohupot sa
iyang mga sugo.

Panaghisgutan • Ngano nga ang mga pagminyo sa matarung nga tawo, diha sa husto nga dapit, pinaagi
sa husto nga pagtugot mao ang bugtong mahinungdanon nga butang nga mahimo sa usa
ka tawo niini na kinabuhi?

• Unsa ka mahinungdanon ang kaminyoon?

• Ngano nga ang Langitnong Amahan nagpaabut nga ang iyang anak nga mga lalaki 
ug anak nga mga babaye magminyo diha sa templo?

• Aduna bay lain nga gahum gawas sa pagkapari nga makabugkos sa usa ka lalaki ug
babaye sa kahangturan?

• Sa unsa nga paagi nga ang kaminyoon sa templo makatabang sa usa ka bana ug asawa
nga mouswag sa kahangturan?

• Kon ang usa managtiayon giminyo pinaagi sa sibil nga pagtugot, ang kontrata ba sa
kaminyoon may kalig-unan hangtud sa kahangturan? Ngano o ngano nga wala?

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan nagmando sa iyang anak nga mga lalaki ug anak
nga mga babaye nga magminyo diha sa templo. Si Presidente Kimball miingon, “Pinaagi
lamang sa celestial nga kaminyoon nga ang usa makakaplag sa higpit nga agianan, ang
pig-ot nga agianan. Ang mahangturon nga kinabuhi dili maangkon sa lain nga paagi. Ang
Ginoo tino kaayo ug piho kaayo mahitungod sa butang sa kaminyoon” (“Marriage—The
Proper Way,” New Era, Peb. 1976, p. 6). Sa pagpadayon ingon nga usa ka bana ug asawa
hangtud sa kahangturan, ang managtiayon kinahanglan gayud maminyo pinaagi sa
pagtugot sa pagkapari diha sa balay sa Ginoo ug unya magpuyo sumala ngadto sa mga
pakigsaad nga ilang gihimo didto sa templo.

Karon Mao ang Panahon sa Pagpangandam alang sa Kaminyoon sa Templo

Basa ug paghisgot sa mosunod nga duha ka mga kinutlo gikan sa miagi nga mga
Presidente sa Simbahan:

“Ako nagtuo nga walay mga batan-on nga Santos sa Ulahing Adlaw nga lalaki o babaye
nga motalikod sa bisan unsa nga mga makatarunganon nga paningkamot sa pag-adto
ngadto sa balay sa Ginoo sa pagsugod og kinabuhi nga magkahiusa. Ang mga panumpa
sa kaminyoon nga nahitabo dinhi niining balaan nga dapit ug ang sagrado nga mga
pakigsaad nga gihimo alang karon ug sa kahangturan mao ang panagang batok sa
daghan nga mga pagtintal sa kinabuhi nga ingon og mobungkag sa mga panimalay ug
moguba sa kalipay.

“Ang mga panalangin ug mga saad nga moabut gikan sa pagsugod sa kinabuhi nga
gihiusa, alang karon ug sa kahangturan, diha sa usa ka templo sa Ginoo, dili maangkon sa
bisan unsang lain nga paagi ug ang takus nga mga batan-on nga Santos sa Ulahing Adlaw
nga mga lalaki ug mga babaye kinsa nagsugod sa kinabuhi nga gihiusa makakita nga ang
ilang walay katapusan nga panagkauban ubos sa walay katapusan nga pakigsaad nahimo
nga tukuranan diin diha gitukod ang kalinaw, kalipay, hiyas, gugma, ug sa ubang tanan
nga walay katapusan nga mga kamatuoran sa kinabuhi, karon ug sa umaabut” (Heber J.
Grant, “Presidents of the Church Speak on Temple Marriage,” New Era, Hunyo 1971, p. 8).

“Karon, ang mga binhi sa usa ka malipayon nga kaminyoon gipugas diha sa pagkabatan-
on. Ang kalipay wala mosugod sa altar; kini nagsugod sa panahon sa kabatan-on ug
pagpangulitawo. Kini nga mga binhi sa kalipay gipugas pinaagi sa inyong kahanas sa
pagbansay sa inyong mapugsanon nga nagdilaab nga pagbati. Ang kaputli kinahanglan
mao ang labaw nga hiyas taliwala sa atong mga batan-on. Dinhi niini nga Simbahan
adunay usa lamang ka sumbananan. Kini alang ngadto sa batan-on nga mga lalaki ingon
usab ngadto sa batan-on nga mga babaye. Kon kamo mosunod niana nga sumbanan—sa

Mga kinutlo ug
panaghisgutan

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagtudlo sa
magtutudlo
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pagkatinuod, kon kamo maminaw ngadto sa mga pag-aghat sa inyong kaugalingong
tinuod nga kasingkasing—kamo makakat-on nga ang kahanas sa panahon sa kabatan-on
ug ang pagtuman uban ang usa ka sumbanan sa pagkamaayo og dungog mao ang
tinubdan sa madungganon nga pagkalalaki, ang korona sa matahum nga pagkababaye,
ang katukuran sa usa ka malipayon nga panimalay, ug usa ka kapasikaran nga butang
ngadto sa kalig-on ug pagkawalay katapusan sa kaliwatan.

“Ang pagkadili higpit diha sa pagkabatan-on ingon og usa ka kinaugalingon nga pagpili
nga kinahanglan gayud nga pagabayaran diha sa pagkatigulang. Kawhaan, katloan, kap-
atan ka mga tuig sukad karon, kamo kinahanglan mobayad niini. Ang kahanas ug kaputli
mga binhi usab nga gipugas nga mobayad og dako nga bahin sa umaabut nga mga tuig
sukad karon, ug kana nga mga tuig dali nga manglabay—o, dali kaayo” (David O. McKay,
“The Choice of an Eternal Companion,” Improvement Era, Abr. 1965, p. 285).

Hingpit nga Kalipay Moabut ngadto sa usa ka Batan-on nga Babaye pinaagi sa
Kaminyoon sa Templo

Sugilanon Basaha ang mosunod nga sugilanon:

“Kining tanan nagsugod nianang una nga Domingo sa Marso. O nagsugod kaha dinhi?
Ako nagtuo nga kini sa pagkatinuod walay sinugdanan, tungod kay si Karen, Emily, 
ug ako suod kaayo nga mga higala sa kahangturan. Bisan kon magsaulog sa adlaw nga
natawhan ug paggansilyo og sama nga mga pitaka diha sa Primarya ingon nga bata 
nga mga babaye o pagmartsa diha sa pundok sa nagbansaybansay ug magtinagurha o
magtinagutlo nga magsabut sa paglingawlingaw sa sekondarya nga tulunghaan, ang
among hilabihan nga kalahi nga mga pagkatawo ingon og mihingpit sa usag usa, ug
sulod sa 15 ka mga tuig kami sa tinuod dili mabulag.

“Human sa pagdawat og diploma sa sekondarya nga tulunghaan, hinoon, ang
kahimtang, misugod pagkausab diha sa among malipayon nga panag-uban. Si Karen ug
Emily mipuyo sa panimalay ug mitambong og unibersidad, samtang ako mipuyo tulo ka
mga takna ang gilay-on gikan sa usa ka gamay nga dormitoryo sa kolehiyo uban sa lima
ka mga tawo nga ako wala makaila. Human sa paglahutay og hilabihan nga panag-uban,
kami naghunahuna unsa ang mahimo sa pipila ka mga milya nga gilay-on ngadto sa
among mahinungdanon nga panaghigala. Apan kami sa wala madugay nasayud. . . . 

“Ako nakamatikod nga ang among talagsaon nga pagbinayloay og hunahuna nawala,
apan ako sa gihapon nakugang usa ka adlaw niana sa akong pag-abli sa akong mga sulat
ug nakakita og usa ka pahibalo sa kasal gikan kang Emily. Labaw pa gani ang akong
katingala nga wala ang pulong nga templo diha sa pahibalo.

“Ako midali pagpauli niana nga pagkatapos sa semana ug milahos ngadto sa balay ni Emily.
Didto kami nagsulti—nagsulti ingon og hapit kami makalimot nga kami adunay walay
katapusan nga panaghigalaay. Siya nakaila lamang ni Ted sulod sa duha ka mga bulan, apan
siya mao ang labi nga ambongan, utokan, inila nga tawo sa tulunghaan. Sila mohuman sa
pagtungha sa kolehiyo, ug unya si Ted mopadayon sa pagkuha og pagkadentista. Ang iyang
mga ginikanan miuyon na sa pagtabang kanila uban sa mga galastohan, aron walay suliran.
Human siya makadawat og diploma, si Emily mikomedya, ang tanan nilang buhaton mao
lamang ang paglingkod ug pagkahig sa salapi.

“Sa makausa ako misugod sa pagbati og kasuod ngadto ni Emily, nga sa kalit, ako
nakadungog sa akong kaugalingon nga natingala ngano nga walay hisgot og templo sa
iyang pahibalo. ‘Oo, kami dili makasulod sa templo,’ siya miingon, ang iyang tabian nga
kinaiya wala kaayo motabon sa kabalaka nga akong namatikdan. ‘Usa pa si Ted usa ka
Baptist, ug gawas pa, kami buot nga maminyo didto sa dapit nga balay bakasyonanan sa
iyang mga ginikanan ug mosulat sa among kaugalingon nga seremonya. Ang usa ka kasal
kinahanglan usa ka kinaugalingon ug makahuluganon, dili lamang sama nga mga pulong
alang sa tanan. Si Ted magpasakop sa Simbahan sa umaabut nga adlaw. Apan kon bisan
siya dili, ang akong papa dili sakop ug kini wala makapahunong sa akong inahan gikan
sa pagkaaktibo. Kini dili usab makapahunong kanako.’

“Sa pagkahuman ni Emily sa iyang maayo nga pagkabansay nga mubo nga pakigpulong,
ang iyang pagdumili nakahimo og usa ka babag tali kanamo pag-usab. Unsa ang akong
ikasulti? Human sa pipila ka mga gutlo nga hunong hunong nga pagkasulti sa
pagpaningkamot nga mahupay ang kagil-as, ako nanamilit.”

Leksyon 18
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Hunonga ang sugilanon ug ipahunahuna sa batan-on nga mga babaye kini nga
pangutana:

• Kon kamo ang mga higala ni Emily, unsa ang inyong isulti ngadto kaniya?

Ipadayon ang sugilanon:

“Tulo ka mga semana ang milabay ako mitambong sa kasal ni Ted ug Emily sa balay
bakasyonanan. Sukwahi sa akong gipaabut, kini usa ka makapatingala nga hitabo—bisan
dili relihiyoso sa bisan unsa nga paagi. Silang duha mibasa og balak ngadto sa usag usa
alang sa seremonya, samtang ang usa ka plawta gipatingog og hinay sa luyo. Pagkahuman
dihay sayaw, may “punch” alang kanamo nga mga Mormon ug bino alang sa uban. Ang
mga ginikanan ni Ted hilabihan ka adunahan, ako makasulti, ug sila lamang ang naglaraw
sa tibuok kasal. Sila mahinamon nga nalipay sa ilang bag-o nga umagad nga babaye (ug
tingali mikuha usab og gamay nga bino). Apan ako nakamatikod sa inahan ni Emily nga
nagpula nanghubag nga mga mata—ingon og siya naghilak sa hilabihan. Ang mga inahan
ingon gayud niana—ilabina kon kini mao ang ilang bugtong anak.

“Makapahibulong kaayo, si Emily nagpadayon pagkaaktibo sa Simbahan. Uban sa tanan
niyang buluhaton sa tulunghaan ug mga katungdanan sa kaminyoon, siya matinud-anon
nga mitambong sa iyang mga tigum ug usab nag-alagad ingon nga usa ka luyoluyo nga
tig-atiman sa mga basahon. Siya ug si Ted nagpuyo sa usa ka balay paabangan diha sa
among purok ug ako kanunay nga makakita kaniya. Siya kanunay nga mohatag kanako
og madasigon nga mga taho sa kaminyoon ug misulti unsa ka maayo si Ted ngadto
kaniya. ‘Kaanindot sa kinabuhi,’ ako naghunahuna.

“Unom ka mga bulan ang milabay si Karen naminyo sa usa ka nahibalik nga misyonaryo
kinsa bag-ong nahuman sa iyang lisensyatura (master’s degree) sa edukasyon. Sila naminyo
didto sa Templo sa Logan, mao nga ako wala makaadto, dayag lamang. Apan ako
mitambong sa salosalo diha sa among hawanan sa kultural, ug kini maanindot kaayo. . . . 

“Ako kanunay nga makigkita ni Emily karon, moadto sa simbahan nga masilakon sa
kalipay ug mahinamon mahitungod sa iyang tanan nga gibuhat. ‘Wala gayuy suliran,’ 
siya miingon. ‘Siya dili higpit. “Ikaw moadto sa imong simbahan ug ako moadto sa ako.”
Lamang siya dili moadto sa iyang simbahan.’ Apan sa sulod sa akong hunahuna ako
makakita ni Emily sa diha nga kami mga bata pa: nag-ampo sa iyang dili sakop nga amahan
nga mao ang mobunyag kaniya, naghunahuna kon modala ba ang iyang papa ngadto sa
salosalo sa Primarya alang sa amahan ug anak nga babaye, naninguha nga magpakaaron-
ingnon nga kini dili igsapayan kon siya modula og “golf” kay sa pagtambong sa iyang
gradwasyon sa seminary. Apan unya ang pagkabata usa lamang ka gamay nga bahin sa
kinabuhi. Unsa ang kalainan nga mahimo niini sa umaabut nga adlaw?

“Si Karen ug si Emily, sa gihapon mag-uban sa paghimo og mga butang, nakabaton og
batang masuso nga mga babaye sulod sa usa ka semana ang kal-ang sa usag usa. Ako
midala og rosas nga sinina ngadto sa gamay nga anak nga babaye ni Emily ug sa hingpit
nakagusto kaniya. Ang inahan ni Karen misulti didto sa Simbahan usa ka adlaw niana
nga si Karen, si David, ug ang ilang gamay nga bata nga si Melissa moabut ug siya
mapanalanginan diin ang apohan nga lalaki ug ang tanan nga tulo ka minahal nga
magulang nga igsoon nga mga lalaki ni Karen makaapil sa alirong.

“Unya miabut ang unang Domingo sa Marso. . . . 

“Samtang ako naglakaw . . . ngadto sa kapilya, akong nasugatan si Emily ug ang iyang
batang masuso diha sa pasilyo. Kini mao ang iyang unang higayon sa pagbalik sa
simbahan sukad sa pagkatawo ni Julie. Kami nagsultihanay sulod sa usa ka gutlo ug 
unya misulod sa kapilya. Si Emily ug ang iyang inahan naglingkod diha sa laray sa 
akong atubangan. . . . 

“Diha sa mga laray sa mga ulo ug mga abaga nga akong nakita gikan sa akong
nahimutangan diha sa ikaupat nga laray gikan sa akong likod, ako nakapasiplat ni 
Karen ug sa iyang banay nga mipuno sa tibuok taliwala nga lingkuranan. . . . 

“Human sa mga awit ug mga pahibalo ug human kami makaambit sa sakramento, si
Obispo Edwards mibarug sa atubangan sa pulpito ug miingon, ‘Karong hapuna kita
adunay usa ka talagsaon nga buluhaton. Ako nasayud nga kadaghanan kaninyo nakaila
ni Karen Evans sukad nga siya usa pa ka gamay nga batang babaye.’ Si Emily mitan-aw
kanako ug mituyo pagkidhat, apan unya miliso sa iyang ulo ngadto sa atubangan nga



89

walay lihoklihok samtang ang obispo mipadayon pagsulti. ‘Oo, karon nga hapon si
Karen, karon Karen Sanders, midala sa iyang kaugalingon nga gamay nga batang babaye
aron makadawat og ngalan ug usa ka panalangin gikan sa iyang bana. Miapil diha sa
alirong mao ang iyang amahan ug igsoon nga mga lalaki.’

“Samtang ako nagtan-aw kang David nga mikuha sa iyang gamay nga batang babaye
gikan ni Karen ug midala kaniya nga mainampingon ngadto sa atubangan, ako nakakita
sa kilid nga bahin ni Emily. Mga luha dali nga mipuno sa iyang asul nga mga mata ug
miagas sa iyang nawong ngadto sa humok nga ulo ni Julie. Ang iyang mga abaga kusog
nga mikurog samtang iyang giumod ang iyang ulo sa liog sa iyang batang masuso. Ang
inahan ni Emily sa malumo mibutang sa iyang bukton libut sa iyang nag-uyog-uyog 
nga mga abaga, ug ako nakakita nga siya, usab, naghilak. Si Emily mitan-aw, ug ako
nakadungog sa iyang hingos diha usa ka walay paglaum nga honghong, ‘O, Mama! 
Kinsa ang mopanalangin sa akong batang masuso?’

“ ‘Ako mopanalangin kanimo, Melissa, uban sa usa ka maayo nga salabutan ug panglawas,’
ako nakadungog ni David Sanders misulti sa atubangan sa lawak, ‘ug nga ikaw magpuyo 
og usa ka matarung nga kinabuhi, nga kon ang panahon moabut, ikaw makakita og usa ka
pinili nga anak nga lalaki sa Amahan sa Langit, usa kinsa nagpasidungog sa iyang pagkapari
ug kinsa modala kanimo ngadto sa templo sa Ginoo aron pagabugkuson ngadto kaniya
alang sa kahangturan.’ Sa tibuok panalangin ug sa nahibilin nga panahon sa tigum, ang
panyo sa batang masuso ni Julie natumog sa iyang mga luha.

“Ug karon, bisan og usa ka tuig na ang milabay . . . sa bisan unsa nga higayon . . . ako
makakita og usa ka inahan ug bata lamang, adunay mosakmit sa akong kasingkasing. 
Kay ako kanunay nga makakita ni Emily” (Carolyn White Zaugg, “I Keep Seeing Emily,”
New Era, Hunyo 1975, p. 26–29).

Panapos

Kinutlo Basaha ang mosunod gikan sa usa ka pakigpulong ni Elder Boyd K. Packer. Ikaw mahimo
usab nga mohimo og usa ka kopya niini nga pamahayag alang sa matag batan-on nga
babaye.

“Ako naghulagway kaninyo nga moadto ngadto sa templo aron bugkuson alang karon ug
alang sa tanan nga kahangturan. Ako naghinamhinam sa pagpakigsulti nganha kaninyo
mahitungod sa sagrado nga ordinansa sa pagbugkos, apan kini dili nato mahimo gawas
nianang sagrado nga mga bongbong. Ang talagsaon nga matang sa tanan nga gitugyan
ngari kanato diha sa altar sa kaminyoon hilabihan ka maanindot nga kini takus sa tanan
nga mga paghulat ug sa tanan nga pagpakigbatok sa pagtintal. . . . 

“Apan kini dili mao ang katumanan sa sugilanon sa gugma. Diha sa basahon, o sa dula,
diha sa entablado, ang kurtina dinhi magpaubos. Apan kini dili mao sa tinuod nga
gugma. Kini dili mao ang katapusan—mao lamang ang sinugdanan” (Eternal Love [Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1973], p. 20).
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Kinaugalingon nga mga Talaan

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makaamgo sa kamahinungdanon sa paghimo og usa ka
kinaugalingon nga talaan.

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og usa ka kopya sa matag duha ka mga pundok sa mga pangutana nga
makita sa sinugdanan sa leksyon. Ilakip ang mga pakisayran nga balaan nga kasulatan
apan dili ang mga tubag.

2. Pag-andam sa pagsulti sa batan-on nga mga babaye mahitungod sa usa sa imong mga
katigulangan ug sa unsa nga paagi nga kini nga tawo nakaimpluwensya sa imong
kinabuhi; o pagdapit og usa ka bisita, kinsa gitugutan sa imong mga magtatambag sa
pagkapari, nga mosulti sa klase mahitungod sa usa ka katigulangan.

3. Pag-andam og usa ka ighahatag nga basahon sa mga kinutlo sa katapusan sa leksyon
nga ihatag ngadto sa matag sakop sa klase.

4. Pagtudlo og duha o tulo ka batan-on nga mga babaye sa pagsulti sa mubo mahitungod
sa usa sa ilang mga apohan o mga ginikanan sa mga apohan ug sa unsa nga paagi nga
kini nga tawo nakatandog sa ilang mga kinabuhi.

5. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga balaan nga 
mga kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo sa imong gusto.

6. Tan-awa ang katapusan sa leksyon alang sa usa ka mahimo nga sundon o dili nga
kalihokan sa kasaysayan sa banay.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Langitnong Amahan Nagsugo sa Iyang mga Anak sa Paghupot og Kinaugalingon

nga mga Talaan

Mubo ng eksamen Bahina ang klase ngadto sa duha ka mga pundok. Siguroha nga ang matag pundok
adunay balaan nga mga kasulatan ug usa ka lapis. Hatagi ang usa ka pundok sa mga
pangutana ug mga pakisayran nga balaan nga kasulatan alang sa pundok A sa ubos ug
ang sama gihapon sa pundok B. Hatagi og mga lima ka mga gutlo ang batan-on nga mga
babaye sa pagtubag sa mga pangutana.

Mga Pangutana—Pundok A

1. Kinsa ang nagtala sa una nga kasayuran diha sa usa ka basahon sa handumanan?
(Moses 6:5–8.)

2. Hinganli ang duha ka lain nga mga propeta sa Daang Tugon kinsa naghupot og
basahon sa handuman. (Moses 6:45–46; Malaquias 3:16.)

3. Kon ang mga ordinansa sa pagkapari, sama sa bunyag ug kaminyoon sa templo
gipahigayon, asa tipigi ang mga talaan? (Doktrina ug mga Pakigsaad 128:7.)

4. Unsa ang usa ka katarungan nga maghupot og usa ka inadlaw nga talaan o
kinaugalingon nga kasaysayan? (2 Nephi 25:23.)

5. Sa diha nga si Kristo nagpakita ngadto sa mga Nephite, siya nakahibalo nga ang uban
nga mahinugdanon nga mga hitabo wala ikasulat diha sa ilang mga talaan. Unsa ang
iyang gisugo sa mga katawhan nga buhaton? (3 Nephi 23:6–13.)

Mga tubag alang sa Pundok A

1. Adan

2. Enoch ug Malaquias
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3. Sa yuta ug sa langit

4. Sa pagdani sa atong mga anak sa pagtuo kang Kristo

5. Sa pagsulat sa mga hitabo nga wala nila ikatala

Mga Pangutana—Pundok B

1. Sa unsa nga paagi nga kita masayud nga si Jesus usa ka kaliwat ni David ug Abraham?
(Mateo 1:1.)

2. Ngano nga si Nephi ug ang iyang igsoon nga mga lalaki mibalik ngadto sa panimalay
ni Laban? (1 Nephi 3:1–4.)

3. Ngano nga si Nephi naghupot og usa ka talaan sa iyang kinabuhi sa diha nga siya 
ug ang banay sa iyang amahan mibiya sa Jerusalem ug mipanaw ngadto sa America? 
(1 Nephi 1:1–3.)

4. Kinsa ang nagtudlo kang Adan ug sa iyang mga anak unsaon sa paghupot og usa 
ka basahon sa handumanan? (Moses 6:46.)

5. Sa unsa nga paagi nga si Abraham nakaangkon og kahibalo sa mga katungod sa
pagkapari ug sa paglalang? (Abraham 1:31.)

Mga Tubag alang sa Pundok B

1. Kini nga kasayuran natala diha sa Bibliya.

2. Sa pagkuha sa mga talaan sa mga Judeo ug sa kasaysayan sa kagikanan sa ilang mga
katigulagan.

3. Tungod kay siya adunay usa ka kahibalo sa pagkamaayo ug sa mga misteryo sa Dios.

4. Sila gitudloan pinaagi sa kamot sa Ginoo.

5. Kini gisulat diha sa mga talaan sa iyang mga amahan.

Panaghisgutan Himoa nga ang matag pundok motaho sa mga tubag ngadto sa ilang pundok sa mga
pangutana ngadto sa klase. Human ang batan-on nga mga babaye makahatag sa ilang
mga tubag ngadto sa mubo nga eksamen, hangyoa ang tibuok klase sa pagtubag ngadto
sa mosunod:

• Unsa nga matang sa kasayuran ang gitipigan ni Moses, Nephi, ug Abraham diha sa
ilang mga basahon sa handumanan? (Ang mga ngalan sa mga sakop sa banay,
mahinungdanon nga mga hitabo, kinaugalingon nga mga pagpamatuod, mga panagna 
sa mga butang nga moabut, mga panalangin nga ilang nadawat gikan sa ilang Amahan 
sa Langit, ug mga sugo nga ilang nadawat.)

• Ngano nga mahinungdanon ang paghupot og usa ka kinaugalingon nga talaan?
(Pinaagi sa usa ka kinaugalingon nga talaan, ang usa ka tawo makapaambit uban sa 
iyang mga kaliwatan sa mga hitabo sa iyang kinabuhi, sa iyang pagpamatuod, sa iyang
hunahuna ug mga pagbati, ug usa ka talaan sa mga panalangin sa Langitnong Amahan
ngadto kaniya.)

• Sa unsa nga paagi nga kamo nasayud nga ang Langitnong Amahan buot nga kamo
maghupot og usa ka talaan sa inyong kinabuhi? (Sukad sa sinugdanan sa panahon, siya
misugo sa iyang mga anak sa paghupot og kinaugalingon nga mga talaan sa ilang mga
kinabuhi. Ug ang bag-o nga mga propeta nag-awhag kanato sa paghimo og inadlaw nga
mga talaan sa atong tibuok kinabuhi.)

Mga Talaan sa Kaliwatan Makadala og Hingpit nga Kalipay ug Kalig-on

Sugilanon Basaha o isaysay ang mosunod nga dili tinuod nga sugilanon:

“Ang Dungganan nga Uyoan nga si Benjamin namatay sa mokapin na og 30 ka mga tuig
ug ang iyang uban nga mga kabtangan giputos diha sa usa ka karaan nga kaban didto sa
balay sa umahan sa lawak sa atup.

“ ‘Ako nahibulong ngano nga si Lolo mihipos [sa mga butang sa Dungganan nga Uyoan]
sulod niining daghan nga mga katuigan,’ si John nagbagulbol samtang siya mitabang
pagpili niini uban sa iyang inahan ug igsoon nga babaye. Si Lolo namatay pipila ka



92

semana ang milabay ug si Jennie Lynn, ang iyang bugtong buhing anak nga babaye, ug 
sa iyang duha ka mga anak miabut aron paglimpyo sa karaan nga panimalay sa banay.

“Si John milabay sa usa ka walay porma nga panapton nga delana nga kalo ngadto sa usa
ka dako nga baril diha sa taliwala sa lawak. Uy, naghunahuna ba kamo kon aduna bay
dangan sa inyong kahoy sa banay nga nagkutkot sa iyang mga gamot? Ang akong buot
ipasabut, alang sa unsa nga gihipos nila kining tanan nga mga biya? Tan-awa kining daan
nga guba nga basahon pananglitan: Pamela, or Virtue Rewarded. Pastilan!”

“ ‘Kana,’ tubag nga malinawon sa iyang igsoon nga babaye nga si Alice, ‘usa ka kopya sa
unang Ingles nga nobela nga sukad masukad gisulat. Palihug ibutang kini nga
mainampingon diha sa kahon.’

“ ‘O, unsa ang mahitungod niini? Usa ka kwaderno may bahin nga nagamit? Kinsa ang
anaa sa maayo nga panghunahuna ang mohipos niana? . . . ’

“Si Jennie miduol ug mitan-aw sa kwaderno nga gigunitan ni John. . . . 

“ ‘Makabasa ba ikaw unsa ang gisulti niini?’ Si Alice nangutana, nga miapil sa iyang
inahan ug sa igsoon nga lalaki.

“ ‘Sayon,’ Si John mitubag samtang siya milingkod ug misugod sa pagbasa, naglaktaw 
og mga pahina matag karon ug unya.

“Mayo 4, 1888 . . . 

“ ‘Hala, kini ingon og usa ka talaadlawan o usa ka inadlaw nga talaan o uban nga butang!’

“Mayo 4, 1888: Si Mama mitago pag-usab sa akong biyolin diha sa kaban karong buntaga.
Siya miingon nga kini makalangan kaayo kanako sa dili pa ako makagatas sa mga baka.
Siya husto, sa akong hunahuna. Kini usa ka maayo nga butang nga ang uban nga batang
lalaki labaw nga makugihon kay kanako o kami dili makahimo sa pagpakaon kanamong
walo gikan niining pipila ka mga ektarya sa yuta. Kon buhi pa unta si Papa tingali og
maarang-arang unta ang among kahimtang.

“Septyembre 3, 1888: Si G. Carter misulti ni Mama karon nga siya mitudlo kanako sa
tanan nga iyang nahibaloan ug ako nagkinahanglan og magtutudlo nga motudlo og
labaw pa. Adunay usa ka Sister Kendall sa Coalville kinsa unta nakapasundayag sa usa 
ka higayon uban sa orkestra sa Philadelphia sa wala pa magpasakop sa Simbahan ug
mibalhin ngadto sa kasadpan. Si Mama misaad nga ako makahangyo kaniya kon siya
moisip kanako nga usa ka tinun-an. Ang bugtong suliran mao kon pila ang iyang
ipabayad sa mga leksyon. Ako gitugutan sa pag-atiman sa mga manok ug motipig sa
halin sa mga itlog aron ibayad sa akong pagtuon og musika. . . . 

“Abril 8, 1892: Ako nakaamgo karon nga adunay tulo ka mga butang nga akong
gihigugma labaw sa tanan: ang Ginoo, ang akong banay, ug ang akong musika. Ug ako
karon nasayud nga ang gugma sa usa ka butang dili makasumpo sa paghigugma sa lain
nga usa. Kon silang tanan maayo nga mga butang, silang tanan magkauban.

“Disyembre 1, 1892: Gabii na kaayo, apan ako dili makatulog. Ako nagkopya og musika sa
tibuok gabii uban sa tabang ni Mama. Ako gisultihan sa pag-adto ngadto sa Salt Lake aron
sa pag-awdisyon alang sa usa ka luna uban sa orkestra sa teritoryo. . . . 

“Marso 5, 1893: Human sa pipila ka mga semana sa pagbansaybansay nga gisagulan uban
sa daghan nga mga pag-ampo, ako miadto ngadto sa Salt Lake ug nagpa-awdisyon. Si G.
Dean, ang tigdumala, miingon kanako nga ako ang labing maayo nga biyolinista nga 
iyang nadungog sa kasadpan sa Denver. Tingali dili kaayo daghan nga taga-kasadpan 
sa Denver ang iyang nadungog, apan si Mama nalipay sa diha nga ako misulti kaniya. 
Ako kinahanglan nga moadto sa Denver alang sa ensayo sayo sa tinglaglag, ug ako
makakuwarta og igo-igo alang sa akong kaugalingon ug makahatag og gamay alang kang
Mama ug sa uban. Domingo diha sa tigum sa sakramento ako kinahanglan mopasundayag
sa pinili nga Mozart nga akong nakat-unan alang sa panahon sa mga pagpili.

“Marso 11, 1893: Ngano nga kini nahitabo karon? Ngano nga karon lamang niini nga
bahin sa akong kinabuhi? Human sa tigum sa sakramento niana nga Domingo, si Obispo
Reynolds mitawag kanako ngadto sa iyang buhatan ug nangutana kanako kon unsa ang
gisangputan sa pagpili. Ako misulti kaniya nga ako gidawat, ug siya nangutana kanako
kon ako makabiya ba sa orkestra sulod sa duha ka mga tuig. Siya mipasabut ngari kanako
nga sa dili pa ako mosugod sa pagpangita og salapi, adunay lain pa nga ako nakautang sa
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Ginoo. Sa walay pagduhaduha, diha sa iyang hunahuna nga kini mao ang kabubut-on sa
Ginoo, siya mihangyo kanako sa pagdawat og usa ka tawag sa misyon. Ako nasayud nga
ako nakautang sa tanan nga ako aduna ngadto sa akong Dios, ug duha ka mga tuig nga
layo gikan sa akong biyolin dili kaayo dako nga gipangayo, apan sa akong pagtuo kini
nagbiya sa hapit tanan labaw kay sa akong mahimo. Sa gihapon ako nasayud nga ang
kawalay kasiguroan diha sa akong kaugalingon nga kasingkasing labaw sa kahadlok kay
sa pagduhaduha busa ako misaad sa obispo nga kon adunay lain nga paagi alang kanamo
sa pagpangita sa salapi, ako modawat sa tawag. . . . 

“Marso 13, 1893: Sa miaging gabii ako misulti kang Mama mahitungod sa tawag sa misyon.
Siya gisanapan sa tuman nga kalipay. Si Papa sa kanunay buot moalagad og usa ka misyon,
siya miingon, apan siya gipatay sa wala pa makamisyon. Karon ako makaadto sa usa ka
misyon puli sa iyang dapit. Sa diha nga ako nangutana kaniya unsaon namo pagpangita
salapi, ang iyang nawong nasubo. Mipasabut ngadto kaniya nga ako dili motugot kaniya
nga mobaligya pa og yuta, ako miingon ngadto kaniya sa nag-agad nga saad nga ako
misulti ngadto sa obispo. Siya sa hilom mitan-aw kanako sa pipila ka gutlo ug unya siya
miingon, ‘Ben, adunay usa ka paagi nga kita makakita og salapi. Kini nga banay nanag-iya
og usa ka butang nga adunay igo nga mahinungdanon nga bili aron ikaw mapadala ngadto
sa imong misyon. Ikaw kinahanglan nga mobaligya sa imong biyolin.’

“Marso 17, 1893: Ang saad kinahanglan gayud nga tumanon, ug adunay usa ka paagi. Sa
sunod Lunes, ako moadto sa Salt Lake ug mobaligya sa akong biyolin. Kon ako makahimo
pagtigum sa gikinahanglan nga kantidad alang sa akong paglakaw ako mobiya dihadiha
dayon ngadto sa akong misyon. Ako nakahimo sa akong hukom ug ako malinawon.

“Marso 23,1893: Ako mimata karong buntaga ug mikuha sa akong biyolin gikan sa iyang
sudlanan. Sa tibuok adlaw ako mipatugtog sa musika nga akong gikagustohan pag-ayo.
Sa pagkagabii samtang ang kahayag nagkaawop ug ako dili na makaklaro aron
mopadayon sa pagtugtog, ako mibutang sa instrumento diha sa iyang sudlanan. Kini igo
na. Ugma ako molakaw.

“ ‘Mao kana,’ miingon si John nga dili makatuo. ‘Kini natapos diha. Wala nay lain. Unsa ang
nahitabo? Mibalik ba siya ug mipalit og lain nga biyolin? Mipalit ba siya? Nakapatugtog ba
siya diha sa simponi nga orkestra? Ma, nasayud ba ikaw unsa ang nahitabo?’

“ ‘Wala ako masayud, John,’ ang iyang inahan sa hilom mitubag. ‘Ako nagtuo nga adunay
lain nga tawo sa palibut kinsa nasayud, apan ako dili kaayo manumbaling nga natapos
ang sugilanon diha. Kamo nasayud na sa labing mahinungdanon nga butang
mahitungod kaniya.’

“ ‘Hulat!’ sagbat ni John. ‘Tan-awa, aduna pay gamay nga sinulat sa luyo sa kwaderno.’ Siya
mitan-aw sa mubo nga sulat, miigham og diyutay aron pagtabon sa laing tingog nga hapit
mogula sa iyang tutunlan, ug mihatag sa basahon ngadto ni Jennie. ‘Ikaw, Ma,’ siya miingon,
nahadlok sa pagsalig sa iyang kaugalingon uban sa bisan unsa nga dugang mga pulong.

“Si Jennie mikuha sa basahon, mipaduol ngadto sa gamay nga kabalyete nga bintana aron
makakuha sa nagkaawop nga kahayag, ug mitan-aw sa pahina. Ang kamot nga nagsulat
niini nga mga pulong dili kaayo makanunayon ug malahutayon sama sa usa nga
nagsugod sa inadlaw nga talaan, apan ang mga titik sa gihapon mabinantayon ug tupong
ang pagkaporma. Siya mibasa:

“Hunyo 23, 1938: Ang labing mahinungdanon nga hukom nga akong nahimo sa akong
kinabuhi mao ang pagtugyan sa butang nga akong gimahal pag-ayo ngadto sa Dios nga
akong gihigugma nga labaw pa. Siya wala gayud makalimot kanako tungod niini. Benjamin
Landart” (Karen Nolen, “Benjamin: Son of the Right Hand,” New Era, Mayo 1974, p. 35–37).

Panaghisgutan • Gikan niini nga kasinatian ni Alice ug John, unsa ang atong makat-unan mahitungod 
sa paghimo og usa ka inadlaw nga talaan?

• Unsa ang nakat-unan ni Alice ug John mahitungod sa ilang dungganan nga tiyo gikan
sa iyang inadlaw nga talaan?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Alice ug John mahitungod sa ilang dungganan
nga tiyo human mabasa ang iyang inadlaw nga talaan?

• Sa unsa nga paagi nga ang inadlaw nga talaan ni Benjamin Landart nakahatag og
kalipay ngadto sa iyang kaugalingon nga kinabuhi?
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• Sa unsa nga paagi nga ang usa ka inadlaw nga talaan makapanalangin sa tagsa-tagsa 
ka mga kinabuhi sa mga anak ug mga apo?

• Nasayud ba kamo sa makapaikag nga mga butang mahitungod sa kinabuhi sa inyong
mga ginikanan sa diha nga sila sama sa inyong panuigon?

• Buot ba kamo maminaw kanila nga mohisgot mahitungod sa ilang pagkabata, sa unsa nga
paagi nga sila nagkita ug naminyo, ug mahitungod kaninyo samtang kamo mga batan-on pa?

• Sa unsa nga paagi nga ang kahibalo mahitungod sa mga kinabuhi sa inyong mga
ginikanan o ni bisan kinsa sa inyong mga katigulangan makatabang kaninyo sa pagpuyo
sa labaw nga kaisug karon?

Ipasabut nga pinaagi sa pagbasa sa inadlaw nga talaan sa ilang dungganan nga tiyo, si
Alice ug si John nakaila sa banay ni Benjamin Landart ug sa kinaugalingon nga mga
tinguha. Sila usab nakakat-on sa iyang gugma alang sa iyang Langitnong Amahan.
Samtang sila nakahibalo mahitungod sa iyang kinabuhi ang ilang gugma alang kaniya
milambo. Ang usa ka inadlaw nga talaan makatabang kanato nga mahinumdom sa mga
hitabo sa atong kaugalingon nga mga kinabuhi. Ang paghimo og usa ka kinaugalingon
nga talaan makahatag og hingpit nga kalipay ngadto sa atong mga anak ug mga apo.

Usa ka batan-on nga babaye mikomentaryo, “Kini usa ka tradisyon sa among banay ang
paghimo og usa ka kinaugalingon nga inadlaw nga talaan. . . . Sa panahon sa among
pipila ka mga gabii sa banay ang akong papa mobasa kanamo sa mga asoy gikan sa
inadlaw nga talaan sa amahan sa akong Lolo, ug kini nakapadasig kanako sa paghimo sa
akong kaugalingon nga talaan. Kon ang akong mga kaliwatan makakuha sa katunga sa
kalingawan nga akong nadawat gikan sa pagbasa sa inadlaw nga talaan sa akong mga
apohan, kini bililhon sa akong panahon ang pagpadayon niini” (Laura Call, kinutlo diha
sa Kathleen Lubeck, “A Journal Called Lucy,” New Era, Nob. 1981, p. 40).

Ipaambit uban sa batan-on nga mga babaye ang usa ka sugilanon mahitungod sa usa sa
imong mga katigulangan ug isulti sa unsa nga paagi kini nga kasinatian gikan sa kinabuhi
sa usa ka tawo nakaimpluwensya kanimo, o himoa nga ang usa ka bisita mopaambit og
usa ka kasinatian. Unya hangyoa ang batan-on nga mga babaye kinsa nakaandam og 
usa ka sugilanon mahitungod sa ilang mga apohan o mga ginikanan sa mga apohan sa
pagsaysay niini nga mga sugilanon ngadto sa mga sakop sa klase.

Panapos

Iapud-apod ang ighahatag nga basahon sa mosunod nga mga pamahayag ni Presidente
Spencer W. Kimball ug ipabasa kini kanila sa makusog:

“Kami nag-awhag sa atong mga batan-on sa pagsugod karon sa pagsulat ug paghimo og
mga talaan sa tanan nga mahinungdanon nga mga butang sa ilang kaugalingon nga mga
kinabuhi” (“The Angels May Quote from It,” New Era, Okt. 1975, p. 4).

“Ako mosaad kaninyo nga kon kamo maghimo sa inyong mga inadlaw nga talaan ug 
mga talaan, sila sa pagkatinuod mahimo nga usa ka tinubdan sa mahinungdanon nga
pagdasig ngadto sa inyong mga banay, ngadto sa inyong mga anak, ngadto sa inyong
mga apo, ug sa uban, hangtud ngadto sa mga kaliwatan. Ang matag usa kanato
mahinungdanon ngadto niadto kinsa duol ug mahal ngari kanato ug samtang ang atong
kaliwatan mobasa sa mga kasinatian sa atong kinabuhi, sila, usab, makaila kanato ug
mahigugma kanato. Ug niana nga mahimayaon nga adlaw sa panahon nga ang atong
banay magkahiusa diha sa mga kahangturan, kita nagkailaila na” (“President Kimball
Speaks Out on Personal Journals,” New Era, Dis. 1980, p. 26).

Mahimong sundon o dili nga kalihokan sa kasaysayan sa banay

KATUYOAN Ang matag sakop sa klase makakat-on unsa ang Pagsiksik sa Banay, sa unsa nga paagi
nga kini makatabang kanila pag-ila sa ilang mga katigulangan, ug unsa ang ilang mahimo
sa pagtabang nga mahimo kini nga labaw nga mapuslanon.

Pagpangita sa Inyong
mga Katigulangan
uban sa Pagsiksik sa
Banay

Kinaugalingon nga
mga sugilanon

Pagtudlo sa
magtutudlo
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PAGHULAGWAY Kini nga kalihokan modala sa batan-on nga mga babaye ngadto sa usa ka dapit diin
adunay Pagsiksik sa Banay.

PAGPANGANDAM Sa pagpangandam, ang magtatambag sa klase motino asa himoon ang kalihokan. Mag-
agad sa lokal nga kahimtang, kini mahimo nga anaa sa sentro sa kasaysayan sa banay, 
sa sentro sa istaka, sa usa ka lokal nga balay-tigumanan, o sa panimalay sa usa ka sakop.
Kon mahimo, pagpili og usa ka dapit nga adunay labaw pa kay sa usa nga dapit
buhatanan sa Pagsiksik sa Banay (aron labaw pa kay sa usa ka batan-on nga mga babaye
ang makabuhat sa usa ka higayon).

Pahibalo: Kon ang klase dako kaayo, labing maayo ang pagbahin kanila ngadto sa
gagmay nga mga pundok.

Paglaraw og dugang nga mga bahin ngadto sa kalihokan. Samtang ang uban nga batan-
on nga mga babaye naggamit sa Pagsiksik sa Banay, ang uban mahimong magkat-on sa
Pagkuha sa Talaan sa Banay ug unya moapil diha sa bisan unsa nga proyekto sa pagkuha.
Kini kinahanglan ipahiangay uban sa tigpahiangay sa purok sa Pagkuha sa Talaan sa
Banay. Ang uban nga mga kalihokan mahimo nga maglakip og mga panudlo mahitungod
sa mga templo o mga dula nga makatabang sa mga batan-on sa pagtunong sa ilang
pagtagad sa mga katigulangan.

Ang batan-on nga mga babaye kinahanglan nga itudlo sa dili pa ang kalihokan sa
pagbuhat uban sa ilang mga ginikanan sa pagsulat og usa ka tsart sa kagikanan kutob 
sa ilang mahimo.

Pag-ila sa Buluhaton sa Kasaysayan sa Banay alang sa Atong Katigulangan

Kalihokan Sultihi ang batan-on nga mga babaye nga kita mosiksik sa atong mga katigulangan aron
sa paghatag kanila og sama nga kahigayunan nga mabugkos sulod sa banay sa Dios 
sama nga kita nagdawat dinhi niini nga kinabuhi. Kining makaluwas nga mga ordinansa
(bunyag, pag-orden sa pagkapari, mga pagtuga, ug mga pagbugkos) makahimo kanato 
sa pagsulod sa celestial nga gingharian, kon kita sa lain nga bahin takus.

Ang Pagsiksik sa Banay mao ang usa ka pamaagi nga gigamit ang “computer” nga
makahimo sa mga tawo sa pagpangita sa kasayuran mahitungod sa ilang mga katigulangan
ug mopadala sa ilang mga ngalan ngadto sa templo. Kon ang ngalan sa usa ka katigulangan
gimakinilya ngadto sa “computer”, ang Pagsiksik sa Banay sa dihadiha mosusi taliwala sa
minilyon ka mga ngalan diha sa iyang mga hapnig sa “computer”, mangita sa mga ngalan
nga motumbas. Kini mogiya sa usa ka tawo gikan sa mga ngalan ngadto sa hingpit nga mga
tabil sa kasayuran, sama sa mga petsa ug mga dapit sa natawhan, kaminyoon, ug
kamatayon; ug mga ngalan sa mga ginikanan, mga anak, ug mga kapikas.

Ang kasayuran diha sa Pagsiksik sa Banay nagagikan sa mga tinubdan sa mga kasaysayan
sa kagikanan sa banay, mga talaan sa simbahan, ug mga talaan sa panggamhanan.

Ang Pagsiksik sa Banay naglakip sa pipila ka mga hinapnig nga kasayuran. Ang usa nga
mao ang labing makatabang ngadto sa mga batan-on mao ang Han-ay sa Katigulangan.
Kini nga han-ay naglakip sa kasayuran sa kasaysayan sa banay nga gihatag pinaagi sa
mga sakop sa Simbahan ug sa uban sa tibuok kalibutan sukad sa 1979. Kini naglakip sa
mga ngalan sa minilyon ka mga tawo nga gisumpay diha sa mga pundok sa mga banay
ug mga katigulangan.

Pahibalo: Ang magtatambag makahulagway ngadto sa batan-on nga mga babaye sa
kamahinungdanon nga ang mga tawo mohatag sa ilang kasayuran sa kasaysayan sa 
banay pinaagi sa paghimo og usa ka “basahon sa handumanan” puno sa mga tsart sa mga
kagikanan ug mga talaan sa pundok sa banay. Ang magtatambag makapasabut nga ang
kasayuran diha sa basahon bililhon kaayo, apan dinhi niini nga gi-imprinta nga pormat
mapuslanon lamang ngadto sa pipila ka mga tawo. Bisan pa niana, pinaagi sa pagbalhin
niini nga kasayuran ngadto sa usa ka “computer” nga pormat (ginamit ang Kinaugalingon
nga Han-ay sa Katigulangan nga inandam sa “computer”, kini mahimo nga ikalakip
ngadto sa Han-ay sa Katigulangan, diin daghan ang makapahimulos niini.

Ang magtatambag kinahanglan usab motudlo nga ang Han-ay sa Katigulangan dili hingpit.
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Kini adunay daghan nga mga kasayuran, apan aduna pay daghan nga ikadugang—lakip sa
kasayuran nga ang batan-on nga mga babaye aduna mahitungod sa ilang kaugalingon nga
mga katigulangan.

Ang Han-ay sa Katigulangan usab naglakip sa mga ngalan ug mga pinuy-anan sa mga
katawhan kinsa mihatag og kasayuran ngadto niini. Niini nga paagi ang batan-on nga mga
babaye mahimo nga makakaplag og mga ig-agaw ug mga kabanay nga wala nila ikakita.

Sa pagtabang og dugang sa batan-on nga mga babaye nga makasabut sa ka
mahinungdanon sa Pagsiksik sa Banay, ang magtatambag mahimo nga mopasabut nga
kon wala ang “computer” sila kinahanglan motan-aw pinaagi sa mga rolyo sa “microfilm”
ug mga pahina sa mga basahon aron pagpangita og kasayuran mahitungod sa ilang mga
katigulangan. Alang sa kadaghanan kinsa mihimo niini, nagkinahanglan og daghan nga
mga takna sa pagbuhat niini. Ang “computer” mihimo niini nga mahimo sa pagsiksik sa
sama nga kasayuran sa pipila lamang ka mga gutlo.

Himoa nga ang batan-on nga mga babaye magbansay sa paggamit sa Pagsiksik sa Banay
sa pagpangita og kasayuran mahitungod sa ilang mga katigulangan. Tabangi sila nga
mokuha og mga ngalan diha sa ilang tsart sa kagikanan. Kon walay kasayuran
mahitungod sa ilang mga katigulangan diha sa Han-ay sa Katigulangan, ipahinumdom
kanila nga sila makahimo og talagsaon nga pag-alagad pinaagi sa pagsiguro nga ang
kasayuran mahitungod sa ilang mga katigulangan ihatag ngadto sa hapnig.

Samtang ang batan-on nga mga babaye mogamit sa Pagsiksik sa Banay, sila kinahanglan
mosulat sa kasayuran nga ilang makita. Diha sa Han-ay sa Katigulangan, sila mahimo nga
mosulat og usa ka tsart sa kagikanan.

Human ang tanan nga batan-on nga mga babaye makaangkon og kahigayunan sa
paggamit sa Pagsiksik sa Banay, balika pagtuon unsa ang ilang nahuman. Agdaha sila sa
pagpadayon sa pagpangita og kasayuran mahitungod sa ilang mga katigulangan ug sa
paghatag sa kasayuran ngadto sa Han-ay sa Katigulangan.

Tingali adunay mga sakop sa purok kinsa adunay daghan nga gihipos nga kasayuran sa
kasaysayan sa banay diha sa gi-imprinta nga pormat (mga basahon sa handumanan). 
Ang batan-on nga mga babaye makahimo og bililhon nga pag-alagad pinaagi sa pagsulod
sa mga kasayuran ngadto sa “computer” ug pagtabang sa mga sakop nga mohatag 
niini ngadto sa Han-ay sa Katigulangan. Aron kini mahimo, igo-igo nga gidaghanon sa
kinaugalingon nga mga “computer” uban sa Kinaugalingon nga Han-ay sa Katigulangan
ang gikinahanglan. Ang mga tigtambag sa kasaysayan sa banay sa purok makatabang sa
mga pangulo sa batan-on nga mga babaye sa pagtukod sa mao sa proyekto sa pag-alagad.

Kalihokan
pagkahuman sa
unang kalihokan
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Pagkab-ut ngadto sa Uban

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makighigala ngadto sa batan-on nga mga babaye sa
iyang kapareho og panuigon ug moawhag kanila sa pag-apil diha sa mga kalihokan sa
Simbahan ug mga tigum.

PAGPANGANDAM Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, og mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna: Pangitaa ang Pagkasama

Basaha ang mosunod nga mga kahimtang sa makusog ngadto sa batan-on nga mga
babaye. Pasulaya sila sa pagpangita sa usa ka butang nga nawala sa matag kahimtang.
(Usa ka higala—usa ka tawo kinsa nagpakabana.)

1. Usa ka tawo, nga naghigda gikawatan ug gibunalbunalan sa daplin sa dalan,
gipasagdan niadto nga kinsa miagi.

2. Usa ka batan-on nga babaye nagsul-ob og daan ug lubad nga saput og dako kaayo
alang sa iyang niwangon nga porma nga naglakaw matag adlaw ngadto sa tulunghaan
nga nag-inusara samtang ang uban nga sama sa iyang panuigon nagkuyog
pagpanglakaw nga nag-una kaniya.

3. Usa ka batan-on nga lalaki nagpabilin sa balay matag Domingo tungod kay siya mibati
nga walay usa diha sa iyang korum sa pagkapari ang nagpakabana mahitungod kaniya.

Kita Mahimo nga mga Higala uban sa Daghan nga mga Matang sa mga Katawhan

Duha ka mga iro nagdula sa daplin sa dalan usa ka adlaw niana sa diha nga usa ka iring
ang milabay. “Mahimo ba nga ako moapil sa inyong dula?” nangutana ang iring.

“Dili!” ang bangis nga tubag gikan sa usa sa mga iro, ug ang iring mipadayon paglakaw
diha sa dalan.

“Ngano nga imo kadtong gibuhat?” nangutana ang lain nga iro.

“Ang mga iro dili makigdula niana nga matang sa hayop. Ang mga iring lahi kay kanato.
Sila mohimo og kahibulongan nga mga kasaba ug buot mokatkat sa mga kahoy sa tanan
nga higayon. Ako buot nga makigdula uban sa sama kanako.”

Pipila ka mga gutlo ang milabay usa ka nag-inusara nga bao hinay nga naningkamot sa
paglakaw. Siya usab mihunong ug mihangyo sa mga iro kon siya makaapil ba sa ilang
kalingawan. Miusab ang usa sa mga iro sa pag-ingon nga dili, ug busa ang bao
mipadayon.

“Ug ngano nga siya dili makadula?” ang iyang higala nagpakisayud kaniya.

“Nakita ba nimo unsa ang iyang panagway? Siya dili sama kanato, ug siya hinay, usab.
Siya tingali dili makadagan og kusog sama sa atong mahimo o mogukod og mga butang
sama sa atong mabuhat. Ako buot sa usa nga sama kanako.”

“Ah,” miingon ang iyang higala.

Milabay ang mga gutlo ug usa ka abuhon nga koneho miabut nga naglukso-lukso diha 
sa dalan. Siya nakamatikod sa duha ka mga iro nga nagdula ug siya mihunong aron
masayud kon siya makaapil ba. Siya usab gisalikway. Siya, bisan niana, buot nga masayud
ngano nga siya dili makaapil sa pagdula.

Tinumotumo nga
sugilanon

Mga pagtuon sa
hitabo
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Ang iro kinsa nagdumili kaniya mihunong sa pagdula ug mitan-aw sa koneho.

“Ikaw lahi kay kanako. Ikaw dili sama og bulok. Ikaw dili sama og panagway. Ikaw dili
mohimo og sama nga mga butang. Ikaw dili sama og tingog. Ako buot sa usa nga sama
kanako.”

“Unsa ang imong buot buhaton?” ang koneho nangutana.

“Ako buot modagan ug molukso” mao ang iyang tubag.

“Oo . . . ,” miingon ang koneho.

Panaghisgutan Hunong dinhi ug hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagsugyot sa unsa nga 
paagi natapos ang sugilanon.

Sugilanon Tapusa ang sugilanon:

Ang koneho mihagit sa duha ka mga iro sa usa ka lumba diha sa duol nga kakahoyan. 
Sa tumoy sa dalan ang koneho nag-una. Siya miatubang ug mihulat sa mga iro aron
mogukod kaniya.

“Ako buot usab modagan ug molukso-lukso,” miingon ang koneho.

“Ikaw lahi nga tan-awon ug lahi nga motingog kay kanamo, apan ikaw sama sa uban 
nga mga pamaagi,” miingon ang ikaduhang iro. “Kami wala lamang makaila kanimo.”

Panaghisgutan Sa unsa nga paagi kamo makatandi niini nga sugilanon nganha sa inyong kaugalingon
nga kinabuhi?

• Ngano nga ang unang iro dili buot makigdula uban sa bisan unsang lain nga mga
mananap?

• Ngano sa katapusan ang mga iro nakigdula sa koneho?

• Sa unsa nga paagi kamo makagamit niini nga mga hunahuna diha sa inyong kinabuhi?

• Makahunahuna ba kamo ni bisan kinsa nga batan-on nga mga babaye sa inyong dapit
kinsa nagkinahanglan tingali og usa ka tawo nga ikauban?

• Sa unsa nga paagi kamo makasusi kon sila aduna bay sama nga mga tinguha?

Ipasabut nga usahay kita dili motagad sa uban ug dili molakip kanila diha sa atong
panag-uban tungod sa ilang lahi nga bulok, mga saput o mga kinaiya. Kita kinahanglan
mogahin og panahon sa pag-ila kanila og maayo ug sa pagkaplag sa ilang maayo nga 
mga hiyas ug sa atong sama nga mga tinguha.

Kita Makakab-ut ngadto sa Uban

Ipasabut nga si Jesus adunay dako nga pagpakabana alang niadto kinsa nahisalaag. Sa
usa ka sambingay siya misulti mahitungod sa usa ka nawala nga sensilyo. Himoa nga ang
klase mopakli sa Lucas 15:8–10 diha sa ilang mga Bibliya. Hangyoa ang usa sa batan-on
nga mga babaye sa pagbasa sa sambingay.

Itudlo nga ang nawala nga sensilyo dinhi niini nga sambingay mahimo nga itandi ngadto
sa usa ka tawo kinsa nag-inusara o nahisalaag. Ang babaye mahimo nga itandi ngadto sa
usa kinsa nahinugon ug sa aktibo nga paagi nangita niini nga tawo. Basaha pag-usab ang
sambingay bersikulo ngadto sa bersikulo ug paghisgot sa unsa nga paagi kini magamit
ngadto sa batan-on nga mga babaye kinsa walay mga higala o wala motambong sa
Simbahan sa kanunay. Himoa nga ang batan-on nga mga babaye mopasabut sa unsa nga
paagi nga ang Ginoo makasulti kon kita tinud-anay nga nagpakabana ngadto sa uban.

Paghisgot og dali Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghisgot unsa ang buhaton sa pagtabang sa
usa ka sakop sa klase nga mahimo nga usa ka sakop nga aktibo diha sa Simbahan. Hatagi
og gibug-aton nga ang pagbati ug pagpakita og tinuod nga pagpakabana
mahinungdanon.

Ipaila ang mosunod nga mga kahimtang ngadto sa batan-on nga mga babaye ug
ipasulbad nila ang suliran:

1. Kamo nakahimamat og usa ka dili kaayo aktibo nga kauban sa klase sa usa ka tindahan.
Kamo buot mopakita ngadto kaniya nga kamo buot makighigala kaniya. Unsa ang
inyong buhaton?
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2. Kamo midapit og usa ka dili kaayo aktibo nga higala ngadto sa klase. Siya
nagduhaduha una mohatag og tubag. Unya siya miingon nga tingali siya motambong
sa umaabut nga panahon. Unsa ang inyong mahimo?

3. Kamo midapit og usa ka dili kaayo aktibo nga higala ngadto sa inyong klase sa Batan-
on nga mga Babaye. Siya miingon nga siya dili buot moadto ug makakita sa mga tawo
nga motutok kaniya tungod kay siya mitambong sa Simbahan. Unsa ang inyong
buhaton ug isulti?

4. Kamo miawhag og usa ka dili kaayo aktibo nga sakop sa pagtambong sa klase, ug siya
mitubag nga siya wala makagusto sa tigum. Unsa ang inyong buhaton?

5. Kamo mihangyo og usa ka dili kaayo aktibo nga sakop ngadto sa klase ug siya miingon
nga dili. Unsa ang inyong buhaton?

Itudlo nga walay usa nga husto nga tubag alang sa kadaghanan nga mga sitwasyon nga
masugatan sa batan-on nga babaye kon maningkamot sa pagpa-aktibo sa usa ka dili
kaayo aktibo nga sakop. Kini mahinungdanon sa pagpakita og pagpakabana ug tinguha
alang sa matag tawo diha sa matag sitwasyon. Ang maamumahon nga kinaiya
makabuntog sa daghan nga mga kalisud ug makatandog sa usa ka tawo labaw pa kay 
sa bisan unsa.

Pagdibuho og tulo ka mga kandila diha sa pisara sama sa gipakita sa ubos:

Tudlo ngadto sa unang kandila nga may dako nga siga. Sultihi ang batan-on nga mga
babaye nga kini nga kandila mahimo nga naglarawan kanila. Isulat ang pulong kamo ubos
sa una nga kandila. Ipasabut ngadto sa batan-on nga mga babaye nga ang ikaduha nga
kandila naglarawan og usa ka dili kaayo aktibo nga sakop—usa kansang siga sa makausa
hayag apan napalong sa pagkakaron. Pinaagi sa gahum sa usa ka nagsiga nga kandila ang
ikaduha nga kandila mahimo nga madagkutan. Ang pagpasiga pag-usab sa kandila
mahimo nga naghulagway sa pagdala og usa ka dili kaayo aktibo nga tawo ngadto sa
labaw nga pagka-aktibo. Pagdibuho og siga sa ikaduha nga kandila.

• Kinsa sa inyong hunahuna ang naghulagway sa ikatulo nga kandila? (Usa ka dili sakop.)

Ang ikatulo nga kandila wala pa gayud madagkuti, apan kon kini matandog pinaagi sa
usa ka tinubdan nga adunay kalayo, kini mohayag sama sa lain nga duha ka mga kandila.
Itudlo nga ang mga kandila sa sukaranan managsama uban sa tanang bahin nga
gikinahanglan sa pagsunog, apan sila nagkinahanglan og lain nga tinubdan aron
pagsugod og siga. Ang mga katawhan sa sukaranan nga paagi managsama apan kon sila
natandog pinaagi sa Espiritu Santo, sila mahimo nga kahayag ngadto sa kalibutan, sama
sa kandila. Himoa nga ang klase mopakli ngadto sa Doktrina ug mga Pakigsaad 103:9 ug
ipabasa ang gisulti sa Ginoo mahitungod sa mga Santos.

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga kita mahimo nga usa ka kahayag alang sa uban?
(Ilista ang mga tubag sa klase diha sa pisara ngadto sa dapit sa mga kandila. Ang mga
tubag tingali maglakip sa pagmisyon, o mahimo nga usa ka kahayag pinaagi sa panig-
ingnan, pakighigala, pakigdait, ug pag-alagad.)

Pagdibuho og siga diha sa ikatulo nga kandila.

Sugilanon Ipaambit ang mosunod nga sugilanon sa usa ka tawo kinsa mao ang tinubdan nga
gigamit sa pagpasiga sa kandila sa lain diha sa ebanghelyo:
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“Siya ang akong suod nga higala, ang usa nga akong kadungan sa pagtubo ug nailhan
sukad niadtong una nga makakahadlok nga adlaw sa una nga ang-ang. Sukad niadto
kami naghinatagay sa tanan nga butang gikan sa mga duyan sa monyeka ug humpty-
dumpty nga mga biskwit ngadto sa mga klase sa sekondarya ug mga salosalo. Adunay
usa lamang ka dako nga kalainan tali kanamo. Nasayud ba kamo, siya wala pa masayud
sa kamatuoran ug ako nasayud na.

“Miabut og 12 ka mga tuig ang pagkaamgo nga ang ebanghelyo dili lamang alang ngari
kanako apan usab ngadto kaniya ug nga kini mao ang pinaagi kanako nga siya mahimo
nga makakaplag niini.

“Ako misulti sa akong suliran ngadto sa mga misyonaryo, naghunahuna nga ako
mohatag sa buluhaton ngadto kanila, apan ako gibuang.

“ ‘Ikaw mohangyo kaniya ug kami motudlo kaniya,’ sila miingon.

“Ang pagtudlo kaniya ingon og walay suliran. Ako nakaangkon og labing malisud nga
buluhaton sa tanan.

“Ako mitawag kaniya sa telepono.

“ ‘Uy, gusto ba ikaw moari ug motan-aw og sine sa akong panimalay karong gabii?’ 
ako miingon. ‘Ang bag-o nga misyonaryo sa among purok ang mopakita niini?’

“Siya miabut. Siya nakakita sa sine ug mibiya nga walay gisulti mahitungod niini.

“Usa ka semana wala madugay ang mga anciano mihapit. ‘Nakahimo ba ikaw og sabut
kanus-a siya makapaminaw sa ebanghelyo?’ sila nangutana.

“ ‘A, siya wala kaayo mangutana mahitungod sa sine. Ako wala masayud kon mangutana
ba kaniya pag-usab o dili.’

“ ‘Tawag siya ug pangutan-a siya,’ miingon ang usa. Siya mao ang matang kinsa dili buot
mag-usik-usik og panahon. A, ako dili makalalis sa usa ka anciano, busa nga nag-ukon-
ukon, nagkurog, ako mipunit sa telepono ug mitawag. Ako kanunay nga naghunahuna
ngano nga ang butang sama niini malisud.

“ ‘Cheryl,’ ako miingon. ‘Ako naghunahuna . . . a, ang mga anciano ania karon ug . . . a,
ako naghunahuna lamang kon ikaw makaanhi ba usahay ug . . . mokat-on og dugang
mahitungod sa Simbahan?’

“Dihay dugay nga kahilom.

“ ‘O, oo, tingali.’

“Ako nanghupaw nga nahuwasan. ‘Kanus-a ikaw makaanhi?’

“ ‘Bisan kanus-a nga ikaw buot nga ako moanha, Ako naghunahuna.’

“ ‘Ugma sa gabii?’

“ ‘Oo, mahimo kaayo.’

“Ako mitan-aw sa mga anciano. ‘Mahimo ba ang ugma sa gabii?’

“Sila miyango nga madasigon. . . . 

“ ‘Ay salamat, Cheryl,’ ako miingon samtang ako misugod sa pagbutang sa telepono.

“ ‘Kadiyut lang, Patti,’ siya miingon. ‘Ako buot nga ikaw masayud nga ako dili mouyon
unsa ang ilang isulti.

“ ‘O, okey lang kana. Anhi lang!’

“ ‘Apan ako tingali makiglalis kanila, ug ako dili buot nga makiglalis.’

“ ‘Kon ikaw dili buot nga mouyon kanila, walay kaso. Sila dili magsapayan.’

“Ang ikaduha nga lakang nahimo.

“Sa katapusan sa ikaupat nga pagduaw siya wala na makiglalis bisan makausa. Sa
pagkatinuod, siya miuyon sa tibuok kasing-kasing sa tanan nga gisulti sa mga anciano
kaniya. Nianang pagkagabii ang batan-on nga anciano namulong, ug samtang siya
mitapos siya mitan-aw kaniya ug miingon, ‘Kami buot nga mopahigayon og bunyag
alang kanimo sa Sabado. Mouyon ka ba mahitungod niini?’
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“Ang hamtung nga anciano nanghupaw. Siya wala magdahum nga kini moabut og dali.
Ang akong kasingkasing mipitik og kusog, ug ang tanan nga akong mahimo mao ang
pagpugong sa akong gininhawa. Dihay kahilom sulod sa pipila ka gutlo.

“Si Cheryl miyango ug miingon, ‘Oo.’

“Ako wala molihok, apan ako misugod sa pagkurog sa diha nga sila mihangyo kaniya 
sa pag-ampo.

“Siya nag-ampo, usa ka yano kaayo ug matahum nga pag-ampo.

“Ako mipadayon pagduko sa akong ulo. Ako dili makatan-aw. Ang mga misyonaryo
hilom nga mibiya.

“Unya ako nakamatikod sa iyang mga bukton nga migakos kanako, ug kaming duha
mihilak.

“ ‘Patti,’ siya miingon, mapahiyumon diha sa iyang mga luha, ‘salamat kanimo.’

“Siya nagpasalamat kanako alang sa butang nga siya lamang ang makahatag sa iyang
kaugalingon, nagpasalamat kanako, nga siya mihatag kanako sa labing mahinungdanon
nga gasa nga akong gilauman nga madawat—ang iyang pagdawat sa akong labing mahal
nga gipanag-iya, ang ebanghelyo ni Jesukristo” (Patti Wiltbank, “The First Step Was the
Hardest,” New Era, Ene. 1976 p. 18–19).

Panapos

Itudlo ang mga kandila diha sa pisara. Ipasabut nga ang Ginoo miingon nga kita
kinahanglan dili motago sa atong kahayag ilawom sa usa ka sudlanan (Mateo 5:15–16).
Kita kinahanglan mopaambit niini sa uban. Ang kahayag sa usa ka batan-on nga babaye
makahimo og kalainan.

Pagpamatuod Ipamatuod ngadto sa batan-on nga mga babaye nga kon sila sa matinuoron nga paagi
maningkamot sa pagpakighigala ngadto sa uban, ang Ginoo mopanalangin kanila sa
ilang mga kahago. Awhaga sila sa matarung nga paagi sa pagpaambit sa ilang kahayag
ngadto sa uban.

Paggamit sa Leksyon

Dapita ang batan-on nga mga babaye sa pagpili og usa ka tawo nga sila, ingon nga usa 
ka klase, buot mopaaktibo pag-usab o mokabig ngadto sa ebanghelyo. Himoa nga sila
mopalambo og usa ka laraw sa paghimo niini. Himoa nga ang usa sa batan-on nga mga
babaye mosulat sa mga ideya samtang sila gihisgutan. Pagpili og usa ka butang gikan sa
lista sa mga ideya aron nga ang klase makasugod sa pagtrabaho karon.

Pagpaila sa
magtutudlo
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Usa ka Matarung nga Panig-ingnan
Makaimpluwensya sa Uban

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye mopakita og usa ka maayo nga panig-ingnan alang 
sa uban.

PAGPANGANDAM 1. Sa lain nga mga palid sa papel, pag-andam og usa ka kopya sa mosunod nga balaan
nga mga kasulatan: Juan 13:15; 1 Timoteo 4:12; 1 Pedro 2:21; Mateo 5:16.

2. Pagsinati sa mga pamahayag ug mga sugilanon niini nga leksyon.

3. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga balaan nga
kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Usa Ka Matarung nga Panig-ingnan Makaimpluwensya sa Uban

Sugilanon Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Sister Ardeth G. Kapp:

“Kon kamo mohupot sa mga sugo ug mosunod sa panig-ingnan sa Manluluwas, sama
kini og nagpataas og usa ka kahayag. Ang inyong maayo nga panig-ingnan makatabang
sa uban sa pagpangita sa ilang agianan diha sa usa ka nagkangitngit nga kalibutan. Kini
nagkinahanglan og kaisug sa pagbuhat unsa ang inyong nahibaloan nga husto bisan kini
og malisud, malisud kaayo. Apan kamo dili gayud mawad-an sa inyong kaisug gawas 
kon kamo mipili nga mawad-an sa kaisug” (“Stand for Truth and Righteousness,” Ensign,
Nobyembre 1988, p. 94).

Isaysay ang mosunod nga tinuod nga sugilanon:

“Ako nagpanuigon og 17 ka tuig ug usa ka sakop sa simbahan sukad ako nagpanuigon 
og walo. Ang pagsunod sa ebanghelyo dili gayud usa ka suliran alang kanako hangtud sa
miaging adlaw, sa diha nga ako adunay usa ka dili makalimtan nga kasinatian uban sa
usa ka lalaki nga ginganlan og Craig.

“ . . . Usa ka adlaw niana sa algebra nga klase, [usa ka pundok sa mga lalaki] mihukom
nga magsinalbahis ngadto ni Craig, kinsa naglingkod sunod kanako. Si Craig hilumon, 
ug siya dili ang labing maantigo diha sa klase, mao nga kini nga mga lalaki, buot mohimo
kaniya nga kataw-anan. Usa ka adlaw niana sila mihukom sa pagsulti sa tibuok klase 
nga ang tanan diha sa klase kinahanglan dili manumbaling ni Craig. Ako sa kasagaran
motabang kaniya sa mga problema nga wala niya masabti, mao nga sa diha nga ako
nakadungog sa ilang laraw, ako wala masayud unsa ang angay buhaton.

“ . . . Pipila ka mga gutlo sa wala pa magsugod ang klase, si Craig mitakilid ngari kanako
ug nangutana unsaon pagsulbad sa usa ka problema. Ang matag tawo sa lawak mitan-aw
unsaon nako kini pagdala. Ang akong kasingkasing misugod sa pagkulba, ug ang akong
mga palad gipaningot. Ako buot mohimo sa mabination nga butang pinaagi sa pagtubag
kaniya, apan ako mibati og kalisud samtang ang akong tanan nga mga kauban sa klase
naghulat kanako sa dili pagtagad kaniya.

“Ako mibati nga ang akong nawong miinit ug ako nasayud nga kini nagpula sa diha nga ako
miatubang ni Craig ug mipasabut unsaon pagsulbad sa problema. Mao kadto. Sa diha nga
ang klase nanggawas, ang mga lalaki misugod sa pagtawag og mga ngalan kanako nga dili
mao ug mipugos kanako sa pagdawat niini. Ako dili makatuo nga kami anaa sa sekondarya
nga tulunghaan. Kini ingon og anaa sa una nga ang-ang nga ako buot mohilak. Apan diha 
sa akong kahiladman ako nasayud nga ako nakahimo sa matarung nga butang.

“Sa sunod nga adlaw ako nahadlok mobalik ngadto sa akong klase sa algebra. Apan sa
diha nga ako miabut, ang mao nga mga lalaki misugat kanako ug misulti kanako nga sila
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buot mosulay sa mao gihapon nga pinilyo pag-usab ug namugos kanako sa pag-apil niini.
Niini nga higayona hinoon, ako nasayud nga unsa ang akong nahimo sa miagi nga adlaw
mao ang matarung, ug walay kahigayunan nga ako moapil sa ilang kabuang.

“Sa diha nga ako misulti kanila, ako nakakuha og kahibulong sa akong kinabuhi. Ang
akong suod nga higala, kinsa naglingkod sa duol, misulti kanila nga siya dili usab moapil
kanila. Lain nga pipila ka mga tawo ang miapil kanamo, ug sa wala madugay ang tanan
diha sa klase mihukom nga ang ilang laraw binata ug binuang. Sa wala pa mahuman ang
klase, ang tanan nakigsulti ngadto ni Craig, ug bisan ang mga lalaki kinsa misugod sa
tibuok butang naghisgot sa uban nga mga problema uban kaniya.

“Gikan niini nga tanan ako nakakat-on nga ang paghimo og maayo nga panig-ingnan 
dili kaayo sayon sama sa gihunahuna, apan ang usa ka tawo makahimo og dako nga
kalainan. Kon kamo adunay igo nga kaisug ug igo nga hugot nga pagtuo, kamo
makaimpluwensya sa usa ka tibuok pundok kon adunay giatubang nga mga kalisud”
(Stephanie Christensen, “When the Pressures Is On,” New Era, Enero 1988, p. 8–9).

Panaghisgutan Ipangutana ang mosunod nga mga pangutana. Hatagi og panahon ang pipila ka batan-on
nga mga babaye sa pagtubag ngadto sa matag pangutana.

• Ngano nga kita kinahanglan kanunay maningkamot sa paghimo og usa ka maayo nga
panig-ingnan, bisan kon kini malisud?

• Unsa nga tabang ang anaa kaninyo kon maghimo og usa ka maayo nga panig-ingnan?

• Sa unsa nga paagi nga kamo makaimpluwensya sa inyong mga higala alang sa maayo?

Ipasabut nga ang mga sakop sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw
adunay dako nga kapangakohan sa pagkab-ut ug paghimo og usa ka maayo nga panig-
ingnan. Kami nasayud unsa ang matarung ug ang sayop ug adunay kasiguroan nga ang
atong Langitnong Amahan mag-uban kanato kon kita mohimo unsa ang matarung. Kini
labing maayo nga masuod ngadto sa Langitnong Amahan pinaagi sa paghupot sa iyang
mga sugo kay sa mahimo nga inila ngadto sa lain nga mga tawo pinaagi sa pagsupak sa
mga sugo.

Panaghisgutan Dapita ang batan-on nga mga babaye sa pagpakig-ambit sa mga higayon sa diha nga sila
naimpluwensya alang sa maayo pinaagi sa usa ka tawo o sa diha nga sila nakaimpluwensya
sa lain nga tawo alang sa maayo. Kamo mahimo nga mosaysay og uban nga mga kasinatian
nga inyong kaugalingon.

Hangyoa ang pipila ka batan-on nga mga babaye sa pagpakig-ambit og mga kahimtang
diin sila makapakita unta og usa ka maayo nga panig-ingnan apan wala makahimo.
Himoa nga sila mosulti unsa ang ilang gibati pagkahuman.

Paghimo og usa ka timaan sa pagkuha (-) diha sa pisara. Pangutana unsa ang gipasabut
kon kita moingon nga ang usa ka tawo adunay usa ka ngil-ad nga impluwensya sa uban.

Paghimo og usa ka dako nga timaan sa pagdugang (+) diha sa pisara. Pangutana unsa
ang gipasabut kon kita moingon nga ang usa ka tawo adunay usa ka maayo nga
impluwensya sa uban.

Paghisgot sa uban nga mga paagi nga kita mahimo nga usa ka maayo nga impluwensya
sa uban.

Ang Balaan nga mga Kasulatan Naghatag og Gibug-aton sa Kamahinungdanon sa
Panig-ingnan

Ipasabut nga ang Manluluwas mipakita kanato unsaon nga mahimo nga maayo nga
panig-ingnan. Siya kanunay nga matinud-anon ngadto sa iyang nahibaloan nga tinuod.
Ihatag ang mga kopya sa mosunod nga balaan nga mga kasulatan ngadto sa upat ka
batan-on nga mga babaye aron basahon pagkusog:

1. ”Kay ako naghatag kaninyo og usa ka panig-ingnan, nga kamo kinahanglan mohimo
sama sa Akong gihimo nganha kaninyo” (Juan 13:15).

2. ”Ayaw itugot nga adunay tawo nga motamay sa inyong kabatan-on; apan himoa 
ang inyong kaugalingon nga usa ka panig-ingnan sa mga tumutuo, sa pulong, sa
panagsultihay, sa gugma nga putli, sa espiritu, sa hugot nga pagtuo, sa kaputli” 
(1 Timoteo 4:12).
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3. ”Si Kristo usab nag-antus alang kanato, nagbilin kanato og panig-ingnan, nga kita
kinahanglan mosunod sa iyang mga lakang” (1 Pedro 2:21).

4. ”Himoa nga ang inyong kahayag mohayag sa atubangan sa mga tawo, nga sila
makakita sa inyong maayo nga mga buhat, ug mohimaya sa inyong Amahan diin atua
sa langit” (Mateo 5:16).

Paghisgot sa unsa nga paagi kini nga ang balaan nga mga kasulatan magamit ngadto sa
kinabuhi sa usa ka batan-on nga babaye. Ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsa nga paagi nga ang paghimo sa inyong kahayag nga mohayag (o pagpakita og
usa ka maayo nga panig-ingnan) makahatag og himaya ngadto sa Langitnong Amahan?

• Sa unsa nga paagi kamo mahimo nga usa ka maayo nga panig-ingnan ngadto sa inyong
mga higala sa pulong? sa gugma nga putli? sa hugot nga pagtuo? sa kaputli?

Ang Usa Ka Panig-ingnan Makadala og Hingpit nga Kalipay ngadto sa Daghan nga mga
Katawhan

Sugilanon Basaha ang mosunod nga pagpamatuod ni Sister Shirley Casper, asawa sa inila nga
magdudula sa “golf” nga si Billy Casper. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa
pagpaminaw sa nagkalainlain nga mga paagi diin ang panig-ingnan naghatag og
mahinungdanon nga bahin diha sa sugilanon.

“Ako nakaingon sa daghan nga mga higayon nga ako andam sa pagpasakop sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw pipila ka mga tuig sa wala pa si Bill
magpasakop. Ako adunay labaw ka daghan nga pagpaila ngadto sa mga Mormon kay kang
Bill. Sa diha nga ako usa ka batan-on nga babaye, ang ubang suod nga mga higala sa akong
inahan mga Mormon. Sa diha nga ako midako na ug unya sa diha nga kami naminyo, ako
nakabaton og daghan nga mga higala gikan sa among dapit kinsa mga Mormon.

“Sa diha nga si Bill nakadaog sa Tennis sa U.S. sa 1959 ug kami nakagahin og diyutay nga
panahon didto sa Dakbayan sa Salt Lake, Utah, ako may igong kahibalo sa relihiyon aron
makahimo og makapaikag nga pagpaniid. Mao kadto ang panahon nga ako naniid pag-
ayo Kabahin sa pagka-Mormon. Ako buot nga masayud mahitungod niini, ug sa labaw
nga ako nakakat-on, ako labaw nga buot mopadayon sa pagkat-on.

“Adunay pagkaprangka diha sa mga Mormon—dili diha sa usa ka hinambog nga paagi,
apan hinoon diha sa pamaagi diin ang matag sakop ingon og masaligon nga unsa ang
iyang gibuhat mahitungod sa relihiyon mao ang iyang buot buhaton.

“Sila ingon og maayo ang pagpuyo labaw kay sa uban nga mga tawo, nga
magmauswagon—ug ako wala magpasabut mahitungod sa kadaghan sa salapi. Sila mga
himsog, malipayon, manggibuhaton nga mga tawo. Sila nakig-uban sa ilang mga banay.
Kon kamo makaila og usa ka Mormon, kamo kasagaran makaila sa iyang banay.

“Ako nakagusto sa mga tulumanon alang sa batan-on sa Simbahan. Ako nakagusto sa
Tabernacle Choir ug sa kanunay buot moapil sa pag-awit diha niini. Walay usa nga
namugos sa iyang relihiyon ngari kanamo. Kami ingon og nalingaw sa among mga 
higala nga Mormon ingon nga sila mao.

“Ako nahinumdom sa uban nga una nga mga salosalo sa Utah. Dihay ingon og wala
kaayoy inom ug sa tinuod diyutay ang nanabako. Human ikaw makalingkod og lawak
nga napuno og aso gabii ngadto sa laing gabii, adlaw ngadto sa laing adlaw, ikaw
makatagamtam sa kahamugaway sa limpyo nga hangin.

“Sa pag-usab. Ako nakagusto sa paagi nga ang Mormon nga mga tawo nagpuyo. Kini
nakapukaw sa akong pagkamasusihon labi pa karon. . . . 

“Ako unta dugay na nga nakasulod uban ni Bill ngadto sa templo, apan siya dili pa
andam alang niini. Ang atong Ginoo ug Manluluwas mabination ngari kanamo niana 
nga paagi—siya wala mohatag kanamo og dugang sa iyang mga balaod kay sa among
kasarang sa pagtuman niini. Kitang tanan mouswag ngadto niana nga kasarang sa dili 
pa kita kahatagan unsa ang ania kanato karon.

“Sa diha nga si Bill miingon nga siya magpabunyag, ako nasayud gayud nga siya wala
magduhaduha niini. . . . 
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“Bag-o nga mga kahigayunan ang miabut kanamo. Ako nakahimamat sa pipila ka babaye
nga misyonaryo didto sa Hong Kong—aron makakat-on mahitungod sa misyonaryo nga
tulumanon.

“Tungod sa among “golf” kami nakaabut ngadto sa layo nga mga dapit sa kalibutan, ug
kami nakakita sa mga Santos nga sa gihapon mahigugmaon ug mabination nga mga tawo
bisan asa kami moadto. Sila dili lamang gusto sa “golf”, mga tawo sa galeriya ni Bill. Sila
mao ang among igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye sa ebanghelyo—ang
mao gihapon nga igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye nato didto sa
kalibutan sa espritu ingon nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa atong
Amahan sa langit. . . . 

“Kami nga mga Casper nakasuta nga kon kita buot nga ang mga tawo masayud nga kita
mga Mormon, sa maayo nga paagi kutob sa atong mahimo, kita labaw nga makabaton 
og kaayohan niini. Ang mga tawo motahud kanato tungod sa atong mga pagtuo. Sila
mahimo nga dili mouyon kanato, apan sila motahud kanato, ingon nga kita motahud
kanila ug sa ilang mga pagtuo. . . . Kita gitahud alang sa atong mga baruganan. Kita
gidayeg—kon kita angay sa pagdayeg.

“Ug ako nakakat-on nga ang panig-ingnan makahuluganon kaayo diha sa matag
kahimtang. Ako nagpasakop sa Simbahan sa usa ka bahin tungod sa mga panig-ingnan
nga gipakita sa mga Mormon nga akong nailhan. Ako buot mobuhat sama sa gibuhat sa
uban alang kanako” (Hack Miller, The New Billy Casper [Salt Lake City: Deseret Book Co.
1970], p. 132–35).

Panaghisgutan Ipahimo sa batan-on nga mga babaye ang paghisgot sa mga paagi diin ang mga panig-
ingnan sa uban nakaimpluwensya ni Sister Casper. Itudlo nga ang mga kasinatian ni
Sister Casper nakahimo kaniya nga buot motabang sa uban pinaagi nga mahimo nga 
usa ka maayo nga panig-ingnan alang kanila.

Paggamit sa Leksyon

Awhaga ang batan-on nga mga babaye nga makaamgo sa maayo nga mga panig-ingnan
sa mga tawo nga naglibut kanila ug sa pagpaninguha nga mahimo nga mga panig-ingnan
sa kamaayo ngadto sa tanan libut kanila.
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Paghinulsol

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut sa baruganan sa paghinulsol.

PAGPANGANDAM 1. Andama ang mosunod nga siyam ka mga gilis nga pulong: “Mga Lakang sa
Paghinulsol:” “Moila sa sayop,” “Mosaad nga dili mousab sa sala,” “Mopasalig pag-usab
sa kaugalingon,” “Mohimo og pagpasig-uli,” “Mobati og tinuod nga kasubo,” “Mohatag
og panahon,” “Mopasaylo sa kaugalingon ug sa uban,” ug “Modawat og kapasayloan
gikan sa Ginoo.”

2. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo nga imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Paghinulsol Gikinahanglan aron Makaangkon og Kapasayloan.

• Unsa ang inyong gibati sa wala pa ug sa human sa paghinulsol?

Balaan nga Kasulatan Si Alma mihulagway sa iyang mga gibati human sa iyang kinasingkasing nga
paghinulsol. Ipabasa sa usa ka batan-on nga babaye ang Mosiah 27:29.

Basaha ang mosunod nga kinutlo diin usa sa atong mga pangulo sa Simbahan mitandi 
sa paghinulsol ngadto sa usa ka papas:

“Ang Dios . . . adunay usa ka lapis uban sa usa ka papas diha niini ug siya misaad kanato
nga siya mogamit niini kon kita maghinulsol ug mousab sa atong mga paagi. . . . Siya
miingon nga kon kita mobiya sa atong pagkadautan ug sa hingpit mohukom sa pagbatok
niini, unya siya mokuha niini gikan sa iyang hunahuna ug makalimot sa tanang butang.
Dayag lamang, siya nagpaabut nga kita usab mokuha niini gikan sa atong mga
hunahuna” (Sterling W. Sill, Making the Most of Yourself [Salt Lake City: Bookcraft, 1971], 
p. 93).

• Ngano nga ang paghinulsol usa ka talagsaon nga baruganan ug usa ka mahinungdanon
nga panalangin sa atong mga kinabuhi?

Mga Lakang sa Paghinulsol

• Unsaon ninyo paghinulsol?

Sa pagtubag niini nga pangutana, paghisgot sa mga lakang sa paghinulsol ingon nga
gilatid sa mosunod nga kinutlo ni Elder Robert D. Hales. Samtang ikaw mopaila sa matag
lakang, ipapilit ang tukma nga gilis sa pulong. Paghisgot sa kahulugan sa matag lakang
uban sa batan-on nga mga babaye. Ipabasa sa mga sakop sa klase ang balaan nga mga
kasulatan nga gihisgutan diha sa mga lakang 2 ug 8.

Pagsugod pinaagi sa pagpilit sa gilis sa mga pulong “Mga Lakang sa Paghinulsol:”

“1. Pag-ila nga kita nakabuhat og sayop.

“2. Pagpakigsaad uban sa Ginoo nga kita dili na gayud mobuhat pag-usab sa sala nga
atong nabuhat ug gihinulsulan. ‘Pinaagi niini kamo masayud kon ang usa ka tawo
naghinulsol sa iyang mga sala—tan-awa, siya mokumpisal kanila ug mobiya kanila’
(Doktrina ug mga Pakigsaad 58:43).

“3. Mopasalig pag-usab sa atong mga kaugalingon sa pagpuyo og usa ka labaw nga
maayo nga kinabuhi sa tanan nga bahin sa ebanghelyo.

Kinutlo, gilis sa 
mga pulong, ug
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“4. Mohimo og pasig-uli alang sa mga sayop nga atong nahimo—

“a. Mohinulsol diha sa pag-ampo ngadto sa Ginoo.

“b. Mokumpisal ngadto sa atong obispo . . . [kon ang sala usa ka dako nga sala].

“c. Mangayo og pasaylo ngadto niadto nga atong napasakitan.

“5. Ang giladmon sa atong paghinulsol kinahanglan gayud sama sa giladmon sa sala nga
atong nabuhat. Walay masayon nga paagi. Kini masakit, apan kini usab makalimpyo.

“6. Ang panahon mao ang sunod nga butang sa paghinulsol ug pasig-uli.

“a. Panahon sa pagpakita sa atong mga kaugalingon, ngadto sa atong Ginoo, ngadto sa
atong isigkatawo nga kita nakapasalig sa atong mga kaugalingon ngadto sa usa ka
bag-o nga paagi sa kinabuhi.

“b. Panahon sa pagtuon sa balaan nga mga kasulatan ug pagpahinungod sa atong mga
kinabuhi ngadto sa mga sugo nga atong nakat-unan nga kita kinahanglan gayud
magpuyo nga magmalipayon ug adunay hingpit nga kalipay.

“7. Hingpit nga pagpasaylo sa atong mga kaugalingon ug pagpasaylo nga walay bisan
unsa nga pagbati sa pagpanimalos ngadto niadto nga kinsa nakapasakit kanato.

“8. Sa katapusan, ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga panalangin: ang
pagpasaylo gikan sa Ginoo. Kita dili na maghinumdom uban sa kaguol ug kasakit,
apan mopadayon ngadto sa umaabut uban sa paglaum ug hingpit nga kalipay ug
gugma alang sa Dios, sa kaugalingon, ug sa tanan nga katawhan” (Taho sa
Komperensya, Oktubre 1976, p. 34; o Ensign, Nobyembre 1976, p. 26).

Paghinulsol Mao ang usa ka Walay Hunong nga Paagi

Ipasabut nga ang paghinulsol usa ka talagsaon nga gasa nga makatabang kanato pag-
uswag dinhi nga kinabuhi. Kita kinahanglan mogamit niini nga gasa sa maalamon nga
paagi. Basaha ang mosunod nga kinutlo:

“Ang paghinulsol gihatag ingon nga ikaduhang mahinungdanon nga baruganan sa
ebanghelyo. . . . 

“Kitang tanan makahimo og mga sayop. Kon ang atong paghinulsol kinasingkasing, 
kita adunay katungod sa pagduol sa [Langitnong Amahan] alang sa kapasayloan, apan
hinumdumi nga kita wala hatagi og katungod sa bisan unsa nga bahin sa mga sayop. Kini
kanunay nga labaw nga maayo nga kita dili makabuhat kanila. Ug sa pagkamatuod kita
kinahanglan dili mopadayon diha sa kabuang o sa kagahi og ulo sa pag-usab sa mao
gihapon nga daan nga mga sayop usab ug usab. Kita kinahanglan nakakat-on na sa atong
mga leksyon. Kini dili igo nga magmatarung lamang karon sama sa kagahapon. Kita
kinahanglan nga labaw nga maayo. . . . Apan ang usa sa labing yawan-on nga mga
doktrina nga pasiugdahan ni bisan kinsa mao ang pag-ingon nga tungod ang usa ka 
tawo nakahimo og sayop, kini dili igsapayan kon siya mohimo pa og dugang, o dugang
daghan pa. Ang labi nga maayo nga panahon sa paghinulsol mao karon, sa dili pa ang
sunod nga higayon” (Richard L. Evans, Taho sa Komperensya, Oktrubre 1969, p. 68; o
Improvement Era, Disyembre 1969, p. 74, 76).

Tabangi ang batan-on nga mga babaye nga makaamgo nga ang paghinulsol dili lamang
alang niadto nga nakabuhat og dako nga mga sala, apan usa ka paagi nga mahimong usa ka
labaw nga maayo nga tawo. Kita kinahanglan mogamit sa baruganan sa paghinulsol matag
adlaw sa atong mga kinabuhi.

Ang mosunod nga kinutlo makatabang sa pagpasabut sa walay hunong nga paagi sa
paghinulsol:

“Ang paghinulsol kinahanglanon kaayo ngadto sa nagtubo nga kinabuhi, kay ang tanan
nga pagtubo kanunay adunay pagpahiangay, ang pagsaka ug pagpaubos. Kita dili
makailis sa usa ka dautan nga kinabuhi uban sa usa ka maayo nga kinabuhi pinaagi sa
bisan unsa nga usa ka pulong o binuhatan; kinahanglan gayud nga adunay usa ka walay
hunong nga paagi sa pagpuli sa sayop ug sayop nga binuhatan uban sa kamatuoran ug
maayo nga binuhatan; padulong gikan sa dautan ngadto sa maayo ug gikan sa maayo
ngadto sa labaw nga maayo. . . . 

Mga kinutlo ug
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“Kon kita maghisgot sa walay hunong nga panginahanglan sa paghinulsol, kini dili 
angay nga sabton nga kita naghisgot sa pag-usab-usab sa pagpakasala ug paghinulsol ug
pagpakasala pag-usab. Dili kini hingpit nga paghinulsol. Kita kinahanglan motan-aw sa
matarung ug mosunod niini, moila sa sayop ug mobiya niini uban sa usa ka ‘Diosnon nga
kasubo’ kon kita buot nga makaangkon og mga panalangin sa hingpit nga paghinulsol”
(Hugh B. Brown, Eternal Quest, comp. Charles Manley Brown [Salt Lake City: Bookcraft,
1956], p. 102).

Ipasabut nga samtang kita mouswag sa espirituhanon nga paagi, kita makaila nga ang
mga butang nga ingon og maayo sa sayo nga higayon sayop. Espirituhanon nga pagtubo
makatabang sa usa sa pagbuntog niini nga bag-ong naila nga mga kahuyang. Kini usa ka
pag-uswag. Sa matag adlaw samtang kita magkat-on sa mga butang nga kinahanglan
malikayan, ang atong mga kahibalo magkadugang ug kita mopadayon ngadto sa lain 
nga ang-ang sa pagtubo. Hatagi og gibug-aton nga ang paghinulsol usa ka walay hunong nga
paagi sa pagpalambo sa inyong kaugalingon diha sa inyong mga hunahuna ug mga linihokan
samtang kamo makaila sa inyong mga kahuyang. Kini nga paagi magpadayon ngadto 
sa pagkahamtung.

• Makahunahuna ba kamo sa pipila ka “gagmay” nga mga butang diha sa inyong
kinabuhi nga inyong kinahanglan nga hinulsulan?

• Kon kamo molihok sa paglikay sa inyong kaugalingon sa usa niini nga mga butang
matag semana, sa unsa nga paagi nga ang inyong kinabuhi ug ang inyong mga pagbati 
sa pagkabililhon sa kaugalingon mapalambo?

Kinutlo Si Presidente Spencer W. Kimball mipahayag: “Tungod kay kitang tanan makasala sa
dagko ug gagmay nga matang, kitang tanan nagkinahanglan sa makanunayon nga
paghinulsol, sa kanunay mopataas sa atong mga panan-aw ug sa atong binuhatan. Ang
usa lisud nga makahimo sa mga sugo sa Ginoo sulod sa usa ka adlaw, usa ka semana, usa
ka bulan o usa ka tuig. Kini usa ka paningkamot diin kinahanglan gayud nga ilugway
sulod sa nahibilin nga mga katuigan” (The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcrat,
1969]), p. 202).

Paghinulsol Magdala og Kalinaw

Sugilanon Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpaminaw ngadto sa mosunod nga
sugilanon aron makita sa unsa nga paagi kini gitandi ngadto sa baruganan sa paghinulsol.

Si Jane malingaw sa gawas, ug siya mogahin og daghan nga mga takna sa iyang
kaugalingon nga maglakaw-lakaw diha sa bukid. Usa ka adlaw siya nakakaplag og usa 
ka langub. Bisan og ang pagbati sa pagduhaduha nag-aghat nga dili mosulod ngadto sa
langub, ang iyang pagkamasusihon midala kaniya sa pagtan-aw sa sulod. Siya milakaw 
sa unahan ngadto sa langub, nakakita og daghan nga makapadani nga mga porma sa
unahan. Ang kangitngit diha sa langub sa katapusan nahimo nga hingpit ug siya
nakaamgo nga siya nahisalaag.

Siya mibati og kahadlok, unya kalisang, unya nasuko sa iyang kaugalingon tungod sa
iyang kalisdanan. Ug sa diha nga siya dili makatultol sa iyang agianan paingon sa gawas,
ang pagkawalay paglaum miabut diha kaniya. Unsa ang iyang buhaton karon? Siya
nawad-an sa tanan nga panghunahuna sa padulnganan ug dili makakaplag sa husto nga
dalan. Kini mao ang higayon nga siya mihukom sa pag-ampo alang sa panabang. Siya
nangalyupo ngadto sa Ginoo alang sa paggiya sa pagbalik ngadto sa husto nga dalan ug
sa pagbuntog sa iyang binuang nga sayop sa pagsulod sa langub. Nagpangapkap diha sa
mga bongbong, siya miliyok ug diha sa may gilay-on nakakita og usa ka gamay sa gilis
nga kahayag. Siya midali pagpaingon ngadto sa kahayag hangtud sa katapusan siya
migula ngadto sa kahayag sa mahayag nga adlaw.

• Si Jane buot ba nga mahisalaag sulod sa langub?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Jane sa diha nga siya nakagula gikan sa langub?

• Mibati na ba kamo nga nahisalaag ug wala makakaplag sa inyong agianan balik ngadto
sa inyong Langitnong Amahan?

Ipasabut nga ang paghinulsol sama sa gibati ni Jane sa diha nga siya nakaamgo sa iyang
sayop, nagpakita og pagbasol, nag-ampo alang sa kapasayloan ug paggiya, ug mibalik
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ngadto sa kahayag. Kini mao ang usa sa labing matam-is, labing malinawon nga mga
pagbati nga madawat sa usa ka tawo.

Itudlo nga kitang tanan makahimo og mga sayop sa matag adlaw sa atong mga kinabuhi.
Pinaagi lamang sa husto ug hingpit nga paghinulsol nga kita makaangkon og usa ka
malinawon nga pagbati sa kahiladman.

Si Alma, usa ka propeta sa Basahon ni Mormon, migukod sa Simbahan sa diha nga siya
usa pa ka batan-on. Usa ka anghel mipakita ngadto kaniya ug misulti kaniya sa
paghunong sa iyang dautan nga kinaiya. Si Alma mibati og hilabihan nga pagbasol
samtang siya misugod sa paghinulsol sa iyang mga sala. Ipabasa sa usa ka batan-on nga
babaye ang Alma 36:12–13, 15–16.

• Sa diha nga si Alma sa katapusan nakaila sa iyang mga sala, unsa ang iyang gibati?

Ipabasa sa lain nga batan-on nga babaye ang Alma 36:17–21.

• Giunsa paghulagway ni Alma ang iyang mga gibati sa diha nga siya nakahinundom sa
pag-ula ni Jesukristo ug nasayud nga siya mapasaylo?

• Sa unsa nga paagi nga ang atong gugma ug pagpasalamat alang sa Manluluwas motubo
samtang kita sa kinasingkasing maghinulsol ug mangita sa kapasayloan?

Panapos

Pagpamatuod Ipahayag ang imong pagpamatuod sa pagkatinuod sa gugma ni Jesus ug sa matubsanon
nga sakripisyo. Ipamatuod nga ang pagkamatarung mao ang paagi ngadto sa kalipay ug
nga diin ang mga sala nabuhat, hingpit nga kapasayloan mahimo pinaagi sa hugot nga
pagtuo ni Jesukristo ug tinuod nga paghinulsol.

Panaghisgutan nga
balaan nga kasulatan
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Pagpasaylo

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makakat-on sa kamahinungdanon sa pagpasaylo sa uban.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og lapis ug piraso sa papel alang sa matag sakop sa klase.

2. Pag-andam og usa ka karatula sa balaan nga kasulatan, “Ug pagmabination kamo
ngadto sa usag usa, pagmalumo og kasingkasing, pagmapasayloon sa usag usa, gani
sama sa Dios tungod kang Kristo nga mipasaylo kaninyo” (Mga Taga-Efeso 4:32).

3. Isulat diha sa usa ka piraso sa papel ang pamahayag gikan kang Spencer W. Kimball
nga makita sa ikaduhang seksyon sa leksyon. Ihatag kini ngadto sa usa sa batan-on nga
mga babaye sa dili pa ikaw mosugod sa leksyon ug hangyoa siya sa pagtuon niini aron
siya maayo nga mobasa niini sa panahon sa klase.

4. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Hatagi ang matag batan-on nga babaye og usa ka lapis ug piraso sa papel. Sultihi ang
klase nga ikaw mohulagway og duha ka mga kahimtang. Sa panapos sa matag usa, sila
mosulat unsa ang malagmit nga ilang buhaton kon sila anaa sa sama nga kahimtang.

Pagtuon sa hitabo 1

Si Maryann mipaambit og usa ka tinagoan uban sa iyang higala nga si Kathy ug misalig
kaniya sa pagtipig sa ilang gipanagsultihan. Unya, si Maryann nakadungog ni Kathy nga
misulti sa laing tawo. Dili lamang kana, apan si Kathy midugang sa sugilanon, nagsulti
ingon og tinuod sa pipila ka mga butang nga dili tinuod. Si Maryann nasakitan sa
hilabihan tungod kay ang iyang higala milapas sa iyang pulong. Siya usab nasuko
kaayo—hilabihan nga kasuko nga siya naghunahuna nga siya dili na gayud makigsulti
ngadto kang Kathy pag-usab.

Hangyoa ang matag batan-on nga babaye sa pagsulat unsa ang iyang buhaton kon siya
anaa sa dapit ni Maryann.

Pagtuon sa hitabo 2

Samtang nagpadayon ang pangbukas nga mga tulumanon, si Karen mibutang sa iyang
pitaka diha sa lingkuranan. Siya mibiya niini didto sa diha nga sila mipaingon sa ilang
tagsatagsa ka mga klase. Sa diha nga siya mibalik aron pagkuha sa iyang pitaka, kini 
wala na. Sa sunod nga adlaw, si Susan, usa ka batan-on nga babaye kinsa bag-o lamang
mibalhin diha sa kasilinganan, miadto sa balay ni Karen. Si Susan miangkon nga siya ang
mikuha sa pitaka. Siya miuli niini nga nag-ingon nga siya nagbasol ug mihangyo kang
Karen sa pagpasaylo kaniya. Si Karen miingon, “Oo, kini kalimtan na.” Pipila ka adlaw
ang milabay samtang si Karen nakigsultihanay uban sa pipila ka mga higala, usa sa batan-
on nga mga babaye nangutana kon aduna bay nakaila kang Susan.

Hatagi ang batan-on nga mga babaye og panahon sa pagsulat unsa ang ilang buhaton
kon sila anaa sa dapit ni Karen. Sultihi sila sa paghipos sa ilang mga papel aron matan-aw
sa ulahing bahin sa leksyon.

Mga pagtuon 
sa hitabo
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Ang Manluluwas Mitudlo og Pagpasaylo Pinaagi sa Pulong ug sa Panig-ingnan

Ipasabut nga si Jesukristo mitudlo sa mga katawhan unsa ang ilang kinahanglan nga
buhaton kon adunay makapasakit kanila. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa
pagpaminaw ngadto sa usa ka balaan nga kasulatan ug patiman-i ang mga panudlo nga
gihatag ni Jesus. Pagtawag og usa ka batan-on nga babaye sa pagbasa sa Mateo 5:43–44.

• Unsaon ninyo pagtagad niadtong kinsa nakasala kaninyo?

Si Jesus mitudlo nga ang iyang mga sumusunod kinahanglan nga mopasaylo sa tanan.
Sila kinahanglan mohigugma sa ilang mga kaaway ug mopanalangin niadtong kinsa
motunglo kanila. Siya gani mipasabut nga kon ang usa ka tawo mapakyas sa pagpasaylo,
siya nakabuhat og dako nga sala kay sa nakasala. Panghangyo og usa ka batan-on nga
babaye sa pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 64:9–10.

• Unsa kini ka bug-at ang dili pagpasaylo sa uban?

• Kinsa ang gikinahanglan nga inyong a pasayloon?

Si Jesus mihimo sa labing maayo nga panig-ingnan sa pagpasaylo niadtong kinsa
nakasala ug nakapasakit. Usa sa atong mga pangulo sa Simbahan mipasabut: “Ang
kasaysayan sa Bibliya nagsulti kanato nga walay mortal nga tawo nga sukad gidala
ngadto sa pagpaubos, sa kasakit, sa pag-antus nga nasinati sa Manluluwas sa kalibutan 
sa panahon sa iyang katapusan nga mga takna sa pagkamortal.

“Human sa pipila ka bakak nga mga pasangil, siya giluiban sa usa nga giisip nga uban 
sa labing suod nga pundok sa mga higala. Unya siya gidala ngadto sa usa ka gitawag og
paghusay, diin mipagula og usa ka silot nga gimandoan pinaagi sa politikanhon nga
kasayon ug pagbati sa publiko kay sa kaangayan.”

Hunong og kadiyut sa pagbasa sa kinutlo ug pangutana:

• Unsa ang inyong bation kon kamo giluiban sa usa ka higala?

• Unsa ang inyong himoon ngadto sa usa ka tawo kinsa sa usa ka bakak mipasangil
kanimo sa usa ka kalapasan?

Ipasabut nga ang pag-antus ni Jesus wala matapos human sa usa ka bakak nga pasangil
ug pagluib sa usa ka higala. Padayon sa pagbasa.

“Unya diha sa dali nga nagsunudsunod nga pag-antus: dihay dugay nga pakigbisog
ngadto sa Kalbaryo samtang siya nagpas-an sa mabug-at nga krus; siya gibiaybiay ug
gitamparus sa pundok sa mga tawo sa iyang tibuok paglakaw; dihay mihatag og suka,
nga gitapos pinaagi sa mabangis nga pagduslak; ug sa katapusan, diha siya nagbitay, ang
iyang lawas gidagmalan ug nagkadugo, sa gihapon gibugalbugalan sa iyang mga kaaway;
ug kini diha sa taliwala niining tanan nga si Jesus nangamuyo tingali sa hilom, uban sa
ligdong nga balaan nga pagtahud, ‘Amahan, pasayloa sila kay sila wala masayud unsa
ang ilang gibuhat. . . . ’ (Lucas 23;24.)” (Robert L. Simpson, Sa Taho sa Komperensya,
Oktubre 1966, p. 128; o Improvement Era, Disyembre 1966, p. 1148).

Aron sa Pag-angkon sa Pagpasaylo sa Dios, Kita Kinahanglan Gayud nga Makakat-on
sa Pagpasaylo sa Uban

Ipasabut nga samtang ang usa ka batan-on nga babaye mopasaylo, siya mitugot sa Ginoo sa
pagpasaylo kaniya. Si Elder Marion D. Hanks nangutana sa mosunod nga mga pangutana:
“Dili ba kini ingon og usa ka labing taas nga kaulawan sa paghangyo sa pagpaabut sa Dios
sa pagpasaylo kon kita dili mopasaylo?—sa dayag? ug ‘diha sa atong mga kasingkasing?’ “
(Sa Taho sa Komperensya, Oktrubre 1973, p. 15; o Ensign, Enero 1974, p. 20).

• Unsaon ninyo pagpasaylo ang usa ka tawo sa dayag ug diha sa inyong kasingkasing?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga pagbati sa kasilag, kasuko, o panimalos alang niadto
kinsa nakasala kaninyo mabuntog aron kamo sa tinuod makapasaylo?

• Sa unsa nga paagi ang pag-ampo makatabang kaninyo nga makakat-on sa pagpasaylo?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagsabut ug pag-ila sa Manluluwas makatabang kaninyo sa
pagpasaylo sa uban?

Kinutlo ug
panaghisgutan

Kinutlo ug
panaghisgutan

Balaan nga kasulatan
nga panaghisgutan
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Itudlo nga ang Langitnong Amahan mipasabut, ingon nga natala diha sa balaan nga mga
kasulatan, nga kon ang usa ka tawo maghinulsol, siya mopasaylo sa ilang mga sala ug
“dili na mohinumdom kanila” (Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42). Kon ang usa ka batan-
on nga babaye mopasaylo og usa ka tawo, siya kinahanglan mosulti sa tawo sa dayag nga
paagi ug unya kalimtan ang sala, dili na mohisgot niini pag-usab.

Kinutlo Tawga ang batan-on nga babaye kinsa imong gihatagan sa pamahayag gikan ni
Presidente Spencer W. Kimball sa pagbasa niini pagkusog.

“Kinahanglan ba gayud [ako] mopasaylo bisan kon [ang tawo kinsa nakasala kanako]
nagpabilin nga bugnaw ug walay pagtagad ug dautan? Walay pagka sayop niini.

“Usa ka kasagaran nga sayop mao ang hunahuna nga ang nakasala kinahanglan gayud
nga mangayo og pasaylo ug magpaubos sa iyang kaugalingon ngadto sa abug sa dili 
pa ikahatag ang pagpasaylo. Tinuod, ang tawo kinsa nakahimo sa kadaut kinahanglan 
sa hingpit mohimo sa iyang pagpahiangay, apan alang sa gibuhatan og sala, siya
kinahanglan gayud mopasaylo sa nakasala nga dili magsapayan sa kinaiya sa lain nga
[tawo]” (The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft, 1969], p. 282).

• Unsaon ninyo pagtagad ang usa ka tawo kinsa nakapasakit o nakasala kaninyo kon 
siya dili mangayo og pasaylo? Unsa kon siya wala magmahay?

• Sa unsa nga paagi kamo mobalus ngadto sa usa ka tawo kinsa mibalikbalik pagbuhat 
sa sama nga sala? (Mateo 18:21–22.)

Karatula Ipakita ang karatula nga imong gihimo uban sa balaan nga kasulatan, “Ug pagmabination
kamo ngadto sa usag usa, pagmalumo og kasingkasing, pagmapasayloon sa usag usa,
gani sama sa Dios tungod kang Kristo nga mipasaylo kaninyo” (Mga Taga-Efeso 4:32).

Balik ngadto sa mga pagtuon sa hitabo nga imong gihisgutan sa sinugdanan sa klase.
Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpalandong sa mga tubag nga ilang gisulat.
Kon sila buot, ang batan-on nga mga babaye mahimo nga mohimo og mga kausaban diha
sa ilang mga komentaryo.

• Kon kamo pa si Maryann, unsaon ninyo pagtagad si Kathy kon kamo makakita kaniya
pag-usab?

• Kon si Maryann ug si Karen sa tinuod mopasaylo, unsa ang ilang bation diha sa ilang
mga kasingkasing?

• Sa diha nga si Karen mipasaylo kang Susan, siya miingon, “Kini gikalimtan na.” Unsa
ang linihokan ni Karen kon siya sa tinuod mipasaylo kang Susan?

Ang Pagpasaylo Magdala og Gugma og mga Panalangin

“Didto kadto sa usa ka simbahan sa Munich nga ako nakakita kaniya—nagkaupaw, 
dako nga tawo nga nagsul-ob og abuhon nga kupo, usa ka kapehon nga kalo ang iyang
gigunitan. Ang mga tawo mipuno sa silong nga lawak diin ako namulong, naglakaw
subay sa mga laray sa kahoy nga mga lingkuran ngadto sa pultahan sa luyo. Kadto tuig
1947 ug ako miabut gikan sa Holland ngadto sa napilde nga Germany uban sa mensahe
nga ang Dios mopasaylo.

“Mao kadto ang kamatuoran mao ang ilang labing gikinahanglan nga madunggan diha
niana nga mapait, gibombahan nga yuta, ug ako mihatag kanila sa akong kinaham nga
hulagway sa hunahuna. Tingali tungod kay ang dagat dili layo gikan sa hunahuna sa usa
ka taga-Holland, ako buot nga mohunahuna nga diha niana ang gipasaylo nga mga sala
gilabay. ‘Kon kita mokumpisal sa atong mga sala,’ ako miingon, ‘ang Dios molabay kanila
ngadto sa labing lawom nga lawod, mawala sa kahangturan. . . . ’

“Ang ligdong nga mga nawong mitutok pagbalik kanako, wala kaayo motuo. Wala gayuy
mga pangutana human sa usa ka pakigpulong didto sa Germany sa 1947. Ang mga tawo
mibarug sa kahilom, nga hilom mikuha sa ilang mga kupo, sa kahilom mibiya a lawak.

“Ug mao kadto nga ako nakakita kaniya, naninguha sa pagduol sa atubangan. Sa usa ka
gutlo ako nakakita sa kupo og kape nga kalo; ang sunod, usa ka asul nga uniporme ug
usa ka taming sa nawong sa helmet nga may kalabera ug nagkrus nga mga bukog. Kini
mibalik sa akong panumduman sa kalit: ang dako nga lawak uban sa iyang mga suga sa
ibabaw; ang makapatandog nga hapnig sa mga sinina, ug mga sapatos diha sa taliwala sa

Sugilanon ug
panaghisgutan

Pagtuon sa hitabo nga
panaghisgutan
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salog; ang kaulaw nga maglakaw nga hubo nga miagi niini nga tawo. Akong makita ang
daot nga lawas sa akong igsoon nga babaye nga mihulma sa akong panumduman, mga
gusok nga mahait sulod sa katalan nga panit. Betsie, unsa ikaw ka daot?

[Si Betsie ug ako gidakop tungod sa pagtago sa mga Judeo diha sa among panimalay sa
panahon sa pagmando sa Nazi sa Holland; kini nga tawo usa ka gwardiya sa kampo sa
Ravensbruk diin kami gipadala.]

“Karon siya ania sa akong atubangan, kamot nga gitunol: ‘Usa ka maanindot nga
mensahe, Fraulein! Unsa kini ka maayo nga masayud nga, sama sa imong gisulti, ang
atong tanan nga mga sala anaa sa ilawom sa dagat!’

“Ug ako, kinsa larino nga namulong mahitungod sa pagpasaylo, mihinol sa akong 
gamay nga basahon kay sa pagdawat sa kamot. Siya wala mahinumdom kanako, dayag
lamang—unsaon niya paghinumdom sa usa ka binilanggo taliwala niadtong liboan ka
mga babaye?

“Apan ako nahinumdom kaniya ug sa panit nga latigo nga nagbitay gikan sa iyang bakus.
Ako miatubang sa usa sa akong mananakop ug ang akong dugo ingon og mibagtok.

“ ‘Ikaw mihisgot sa Ravensbruk sa imong pakigpulong,’ Siya nag-ingon, ‘ako usa ka
gwardiya didto,’ Wala, siya wala makahinumdom kanako.

“ ‘Apan sukad niana nga panahon,’ siya mipadayon, ‘ako nahimo nga usa ka Kristiyano.
Ako nasayud nga ang Dios mipasaylo kanako tungod sa mabangis nga butang nga akong
gihimo didto, apan ako buot nga makadungog niini gikan sa imong mga ngabil usab.
Fraulein,’ gitunol pag-usab ang kamot—‘makapasaylo ba ikaw kanako?’

“Ug ako nagbarug didto—ako kansang mga sala usab ug usab kinahanglan mapasaylo—
ug dili makapasaylo. Si Betsie namatay niana nga dapit—makapapas ba siya sa iyang
inanay og makalilisang nga kamatayon sa yano nga pagpangayo og pasaylo?

“Tingali dili daghan nga mga gutlo nga siya nagbarug didto—kamot nga gitunol—apan
ngari kanako kini ingon og mga takna samtang ako makigbisog uban sa labing malisud
nga butang nga sukad akong buhaton.

“Kay ako kinahanglan mobuhat niini—ako nasayud niana. Ang mensahe nga ang Dios
mopasaylo adunay usa ka nag-una nga kondisyon: nga kita mopasaylo niadto kinsa
nakapasakit kanato. ‘Kon kamo dili mopasaylo sa mga tawo sa ilang mga kalapasan,’ si
Jesus miingon, ‘ni ang inyong Amahan sa Langit mopasaylo sa inyong mga kalapasan.’

“Ako nasayud niini dili lamang ingon nga usa ka sugo sa Dios, apan ingon nga usa ka
inadlaw nga kasinatian. Sukad sa katapusan sa gubat ako adunay usa ka panimalay 
didto sa Holland alang sa mga biktima sa kabangis sa Nazi. Kadtong kinsa nakahimo 
sa pagpasaylo sa ilang kanhi mga kaaway nakahimo sa pagbalik ngadto sa dayag nga
kalibutan ug mitukod pag-usab sa ilang mga kinabuhi, wala magsapayan unsa ang
lawasnon nga mga uwat. Kadto kinsa nag-amuma sa ilang kasilag nagpabilin nga walay
kapuslanan. Kini ingon niana ka yano ug ingon niana ka makakahadlok.

“Ug sa gihapon ako nagbarug didto uban sa kabugnaw nga mihakop sa akong
kasingkasing. Apan ang pagpasaylo dili usa ka emosyon—ako nasayud usab niana. Ang
pagpasaylo usa ka buhat sa kabubut-on, ug ang kabubut-on makalihok bisan pa sa kainit-
kabugnaw sa kasingkasing. ‘. . . . Tabang!’ Ako nag-ampo sa mahilom. ‘Ako makapataas 
sa akong kamot. Ako makahimo ra kutob niana. Ikaw ang mohatag kanako sa pagbati.’

“Ug busa sa bakikaw, wala hunahunaa nga paagi, ako mitunol sa akong kamot ngadto sa
usa nga nagtunol ngari kanako. Ug samtang ako mihimo sa ingon, usa ka kahibulongan
nga butang ang nahitabo. Ang bul-og misugod sa akong abaga, milatay sa akong bukton,
miabut diha sa among naghiusa nga mga kamot. Ug unya kini nga makaayo nga kainit
ingon og mibaha sa akong tibuok pagkatawo, nagdala og mga luha sa akong mga mata.

“ ‘Ako mipasaylo kanimo, igsoon!’ Ako mihilak. ‘Uban sa akong tibuok kasingkasing!’

“Sulod sa taas nga takna kami migunit sa kamot sa usag usa, ang kanhi gwardiya ug ang
kanhi nga binilanggo. Ako sukad wala gayud masayud sa gugma sa Dios sa hilabihan,
sama nga ako nasayud niadto” (gikuha gikan sa “I’m Still Learning to Forgive” ni Corrie
ten Boom. Gi-imprinta bag-usab nga may pagtugot sa Guideposts Magazine. Copyright ©
1972 by Guideposts Associates, Inc., Carmel, New York 10512).
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Panapos

Tapusa ang leksyon pinaagi sa pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 64:8–10 ngadto 
sa batan-on nga mga babaye ug paghulagway sa mga pagtulun-an pinaagi sa usa ka
kinaugalingon nga panig-ingnan o usa ka tinuod nga kasinatian sa lain nga tawo.
Ipadayag ang imong pagpamatuod mahitungod sa kamahinungdanon sa pagpuyo niini
nga baruganan kon kita moangkon sa mga panalangin nga gisaad kanato sa Ginoo.

Balaan nga Kasulatan Basaha pag-usab ang Mga Taga-Efeso 4:32 gikan sa karatula ug awhaga ang batan-on 
nga mga babaye nga magmabination ug magmalumo ang kasingkasing ngadto sa uban
pinaagi sa pagkat-on sa pagpasaylo ug pagsunod sa panig-ingnan sa Manluluwas.

Balaan nga kasulatan
ug pagpamatuod
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Pag-ampo ug Pagpamalandong

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makaamgo sa pagkabililhon sa inadlaw nga pag-ampo
ug pagpamalandong diha sa iyang kinabuhi.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 14, Si Jesus Nag-ampo sa Gethsemane (62175).

2. Pag-andam og usa ka karatula sa pamahayag ni Presidente Harold B. Lee, “Ang
kinabuhi huyang ug, busa, kinahanglan ampingan uban sa pag-ampo.”

3. Pag-andam og usa ka kopya sa mosunod nga pagdapit alang sa matag batan-on 
nga babaye diha sa klase:

4. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pag-andam ug pagbasa sa mosunod nga mga 
butang diha sa leksyon:

a. Ang balak “Usa ka Dili pormal nga Pag-ampo”

b. Ang pamahayag ni Elder H. Burke Peterson mahitungod unsaon sa pag-ampo

c. Ang pamahayag ni Presidente David O. McKay mahitungod sa pagpamalandong

5. Pagdapit og duha ka batan-on nga mga babaye diha sa imong klase sa pag-awit sa
himno “Prayer Is the Soul’s Sincere Desire” (Hymns, no. 145).

6. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga balaan nga 
mga kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo sa imong gusto.

PAGDAPIT

KINSA: Doktrina ug mga 
Pakigsaad 104:79

NGANO: Doktrina ug mga 
Pakigsaad 19:28

1 Mga Taga-Tesalonica 5:18

Santiago 1:5

Alma 34:27

UNSAON: 3 Nephi 19:6

1 Timoteo 4:15

ASA: Mateo 6:6

Alma 34:26

KANUS-A: Alma 34:21

1 Mga Taga-Tesalonica 5:17

SAAD: Alma 37:37

R.S.V.P.
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GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ighahatag nga basahon

Iapud-apod ang mga pagdapit ngadto sa mga sakop sa klase. Sa panahon sa pagpalambo
sa leksyon, ang batan-on nga mga babaye pagagiyahan sa pagbasa sa nagkalainlain nga
mga pakisayran nga balaan nga kasulatan aron sa pagkaplag sa mensahe sa pagdapit.

Paghisgot uban sa klase sa tawo kinsa gihatagan sa pagdapit. Ipapangita sa klase ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 104:79, ug ipabasa kini pagdungan. Kini nag-ila sa matag 
usa sa batan-on nga mga babaye kang kinsa ang pagdapit gihatag.

Ang Balaan nga mga Kasulatan Magtudlo Kanato mahitungod sa Pag-ampo

Panaghisgutan Himoa nga ang batan-on nga mga babaye mosugyot og mga katarungan nga ang Ginoo
midapit kanato sa pag-ampo. Human ang batan-on nga mga babaye makahatag sa ilang
mga sugyot, ipapangita kanila ang upat ka balaan nga mga kasulatan diha sa pagdapit.
Ipabasa ang matag balaan nga kasulatan, ug diha sa matag usa ipaila ang katarungan nga
gihatag sa Ginoo alang sa pag-ampo.

Doktrina ug mga Pakigsaad 19:28 (kini usa ka sugo); 1 Mga Taga-Tesalonica 5:18
(pagpasalamat sa tanang butang, kini mao ang kabubut-on sa Dios); Santiago 1:5 (kon
kamo kulang sa kaalam); ug Alma 34:27 (pag-ampo alang sa kaayohan sa inyong
kaugalingon ug sa uban).

Ipasabut ngadto sa batan-on nga mga babaye nga adunay daghan pa nga dugang mga
katarungan sa pag-ampo ug nga kining upat ka balaan nga mga kasulatan nagpakita sa
pipila lamang.

Balak Sa pagsugod sa panaghisgutan unsaon sa pag-ampo, ipabasa sa gitudlo nga sakop sa
klase ang mosunod nga balak.

Usa ka Dili Pormal nga Pag-ampo

“Ang husto nga paagi alang sa tawo sa pag-ampo,
Miingon si Deakono Lemuel Keyes,

“Ug ang tukma lamang nga kinaiya
Mao ang pagluhod.”

“Dili, Ako angay nga moingon sa paagi sa pag-ampo,”
Miingon si Reverendo Dr. Wise,

“Mao ang pagbarug og tul-id uban sa gipatuy-od nga mga kamot
Ug gidasig ug gitan-aw sa itaas nga mga mata.”

“O, dili, dili, dili” miingon si Elder Snow;
“Ang ingon nga pamayhon mapagarbuhon ra kaayo.

Ang usa ka tawo kinahanglan nga mag-ampo uban sa mga mata nga hugot nga gipiyong
Ug ang ulo mahinulsulon nga giduko.”

“Kini ingon alang kanako nga ang iyang mga 
kamot kinahanglan nga hugot nga gikumkom sa atubangan.

Uban sa duha ka mga kumagko nga nagtumong sa yuta;”
Miingon si Reverendo Dr. Hunt.

“Sa miaging tuig ako nahulog sa atabay sa Hodgkin
Una ang ulo,” miingon si Cyrus Brown,

“Uban sa akong duha ka mga kiting nga nagpadulong sa itaas,
Ang akong ulo nga nagpaingon sa ubos;
Ug ako nag-ampo dihadiha dayon;
Ang labing maayo nga pag-ampo nga akong nalitok;
Ang labing maayo nga pag-ampo nga sukad akong giampo;
Nagbarug diha sa akong ulo.”

(Sam Walter Foss, “The Prayer of Cyrus Brown”, sa Stars to Steer By, ed. Louis Untermeyer
[New York: Harcourt, Brace and Co., 1941], p. 301–2.)
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Balaan nga Kasulatan Ipapangita sa batan-on nga babaye ang 3 Nephi 19:6 ingon nga gisulat diha sa ilang mga
pagdapit. Ipasabut nga kon ang Manluluwas nagpakita didto sa kayutaan sa America,
siya mitudlo sa iyang mga tinun-an unsaon sa pag-ampo, kinsa usab mitudlo sa mga
katawhan. Ipabasa ang balaan nga kasulatan, ug hangyoa ang batan-on nga mga babaye
sa pagsulti giunsa pagtudlo ang mga Nephite sa pag-ampo.

Kinutlo Ipasabut nga sa pagtabang kanato sa atong mga paningkamot nga makapaduol ngadto
kaniya, ang atong Langitnong Amahan mihatag kanato og mahinungdanon nga tambag
pinaagi sa atong bag-o nga mga pangulo unsaon sa pag-ampo. Himoa nga ang gitudlo nga
sakop sa klase mobasa ug unya mohisgot sa mga sugyot gikan ni Obispo H. Burke Peterson:

“Samtang kamo mobati sa panginahanglan sa pagsulti diha sa Ginoo o sa pagpalambo 
sa matang sa inyong pagpakigsulti uban kaniya—sa pag-ampo, kon kamo buot—ako
mosugyot og usa ka paagi nga sundon: adto diin kamo mahimo nga mag-inusara, adto
diin kamo makahunahuna, lakaw diin kamo makahimo sa pagluhod, lakaw diin kamo
makahimo sa pagsulti og kusog ngadto kaniya. Ang lawak katulganan, ang lawak
kaligoanan o ang lawak tipiganan mahimo. Karon, ihulagway siya diha sa inyong
hunahuna. Hunahunaa ngadto kinsa kamo nakigsulti, pugngi ang inyong mga
hunahuna—ayaw itugot nga kini maglatagaw, tawga siya ingon nga inyong Amahan ug
inyong higala. Karon sultihi siya sa mga butang nga inyong tinuod nga gibati nga isulti
kaniya—dili sagad nga hugpong sa mga pulong nga adunay gamay nga kahulugan, apan
pagbaton og usa ka bug-os kinasingkasing, nga panagsultihanay uban kaniya. Sulti diha
kaniya, pangayo kaniya alang sa pagpasaylo, pangamuyo kaniya, paglipay uban kaniya,
pagpasalamat kaniya, ipadayag ang inyong gugma ngadto kaniya, ug unya paminaw
alang sa iyang mga tubag. . . . Ang mga tubag gikan sa Ginoo moabut sa hilom – sa hilom
kaayo. Sa pagkatinuod, pipila ang makadungog sa iyang mga tubag nga tin-aw sa ilang
mga dunggan. Kita kinahanglan gayud nga nagpaminaw pag-ayo o kita dili gayud
makamatikod sa tubag. Kadaghanan sa mga tubag gikan sa Ginoo mabati diha sa atong
mga kasingkasing sama sa usa ka mainiton og nindot nga pulong, o sila mahimo nga
moabut ingon nga mga hunahuna ngadto sa atong kaisipan. Sila moabut ngadto
niadtong kinsa andam ug kinsa mapailubon” (Sa Taho sa Komperensya, Oktubre 1973, 
p. 13; o Ensign, Enero 1974, p. 19).

Ipakita ang hulagway sa Manluluwas nga nag-ampo diha sa Gethsemane, ug hangyoa
ang batan-on nga mga babaye sa pagsugyot og pipila ka mga butang nga atong makat-
unan gikan sa pagtuon niini nga hulagway. Tabangi sila nga makaila sama sa mga butang
nga pagkamapainubsanon, pag-inusara, hugot nga pagtuo, pagluhod, paghunahuna og
maayo, ug pagpamalandong.

Ang Pagpamalandong Usa Ka Matang sa Pag-ampo

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpangita ug pagbasa sa 1 Timoteo 4:15 nga
gilista ubos sa “Unsaon” sa ilang mga pagdapit. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye
sa paghatag kanimo sa ilang pagsabut sa pulong pamalandong.

Kinutlo Human ang klase makahatag sa ilang mga tubag ngadto sa mga pangutana, himoa nga
ang gitudlo nga sakop sa klase mobasa sa mosunod nga pamahayag ni Presidente David
O. McKay:

“Ako nagtuo nga kita mihatag og gamay nga pagtagad ngadto sa bili sa pagpamalandong,
usa ka baruganan sa paghalad. . . . Ang pagpamalandong mao ang pinulongan sa kalag.
Kini gipatin-aw ingon nga ‘usa ka matang sa tinago nga paghalad o espirituhanon nga
pagbansay, naglakip og lawom, nagpadayon nga paghulagway sa pipila ka relihiyoso nga
tema.’ Ang pagpamalandong usa ka matang sa pag-ampo. . . . 

“Ang pagpamalandong mao ang usa ka labing tinago, labing sagrado nga mga pultahan
diin kita pinaagi niini moagi ngadto sa atubangan sa Ginoo” (David O. McKay, Man May
Know for Himself, comp. Clare Middlemiss [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1969], p. 22–23).

Sa mubo paghisgot pag-usab sa mga dapit diin si Obispo Peterson misugyot nga atong
adtoan aron mag-inusara. Unya hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna
mahitungod asa sila moadto aron sa pagpamalandong.

Ipasabut nga unsaon ug asa kita mag-ampo ug mamalandong adunay duol nga
kalambigitan. Himoa nga ang mga sakop sa klase motan-aw sa ilang mga pagdapit ug
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mangita sa balaan nga kasulatan nga nagtimaan og “Asa.” Basaha sila pagdungan ug
paghisgot asa ang gisugyot sa Ginoo nga atong adtoan:

Mateo 6:6 (Pag-ampo diha sa lawak tipiganan o sa tago nga mga dapit.) Alma 34:26 
(Pag-ampo diha sa lawak tipiganan, tago nga dapit, ug sa inyong kamingawan.)

Niini nga higayon hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna asa ang ilang
kinaugalingon nga “kamingawan”. Tabangi sila sa pagtino sa uban nga mga dapit asa sila
mahimo nga mamalandong nga mag-inusara.

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan miingon usab kanato kanus-a mag-ampo. Hangyoa
ang batan-on nga mga babaye sa pagsusi sa ilang mga pagdapit aron mahibaloan ang husto
nga panahon sa pag-ampo sumala ngadto sa balaan nga mga kasulatan:

Alma 34:21 (Pag-ampo sa buntag, udto ug gabii.)

1 Mga Taga-Tesalonica 5:17 (Pag-ampo nga walay hunong.)

Itudlo sa batan-on nga mga babaye ang kamatuoran nga ang Langitnong Amahan anaa
kanunay ug buot nga sila makigsulti kaniya. Usa ka matarung nga kinabuhi naglakip og
usa ka walay katapusan nga pag-ampo sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo.

Ang Kinabuhi Huyang—Ampingi uban sa Pag-ampo

Karatula Ipakita ang karatula: “Ang kinabuhi huyang ug, busa, kinahanglan ampingan uban sa
pag-ampo” (kinutlo ni Harold B. Lee, Taho sa Komperensya, Dapit nga Komperensya,
Mexico and Central America 1972, p. 48).

Pisara Hangyoa ang batan-on nga mga babaye unsa nga mga suliran, mga paghukom, ug mga
pagtintal sa ilang mga kinabuhi nga madala nga labaw nga masangputon uban sa
pagpamalandong ug pag-ampo. Isulat ang ilang mga tubag diha sa pisara:

Ang pagpamalandong ug pag-ampo makatabang sa—

1. Pagbaton og pagpamatuod.

2. Pagbuntog og dili maayo nga mga kinaiya.

3. Pagtuman og usa ka makahuluganon nga pagpuasa.

4. Paglahutay sa pagpamugos sa kahigalaan nga sama og panuigon.

5. Pagpatunhay sa mga sumbanan sa Simbahan.

6. Pagsugakod sa mga suliran sa tulunghaan.

7. Pagpauswag sa kaugalingon nga pagkatawo.

8. Paghupot sa Pulong sa Kaalam.

9. Pagpalambo og maayo nga mga kinaiya.

10. Pagbuntog sa mga kahuyang.

Kinutlo • Sa unsa nga paagi nga ang pagpamalandong makahimo sa inyong mga pag-ampo nga
labaw nga masangputon mahitungod sa mga suliran nga gilista diha sa pisara?

Human ang mga babaye makatubag sa pangutana, basaha ang mosunod nga pamahayag
gikan ni Elder Boyd K. Packer nga dugang nagpatin-aw sa pangutana sa ibabaw:

“Kon kamo adunay usa ka suliran, sulbara kini pag-una diha sa inyong hunahuna.
Palandonga kini ug tukia kini ug pagpamalandong bahin niini. Pagbasa sa balaan nga
mga kasulatan. Pag-ampo mahitungod niini. . . . 

“Palandonga og gamay ang mga butang sa matag adlaw ug ayaw kanunay ibutang ang
inyong kaugalingon diha sa kalisud sa paghimo og dagko nga mga paghukom sa
dinalidali nga higayon. . . . 

“Ako nakakat-on nga ang labing maayo nga panahon sa pagpakigbisog uban sa dagko
nga mga suliran mao ang sayo sa buntag. . . . Ang pisara sa inyong hunahuna napapas
pinaagi sa maayo nga pagpahulay sa gabii. Ang nagkatipon-tipon nga mga kahingawa 
sa adlaw wala na sa inyong dalan. Ang inyong lawas nakapahulay usab. Kana mao 
ang panahon sa paghunahuna sa usa ka butang nga maampingon ug sa pagdawat og
kinaugalingon nga pagpadayag” (“Self-reliance,” Ensign, Agosto 1975, p. 88).
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Panapos

Itudlo nga daghan nga mga pagdapit naglakip og usa ka R.S.V.P., diin nagpasabut nga
ang tawo kinsa nakadawat niini kinahanglan mohukom kon modawat ba o dili sa
pagdapit ug mohatag og tubag. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagtan-aw 
sa ilang mga pagdapit o sa pagbasa sa saad, sa dili pa mohimo sa mga paghukom nga
modawat o modumili sa pagdapit sa pagpamalandong ug sa pag-ampo. Himoa nga sila
mobasa sa Alma 34:37 aron makaplagan ang saad nga gitanyag sa Ginoo (siya mogiya
kanila alang sa kaayohan, mobantay kanila, ug mobayaw kanila sa katapusan nga adlaw).

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna pag-ayo sa ilang kaugalingon
nga tubag ngadto sa pagdapit. Ipasabut ngadto kanila nga kon sila modawat sa pagdapit
sa pag-ampo ug pagpamalandong, sila kinahanglan mosaad sa ilang kaugalingon ngadto
sa usa ka inadlaw nga tulumanon.

Basaha pag-usab ang karatula “Ang Kinabuhi huyang ug, busa, kinahanglan dad-on 
uban sa pag-ampo.”

Pagpamatuod Isugyot nga ang batan-on nga mga babaye modala sa ilang mga kinabuhi uban sa pag-
ampo, ug ipadayag ang imong pagpamatuod ngadto sa pagkabililhon sa pag-ampo ug
pagpamalandong diha sa imong kaugalingon nga kinabuhi. Pagpakig-ambit og usa ka
kasinatian sa imong kaugalingon uban sa pag-ampo, ug usab dapita ang batan-on nga
mga babaye sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian.

Himno Tapusa ang leksyon pinaagi sa pagpaawit sa gitudlo nga batan-on nga mga babaye,
“Prayer Is the Soul’s Sincere Desire” (Himno, numero 145).
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Igpapahulay nga Adlaw

KATUYOAN Ang matag batan-on nga mga babaye maninguha sa pagpauswag sa iyang pagsunod sa
Igpapahulay nga Adlaw.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og lapis ug papel alang sa matag batan-on nga babaye.

2. Pag-andam og ighahatag nga basahon alang sa matag batan-on nga babaye nga sama 
sa usa ka ruler alang sa pagsukod. Kini tingali sama niini:

3. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pagpangandam alang sa Igpapahulay Makapalambo sa mga Panalangin Niana nga

Adlaw

Hatagi ang matag batan-on nga babaye og lapis ug usa ka piraso sa papel. Tudloi ang
klase sa pagpilo sa papel ngadto sa duha ka pinatindog nga kolum ug sa pagbutang og
ulohan sa una nga kolum ug ilista “Ang mga Butang nga Akong Gihimo sa Miaging
Domingo.” Kini nga kalihokan kinahanglan nga dili molapas sa labaw sa lima ka mga
gutlo. Patipigi nila ang ilang mga papel aron gamiton unya diha sa leksyon.

Sugilanon Basaha ang mosunod nga sugilanon:

“Ako nahinumdom nga nag-ingon, ‘Unsa ang nahitabo kanako? Ako mahadlok sa
Domingo. Ako maglibug. Ako labdan sa ulo. Ako maghilak. Ako makiglalis sa akong mga
ginikanan. Bisan ako moadto sa simbahan kanunay, ingon og ako wala makahimo og
bisan unsa nga butang pinaagi niini. Hain ang tanan nga mga panalangin nga gisaad
kanato? Ako naningkamot sa paghupot sa Igpapahulay nga Adlaw nga balaan. Ako dili
motan-aw og sine o mamalit. Ako motambong sa akong mga tigum. Unsa ang nahitabo
kanako?’ Oo akong nasusi unsa ang nahitabo kanako.

“Ako nasayud sa akong kasingkasing nga kon ako mihimo sa akong leksyon sa klase 
ma-Domingo, o mitan-aw og telebisyon, o nanahi, o bisan kon ako miduaw sa akong mga
higala nga babaye ug kami naghisgot mahitungod sa mga butang nga hisgutan sa mga
babaye, nga ako sa tinuod wala maghupot sa Igpapahulay nga balaan. Ang Domingo
hapit mahisama sa tanan nga laing adlaw.

“Oo, human sa leksyon sa Igpapahulay, ako mihukom sa pagsugod og paghimo sa mga
butang nga lahi. Ako mihukom nga ako motan-aw og maayo sa akong kaugalingon. Sa
diha nga ako nakahimo og paghukom, ako napuno uban sa kadasig unsaon nga ako
makahimo niini nga usa ka labaw nga talagsaon nga adlaw. Ang among leksyon nagsulti
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nga kami kinahanglan mohimo og usa ka lista sa mga butang nga mahimo nga himoon
pag-una aron pag-andam alang sa Igpapahulay. Sa diha nga ako mihimo og lista, ang
mga butang nahimo nga hapsay.

Himoa nga ang batan-on nga mga babaye motan-aw ngadto sa mga lista nga ilang gihimo
sa sinugdanan sa klase. Pangutan-a sila hain sa mga butang diha sa ilang mga lista nga
mahimo unta sa Sabado aron paghimo sa Domingo nga usa ka labaw nga talagsaon nga
adlaw. Itudlo nga ang Domingo usa ka balaan nga adlaw ug nga kita kinahanglan
mohimo og linain nga mga pagpangandam alang niini. Bahina ang batan-on nga mga
babaye ngadto sa mga pundok. Himoa nga matag pundok motudlo og usa ka tigsulat.
Hatagi ang matag pundok sa mosunod nga mga pangutana ug ipahimo kanila ang
paghisgot og dali sulod sa dili molabaw sa lima ka mga gutlo. Ang ilang mga lista sa
kalihokan sa Domingo makatabang sa ilang panahon sa paghisgot og dali.

1. Unsa nga mga pangandam ang kinahanglan nga himoon sa Sabado aron sa paghimo 
sa Domingo nga usa ka labaw nga talagsaon nga adlaw?

2. Unsa ang kinahanglan dili iapil gikan sa mga kalihokan sa Igpapahulay nga adlaw 
aron paghimo sa Domingo nga usa ka labaw nga espirituhanon nga adlaw?

3. Unsa nga mga pagpangandam ang mahimo aron paghatag og panahon o mga
kalihokan alang sa pagpakig-ambit sa banay ma-Domingo?

Himoa nga ang tigsulat gikan sa matag pundok motaho sa mga hunahuna ug mga
nahukman sa iyang pundok.

• Unsa nga mga panalangin ang atong madawat pinaagi sa pagpangandam pag-una
alang sa Igpapahulay? (Usa ka pagbati sa katagbawan; pagpaabut sa Igpapahulay;
panahon sa paghunahuna, pagpamalandong, pag-ampo, ug pagbasa sa balaan nga mga
kasulatan; talikala sa panagsuod uban sa mga sakop sa banay ug sa Langitnong Amahan.)
Ilista ang mga tubag sa pisara.

Balaan nga Kasulatan Itudlo nga kon kita mohupot sa Igpapahulay nga adlaw nga balaan kita panalanginan
alang sa pagsunod og usa ka sugo sa atong Langitnong Amahan. Ipabasa sa usa ka batan-
on nga babaye ang Exodo 20:8–11.

Ang Pagsimba Gipahayag pinaagi sa Pulong, Hunahuna, Awit ug Binuhatan

Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9–10 kita gisultihan asa kita moadto sa
Igpapahulay. Ipabasa sa batan-on nga babaye kini nga mga bersikulo.

• Asa kita gisugo sa pag-adto sa panahon sa Igpapahulay?

• Unsa ang atong kinaiya nga kinahanglan kon kita motambong sa tigum sa sakramento?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagtambong sa mga tigum ingon nga usa ka banay molig-on
sa mga talikala ug mga relasyon?

Basaha ang mosunod nga kinutlo:

“Sa kasagaran kaayo kita moadto sa pagsimba ug sa paghatag sa atong mga halad sa
walay pagpaningkamot sa pag-andam sa atong mga kaugalingon sama ngadto sa ang-ang
sa kahingpitan nga atong nahimo diha sa atong dayag nga pagsinina ug paglimpyo sa
kaugalingon” (Robert L. Simpson, sa Taho sa Komperensya, Oktubre 1966, p. 129; o
Improvement Era, Disyembre 1966, p. 1148).

• Sa unsa nga paagi kita makaandam sa atong “kaugalingon” alang sa Igpapahulay nga
adlaw?

Mga pagtuon sa hitabo Isaysay ang mosunod nga mga pagtuon sa hitabo alang sa batan-on nga mga babaye 
sa pagtuki ug paghisgot: (Tabangi ang batan-on nga mga babaye nga makasabut nga
adunay daghan nga mga paagi sa paghupot sa Igpapahulay nga adlaw nga balaan o sa
pagpakyas sa paghimo sa ingon.)

1. Si Helen ug si Shirley mibalhin ngadto sa likod nga laray sa diha nga ang obispo
mipahibalo sa pagsugod nga pag-ampo. Sila mipadayon sa paghinonghongay sa
panahon sa pagsimba nga pag-alagad ug misulat og gamay nga sulat ngadto sa usag usa.
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• Sa unsa nga paagi nga ang mga kalihokan ni Helen ug Shirley makaimpluwensya
niadto nga naglibut kanila?

2. Sa panahon sa himno sa sakramento, si Emily miduko, mipiyong sa iyang mga mata, 
ug migunit sa wala maablihi nga basahon sa himno nga wala moawit.

• Sa unsa nga paagi nga ang mga pulong ug musika sa mga himno makadugang ngadto
sa espiritu sa usa ka tigum?

3. Si Sue milingkod tupad ni Mary sa panahon sa pagsimba nga pag-alagad. Samtang ang
sakramento gipanalanginan ug gipaambit ngadto sa mga sakop, ang hunahuna ni Sue
atua sa sine nga iyang nakita sa miaging adlaw. Siya nakurat sa diha nga si Mary misiko
kaniya sa pagpaambit sa sakramento.

• Sa unsa nga paagi nga kamo motandi sa kang Sue nga dayag nga balaan nga pagtahud
ngadto sa iyang mga pagbati sa ilawom sa iyang kaugalingon?

• Unsa ang mahimo sa matag batan-on nga babaye sa panahon sa sakramento nga labaw
nga mainampoon?

4. Si Terry nakalitan diha sa sermon nga gipamahayag sa iyang obispo. Siya naghisgot
mahitungod sa paghinulsol, ug siya mibati og usa ka malinawon nga pagbati nga kini
mao ang tinuod nga usa ka maanindot nga bahin sa ebanghelyo.

• Sa unsa nga paagi nga si Terry nagpakita og usa ka mainampoon nga kinaiya?

• Unsa nga mga panalangin nga madawat kon ang usa ka tawo adunay usa ka
mainampoon nga kinaiya?

5. Si Elaine gidapit sa pagduaw sa balay ni Karen ug sa pagpaminaw ngadto sa usa ka
uso, bag-o nga awit. Siya nakadungog nga si Ann, lain nga higala, nasakit.
Nakahinumdom nga siya mitabang sa iyang inahan sa paghimo og mga biskwit sa
Sabado, siya mihukom nga siya modala og mga biskwit ug moduaw ni Ann.

• Sa unsa nga paagi nga ang linihokan ni Elaine nagpakita og usa ka mainampoon nga
kinaiya?

• Sa unsa nga paagi nga mawala ang iyang mainampoon nga pagbati kon siya miadto 
pa sa balay ni Karen?

Itingub ang tanan pinaagi sa pagpasabut nga kita makasimba pinaagi sa pulong, pinaagi
sa maayo nga mga hunahuna, pinaagi sa espirituhanon nga musika, ug pinaagi sa maayo
nga binuhatan. Ipasabut nga ang pagsimba mao ang pagpuyo ug paghimo—pagsunod sa
atong Amahan sa Langit.

Kinutlo Basaha ang pamahayag ni Presidente Benson:

“Ang katuyoan sa Igpapahulay mao ang alang sa espirituhanon nga pagbayaw, alang sa
usa ka pagbag-o sa atong mga pakigsaad, alang sa pagsimba, alang sa pagpahulay, alang
sa pag-ampo. Kini alang sa katuyoan sa pagpakaon sa espiritu, nga kita unta mopalayo sa
atong mga kaugalingon nga dili mamansahan gikan sa kalibutan pinaagi sa pagsunod sa
sugo sa Dios” (Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties [Salt Lake
City: Deseret Book Co., 1974], p. 10–14).

Kita Kinahanglang nga Motimbangtimbang sa Atong mga Kalihokan sa Igpapahulay
nga Adlaw

Panaghisgutan • Unsaon nato pagkahibalo kon unsa ang buhaton ug kon unsa ang dili buhaton sa
Igpapahulay nga adlaw?

• Ikaw buot ba og usa ka lista sa mga buhaton ug dili buhaton alang sa Igpapahulay 
nga adlaw?

Ipasabut nga ang karaan nga mga Judeo napakyas sa pagsunod sa sumbanan nga gihatag
ngadto kanila sa pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw. Aron sa pagtabang kanila nga
makahibalo sa tino nga mga butang nga ilang mabuhat ug dili mabuhat, higpit nga mga
lagda sa rabino nga paagi gipalambo. Pipila niini nga mga lagda gilista sa ubos:
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1. ”Pipila ka mga matang sa baligtos kinahanglan nga dili ihigot o badbaron. Kini mahimo
sa pagbadbad og usa ka baligtos nga mahimo nga mabadbad uban sa usa ka kamot.

2. ”Ang kalayo dili pagapalongon o pagadagkutan.

3. ”Ang pagpanaw gidili ngadto sa usa ka gilay-on nga mokapin og gamay sa usa ka
milya. Kini nga gilay-on, diin nailhan ingon nga panaw sa Igpapahulay nga adlaw,’
gihukman pinaagi sa pagsukod sa gilay-on gikan sa tabernakulo nga gigamit sa
panahon ni Moses ngadto sa mga tolda sa labing layo nga kampo ug balik. Kon ang 
usa ka tawo mopanaw og layo kaysa niini nga gilay-on, siya nagtrabaho ug busa ubos
sa pagpakasala” (“Is It Lawful to Do Good on the Sabbath,” New Testament Daily Teacher
Manual [seminary manual, 1980–81], p. 97).

4. Adunay usa ka pangutana usab mahitungod kon ang usa ka tawo mokaon ba og itlog
nga gipangitlog sa usa ka himongaan sa Igpapahulay diin wala masayud sa balaod. 
Usa ka rabino mitugot niini, ug lain nga rabino wala motugot niini. (Tan-awa sa Albert
E. Bailey, Daily Life in Bible Times [New York: Charles Scribner’s Sons, 1943], p. 255).

Kinutlo Ipasabut nga kay sa pagbaton sa mao nga pagdili, kita gihatagan og panudlo sa ulahing
adlaw kabahin sa Igpapahulay nga adlaw.

“Dinhi niini, sa atong adlaw, ang Ginoo mihatag og dako nga gibug-aton sa pagtuman 
sa Igpapahulay nga adlaw. . . . 

“Tungod kay nagpuyo diha sa usa ka katilingban nga nagsupak sa Igpapahulay, kita
kinahanglan gayud . . . magpuyo dinhi sa kalibutan apan dili alang sa kalibutan. . . . 

“Kita kinahanglan dili mamalit sa Igpapahulay nga adlaw. Walay pagpamalit diha sa
dakbayan sa Zion sa Igpapahulay.

“Kita kinahanglan dili motambong og mga kalingawan, ni mangayam o mangisda sa
Igpapahulay.

“Kon kita sa tinuod matinguhaon . . . , kita sa Igpapahulay nga adlaw mopuyo sulod sa
bayanan sa mga panudlo nga gihatag sa Ginoo diha . . . sa Doktrina ug mga Pakigsaad”
(Marion G. Romney, Sa Taho sa Komperensya, Abril 1974, p. 116–17; o Ensign, Mayo
1974, p. 80).

• Sumala sa Doktrina ug mga Pakigsaad 59:9, unsa ang usa sa mahinungdanon nga 
mga katuyoan sa Igpapahulay nga adlaw? (Sa paghupot sa atong kaugalingon nga dili
mamansahan sa kalibutan.)

• Sa unsa nga paagi kita makahukom kon ang usa ka kalihokan mopalayo kanato nga 
dili mamansahan sa kalibutan?

Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara ug himoa nga ang batan-on nga
mga babaye mosulat kanila diha sa tuo nga kolum sa ilang mga papel:

1. Ang kalihokan maayo ba?

2. Kini ba sa espirituhanon nga paagi makabayaw?

3. Mobuhat ba si Jesus niini?

Himoa nga ang matag batan-on nga babaye motimbangtimbang sa mga kalihokan nga
kanunay iyang gihimo ma-Domingo pinaagi sa pagtubag ngadto sa tulo ka mga pangutana.

Kini nga mga sumbanan mahimo nga usa ka sukdanan alang sa pagtabang kanato sa
paghukom kon ang usa ka kalihokan angay ba alang sa Igpapahulay. Ang mao nga
paagi nagkinahanglan og labaw nga kahingkod kay sa pagbaton og usa ka lagda alang
sa matag kahimtang. Kon atong ibutang sa hunahuna ang katuyoan sa Igpapahulay ug
ang atong tumong sa pagpabilin nga dili mamansahan sa kalibutan, kita makahimo sa
labaw nga masangputon pagdumala sa atong kaugalingon nga mga kalihokan sa
Igpapahulay nga adlaw.

Kinutlo Human ang batan-on nga mga babaye makahisgot niini nga tulo ka mga hunahuna,
basaha ang mosunod nga pamahayag sa usa sa atong mga pangulo sa Simbahan:

“Bisan sa panimalay o diha sa simbahan, ang inyong mga hunahuna ug ang inyong
pamatasan kinahanglan nga kanunay anaa sa panag-uyon uban sa espiritu ug katuyoan
sa Igpapahulay. Mga dapit sa kalingawan ug paglingawlingaw, samtang sa tukma nga
mga panahon mahimo nga makatabang sa gikinahanglan nga butang, dili makatabang 
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sa espirituhanon nga butang, dili makatabang sa espirituhanon nga pagtubo ug ang mao
nga mga dapit dili makapalayo kaninyo nga dili mamansahan gikan sa kalibutan’ apan
hinoon molimud kaninyo sa ‘kahingpitan sa yuta’ nga gisaad ngadto niadtong kinsa
mosunod sa balaod sa Igpapahulay. Kamo kinsa mohimo og paglapas sa Igpapahulay 
nga usa ka nabatasan, pinaagi sa inyong pagkapakyas sa ‘pagbalaan niini’ nawagtangan
sa usa ka kalag nga puno sa hingpit nga kalipay agi og balos alang sa usa ka dili
molungtad nga kalipay. Kamo mihatag og dako kaayo nga pagtagad ngadto sa inyong
yutan-on nga mga tinguha puli sa inyong espirituhanon nga kahimsog” (Harold B. Lee,
Decisions for Successful Living [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973], p. 147–48).

Hatagi ang matag batan-on nga babaye og usa ka ighahatag nga ruler ug awhaga 
ang matag usa sa pagsunod sa Igpapahulay sa labaw nga hingpit pinaagi sa
pagtimbangtimbang sa mga kalihokan pinaagi sa tulo ka mga sumbanan. Ipadayag 
ang inyong pagpamatuod sa ka mahinungdanon ug sa mga panalangin sa paghupot 
sa Igpapahulay nga adlaw nga balaan.

Ighahatag nga
basahon
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Pagpamatuod

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye masayud kon unsaon sa pagangkon, paglig-on, ug
pagpakig-ambit sa iyang pagpamatuod.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og pipila ka mga binhi ug usa ka tanom diha sa kaang.

2. Paghimo og usa ka karatula nga naglakip sa mosunod nga pagpatin-aw:
Ang usa ka pagpamatuod mao ang matuod nga kasayuran nga madawat gikan sa
Espiritu Santo nga—
a. Si Jesus mao ang Anak sa Dios ug Manluluwas sa kalibutan.
b. Si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios kinsa mipahiuli sa ebanghelyo.
c. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw mao lamang ang 

tinuod nga Simbahan ug gipangulohan pinaagi sa usa ka propeta karon.

3. Isulat ang matag usa sa mosunod nga mga pakisayran nga balaan nga kasulatan sa 
lain nga piraso nga papel: Alma 32:27; Doktrina ug mga Pakigsaad 11:22; Moroni 10:4;
Juan 7:17: Alma 5:46.

4. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Ipakita sa klase ang mga binhi ug ang tanom diha sa kaang.

• Unsa ang relasyon niini nga duha ka mga butang?

• Aron ang mga binhi motubo ngadto sa pagka tanom, unsa ang angay nga mahitabo?

Ipasabut nga diha sa Basahon ni Mormon, si Alma mitandi sa usa ka binhi ngadto sa lain
nga butang. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagbasa sa Alma 32:27–28 aron
makaplagan unsa ang gitandi. (Ang Pulong sa Dios.)

• Unsa ang atong itawag sa usa ka kahibalo sa kamatuoran sa ebanghelyo? (Usa ka
pagpamatuod.)

Ipakita ang karatula uban sa pagpatin-aw sa pagpamatuod (tan-awa sa “Pagpangandam”)
ug himoa nga usa sa batan-on nga mga babaye mobasa niini pagkusog. Ipasabut nga 
kon walay bisan usa niini nga labing mahinungdanon nga mga butang sa usa ka
pagpamatuod, ang atong mga pagpamatuod dili hingpit. Ipadayon pagpakita ang
karatula sa tibuok leksyon. (Tan-awa sa Bruce R. McConkie, Taho sa Komperensya,
Komperensya sa Dapit sa La Paz Bolivia 1977, p. 7).

Ang Matag Batan-on nga Babaye Makabaton og Kinaugalingon nga Pagpamatuod

Balaan nga Kasulatan Ipasabut nga kining mao nga Alma, kinsa mitandi sa pag-angkon sa usa ka pagpamatuod
ngadto sa pagtubo sa usa ka binhi, adunay usa ka lig-on nga pagpamatuod sa iyang
kaugalingon. Bisan pa og batan-on si Alma nakakita og usa ka anghel (Mosiah 27:8–15),
siya miabut nga nakahibalo alang sa iyang kaugalingon nga ang ebanghelyo tinuod.

Himoa nga usa sa batan-on nga mga babaye mobasa pagkusog sa Alma 5:45–46.

• Sa unsa nga paagi nga si Alma nasayud alang sa iyang kaugalingon?
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Ipasabuut nga walay usa nga natawo uban sa usa ka pagpamatuod ug nga alang sa
kadaghanan, ang pag-angkon og usa ka pagpamatuod nagsugod sa panuigon sa batan-on
nga mga babaye diha sa imong klase.

• Kamo aduna bay pagpamatuod sa ebanghelyo sama sa gipahayag diha sa karatula?

• Sa matinuoron nga paagi kamo ba makasulti, sama sa gibuhat ni Alma, “Ako nasayud 
sa akong kaugalingon”?

• Kon kamo wala pay usa ka pagpamatuod, naghunahuna ba ikaw unsaon ninyo kini
pag-angkon?

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon nga ang tanan makaangkon og usa ka
pagpamatuod:

“Kita makabaton og malaumon nga kasiguroan sa pagkatinuod sa usa ka kinaugalingon
nga Dios; ang nagpadayon nga aktibo nga kinabuhi ni Kristo . . . ; ang pagkabalaanon sa
pagpahiuli pinaagi ni Joseph Smith. . . . Kini mahimo nga mahibaloan sa tanan nga may
kapangakohan nga tawo ingon sa kasiguro sa kahibalo nga ang adlaw nagsidlak. Ang
pagkapakyas sa pagkab-ut niini nga kahibalo mao ang pag-angkon nga ang usa ka tawo
napakyas sa pagbayad sa bili” (Faith Precedes the Miracle [Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1972], p. 13–14).

• Unsa ang kinahanglan gayud nga buhaton sa usa ka tawo “sa pagbayad sa bili,” sama 
sa gisugyot ni Presidente Kimball? (Mag-angkon og usa ka kahibalo—usa ka
pagpamatuod—sa Dios, ni Kristo, ug Joseph Smith ug sa pagpahiuli.)

Diha sa balaan nga mga kasulatan kita makakaplag unsa ang gisulti sa uban nga mga
propeta nga kinahanglan gayud atong buhaton sa pagbayad sa bili sa pag-angkon og 
usa ka pagpamatuod.

Ihatag ang gamay nga mga papel uban sa mga pakisayran nga balaan nga kasulatan 
Alma 32:27, Doktrina ug mga Pakigsaad 11:22; Moroni 10:4, Juan 7:17, ug Alma 5:46. 
Kon ang klase may igong gidak-on, bahina ang batan-on nga mga babaye ngadto sa upat
o lima ka mga pundok. Kon kini usa ka gamay nga klase, himoa nga sila magtinagsa o
magtinagurha. Human sila makabasa sa ilang natudlo nga balaan nga kasulatan,
pangutan-a ang matag pundok sa mosunod nga pangutana:

• Sumala sa balaan nga kasulatan nga inyong nabasa, unsa ang bahin sa bili sa pag-
angkon og usa ka pagpamatuod?

Samtang ang mga tubag gihatag, isulat kini ug ang mga pakisayran nga balaan nga
kasulatan diha sa pisara ug paghisgot sa unsa nga paagi nga ang matag usa makatabang
sa pag-angkon og usa ka pagpamatuod.

Pahibalo: Ipabilin kini nga lista diha sa pisara; kini pakisayran sa dili madugay diha sa
leksyon.

• Human kamo makabayad sa bili sa tinguha, pagtuon, pag-ampo, matarung nga
pagpuyo, ug pagpuasa, unsa ang kinahanglan gayud nga inyong madawat sa paghingpit
sa paagi sa pag-angkon og usa ka pagpamatuod?

Kon ang batan-on nga mga babaye dili makahimo sa pagtubag niini nga pangutana sa
husto, himoa nga sila mobasa sa Moroni 10:4.

Tinguha sa pagtuo (Alma 32:27).
Pagtuon sa balaan nga mga kasulatan ug sa mga pulong

sa bag-ong mga propeta (Doktrina ug mga Pakigsaad
11:22).

Pag-ampo uban sa tinuod nga katuyoan (Moroni 10:4).
Pagpuyo sa mga baruganan sa ebanghelyo (Juan 7:17).
Pagpuasa ug pag-ampo (Alma 5:46).

Balaan nga kasulatan
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Bisan kon kini moabut dihadiha o sa hinayhinay, ang tanan nga pagpamatuod moabut
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Ang usa ka pagpamatuod moabut ngadto sa
nagkalainlain nga mga katawhan diha sa nagkalainlain nga mga pamaagi apan sa
kanunay gihulagway ingon nga usa init nga pagbati diha sa atong mga kasingkasing o
usa ka hunahuna diha sa atong salabutan (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 8:2–3;
9:8; Lucas 24:32).

Kinutlo “Ang usa ka saksi dili pa igo. Bisan ang saksi ug pagpamatuod sa orihinal nga mga
Apostoles kinahanglan nga pagatukoron diha sa pagpamatuod sa Espiritu Santo. Usa ka
propeta nagsulti kanato nga ang saksi sa Espiritu Santo makahimo og usa ka pagdani sa
atong kalag nga labaw pa ka mahinungdanon kay sa ‘usa ka pagduaw sa usa ka anghel’ “
(Dallin H. Oaks, diha sa Taho sa Komperensya, Okt. 1990, p. 36; o Ensign, Nob. 1990, p. 30).

Ang Usa Ka Kinaugalingon nga Pagpamatuod Makadala og Dako nga Mga Ganti

Sa diha nga ang usa ka batan-on nga babaye nakadawat og usa ka pagpamatuod, kini
makadala og lain nga mga panalangin ngadto sa iyang kinabuhhi. Samtang ikaw mobasa
ngadto sa mga babaye niini nga sugilanon sa usa ka batan-on nga babaye nga susama sa
ilang panuigon, hangyoa sila sa pag-ila sa mga panalangin nga moabut tungod sa ilang
pagpamatuod sa ebanghelyo.

“Sa Mayo 1972 si Julie [Wang] naglakaw diha sa dalan sa dakbayan sa Kaohsiung, Taiwan,
sa diha nga siya nakakita og duha ka mga batan-on nga langyaw nga nanghatag og piraso
nga mga papel ngadto sa tanan nga nangagi. Siya midawat og usa ka piraso ug nakakaplag
nga kini usa ka mubo nga mensahe sa pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesuskristo. . . . Si Julie
mainampingon nga gipadako uban sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo, ug siya gidasig sa
Espiritu sa pagkat-on mahitungod niini nga pagpahiuli. Siya mipadala pagbalik sa kard ug
sa wala madugay giduaw sa mga misyonaryo. Siya nasayud nga ang ebanghelyo tinuod
gikan sa panahon nga siya nakadungog niini, ug siya nagtinguha nga magpabunyag.

“Ang amahan ni Julie [kinsa mao ang ilang ministro sa ilang katiguman] wala makasabut
sa iyang hangyo. . . . Bisan pa niana, samtang si Julie misulti kaniya og dugang
mahitungod sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw, siya usab
midawat sa mensahe sa pagpahiuli.

“Sa Domingo, Abril 1, 1973, si Julie miadto uban sa iyang amahan ug inahan ug 62 ka 
lain og mga sakop sa Simbahan sa K’e Liao ngadto sa kapilya sa Kaohshiung. Niana 
nga adlaw si Julie mibarug nga may luha diha sa iyang mga mata samtang siya nakakita
sa iyang amahan ug inahan nga gibunyagan. . . . Siya napuno sa hingpit nga kalipay
samtang siya nakakita og dugang 48 ka mga tawo kinsa iyang gihigugma sa tibuok
niyang kinabuhi nga midawat usab sa tubig sa bunyag.

“ . . . Pinaagi sa kalig-on, kaisug, ug pagpamatuod sa usa ka batan-on nga babaye nga
nagpanuigon og napulog lima ka tuig, usa ka tibuok pundok gidala ngadto sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing-Adlaw” (Malan R. Jackson, “Julie
Wang,” New Era, Hunyo 1973, p. 7).

• Unsa nga panalangin ang gidala sa pagpamatuod ni Julie ngadto sa iyang kaugalingon
nga kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa uban?

Ipasabut nga lain, labing kinaugalingon, nga mga sangputanan sa usa ka pagpamatuod
gipadayag pinaagi niini nga hitabo gikan sa kinabuhi sa usa ka batan-on nga kinabig.
Paminaw sa mga panalangin sa usa ka pagpamatuod nga miabut ngadto sa iyang kinabuhi.

“Ako bag-o lamang gibunyagan sa diha nga akong nakaplagan nga ako nagkinahanglan
og operasyon. Sa diha nga usa ka dili sakop nga higala miduaw kanako sa ospital, ako
miingon kaniya nga ako nabunyagan ngadto sa Simbahan. Siya mitubag pinaagi sa
pagsulti kanako nga ako nasulod sa ospital tungod kay ako nagpasakop sa usa ka
simbahan nga wala motuo kang Kristo. Ako nahibulong sa iyang kakulang og kahibalo
mahitungod sa Simbahan, nasayud nga siya nagpuyo taliwala sa mga sakop sulod sa
daghan nga mga katuigan.

“Ako wala sukad makapahayag sa akong pagpamatuod, apan ako mibati sa
panginahanglan sa paghimo sa ingon niana nga higayon. Ako misulti kaniya nga kami
nagsimba kang Jesukristo, ug nga siya mao ang Anak sa Dios, nga si Joseph Smith usa ka
propeta sa Dios ug nga ang Simbahan nagpadayon sa pagdawat og pagpadayag karon.
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“Ako wala modani sa akong higala nga siya magpasakop sa Simbahan, apan gikan niana
nga kasinatian ako mibati og usa ka dili mahulagway nga kalig-on sa galamhan. Kini nga
kalig-on nakatabang kanako sa akong mga adlaw sa pagkaayo ug mao ang
mahinungdanon nga tinubdan sa kahupayan sukad masukad.”

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpahayag sa inyong kaugalingon nga pagpamatuod
makaayo kaninyo?

• Ngano nga ang pagpahayag sa inyong pagpamatuod makadala og kalig-on sa
galamhan ug kahupayan?

Sultihi ang klase nga ang matag batan-on nga babaye kinsa andam sa pagbayad sa bili
aron makaangkon sa iyang kaugalingon nga pagpamatuod makadawat og usa ka
pagpamatuod ug sa mga panalangin nga moabut uban niini.

Usa ka Pagpamatuod Kinahanglan sa Kanunay Lig-unon ug Ipaambit

• Kon ang usa ka batan-on nga babaye makaangkon og usa ka pagpamatuod sa
ebanghelyo, mahatagan ba siya og kasigurohan nga ang iyang pagpamatuod sa kanunay
magpabilin uban kaniya?

Ipakita ang tanom ngadto sa batan-on nga mga babaye.

• Sa unsa nga paagi nga kining tanom ikatandi ngadto sa pagpamatuod sa usa ka batan-
on nga babaye? (Ang duha kinahanglan kanunay nga alimahan.)

• Unsa ang mahitabo ngadto sa usa ka pagpamatuod kon kini dili amumahan sa husto
nga paagi?

• Unsa kaha ang katarungan sa usa ka batan-on nga babaye nga mawad-an sa iyang
pagpamatuod? (Malagmit nga mga tubag: pagkapakyas sa pagbalaan sa Igpapahulay, wala
manumbaling sa mga pag-ampo ug pagtuon sa ebanghelyo, pag-una sa kalibutanon nga
mga butang labaw sa espirituhanon nga mga butang, pagsupak sa Pulong sa Kaalam.)

• Kon ako mopadayon sa pagbu-bu ug pag-amuma niini nga tanom unsa ang mahitabo?

Kanang mao nga butang tinuod usab sa usa ka pagpamatuod.

• Sa unsa nga paagi kita makapadayon og usa ka lig-on nga pagpamatuod?

Sa panahon niini nga bahin sa leksyon, dangup ngadto sa pisara ug tabangi ang batan-on
nga mga babaye nga makasabut nga ang pagpadayon sa pagbuhat niini nga mga butang
nga makahatag kanila og usa ka pagpamatuod makatabang usab kanila sa paglig-on niini.

Ipasabut nga usa ka paagi sa paglig-on sa inyong pagpamatuod mao ang pagpahayag niini.

Si Elder Gordon B. Hinckley nagsulti kanato, “Sa diha nga makadawat niana nga
pagpamatuod, kini mahimo nga atong katungdanan sa pagsaksi ngadto sa uban” (sa Taho
sa Komperensya, Komperensya sa Dapit sa Seoul Korea 1975, p. 12; mga italic gidugang).

• Ngano nga kini atong “katungdanan” sa pagpahayag sa atong mga pagpamatuod?
(Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 88:81.)

• Usa sa matag upat ka mga tigum sa sakramento diha sa Simbahan mao ang usa ka
tigum sa pagpamatuod. Ngano sa inyong hunahuna nga kini mao?

• Unsa ang inyong bation kon adunay usa ka tawo nga mopahayag og usa ka lig-on nga
pagpamatuod sa ebanghelyo?

• Sa unsa nga paagi nga kini makatandog sa inyong pagpamatuod?

Ipasabut nga ang atong mga pagpamatuod mahimo nga malig-on samtang kita
mopahayag kanila ug samtang kita makadungog sa mga pagpamatuod sa uban.

Usa ka batan-on nga babaye aduna niini nga kasinatian sa diha nga mipahayag sa iyang
pagpamatuod:

Sugilanon “Kataw-anan kon giunsa sa usa ka pagpamatuod pagtubo sa dinaghan ug sa dinagko 
kon kamo mopaambit niini. Ako natawo ug giamuma diha sa Simbahan ug sa kanunay
naninguha kutob sa akong mahimo sa pagsunod sa mga pagtulun-an. Ako nagtuo nga
ako adunay lig-on nga pagpamatuod kay ni bisan kinsa, apan sa tinud-anay ako wala pa
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makapahayag niini. Tinuod, ang akong suod nga mga higala nasayud sa akong pagtuo,
apan ang tanan kutob lamang diha.

“Unya usa ka adlaw niana ako mitambong sa usa ka klase sa seminaryo sa diha nga 
ako nakadungog sa akong ngalan nga gitawag ingon nga usa sa tulo diha sa klase sa
pagbarug ug pagpahayag sa pagpamatuod. Ako nakugang, dili ilabut ang paghisgot 
nga mamatay sa hilabihan nga kahadlok. Sa diha nga ang akong panahon miabut ako
nagbarug lamang didto nga wala masayud unsa ang isulti ug unya ang mga pulong
misugod sa paggula. Ako sa tinuod mibu-bu sa akong kasingkasing. Ako misaksi nga si
Jesus mao ang Kristo, nga ang Simbahan tinuod ug nga si Joseph Smith usa ka propeta 
sa Dios sama sa Presidente sa Simbahan karon.

“Sa diha nga ako nahuman ako mibati og kainit, talagsaon nga pagbati sa sulod. Ang
akong pagpamatuod mitubo; ako mibati niini. Kini sama nga nagtan-aw sa usa ka bulak
nga mitubo og kusog diha sa usa ka pelikula sa siyensya.”

Tan-aw ngadto sa karatula ug ipasabut nga ang pagpamatuod niini nga batan-on nga
babaye naglakip sa tanan nga mga butang nga gihisgutan ni Elder McConkie.

• Unsa ka lig-on ang inyong pagpamatuod?

• Unsa ang inyong gibuhat aron sa paglig-on niini?

• Kanus-a ang katapusan nga higayon nga kamo mipahayag sa inyong pagpamatuod?

Kon kamo mibati nga giaghat, ipahayag ang inyong papamatuod ngadto sa batan-on nga
mga babaye. Ipahayag ang pagsalig nga ang matag batan-on nga babaye mahimo nga
masayud sa iyang kaugalingon nga si Jesus mao ang Kristo, nga si Joseph Smith usa ka
propeta, nga ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw mao lamang
ang tinuod nga simbahan karon, ug nga ang usa ka buhi nga propeta naggiya kanato
karon. Awhaga ang batan-on nga mga babaye sa pagpahayag sa ilang mga pagpamatuod
sulod sa sunod bulan.

Pagpamatuod sa
magtutudlo

Makapahunahuna
nga mga pangutana
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Pagtuon sa balaan nga Kasulatan

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makabaton og dugang tinguha sa pagtuon sa balaan 
nga mga kasulatan matag adlaw.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og lapis ug papel alang sa matag batan-on nga babaye.

2. Pag-andam og usa o daghan pa sa mga butang nga gisulti diha sa Pasiuna.

3. Isulat ang matag usa sa mosunod nga mga pakisayran nga balaan nga kasulatan sa 
usa ka index kard o sa usa ka palid nga papel ug isulod ang mga kard diha sa usa 
ka sudlanan. Paghimo og lain nga mga kopya kon gikinahanglan aron adunay dili
mokubos sa usa ka kard alang sa matag batan-on nga babaye.

Mateo 18:15
2 Nephi 32:9
Doktrina ug mga Pakigsaad 121:7–8
Santiago 1:5–6

4. Paghimo og usa ka igtitimaan sa basahon alang sa matag batan-on nga babaye ingon
nga gihulagway diha sa katapusan sa leksyon. (Kon mahimo, paggamit og gahi nga
papel.)

5. Usa ka semana o kapin sa dili pa itudlo kini nga leksyon, hangyoa ang duha o tulo ka
mga sakop sa klase sa pagtambong sa klase nga andam sa pagpakig-ambit sa ilang
kinaham nga balaan nga kasulatan ug ipasabut ngano nga kini talagsaon ngadto kanila.

6. Mahimong sundon o dili: Pagtudlo og usa ka batan-on nga babaye sa pagpaila
“Pagpalandong Dili Kataw-anan.”

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Ipakita ang usa o daghan pa sa mosunod nga mga butang: usa ka lata sa pagkaon nga
walay ngalan, usa ka botelya sa likido nga walay ngalan, usa ka sumbanan sa saput nga
walay mga panudlo, o usa ka resipe nga wala ang mga panudlo. Itudlo unsa ang nawala
gikan sa matag butang.

• Unsa ka mahinungdanon kini nga mga butang diha sa ilang kahimtang karon?

• Masayud ba kamo unsaon sa paggamit kanila?

• Unsa ka bililhon ang mga panudlo? (Sila mohatag og mga panudlo ug makatabang
kanato unsaon sa paggamit sa mga butang o pagtuman sa piho nga mga butang.)

• Kanus-a kita nagkinahanglan og mga panudlo diha sa atong mga kinabuhi?

• Asa kamo makakita og sinulat nga mga panudlo alang sa kinabuhi? (Paggunit og 
usa ka kopya sa balaan nga mga kasulatan.)

Balaan nga Kasulatan Isulat ang balaan nga kasulatan nga 2 Nephi 33:4–5 diha sa pisara.

Ipabasa sa batan-on nga mga babaye ang balaan nga mga kasulatan ug mahimoa nga
makatubag sama sa mga katarungan ni Nephi ngano nga kita kinahanglan magtuon 
sa balaan nga mga kasulatan.

Ikaw mahimo nga molista sa mga tubag diha sa pisara.

Leksyon
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Daghan nga Mga Sakripisyo Gihimo Aron Kita Makabaton sa Balaan nga mga
Kasulatan Karon

Sa tibuok kasaysayan ang mga propeta gisugo sa paghimo sa mga talaan sa ilang
pakigdait uban sa Ginoo. Ang mga propeta ug ang tighupot sa mga talaan nakahimo 
og dako nga mga sakripisyo aron kita makabaton sa balaan nga mga kasulatan.

Pag-apud-apod og papel ug mga lapis ngadto sa batan-on nga mga babaye. Hatagi ang
matag batan-on nga babaye og usa ka basahon sa balaan nga kasulatan ug tudloi siya 
sa pagsugod og kopya sa linain nga basahon sa balaan nga kasulatan nga anaa kaniya.
Himoa nga ang batan-on nga mga babaye mosugod sa unang bersikulo sa una nga
basahon o seksyon. Tuguti sila sa pagkopya sulod sa duha o tulo ka mga gutlo sa dili pa
mopahunong kanila.

• Sa gikusgon sa inyong pagkopya, unsa ang gidugayon sa pagkopya sa tibuok basahon?

Isilsil diha kanila unsa ka kapoy ang pagkopya og usa ka butang ug unsa ka taas nga
panahon ang gikinahanglan sa pagpalandong. Hatagi og gibug-aton kon unsa ka lisud
kini alang sa mga propeta sa pagkulit sa balaan nga mga kasulatan diha sa metal o sa
pagsulat kanila diha sa linukot nga mga papel. Human ang balaan nga mga kasulatan
matala, ang paghubad sa mga palid ug sa linukot nga mga papel gikan sa orihinal nga
pinulongan ngadto sa lain nga mga pinulongan nagkinahanglan og mga bulan nga
paghago ug dihadiha nga panabang sa Ginoo.

• Agi og dugang ngadto sa panahon ug paningkamot nga gikinahanglan sa paghubad 
o pagkopya sa balaan nga mga kasulatan, unsa ang uban nga mga paningkamot o mga
sakripisyo ang gihimo aron kita makabaton og balaan nga mga kasulatan?

Ang mga tubag mahimo nga maglakip sa—

1. Paningkamot ni Nephi ug sa iyang mga igsoon nga mga lalaki sa pagkuha sa mga 
palid nga tumbaga (1 Nephi 3–4).

2. Makapoy nga kahago ni Mormon sa pagmubo sa dagko nga mga palid ni Nephi ug
mihimo sa mga palid ni Mormon gikan diin si Joseph Smith mihubad sa Basahon ni
Mormon (Mga Pulong ni Mormon 1:1–5 ug Mormon 1:1–5; 5:8–9; 6:6).

3. Kang Moroni nga pag-inusara nga pakigbigsog sa paghingpit ug paglubong sa bulawan
nga mga palid (Mormon 8:1–5; Moroni 1:1–4).

4. Kang Joseph Smith nga pag-antus, pagkaginukod, ug pagkamartir tungod kay siya
mihubad sa Basahon ni Mormon ug mitabang sa pagtukod pag-usab sa Simbahan ni
Jesukristo dinhi sa yuta (Joseph Smith—Kasaysayan 1:30–67; Doktrina ug mga
Pakigsaad 135:1–3).

(Ang pakisayran nga balaan nga kasulatan alang sa paggamit sa magtutudlo ug dili na
kinahanglan nga basahon ngadto sa klase.) Hatagi og gibug-aton nga kini nga mga tawo
gihatagan og ingon nga dili mahimo nga mga buluhaton, apan ang ilang mga paningkamot
nakahimo sa pulong sa Dios nga magamit sa yuta karon sa sinulat nga paagi.

Kita Makakat-on sa Paglipay diha sa Balaan nga mga Kasulatan

Himoa nga ang gitudlo kaniadto nga batan-on nga mga babaye mopaambit sa ilang kinaham
nga balaan nga kasulatan, mopantin-aw ngano nga mahinungdanon kini ngadto kanila.

• Unsa ang kinaiya ni Nephi mahitungod sa balaan nga mga kasulatan? (Sa pagtabang 
og tubag niini nga pangutana, ipabasa ang 2 Nephi 4:15.)

• Unsa ang gipasabut nga ang atong mga kalag malipay diha sa balaan nga mga kasulatan?
(Sa pagtagamtam, pagmaya diha, ug pagpasalamat sa balaan nga mga kasulatan.)

Ipasabut nga samtang kita makakat-on sa pagpangita sa mga tubag sa atong mga suliran
diha sa balaan nga mga kasulatan, ang atong pagpasalamat ug kalipay diha sa balaan nga
mga kasulatan madugangan.

Kinutlo Ipasabut nga si Parley P. Pratt, usa ka unang pangulo sa Simbahan, misaysay sa iyang
kasinatian sa pagbasa sa Basahon ni Mormon:

Mga taho sa 
sakop sa klase ug
panaghisgutan nga
balaan nga kasulatan

Pagsulat nga
kalihokan
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“Ako miabli niini uban ang dakong tinguha, ug mibasa sa iyang ulohan nga pahina. Ako
mibasa dayon sa pagpamatuod sa daghan nga mga saksi kalabut ngadto sa paagi sa iyang
pagkakaplag ug paghubad. Human niini ako misugod sa pagbasa sa iyang sulod sa tagsa-
tagsa. Ako mibasa sa tibuok adlaw; ang pagkaon usa ka sagabal, ako wala magtinguha sa
pagkaon; ang pagkatulog usa ka sagabal kon ang kagabhion moabut, kay ako mopalabi sa
pagbasa kay sa pagkatulog.

“Samtang ako mibasa, ang espiritu sa Ginoo diha kanako, ug ako nasayud ug nakasabut
nga ang basahon tinuod, sama ka yano ug ka dayag ingon sa usa ka tawo nga nakasabut
ug nasayud nga siya buhi. Ang akong hingpit nga kalipay karon puno, ingon sa
sinugdanan, ug ako nagmaya sa igo nga labaw nga mobayad kanako alang sa tanan nga
mga kasubo, mga sakripisyo ug panglimbasug sa akong kinabuhi” (Autobiography of Parley
P. Pratt [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1938], p. 37).

Ipasabut nga ang balaan nga mga kasulatan mga kinaugalingon nga pagpadayag ngadto
sa mga propeta ug samtang kita mobasa sa balaan nga mga kasulatan sila mahimo nga
kinaugalingon nga pagpadayag ngari kanato. Kon kini mahitabo kita mobati sa atong
mga kalag nga mahimuot diha sa balaan nga mga kasulatan.

Himoa nga ang matag batan-on nga babaye mokuha og usa o daghan nga mga kard sa
balaan nga kasulatan gikan sa usa ka sudlanan. Sultihi ang batan-on nga mga babaye sa
pagpangita sa balaan nga kasulatan nga gipaila diha sa kard ug sa pagbasa niini sa hilom.
Hangyoa ang matag batan-on nga babaye sa pagpaminaw samtang ikaw mobasa sa
mosunod nga mga kahimtang ug unya mohukom kon ang balaan nga kasulatan nga anaa
kaniya nagtanyag og usa ka kasulbaran sa suliran. Ang batan-on nga babaye o batan-on
nga mga babaye kinsa adunay balaan nga kasulatan uban sa usa ka tukma nga kasulbaran
mobasa sa balaan nga kasulatan og kusog.

Si Jodi inila kaayo sa tulunghaan. Si Susan higala ni Jodi, apan siya nasina ni Jodi. Si
Susan misugod og usa ka hungihong sa tulunghaan nga nakadaot sa dungog ni Jodi.
Unsa ang kinahanglan nga buhaton ni Jodi? (Tan-awa sa Mateo 18:15.)

Si Maria nabalaka kaayo mahitungod sa iyang buluhaton sa tulunghaan. Siya buot
molabaw kutob sa iyang mahimo. Siya mibati nga siya nagkinahanglan og panabang,
apan wala masayud kang kinsa siya moduol o asa siya makakaplag og panabang nga
iyang gikinahanglan. Unsa ang angay niyang buhaton? (Tan-awa sa 2 Nephi 32:9.)

Si Becky sa bag-o pa lamang nawad-an og suod nga sakop sa iyang banay. Ang
pagkawala miabut sa kalit ug siya gisanapan sa kasubo. Asa siya makakaplag sa kalipay
ug kahupayan? (Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121:7–8.)

Duha ka mga misyonaryo mihapit sa balay ni Tanja ug gidapit sa pagsulod. Sa ilang
panaghisgot, si Tanja adunay lig-on nga tinguha nga masayud kon unsa ka tinuod ang
ilang gisulti. Unsa ang iyang himoon? (Tan-awa sa Santiago 1:5–6.)

• Aduna ba diha kaninyo nga adunay kasinatian diin kamo makakita og giya alang sa 
usa ka suliran gikan sa balaan nga mga kasulatan?

Paghatag og panahon alang sa batan-on nga mga babaye sa pagsulti sa ilang mga kasinatian
ug sa pagsabut sa unsa nga paagi nga ang balaan nga mga kasulatan nakatabang kanila.
Kon ikaw adunay panig-ingan gikan sa imong kaugalingon nga kinabuhi, ipaambit kini
uban sa klase.

Isugyot nga ang batan-on nga mga babaye mosag-ulo sa mga tudling nga adunay
talagsaon nga kahulugan ngadto kanila. Itudlo nga ang Topical Guide karon anaa diha sa
Santos sa Ulahing Adlaw nga Bibliya makahimo niini nga masayon sa pagpangita sa usa
ka tino nga pakisayran nga atong gikinahanglan o dugang nga balaan nga mga kasulatan
sa usa ka hilisgutan diin kita adunay usa ka linain nga tinguha. Ipakita sa klase ang
Topical Guide ug tuguti sila sa pagpangita og usa ka balaan nga kasulatan ubos sa usa sa
mga ulohan aron sila makasinati kon unsaon sa paggamit niini nga kapanguhaan.

Ipasabut nga kita makabasa ug makatuon sa balaan nga mga kasulatan sa mga paagi nga
makahimo kanila nga labaw nga makahuluganon ug labaw nga makapahimuot alang
kanato. Ang usa ka batan-on nga babaye kinsa nagsugod og usa ka makanunayon nga
tulumanon sa pagtuon sa balaan nga kasulatan mipaambit sa mosunod nga mga pagsabut
mahitungod sa pagkabuhong ug kalipay nga iyang naangkon gikan sa iyang pagtuon.
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Kinutlo Himoa nga ang batan-on nga babaye nga gitudlo kaniadto sa pagpaila sa mosunod:
“Pagpalandong Dili kataw-anan.”

“Ako nakakat-on og gamay kon sa unsa nga paagi nga ang tanan nga balaan nga mga
tawo sa Dios nakakat-on sa pag-ila sa Dios ug sa ebanghelyo. Kini dili usa ka gasa ngadto
sa pipila nga gipili, hinoon usa ka panalangin nga gipasikad sa balaod sa
pagkamasulundon, dugay nga mga takna, ug pagtuon.

“Samtang ako nagbasa sa balaan nga mga kasulatan . . . , ako nakakat-on sa pipila ka mga
sukaranan sa pagpalandong ug pasiksik.

“1. Pag-ampo kanunay sa dili pa kamo mosugod sa pagbasa sa balaan nga mga kasulatan. Andama
ang inyong hunahuna ug himoa nga gawas gikan niini nga kalibutan. Usab, pag-ampo
samtang kamo magbasa—samtang ang piho nga mga pagtulun-an sa ebanghelyo
modan-ag sa inyong kalag o samtang kamo adunay mga pangutana. Ayaw
pagduhaduha sa pagtawag sa inyong Amahan.

“2. Pag-andam sa papel ug lapis samtang kamo magbasa. Kini usa ka maawhagon nga
kalihokan, ug sa kasagaran ang mga tumong, maaghaton nga mga hunahuna, o
orihinal nga mga hunahuna mosulod ngadto sa usa ka wala magamit nga salabutan.

“3. Paghinayhinay! Kini nga pagtuon dili lumba. Dili kinahanglan nga kamo mohuman sa
gitudlo nga gidaghanon nga mga kapitulo sa dili pa kamo matulog. Paggahin og pipila
ka mga adlaw uban sa usa ka kapitulo o bersikulo. Pagsag-ulo og balaan nga kasulatan
ug kini molambo uban sa gitago nga mga kahulugan nga kamo wala gayud
makaamgo, mga kahulugan nga may kalabutan sa inyong kinabuhi karon.

“4. Pangutana samtang kamo nagbasa sa balaan nga mga kasulatan. . . . Pangutana ug unya
tawag diha sa Ginoo. Samtang ako nangutana, ang pultahan sa akong kasingkasing
naabli ug mihatag og lawak alang sa Espiritu Santo sa pagpuyo ngari kanako.

“5. Hunong sa makadaghan nga panahon sa adlaw ug palandonga ang usa ka hunahuna nga
inyong gisiksik pag-ayo. Sama pananglit, hunahunaa ang kamatuoran ‘higugmaa ang
inyong silingan sama inyong kaugalingon.’ Balika ang balaan nga kasulatan,
pangutan-a ang inyong matag lihok, ug tipigi ang hunahuna diha kaninyo sa usa 
ka gamay nga kard.

“Ang tanan anaa ra sa paghimo sa inyong kaugalingon nga mogahin og panahon; kini
mao ang usa ka inadlaw-adlaw nga pagbag-o. Kamo malipay samtang kini nagpatin-aw
sa inyong panabut. Adunay usa ka bag-o nga panudlo diha sa inyong kinabuhi ug gani
inadlaw nga pagpadayag.

“Tanan niini nga pagpalandong modala ngadto sa tinuod ug lawom nga pagsabut sa
ebanghelyo, sa atong misyon, ug sa himaya sa Dios. Daghan nga mga higayon samtang
kamo magpalandong kamo nag-andam sa agianan alang sa Espiritu Santo sa pagsulod sa
inyong kasingkasing ug pagdan-ag sa inyong tibuok pagkatawo uban sa kamatuoran. . . . 

“Si [Presidente] Joseph Fielding Smith miingon, ‘Sa akong tibuok kinabuhi ako nagtuon
ug nagpalandong sa mga baruganan sa ebanghelyo ug naninguha sa pagpuyo sa mga
balaod sa Ginoo. Agi og sangputanan dihay miabut sa akong kasingkasing nga usa 
ka dako nga gugma alang kaniya ug alang sa iyang buhat ug alang niadtong kinsa
naninguha sa pagpadayon sa iyang mga katuyoan dinhi sa yuta’ (Taho sa Komperensya,
Oktubre, 1971, p. 6; italics added).

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

“[Ang Manluluwas miingon,] ‘Ako mobilin niini nga mga panultihon kaninyo aron
palandungon diha sa inyong mga kasingkasing, uban niini nga sugo nga Ako mihatag
nganha kaninyo, nga kamo motawag ngari kanako samtang Ako duol—

“ ‘Paduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha kaninyo’ (Doktrina ug mga Pakigsaad
88:62–63.)” (Susan Hill, “Pagpaladong Dili Kataw-anan,” New Era, Mayo 1976, p. 49–50.).

Katingbanan Itudlo nga ang pagpalandong sa balaan nga mga kasulatan makadugang sa atong hingpit
nga kalipay ug mahimuot diha kanila ug makadala kanato nga mahiduol ngadto sa
Manluluwas.

Leksyon 27
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Panapos: Yawe ngadto sa Kalipay

Kinutlo Sa paghatag og gibug-aton nga ang balaan nga mga kasulatan adunay mahinungdanon
nga kahulugan sa atong mga kinabuhi, basaha ang mosunod nga kinutlo: “Matag usa
kanato, sa umaabut nga panahon sa atong mga kinabuhi, kinahanglan gayud nga
makakaplag sa balaan nga kasulatan sa atong mga kaugalingon—ug dili lamang
makakaplag kanila sa makausa, apan pagkaplag pag-usab kanila sa makadaghan”
(Spencer W. Kimball, “How Rare a Possession—the Scriptures!” Ensign, Sept. 1976, p. 4).

Kita usab gisultihan pinaagi sa usa ka propeta sa Dios nga kita kinahanglan gayud
mobasa sa Basahon ni Mormon matag adlaw.

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon, “Adunay usa ka basahon nga kinahanglan atong
tun-an matag adlaw, sa kaugalingon ug isip mga banay, nga ginganlan og ang Basahon ni
Mormon” (sa Taho sa Komperensya, Abril 1986, p. 99–100; o sa Ensign, Mayo 1986, p. 78).

“Kita kinahanglan mobasa matag adlaw gikan [sa iyang] mga pahina [ug kini] modala
[kanato] ‘nga mahiduol ngadto sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa
bisan unsa nga lain nga basahon’ (History of the Church, 4:461)” (sa Taho sa Komperensya,
Oktubre 1988, p. 3; o Ensign, Nob. 1988, p. 4).

Hatagi ang matag batan-on nga babaye og usa ka igtitimaan sa basahon. (Tan-awa ang
sumbanan sa ubos.) Hangyoa ang matag batan-on nga babaye sa pagsulat sa likod sa
igtitimaan nga basahon sa piho nga takna sa matag adlaw nga siya mobasa sa balaan nga
mga kasulatan. Bisan kon siya mobasa lamang og pipila ka mga bersikulo matag adlaw,
siya mahatagan og daghan nga kaayohan. Awhaga siya sa paggamit sa igtitimaan sa
basahon isip usa ka timaan samtang siya nagbasa sa balaan nga mga kasulatan ug isip 
usa ka tigpahinumdom sa iyang pasalig sa pagtuon sa balaan nga mga kasulatan matag
adlaw. Kini usab mopahinumdom kaniya nga ang pagtuon ug pagpamalandong sa
balaan nga mga kasulatan mao ang mga yawe ngadto sa iyang kaluwasan ug kalipay.

Ighahatag Nga
Basahon

“Kay ang akong kalag Siksika mahinangop diha sa balaan nga ang Balaan mga kasulatan, ug ang akong nga mga kasingkasing nagpalandong Kasulatan kanila” (2 Nephi 4:15).
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Pagpakigbatok sa Sala

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makaamgo nga siya kinahanglan gayud maglig-on 
sa iyang kaugalingon sa pagbuntog sa mga pagtintal.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 15, Mga Dani, Mga Lit-ag, ug Mga Laang, makita diha sa katapusan 
sa tamdanan nga basahon. (Kon mahimo, kamo mahimo nga mokuha og pipila ka
tinuod nga mga dani o mga lit-ag.)

2. Pagdala og usa ka lapis ug papel alang sa matag batan-on nga babaye.

3. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

Pahimangno: Ayaw paghisgut sa mga doktrina ni Satanas. Ayaw paghisgot sa mga
kasinatian nga nasinati sa mga tawo uban kang Satanas.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Pagkat-on Kinsa si Satanas ug Unsa ang Iyang mga Katuyoan ug mga Gahum

Makatabang sa Batan-on nga mga Babaye Pagbuntog sa Pagtintal

Mga Ilhanan Ihatag ang usa ka lapis ug usa ka papel ngadto sa matag batan-on nga babaye ug sultihi
ang klase sa pagbutang og numero sa ilang mga papel gikan sa usa ngadto sa napulo.
Samtang ikaw mobasa sa mosunod nga mga ilhanan, himoa nga sila mosulat sa ngalan 
sa tawo nga sa ilang hunahuna tukma niana nga timailhan pinaagi sa numero sa ilhanan.
Walay usa nga mosulti og kusog bisan unsa hangtud ang tanan nga napulo ka mga
ilhanan mahuman pagbasa.

Mga Ilhanan:

1. Ako usa ka anak nga espiritu sa Langitnong Amahan.

2. Ako ang imong igsoon nga espiritu.

3. Ako didto sa Katiguman sa Langit.

4. Ako usa ka anghel sa Dios.

5. Ako namulong uban sa katungod diha sa atubangan sa Dios.

6. Ako gitawag og “Anak sa Kabuntagon.”

7. Ako misukol ug misalikway sa laraw sa Langitnong Amahan.

8. Daghan sa akong espiritu nga mga igsoon nga mga lalaki ug mga babaye misunod
kanako.

9. Ako adunay espiritu nga lawas lamang.

10. Ako midala sa ikatulo nga bahin sa mga panon sa langit gikan sa atubangan sa amahan.

(Tubag: Satanas o Lucifer.)

Itandi ang mga tubag aron makita kinsa ang nakaila ni Satanas o ni Lucifer pag-una.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga pipila ka mga paghulagway kang Satanas nakalibug kaninyo?

• Unsa ang uban nga lain nga mga ngalan diin si Satanas nailhan? (Yawa, Tiglaglag, Usa
ka Dautan, Kapildihan, Prinsipe sa mga Yawa, Dragon, Serpente, Tigtintal, ang amahan
sa tanan nga mga bakak, ug uban pa.)

Balaan nga Kasulatan • Unsa ang uban nga mga katuyoan ni Satanas dinhi sa yuta? (Sa pagtubag niini nga
pangutana, ipabasa sa batan-on nga mga babaye ang Moses 4:3–4.) (Si Satanas nagtinguha
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sa paglaglag sa kabubut-on sa mga tawo, sa pag-angkon sa gahum sa Dios ibabaw kanila,
sa paglingla ug pagbuta sa mga tawo, ug sa pagdala kanila nga bihag diha sa iyang
kabubut-on.)

Ipasabut nga adunay lain pa nga katarungan nga si Satanas motintal kanato. Himoa nga
ang mga sakop sa klase mobasa sa 2 Nephi 2:27: “Kay si [Satanas] nagtinguha nga ang
tanan nga mga tawo mahimo nga uyamot sama ngadto sa iyang kaugalingon.”

• Makaangkon ba si Satanas og gahum ibabaw kanato?

Human ang batan-on nga mga babaye makatubag, basaha ang mosunod nga kinutlo:

“Si Satanas walay gahum ibabaw kanato gawas kon kita mohatag niini ngadto kaniya. . . .
Ang Dios dili gayud mopugos kanato sa pagbuhat og matarung, ug si Satanas walay
gahum sa pagpugos kanato sa pagbuhat og sayop” (Sterling W. Sill, sa Taho sa
Komperensya, Abr. 1970, p. 29–30; o Improvement Era, Hunyo 1970, p. 45).

• Ngano nga mahinungdanon nga makaila kinsa si Satanas ug unsa ang iyang mga
katuyoan ug mga gahum? (Sa pag-ila sa iyang mga paagi ug magmabinantayon sa iyang
impluwensya aron kita magpabilin nga lig-on diha sa ebanghelyo ug mobatok kaniya.)

“Si [Presidente] Spencer W. Kimball, namulong ngadto sa pundok sa mga batan-on,
nagsiguro kanila nga ang pagkaamgo sa pagkaanaa, sa gahum, ug sa mga laraw ni Satanas—
inubanan sa usa ka mapugsanon ug malanog nga pagpamatuod sa Dios ug sa ebanghelyo ug
sa mga laraw sa atong Amahan . . . —makatabang kanila pagkab-ut sa wala sukad mahibaloi
nga kalampusan, diin mahimo nga makaapekto sa ilang mga kinabuhi sa kahangturan”
(ElRay L. Christiansen, sa Taho sa Komperensya, Okt. 1974, p. 30; o Ensign, Nob. 1974, p. 24).

Mga Pagtintal Moabut diha sa Nagkalainlain nga mga Paagi

Ipakita ang hulagway sa nagkalainlain nga mga taga sa isda, mga lit-ag, mga dani, mga
laang, o ang tinuod nga mga butang.

• Unsa ang katuyoan sa mao nga mga taga sa isda, mga lit-ag, mga dani, ug mga laang?
(Sa pagdani ug pagdakop sa isda o mga hayop.)

• Sa unsa nga paagi nga ang mga laang ug mga igdadani nagtakuban aron sa paghimo
kanila nga madanihon?

Ipasabut nga si Satanas naggamit og daghan nga malimbungon nga mga dani ug mga 
lit-ag sa paninguha sa pagdakop kanato. Himoa nga ang batan-on nga mga babaye
mobasa sa Alma 12:5–6.

• Sumala sa balaan nga kasulatan, unsa ang katuyoan sa mga laang ni Satanas?

• Unsa ang pipila ka mga laang nga gigamit ni Satanas masangputon diha sa mga batan-on?

• Sa unsa ng paagi nga kita makalikay niini nga mga laang?

Pangutan-a ang batan-on nga mga babaye kon sila buot ba mosulay sa paglakaw ngadto
sa usa ka lawak nga ngitngit diin daghan nga mga lit-ag ang gipahimutang.

• Sa unsa nga paagi nga ang kangitngit makapahinay o makapahunong sa inyong pag-
uswag? (Kita dili makakita, makatrabaho, o makabuhat og lain nga mga butang.)

Balaan nga Kasulatan Himoa nga ang batan-on nga mga babaye mobasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 50:23–25
aron pagsusi ngano nga mahinungdanon nga makabaton sa kahayag sa Dios.

• Unsa ang gilarawan sa kahayag? (Dios, iyang kamatuoran, ug ang iyang mga buhat.)

• Sa unsang paagi nga kini nga kahayag makatabang kaninyo sa pagpapahawa sa
kangitngit o kang Satanas gikan sa inyong kinabuhi?

Kinutlo “Sa iyang pagkamaliputon si [Satanas] nasayud asa ug unsaon sa pagtintal. Diha sa
kabatan-on ang iyang mga biktima labaw nga madutlan. . . . Ang yawa naggamit og
daghan, daghan nga mga himan” (Ezra Taft Benson, God Family, Country: Our Three Great
Loyalties [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1974], p. 247).

Usa ka karaan nga Griyego nga sugilanon nagsulti sa usa ka batan-on nga tawo kinsa
adunay usa lamang ka dapit nga madutlan. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa
pagsaysay sa sugilanon ni Achilles.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Hulagway ug
Panaghisgutan

Kinutlo ug
panaghisgutan
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Sugilanon Si Achilles [uh-KIL-eez] usa sa labing halangdon nga mga bayani sa Griyego nga
mitolohiya. Sa wala madugay human sa iyang pagkatawo, ang iyang inahan, nga si
Thetis, mituslob kaniya sa Suba sa Styx, diin sumala sa sugilanon mopanalipod sa iyang
lawas gikan sa kadaot. Bisan pa niana, ang tubig wala makabasa sa tikod diin si Thetis
migunit kaniya. Sa panahon sa ikanapulo nga tuig sa Trojan nga Gubat, si Paris mipana
ngadto sa wala mapanalipdi nga tikod ni Achilles. Si Achilles namatay tungod sa samad.

Panaghisgutan • Unsa ang buot ipasabut sa pagbaton og tikod ni Achilles? (Sa pagbaton og usa ka
madutlan o walay panalipod nga kahuyang.)

• Sa unsa nga paagi nga si Satanas nasayud sa atong mga kahuyang? (Siya nakaila kanato
gikan sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta.)

• Sa unsa nga paagi nga kita makabuntog sa atong mga kahuyang?

Kinutlo Sunod sa panaghisgutan, basaha ang mosunod nga kinutlo: “Si Satanas nasayud sa tanan
nga mga limbong. Siya nasayud asa kita dali madala ngadto sa mga pagtintal ug unsaon
sa pagdani kanato sa pagbuhat og dautan. Siya ug ang iyang mga sinugo misugyot sa
kadautan, mopakunhod sa kabug-at sa sala, ug mohimo sa dautan nga madanihon”
(ElRay L. Christiansen, “Q and A,” New Era, Hulyo 1975, p. 49).

Kinutlo Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagsulat diha sa pisara sa matag usa sa mga pagtintal
nga gihisgutan samtang ang mosunod nga kinutlo basahon sa makusog.

“Karon, ang kaaway nasayud nga ang usa ka gamay nga sala dili magpabilin nga gamay, 
ug siya modawat sa bisan unsa ug sa tanan ngadto sa iyang gingharian pinaagi sa
pagpaninguha pag-una sa paghimo kanato sa pagpamakak og gamay, unya pagtabang
kanato sa pagpaninguha sa paghatag og kaangayan sa atong mga kaugalingon sa pagbuhat
sa ingon o sa pagpanikas o pagpangawat. Ang uban nga mga tawo danihon sa pagpasipala
sa Igpapahulay nga adlaw hangtud kini mahimo nga ilang naandam. Ang uban nga mga
tawo mosugod sa paggamit og bino aron lamang ‘magpahayahay og gamay.’ Usab, ang
pag-abuso sa drugas, pagsulti og dautan, pagkadili masulundon ngadto sa mga ginikanan,
o paglingla sa kaugalingon nga mga kapikas—kini mao ang mga paagi nga siya aduna sa
paghimo kanato sa pagtipas gikan sa husto nga agianan. Siya nasayud kaayo nga, kon
ipadayon, ang mao nga pagsimang sa dili madugay mosangput sa mga pagmahay, mga
kasubo, ug mga kapildihan, tungod kay kini modala kanato ngadto sa labaw nga pagkasala.

“Walay pagduhaduha usa sa labing salawayon nga mga laang nga gigamit sa kaaway
mao ang pagkadili putli” (ElRay L. Christiansen, sa Taho sa Komperensya, Okt. 1974, 
p. 29; o Ensign, Nob. 1974, p. 24).

Pisara Pangutana bisan unsa nga dugang mga pagtintal nga mahimo nga masugatan sa batan-
on nga mga babaye. Idugang kini ngadto sa pisara.

Bahina ang klase ngadto sa mga pundok sa tulo o upat ka batan-on nga mga babaye.
Hangyoa ang matag pundok sa paghisgot og duha o tulo sa mga pagtintal nga gilista. 
Sila kinahanglan nga motino og mga paagi sa pakigbisog ug pagbuntog niini nga mga
pagtintal. Sunod sa ilang mga panaghisgutan, himoa nga ang matag pundok motaho
ngadto sa klase. Samtang sila motaho sa ilang mga sugyot, papasa ang mga pagtintal 
diha sa pisara ug pulihi kini uban sa maayo nga mga paagi sa pagbuntog sa pagtintal.

Malagmit nga mga tubag:

Pundok nga
kalihokan

Mga Pagtintal

pagpamakak pag-inom
pagpanglimbong pagpangawat og baligya 
pagpanamastamas sa tindahan
pagpangawat pag-inom og mga drugas
paglangaylangay pagkadili masulundon ngadto 
pagdili pagbalaan sa sa mga ginikanan

Igpapahulay pagpanlimbong
pagkawala sa paglaum pagkadili putli

pagsulti og dautan
(ug uban pa)
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1. Paghimo og husto nga mga paghukom pag-una.

2. Paglikay sa dautan.

3. Pagbaton og usa ka kapilian diha sa hunahuna.

4. Pag-ilis sa hilisgutan.

5. Pag-andam og mga panalipod.

6. Pag-ampo alang sa panabang.

7. Pangayo og tambag sa ginikanan.

8. Pagpili og maayo nga mga higala.

9. Paggahin og panahon sa paghimo og bililhon nga mga butang.

10. Paglikay sa mga higayon diin ang mga pagtintal mahimo nga moabut.

Ang Langitnong Amahan Motabang sa Matag Batan-on nga Babaye Samtang Siya
Maningkamot sa Pagbuntog sa mga Pagtintal

Kinutlo Ang mosunod nga kinutlo nagpasabut unsaon nga kita makaangkon og hingpit nga
gahum sa pagbatok sa pagtintal:

“Sa iyang tanan nga dautan nga mga binuhatan, ang kaaway dili makapadayon gawas
kon ang makasasala motugot kaniya sa pagpadayon, ug kita makaangkon og hingpit nga
gahum sa pagbatok sa mga dautan nga gihimo ni Satanas pinaagi sa pagsunod ngadto 
sa mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang mga sakop sa Simbahan mahimo 
nga makaangkon sa panalangin sa Espiritu Santo, ang tig-aghat, isip usa ka kauban usab,
ug kon ang Espiritu Santo ania gayud sulod kanato, si Satanas kinahanglan gayud
magpabilin sa gawas. Pagtuon sa balaan nga mga kasulatan, pag-ampo, matinud-anon
nga pagpuyo sa mga sugo sa Ginoo, pagtuman sa mga kaakohan ug mga katungdanan 
sa Simbahan . . . makahatag og usa ka kapasikaran alang sa Espiritu Santo ingon nga 
usa ka makanunayon nga kauban ug tigpanalipod” (ElRay L. Christiansen, sa Taho sa
Komperensya, Okt. 1974, p. 30; o Ensign, Nob. 1974, p. 24).

Kon kini wala pa diha sa pisara, idugang ang hugpong sa mga pulong “Pangitaa ang
pagpakig-uban sa Espiritu Santo.”

Ang Manluluwas mihatag og gibug-aton sa usa ka mahinungdanon kaayo nga paagi sa
pagbuntog sa pagtintal. Himoa nga ang batan-on nga mga babaye mobasa sa 3 Nephi
18:15, 18–19. Idugang ang hugpong sa mga pulong nga “Pag-ampo alang sa panabang”
kon kini wala pa diha sa pisara.

Itudlo nga kita usab gisultihan og usa ka piho nga paagi sa pagpangayo alang niini nga
panabang kon kita mag-ampo. Basaha ang Mormon 9:28.

• Sa unsa nga paagi nga kining bersikulo nagsugyot nga kita mag-ampo aron pagbuntog
sa pagtintal? (Paghangyo “uban sa kalig-on nga walay pagkatarug, nga kamo dili
magpadala ngadto sa pagtintal.”) Idugang ang “Hugot nga tinguha nga dili magpadala”
ngadto sa pisara.

Ang Langitnong Amahan usab misaad nga siya motabang kanato sa lain nga paagi.
Basaha sa 1 Mga Taga-Corinto 10:13.

• Unsa ang gihatag nga saad?

Tabangi ang batan-on nga mga babaye nga makasabut nga kon sila magmakugihon 
diha sa ilang paningkamot sa paglikay ug pagbuntog sa mga pagtintal, ang Langitnong
Amahan magpaluyo kanila.

Paggamit sa Leksyon

Isugyot nga ang batan-on nga mga babaye mosunod sa mga sugyot nga ilang gilista diha sa
pisara ug sa kanunay mohinumdom sa saad nga gihatag diha sa 1 Mga Taga-Corinto 10:13.

Balaan nga kasulatan
nga panaghisgutan
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Ang Ikaduhang Pag-anhi

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makaamgo sa mga kapangakohan sa iyang kaliwatan
aron sa pag-andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 16, Ang Ikaduhang Pag-anhi (62562), nahimutang sa likod sa tamdanan 
nga basahon.

2. Pagdala og pipila ka mga basahon sa himno.

3. Mahimong sundon o dili: Paghimo og usa ka dako nga karatula sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 87:8.

4. Paghimo og usa ka gamay, matahum nga kard nga tipigan sa matag batan-on nga
babaye nga maglangkob sa mga pulong sa Doktrina ug mga Pakigsaad 87:8, o sa bisan
unsa nga mubo nga pamahayag nga imong gusto gikan sa bisan unsa sa mga kinutlo
diha sa leksyon.

5. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga balaan nga 
mga kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Pagsugod pinaagi sa pagsulti sa batan-on nga mga babaye nga sa tibuok kasaysayan sa
kalibutan, mga hari, ug mga rayna nagmando sa daghan nga mga katawhan sa yuta. Ang
pipila niini nga mga hari ug mga rayna matarung nga mga monarka kinsa mitagad sa
ilang mga alagad sa matarung nga paagi. Ang uban dautan nga mga tigmando kinsa
migamit sa ilang gahum sa pag-abuso sa mga katawhan nga ilang gimandoan. Kini nga
mga tigmando wala magpakatakus sa pagkamaunongon sa ilang mga katawhan.

Hulagway Sultihi ang batan-on nga mga babaye nga ang matinud-anon nga mga katawhan bisan
asa dugay na nga nagpaabut sa pagmando sa usa ka hari nga makiangayon ug
mahigugmaon kaayo nga siya takus nga pagpatawgon og ang “Hari sa mga Hari.”

Ipakita ang hulagway sa Manluluwas. Ipasabut nga ang kaliwatan sa batan-on nga 
mga babaye mga bahin sa gitawag og usa ka “harianon nga kaliwatan” tungod kay 
ang maisugon taliwala kanila motabang sa pag-andam sa kalibutan alang sa ikaduhang
pag-anhi sa Manluluwas.

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagngalan sa mga hiyas nga malagmit
mohulagway sa mga batan-on sa harianon nga kaliwatan, kansang hari mao si Jesukristo.
Ilista ang mga pulong diha sa pisara ug paghisgot niini sa makadiyut:

pinili limpyo
matarung malipayon
hingpit nga malipayon maisugon
takus halangdon
putli mahigugmaon
matinud-anon matinuoron
pinalabi lig-on

Pangpisara nga
panaghisgutan
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Kinutlo Himoa nga ang sakop sa klase mobasa sa mosunod nga pamahayag nga gipamulong
ngadto sa mga batan-on sa Simbahan:

“Akong minahal nga mga higala, kamo usa ka harianon nga kaliwatan. Kamo gipatunhay
sa pag-anhi nganhi sa yuta niini nga panahon alang sa usa ka talagsaon nga katuyoan.
Dili lamang pipila kaninyo, apan kamong tanan. Adunay mga butang alang sa matag 
usa kaninyo nga buhaton nga walay lain nga makabuhat og ingon ka maayo sama
kaninyo. . . . Kon kamo motugot Kaniya, ako mopamatuod nga ang atong Amahan 
sa Langit molakaw uban kaninyo sa tibuok panaw sa kinabuhi ug modasig kaninyo sa
pag-ila sa inyong talagsaon nga katuyoan dinhi” (H. Burke Peterson, “Your Life Has a
Purpose,” New Era, Mayo 1979, p. 5).

Ang Yuta Kinahanglan Gayud Maandam alang sa Pagbalik sa Manluluwas

Itudlo nga kadto nga kinsa mga matarung nagpaabut uban sa dakong hingpit nga kalipay
sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Kini usa ka panalangin nga mahimong uban niadtong
kinsa mahimo nga motabang sa pag-andam sa mga yuta alang sa iyang pag-anhi.
Ipasabut nga adunay daghan nga timailhan ug mga hitabo nga kinahanglan gayud nga
mahitabo sa dili pa ang Ginoo moabut diha sa himaya. Sila naglakip sa mga hitabo nga
nahitabo na, ang uban nga karon nahitabo, ug ang uban nga mahitabo pa ingon nga
gipanagna pinaagi sa karaan ug mga propeta sa karon nga panahon.

Panaghisgutan • Unsa ang kinahanglan gayud nga mahitabo dinhi sa yuta sa dili pa ang Manluluwas
mobalik?

Ang uban sa daghan nga mga timailhan ug mga panagna naglakip: ang balaan nga tawag
ni Propeta Joseph Smith, ang pagtungha sa Basahon ni Mormon, ang pagpahiuli sa
pagkapari ug sa Simbahan, ang pagpahiuli sa templo ug mga ordinansa sa pagkapari, ang
pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan, ang kalaglagan sa mga dautan ug ang
pagluwas sa mga matarung. (Pahibalo: Ayaw paggugol og panahon sa paghisgot sa tanan
nga mga timailhan ug mga hitabo nga kinahanglan gayud nga mag-una sa pagbalik sa
Ginoo. Sila gihisgutan sa labaw nga detalye sa uban nga mga leksyon.)

Itudlo nga kini ug uban nga mga hitabo nga mag-una sa Ikaduhang Pag-anhi
nagkinahanglan ug magpadayon sa pagkinahanglan sa usa ka halangdon nga kaliwatan
aron nga sila mahitabo. (Pahibalo: Kon ang pulong kaliwatan gipatin-aw lamang diha sa
naandan nga paagi—nagkahulugan og usa ka mubo nga gintang sa panahon, tingali mga
katloan ngadto sa kap-atan ka mga tuig—ang batan-on nga mga babaye tingali masayop
sa paghunahuna nga kita nasayud sa banabana kanus-a ang Manluluwas moabut. Itudlo
nga ang pulong kaliwatan adunay daghan nga nagkalainlain nga mga kahulugan, lakip sa
usa ka gintang sa panahon sa usa ka liboan ka mga tuig. [Tan-awa sa Bruce R. McKonkie,
Mormon Doctrine, 2nd ed. (Dakbayan sa Salt Lake: Bookcraft, 1966), p. 310.] Kini mao ang
kapangakohan sa tanan nga mga sakop sa Simbahan sa pagtabang pag-andam sa yuta
alang sa pagbalik sa Ginoo pinaagi sa pagkamatarung ug pinaagi sa matinud-anon ug
maunongon nga pag-alagad. Kinahanglan gayud nga adunay mahalaron nga mga Santos
nga modawat ug mopadayon sa mga panudlo ug katuyoan sa Ginoo, usa ka kaliwatan sa
lig-on ug walay pagduhaduha nga mga sakop sa pagpadayon sa pagtukod sa gingharian
sa Dios dinhi sa yuta.

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag:

“Kon mobalik siya ngari kanato kini mahimo nga ingon nga usa ka mahimayaon,
langitnon nga Hari. . . . 

“ . . . Ang pagtukod sa iyang gingharian sa kanunay mao ang tema sa iyang mga
katawhan. . . . Kini mao ang atong katungdanan sa pagtukod sa Zion—dili pa ang
kaugalingon nga dakbayan sa Zion sa Ginoo, apan ang relihiyoso, makatilingbangon, ug
ekonomikanhon nga kapunongan nga kinahanglan gayud mag-una sa iyang pag-anhi
ingon nga usa ka sumbanan ngadto sa mga nasud. (Doktrina ug mga Pakigsaad 64:42.)
Kita kinahanglan mag-andam og usa ka kaliwatan sa gibalaan nga mga santos kinsa
andam sa pagdawat sa ilang Hari. ‘Busa, barug kamo diha sa balaan nga mga dapit, ug ayaw
pahawa, hangtud ang adlaw sa Ginoo moabut’ “ (Courtney Lassetter, “When He Comes
Again,” Ensign, Hunyo 1976, p. 68–70; italics gidugang).

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagtudlo sa
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Ipakita ang karatula sa Doktrina ug mga Pakigsaad 87:8.

• Unsa ang buot ipasabut sa “barug . . . diha sa balaan nga mga dapit ug ayaw pahawa”?

Human ang batan-on nga mga babaye makapahayag sa ilang mga hunahuna, himoa nga
sila mobutang og timaan sa bersikulo diha sa ilang balaan nga mga kasulatan.

Kini nga Kaliwatan Gipili aron Pagtabang sa Pag-andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi
sa Manluluwas

Isulti sa batan-on nga mga babaye nga kini usa ka dako nga kahigayunan sa pagpuyo 
sa kapaigoan sa kahingpitan sa panahon. Ang karaan nga mga propeta naglantaw uban
sa hingpit nga kalipay nga pagpaabut niini nga adlaw sa higayon nga ang ebanghelyo
mapahiuli ug masangyaw taliwala sa tanan nga mga nasud ug ang katapusan nga
pagpangandam pagahimoon alang sa ikaduhang pag-anhi sa Manluluwas.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi kita makasiguro nga kita kauban sa matinud-anon kinsa mitabang
pag-andam alang sa pagbalik sa Manluluwas?

• Ngano ug sa unsa paagi nga kita kinahanglan gayud nga magbantay batok sa
kalibutanon nga mga kahimtang nga naglibut kanato?

Mga Kinutlo Gamit sa bisan unsa o sa tanan nga mga kinutlo nga mosunod sa pagtingub sa buluhaton
sa “nagtubo nga kaliwatan.” Ikaw mahimo nga mohangyo sa mga sakop sa klase sa
pagpabasa og kusog sa mga pamahayag nga naghulagway sa mga hagit ug mga
kapangakohan sa atong panahon ug sa pagpahayag sa gipaabut sa Ginoo gikan sa mga
batan-on sa Simbahan.

1. ”Kini usa ka lahi kaayo nga kaliwatan gikan sa bisan unsa nga kaliwatan. Kini mao ang
usa ka kaliwatan sa diha nga ang Ginoo mimando—ug kana, usab, sa wala pa mabuhat
ang kalibutan—nga sa katapusan nga mga adlaw ang Dios sa langit motukod og usa ka
gingharian diin dili na gayud malaglag ni ihatag ngadto sa lain nga mga katawhan”
(Wilford Woodruff, Discourses of Wilford Woodruff, sel. Homer Durham [Dakbayan sa
Salt Lake: Bookcraft 1946], p. 145).

“Ang Ginoo mipili og diyutay nga gidaghanon sa pinili nga mga espiritu . . . sa
pagtungha sa katapusan nga mga adlaw . . . sa pagtukod sa Gingharian sa Dios dinhi 
sa yuta, sa pagtukod niini ug sa pagpanalipod niini” (Wilford Woodruff, ingon nga
kinutlo diha sa Our Lineage [tamdanan sa pagtulun-an alang sa mga klase sa kasaysayan
sa kagikanan, 1933], pt. 1, p. 4).

2. ”Kamo dili kasagaran lamang nga batan-on nga mga lalaki ug batan-on nga mga
babaye. Kamo pinili nga mga espiritu, ug daghan kaninyo giandam hapit mokabat sa
6000 ka mga tuig aron sa pagtungha niini nga adlaw, niini nga panahon nga ang mga
pagtintal, mga kapangakohan, ug mga kahigayunan hilabihan kaayo. . . . 

“ . . . Kami nag-ampo nga kamo makapangandam alang sa pahupot sa mando sa
pagkapangulo. . . . 

“ . . . Ako nag-ampo nga kamo—ang batan-on ug nagtubo nga kaliwatan—maghupot 
sa inyong mga lawas ug mga hunahuna nga limpyo, dili ulipon sa kahugawan sa
kalibutan, nga kamo mahimo nga angay ug putli nga mga sudlanan sa paghimo sa
gingharian sa Dios nga madaugon sa pagpangandam alang sa ikaduhang pag-anhi sa
atong Manluluwas” (Ezra Taft Benson, sa Taho sa Komperensya, Okt. 1977, p. 43, 46–47;
o Ensign, Nob. 1977, p. 30, 32).

3. ”Ang Ginoo karon nakapadala na og usa ka talagsaon nga kaliwatan sa mga batan-on
kinsa dili mga lalaki ug mga babaye nga pagabuntugon. . . . 

“Hinumdumi, akong batan-on nga mga higala, kamo kinahanglan gayud nga mohilig
ug lig-on. Kamo kinahanglan gayud nga angayan alang sa lumba. Kamo kinahanglan
gayud mobutang sa kinaiya, kaligdong, ug sa mga baruganan sa kamatuoran ingon 
nga giya nga mga kahayag alang sa mangitngit nga mga adlaw sa unahan. . . . 

“Umaabut nga pagkabantugan . . . naghulat niadtong kinsa mga putli ug matinud-anon
ngadto sa mga pagtulun-an ug panig-ingan sa Ginoo” (Vaughn J. Featherstone, “These
Are Not Men to Be Conquered,” New Era, Abr. 1980., p. 5).
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4. ”Mga kaigsoonan nga babaye, kamo wala matawo niini nga panahon ug dapit pinaagi
sa sulagma. Kamo ania dinhi tungod kay kini mao ang kabubut-on sa Ginoo kaninyo
nga mahimutang asa kamo ibutang. . . . 

“ . . . Lig-on nga mga babaye gikinahanglan, mga babaye kinsa magpabilin nga limpyo 
sa putli nga paagi kon ang tanan libot kanila dili, mga babaye kinsa motukod og mga
panimalay nga adunay gamay nga tipik sa langit ug diin ang banay gipasidunggan ug
ang gagmay nga mga bata giamumahan ug gihatagan sa paghigugma ug pagtagad sa
ilang kaugalingon nga mga inahan, mga babaye kinsa molikay sa mahilas nga talan-
awon—dili lamang mga hamtong nga mga babaye, apan batan-on nga mga babaye usab,
kinsa mangita og kinaugalingon ug katilingbanon nga pagkabuotan, kinsa maninguha
nga mahimong labaw nga edukado, kinsa motahud sa katungod sa panimalay ug sa
pagkapari. Samtang ang Simbahan motubo, adunay usa ka panginahanglan alang sa
dugang nga mga babaye kinsa mga pangulo, alang sa dugang nga mga babaye bisan asa
kinsa adunay kaisug sa pagpahayag sa ilang pagpamatuod ni Jesukristo, mga babaye
kinsa mag-ampo ug magtuon aron pagsusi unsa ang gikinahanglan sa Ginoo diha kanila
ug kinsa mohimo dayon og tukma nga mga pagpili ug mobutang sa ilang mga
kaugalingon diha sa mga kamot sa Ginoo” (Betty E. Brown, sa Taho sa Komperesya,
Melbourne, Komperensya sa Dapit sa Australia, Peb. 1976, p. 29).

5. ”Kamo, ang atong mga batan-on karon, mao ang uban sa labing bantugan nga mga
espiritu nga natawo sa pagkamortal sa bisan kanus-a nga panahon sa kalibutan. . . .
Pangandam aron mahimo nga pangulo diha nianang mahimayaon nga adlaw sa
panahon nga si Kristo sa iyang kaugalingon mohari ingon nga Hari sa mga Hari ug
Ginoo sa mga Ginoo” (Harold B. Lee, Happiness through Faith in Jesus Christ [family
home evening manual, 1977-78], p. 34, 39).

Ihatag sa matag batan-on nga babaye ang kard nga imong giandam alang kaniya nga
naglakip sa mga pulong nga imong gipili sa pagpahinumdom kaniya sa iyang harianon nga
buluhaton. Hangyoa siya sa pagtipig niini diin siya mahimo nga mobasa niini kanunay.

Panapos

Himno Awita o basaha pagdungan ang tanan nga mga bersikulo sa himno “Come, O Thou King
of Kings” (Hymns, no. 59).

Ighahatag nga
basahon
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Pag-alagad

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makakaplag og hingpit nga kalipay diha sa pag-alagad.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og duha o tulo ka mga himan, o mga hulagway sa mga himan, sama sa usa 
ka martilyo, gabas, karas, pala o distornilyador.

2. Isulat ang “Pinaagi sa Gugma Alagad sa Usag Usa” (Mga Taga-Galacia 5:13) diha sa 
usa ka gilis sa pulong nga pagagamiton diha sa leksyon.

3. Sa dili pa ang leksyon, uban sa kapangulohan sa klase unsa ang gipasabut sa pag-alagad
ug ang mga paagi nga ang sakop sa klase makaalagad, sa tinagsa ug isip usa ka
pundok. Sa katapusan sa tagal sa klase, ang batan-on nga mga babaye mahimo nga
mopili og usa ka tinagsa o pundok nga pag-alagad nga proyekto.

4. Paghangyo og upat ka batan-on nga mga babaye sa pag-andam sa pagpaila sa mga
panig-ingan sa pag-alagad gikan sa mga kinabuhi sa upat ka mga propeta (makit-an
diha sa ikaduhang seksyon niini nga leksyon).

5. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon, 
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna: Ang Mga Himan sa Ginoo

Ipasundayag Ipasundayag o ipakita ang mga hulagway sa pipila ka mga himan.

• Unsa ang makapahimo niini nga mga himan sa pagbuhat?

Ipasabut nga dili igsapayan unsa ang katuyoan niini nga mga himan, sila makahimo 
sa ilang katuyoan pinaagi lamang sa mga kamot sa buhi nga mga binuhat.

Si Elder Marion D. Hanks misulti mahitungod sa matang sa mga himan nga gamiton 
sa Langitnong Amahan.

“Ang Ginoo miingon, namulong sa Iyang mga sulugoon, ‘Ang ilang mga bukton mao ang
akong bukton! [Doktrina ug mga Pakigsaad 35:14.] Naghunahuna ba kamo mahitungod
niini? Alang kanako kini mao ang usa sa labing sagrado ug makahuluganon ug
kinaugalingon nga mga katungdanan nga akong mabasa diha sa balaan nga mga talaan o
bisan asa. Ang Ginoo miingon nga kining akong bukton Iyang bukton. Kini nga hunahuna,
kini nga dila, kini nga mga kamot, kini nga mga tiil, kini nga puntil—kini mao lamang 
ang mga himan nga Iyang gamiton kutob nga ako may labut. . . . Sa ingon kon kamo ang
pagbut-on, ang inyong bukton, ang inyong mga kapanguhaan, ang inyong salabutan, 
ang inyong dila, ang inyong kusog, mao lamang ang mga himan nga gamiton sa Ginoo’ “
(Service, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 15 Okt. 1958], p. 3).

• Unsa ang kahulugan niini nga pamahayag nganha kaninyo?

Ang Atong Mga Propeta Mitudlo pinaagi sa Panig-ingnan Unsaon sa Pag-alagad sa
Uban sa Dili Hinakog nga Paagi

Ang mga propeta, kinsa gitawag sa Langitnong Amahan sa paggiya sa Simbahan ug sa
pagtudlo sa mga katawhan, nakapakita pinaagi sa panig-ingnan unsaon sa pag-alagad 
sa dili hinakog nga paagi ingon nga mga himan sa Ginoo. Ang batan-on nga mga babaye
kinsa gitudlo nang daan kinahanglan karon mopaambit sa mosunod nga mga sugilanon
uban sa mga sakop sa klase.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Kinutlo ug
panaghisgutan

Leksyon

30



146

Joseph Smith

Si Mercy R. Thompson, usa ka babaye kinsa nakaila ni Propeta Joseph, misulat, “Ako dili
gayud makalimot sa malumo nga maduyugon nga pagbati ug inigsoon nga
pagkamabination nga iyang gipakita ngari kanako ug sa akong walay amahan nga anak.
Sa diha nga nagsakay uban kaniya ug sa iyang asawa nga si Emma diha sa ilang karwahe
ako nakaila kaniya ngadto sa pagkanaog ug pagpanguha og mga bulak sa kasagbutan
alang sa akong gamay nga anak nga babaye” (“Recollections of the Prophet Joseph
Smith,” Juvenile Instructor, 1 Hulyo 1892, p. 399).

• Unsa nga kinaiya ang gipakita ni Joseph Smith sa paghimo niini nga buhat sa pag-alagad?

George Albert Smith

“Diha sa usa ka tren taliwala sa Dakbayan sa Salt Lake ug sa San Franciso, si Presidente
[George Albert] Smith nakahimamat sa usa ka [tawo] gikan sa Napa, California.” Ang
duha ka mga tawo nalingaw sa usa ka makapahimuot nga panagsultihanay ug, human 
sa panagbulag, nagsugod sa pagsinulatay.

“Sa wala madugay si Presidente Smith nakaamgo nga siya wala na makadungog gikan sa
iyang higala, si John Delaney.” Sa pagpakisusi, si Presidente Smith nakahibalo nga si Gg.
Delaney na-ospital. “Si Presidente Smith mipadala og mga mensahe sa pagmaya ug pagdasig
ug misugyot nga . . . si G. Delaney . . . tingali malingaw nga maminaw sa sibya sa Tabernacle
Choir matag Domingo sa buntag.” Si G. Delaney naminaw, ug ang iyang mga espiritu
gibayaw. Siya misulat sa pagpasalamat ni Presidente Smith ug mihisgot nga “siya naglaum
nga siya unta makapaminaw sa koro nga moawit sa usa sa iyang kinaham nga mga awit,
‘The Lord’s Prayer.’ . . . Sa iyang kahibulong ug dako nga kahimuot siya nakadungog sa koro
nga miawit niini sa misunod gayud nga Domingo sa buntag. Hunahunaa ang kahimuot ni
G. Delaney sa diha nga siya nakadungog sa bantugan nga organo sa Tabernacle nga
mitugtug sa pasiuna” sa himno nga gigahinan sa iyang higala og panahon sa pagpahiluna.
(Tan-awa Edith Smith Elliot, “The Joy of Serving Humanity,” Instructor, Nob. 1966, p. 427.)

• Unsa ang inyong nakat-unan mahitungod sa pag-alagad sa uban gikan sa panig-ingnan
ni Presidente Smith?

Joseph Fielding Smith

Sa diha nga si Joseph Fielding Smith nagpanuigon og katloan ug upat ka mga tuig, siya
gitawag ingon nga usa ka sakop sa Konseho sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Sa iyang
buhat, siya mipanaw sa tibuok kalibutan ug nailhan sa mga sakop bisan asa. Apan ang
iyang asawa mihatag og usa ka labaw nga kinaugalingon nga pag-ila niini nga bantugan
nga tawo:

“Ang tawo nga akong nailhan usa ka mabination, mahigugmaon nga bana ug amahan
kansang labing mahinungdanon nga ambisyon sa kinabuhi mao ang paghimo sa iyang
banay nga malipayon, sa hingpit gikalimtan ang iyang kaugalingon diha sa iyang mga
paningkamot sa paghimo niini. Siya mao ang tawo nga moalam-alam ngadto sa
pagpakatulog sa gisaput nga bata, kinsa mosaysay og mga sugilanon nga pangkatulog
ngadto sa mga bata, kinsa dili gayud kapuyon o sa pagdugay og katulog sa gabii o sa
pagbangon sayo sa buntag aron sa pagtabang sa magulang nga mga bata sa pagsulbad sa
makalibug nga mga suliran sa tulunghaan. Sa panahon nga ang sakit moabut ang tawo
nga akong nailhan mobantay sa malumo nga paagi sa gitakbuyan ug mag-apong diha
kaniya” (Ethel Smith, kinutlo diha sa Bryant S. Hinckley, “Joseph Fielding Smith,”
Improvement Era, Hunyo 1932, p. 459).

• Unsa ang gibuhat ni Presidente Joseph Fielding Smith nga nagpakita sa iyang gugma
alang sa iyang banay?

• Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa panig-ingan ni Presidente Smith mahitungod 
sa pag-alagad sa inyong kaugalingon nga banay?

Spencer W. Kimball

Si Elder Boyd K. Packer misulti sa mosunod nga sugilanon mahitungod ni Presidente
Spencer W. Kimball:

“Ang banay ug mga higala ug mga kauban ni Presidente Kimball nasayud nga siya dili
gayud magpuyo. Kanunay adunay higayon nga siya dili mahimutang hangtud mahuman
ang pagbuhat sa mga butang. . . . 

Mga sugilanon ug
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“Ako nakaagi ni [Presidente ug Sister Kimball] diha sa dako nga dalan makausa, duol sa
may utlanan sa Idaho. Sila nagpaingon sa amihanan ngadto sa [usa] ka komperensya. 
Si Sister Kimball mao ang nagmaneho, uban ni Brother Kimball nga diha sa likod nga
lingkuranan, ang gamay nga makinelya diha sa naandan nga dapit sa iyang paa, mga
papel diha sa iyang kiliran, kay kini usa ka kahigayunan sa pagtrabaho, sa pagbuhat og
dugang aron sa pagtabang sa uban” (“Presidente Spencer W. Kimball: No Ordinary Man,”
Ensign, Mar. 1974, p. 6).

• Sa unsa nga paagi nga si Presidente Kimball nagpakita nga siya nahigugma sa mga
sakop sa Simbahan?

• Sa unsa nga paagi nga si Sister Kimball mihatag og pag-alagad?

• Sa unsa nga paagi nga ang binuhatan sa Presidente sa Simbahan mopanalangin sa
inyong kinabuhi karon?

• Unsa ang inyong nakat-unan mahitungod sa Simbahan nga pag-alagad gikan sa
kasinatian ni Presidente Kimball?

Kita makasunod sa panig-ingan nga gipakita sa mga propeta nga anaa sa pag-alagad
ngadto sa uban. Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Ang Dios nagtan-aw kanato,
ug siya nagbantay kanato. Apan sa kanunay kini pinaagi sa lain nga tawo nga siya
motagbaw sa atong panginahanglan. Busa, mahinungdanon nga kita moalagad sa usag
usa. . . . Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad kita makabasa unsa ka mahinungdanon ang
pagtabang sa kulang o hugot nga pagtuo, moalsa sa mga kamot nga nagluyloy, ug molig-
on sa huyang nga mga tuhod!” (Doktrina ug mga Pakigsaad 81:5.) Sa kasagaran ang 
atong mga buhat sa pag-alagad naglakip sa yano nga pag-awhag o sa paghatag og yutan-
on nga tabang uban sa yutan-on nga mga buluhaton—apan unsa ka mahimayaon nga
sangputanan ang moabut gikan sa yutan-on nga mga buhat ug gikan sa gamay apan
tinuyo nga mga buhat” (“There Is Purpose in Life,” New Era, Sept. 1974, p. 5).

Ipasabut nga ang yutan-on nagpasabut nga yano, matag adlaw nga mga buhat. Si
Presidente Kimball mitudlo, ug ang mga kinabuhi sa mga propeta naghulagway, kon sa
unsa nga paagi nga ang matag adlaw nga mga buhat nakapanalangin sa mga kinabuhi 
sa mga katawhan. Pinaagi sa pag-alagad, ang mga tawo nahimo ingon nga mga himan 
sa ilang Langitnong Amahan.

Ang Kinaiya uban Diin ang Usa Moalagad Sama Ka Mahinungdanon sa Pag-alagad 
nga Gihatag

Gilis sa pulong Ipapilit ang gilis sa pulong “Pinaagi sa Gugma Alagad sa Usag Usa.”

Sugilanon Ang mosunod nga sugilanon naghulagway giunsa sa usa ka pundok sa batan-on nga 
mga babaye paglihok ingon nga masangputon nga mga himan sa pag-alagad:

Si Karen natawo nga may kadaot sa utok, apan ang panglantaw alang kaniya sa pagpuyo 
og usa ka makahuluganon nga kinabuhi maayo, sa usa ka bahin tungod sa tabang sa daghan
nga batan-on nga mga babaye. Sulod sa unang pipila ka mga bulan sa kinabuhi, si Karen
ingon og sama ni bisan kinsa nga bata. Unya, sa hinayhinay, ang iyang mga ginikanan
nagsugod sa pagkaamgo nga siya wala makahimo sa sama nga pag-uswag nga nahimo sa
iyang magulang nga mga igsoon nga mga lalaki ug mga babaye sa diha nga sila gagmay pa.
Sa diha nga ang mga ginikanan ni Karen nasayud nga siya adunay kadaot sa utok, sila
naguol. Bisan pa niana, ang mga doktor midasig kanila. Si Karen makakat-on sa paghimo og
daghan nga mga butang kon adunay usa nga mogahin og panahon sa pagtudlo kaniya.

Ang mga ginikanan ni Karen naningkamot sa paghatag kaniya sa gugma ug pagtagad
nga iyang gikinahanglan, apan ang uban nga mga anak diha sa banay nagkinahanglan
usab sa panahon sa ilang mga ginikanan. Sa pagkasayud sa suliran ni Karen, ang batan-
on nga mga babaye sa iyang purok mitanyag og tabang. Sa panahon sa ting-init, usa ka
pagpulipuli nga pagbantay gihimo aron ang batan-on nga mga babaye mogahin og usa 
ka takna matag buntag ug hapon. Sa diha nga ang batan-on nga mga babaye misugod sa
pagtabang, si Karen walay mga kusog sa pag-abag sa iyang lawas. Ang inahan mipasabut,
“ ‘Ang batan-on nga mga babaye mitabang sa pagpalig-on sa mga kusog nga karon anaa
na kaniya. Siya misugod sa pagkamang; sa diha nga sila mitabang kaniya sa daghan nga
higayon, siya mikamang pa og dugang. Siya nagkinahanglan og makanunayon nga pag-
aghat ug pagdasig.
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“ ‘Ang doktor misugyot nga siya mogahin og duha ka mga takna matag adlaw diha sa usa
ka nagkumbabit nga luksoanan aron sa pagtabang og paglig-on sa mga kusog sa iyang
tiil. Niini nga panahon, si Karen kinahanglan nga lingawon aron paghimo kaniya nga igo
nga malipayon nga makagahin og usa ka takna matag buntag ug hapon sa paglukso-
lukso pataas ug paubos. Ang batan-on nga mga babaye nakigdula uban kaniya aron siya
kanunay nga maglihok!’ “

Sa diha nga ang klase nagsugod sa tinglaglag, lima sa batan-on nga mga babaye, usa ka
Laurel ug upat ka Mia Maids, mipadayon sa pagduaw ni Karen. Matag batan-on nga
babaye mipili og usa ka adlaw sa usa ka semana human sa klase sa paggahin og usa ka
takna uban ni Karen. Tungod sa pag-alagad nga gihatag sa batan-on nga mga babaye, si
Karen nakakat-on sa pagbuhat og mga butang nga dili gayud unta niya makat-unan o
diin magkinahanglan unta og dugaydugay nga panahon alang kaniya nga mahanas.

Ang inahan ni Karen miingon, “ ‘Ang batan-on nga mga babaye maunungon kaayo. Sila
midala kaniya sa mga lakaw, mobasa og mga basahon ngadto kaniya, mipadula kaniya diha
sa mga dahon ug nahimo nga maayong mga managhigala. Si Karen naglantaw nga makita
sila nga moabut matag adlaw. Siya nakalakaw sa diha nga siya 2 1/2, usa ka tuig lamang
human ang batan-on nga mga babaye misugod sa ilang proyekto sa pag-alagad kaniya.’ “

“Ang inahan ni Karen mibati usab nga human sa tanan nga pagtagad nga ang batan-on
nga mga babaye mihatag ni Karen pinaagi sa pagdula uban kaniya, pagpakigsulti ngadto
kaniya, paggunit kaniya, ug pagpaugnat sa iyang kusog, ang labing mahinungdanon nga
hinungdan mao nga sila nahigugma ug nahingawa kaniya.” (Tan-awa sa “Young
Women’s Loving Service,” Church News, 27 Nob. 1976, p. 8, 13.)

Panaghisgutan Tudlo ngadto sa gilis sa pulong ug pangutana:

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut ni Apostol Pablo sa diha nga siya miingon,
“Pinaagi sa Gugma alagad sa usag usa”?

• Sa unsa nga paagi nga ang batan-on nga mga babaye nakapakita nga sila nahigugma
kang Karen ug sa iyang mga ginikanan?

• Unsa nga matang sa mga sakripisyo nga gibuhat sa batan-on nga mga babaye sa
paghatag og mahigugmaon nga pag-alagad ngadto kang Karen?

• Unsa gayud ang atong kinaiya kon kita mohatag og pag-alagad?

Balaan nga Kasulatan Sa pagtubag niini nga pangutana, pagtawag og usa ka batan-on nga babaye sa pagbasa 
sa 2 Mga Taga-Corinto 9:7.

Diha sa Matag Adlaw nga mga Buhat sa Pag-alagad, Ang Matag Batan-on nga Babaye
Makasinati og Hingpit nga Kalipay

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpaminaw sa mga komentaryo nga gihimo sa
batan-on nga mga babaye kinsa mitabang kang Karen diin nagpahayag sa ilang mga
pagbati mahitungod sa pag-alagad nga ilang gihatag:

“ ‘Kini nakapahimo kanako nga mobati og maayo sa pagkahibalo nga ako nakatabang sa
uban. . . . Ako wala magtuo nga si Karen makalakaw sa una namo nga pagsugod. Ako
usahay mobutang sa akong kaugalingon sa iyang dapit ug misulay sa paghunahuna kon
unsa niini ang sama ngadto kaniya. Ako nagtuo nga kana mao ang mihimo kanako nga
labaw nga nagtinguha sa pagtabang kaniya nga makakat-on unsaon sa paglakaw.’ “

“Usa sa [laing batan-on nga babaye] dako nga mga ganti mao ang pagkakita nga si Karen
nadasig mahitungod sa pagkat-on og bag-o nga butang. ‘Ako nagtuo nga ang panahon
maayo nga pagkagahin,’ siya miingon” (“Young Women’s Loving Service,” p. 13).

Kon adunay batan-on nga mga babaye nga may kasinatian nga ilang buot ipaambit,
awhaga sila sa pagbuhat sa ingon.

• Unsa ang mga ganti sa pag-alagad?

• Kon kamo mohatag og pag-alagad ngadto sa usa ka tawo kinsa ingon og wala modawat
sa inyong pagkamabination, kinsa wala masayud nga kamo mihimo sa pag-alagad, unsa
ang inyong buhaton? (Tabangi ang batan-on nga mga babaye sa pagkasabut nga ang 
pag-alagad dili himoon alang sa katuyoan sa pagdawat og mga pasalamat o pagdayeg.)

Mga kinutlo ug
panaghisgutan
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Pahinumdumi ang batan-on nga mga babaye sa pamahayag ni Presidente Spencer W.
Kimball, “Sa kasagaran ang atong mga buhat sa pag-alagad naglakip sa yano nga pag-
awhag o sa paghatag og yutan-on nga tabang uban sa yutan-on nga mga buluhaton—
apan unsa ka mahimayaon nga mga sangputan ang moabut gikan sa yutan-on nga mga
buhat ug gikan sa gamay apan tinuyo nga mga buhat.”

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi kamo makaalagad ingon nga usa ka “himan” alang sa Langitnong
Amahan diha sa inyong kinabuhi?

• Unsa nga matang sa paghigugma, matag adlaw nga pag-alagad ang inyong mahatag
ngadto sa inyong banay, sa inyong mga higala , ug sa uban nga mga tawo nga inyong
ikahimamat?

• Sa unsa nga paagi nga ang paghatag niini nga pag-alagad makadala kaninyo og hingpit
nga kalipay?

Hatagi ang batan-on nga mga babaye og pipila ka panahon sa paghunahuna mahitungod
niini nga pangutana sa dili pa sila motubag. Unya, tuguti sila sa paghisgot sa ilang mga
hunahuna. Ikaw mahimo nga mosugyot og pipila ka mga matang sa pag-alagad sama sa
pagbasa ngadto sa usa ka manghud nga igsoon nga lalaki ug igsoon nga babaye, usa ka
pahiyom o usa ka mabination nga pulong ngadto sa usa ka silingan, o sa pagsugot sa usa
ka sugo alang sa usa ka sakop sa banay o sa usa ka silingan.

Paggamit sa Leksyon

Awhaga ang batan-on nga mga babaye sa paghimo og usa ka tumong diha sa dapit sa
pag-alagad ug kapuangod kon sila wala pa maghimo og usa.

Hatagi og panahon ang presidente sa klase sa pagpakigsulti sa iyang mga kauban sa 
klase mahitungod sa pundok nga pag-alagad nga proyekto. Himoa nga sila mopili og 
usa ka tumong ug mobutang niini diha sa kalendaryo sa klase.

Pagtudlo sa
presidente sa klase

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Pagpuyo og usa ka Mahiyason 
nga Kinabuhi

PASIUNA

Pinaagi sa balaan nga mga kasulatan ug sa iyang mga propeta, ang Ginoo nagtudlo sa
iyang sumbanan sa limpyo nga kadungganan diha sa matag kapaigoan. Ang pagkunhod
sa mga sumbanan sa kalibutan libut kanato nakahimo og usa ka dako nga kal-ang tali sa
unsa ang dawaton sa kalibutan ug unsa ang gitugutan sa Ginoo. Kita kinahanglan gayud
nga masayud sa sumbanan sa Ginoo sa limpyo nga kadungganan aron sa pagpuyo niini.

Samtang kamo motudlo sa mga leksyon dinhi niini nga yunit, ang pagbantay kinahanglan
hinumduman aron sa pagsiguro nga ang batan-on nga mga babaye natudloan sa sumbanan
sa Ginoo pinaagi sa usa ka tukma, mabination nga paagi angay sa ilang mga ang-ang sa
paglambo ug pagkaandam alang sa kagamitan.

Dinhi niini nga leksyon, ikaw kinahanglan sa piho nga paagi nakahibalo sa
panginahanglan alang sa paggiya sa Espiritu sa unsa ang imong itudlo, unsaon nimo
pagtudlo, ug kanus-a ikaw motudlo niini. Ang panaghisgutan kinahanglan kutob ngadto
niadto nga mga dapit nga gitudlo sa mga propeta ug nga anaa diha sa mga kagamitan sa
leksyon.

Ang lilas nga Morality for Youth, gilakip diha sa videocassette Come unto Me videocassette
(53146), makahatag og usa ka tukma nga pasiuna o panapos ngadto sa mga leksyon dinhi
niini nga yunit. Kami moawhag nga ikaw mopakita niini nga seksyon sa videocassette 
sa sinugdanan o sa pagkahuman sa mga leksyon dinhi niini nga yunit. Walay igo nga
panahon diha sa usa ka tagal sa klase sa paglakip sa seksyon sa videocassette ug sa
paghisgot niini ingon usab nga usa ka leksyon; busa, usa ka linain nga klase ang himoon
alang sa pagpasundayag sa Morality for Youth ug sa paghisgot niini.

Pahibalo ngadto sa
magtutudlo
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Pundok nga mga Kalihokan:
Usa ka Kapasikaran alang sa

Maalamon nga Pakig-uban
KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makakat-on nga ang makaayo nga pundok nga mga

kalihokan makatabang pagpalambo og panaghigalaay tali sa batan-on nga mga lalaki 
ug batan-on nga mga babaye.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og papel ug lapis alang sa matag sakop sa klase.

2. Kon mahimo, paghimo og mga kopya sa mga kinutlo diha sa ikaduha nga seksyon 
sa leksyon alang sa mga sakop sa klase nga basahon pagkusog. Ikaw mahimo nga
mobahin sa taas nga kinutlo ni Presidente Spencer W. Kimball ngadto sa tulo ka mubo
nga mga kinutlo.

Basaha pag-ayo ang mahimo nga gamiton o dili nga kagamitan sa leksyon o kalihokan 
sa katapusan sa leksyon. Kon kamo mohukom sa paggamit sa laray nga panaghisgutan,
paghimo sa mga buluhaton og una kaayo.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pundok nga Mga Kalihokan Makapalambo og Bag-o nga mga Tinguha, Pagsalig sa

Kaugalingon, ug Katilingbanon nga mga Kahanas

Basaha ang mosunod nga kinutlo gikan sa Unang Kapangulohan ug Konseho sa Napulog
Duha:

Kinutlo “ ‘Mga Mia Maid ug mga magtutudlo . . . paglaraw og daghan nga mga kalihokan nga
may katilingbanon nga kinaiyahan alang kanila, diha sa ilang tulunghaan ug sa mga
tulumanon sa Simbahan, diin sila kinahanglan nga malingaw diha sa mga pundok. Sila
kinahanglan maglikay sa binugtong nga relasyon sa pakig-uban sa batan-on nga babaye-
batan-on nga lalaki’ “ (“Policies and Procedures,” New Era, Ene. 1971, p. 30).

Si Presidente Spencer W. Kimball mihatag sa mga batan-on sa Simbahan sa mosunod 
nga tambag:

Kinutlo “Akong hinigugma nga mga batan-on, kamo kinahanglan nga magmaligdong sa
panghunahuna. Ang kinabuhi dili tanan kalipay ug hudyaka. Kini usa ka bug-at nga
butang. Kamo makahimo og maayo nga pagtubo ingon nga mga bata, makigtipon uban
sa batan-on nga mga babaye ug batan-on nga mga lalaki sa unang mga tuig. Kon kamo
moabut sa panuigon nga tin-edyer, ang inyong katilingbanon nga mga pakig-uban
kinahanglan gihapon nga pakighigala sa kadaghanan sa mga lalaki ug sa mga babaye.
Ang bisan unsa nga panag-uban o pagparis-paris diha sa katilingbanon nga pakighigala
kinahanglan i-uswag hangtud magpanuigon sa dili mokubos sa 16 o labaw pa, ug bisan
pa niana kinahanglan adunay maalamon nga paghukom nga gamiton diha sa mga
pagpili ug diha sa pagkamaligdong.

“Ang mga batan-on kinahanglan gihapon mokuto sa suod nga pakigkita sulod sa pipila
ka mga tuig, kay ang batan-on nga mga lalaki moadto pa sa iyang misyon kon siya
moabut na sa panuigong nga 19 ka mga tuig. Kinahanglan nga adunay kinutoban ang
mga pakigkita ug sa tinuod walay bisan unsa nga panghilawas. Kinahanglan gayud nga
walay bisan unsa nga matang sa pakighilawas sa dili pa ang kaminyoon” (“Marriage—
The Proper Way,” New Era, Peb. 1976, p. 5).

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagbalik-pagtuon sa mga lakang sa tukma 
nga relasyon sa babaye ngadto sa lalaki ingon nga gipahayag ni Presidente Kimball. Ikaw
mahimo nga molatid niini diha sa pisara samtang sila motubag.

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Presidente Kimball misugyot nga ang pakig-uban
dili sugdan hangtud magpanuigon og dili mokubos sa napulog unom o labaw pa?

Pahibalo ngadto 
sa magtutudlo
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• Ngano nga mahinungdanon ang pagsunod niini nga tambag?

Ipadayon ang kinutlo “Ang matag batan-on nga lalaki kinahanglan nga magtigum og salapi alang sa iyang
misyon ug gawasnon gikan sa bisan unsa ug sa tanan nga pagkiglambigit aron siya
mahimo nga takus. Kon siya nahiuli na gikan sa iyang misyon . . . , siya kinahanglan
mobati nga gawasnon sa pagsugod sa pakig-ilaila ug sa pakig-uban. Kon siya makakita 
sa tukma nga batan-on nga babaye, kinahanglan adunay usa ka tukma nga kaminyoon 
sa templo. Ang usa ka tawo makaangkon sa tanan nga mga panalangin kon siya anaa sa
pagpugong ug mohimo sa mga kasinatian sa tukma nga panahon: una mao ang pipila 
ka kinutuban, katilingbanon, pakig-ilaila, unya ang iyang misyon, unya ang iyang
pagpangulitawo, unya ang iyang kaminyoon sa templo ug ang iyang pagtuon ug ang
iyang banay, unya ang iyang trabaho sa kinabuhi. Sa bisan hain nga lain nga pagsunod
siya makasugat og kalisdanan” (Spencer W. Kimball, “Marriage—The Proper Way,” p. 5).

Kini nga kinutlo naghisgot mahitungod sa batan-on nga mga lalaki. Hangyoa ang batan-
on nga mga babaye sa pagpasabut sa unsa nga paagi nga kini magamit usab ngadto sa
batan-on nga mga babaye.

• Unsa ang inyong mahimo karon sa pag-andam sa inyong kaugalingon alang sa pakig-uban
human kamo magpanuigon og napulog unom? (Mga tubag kinahanglan nga maglakip 
sa pakighigala uban sa batan-on nga mga lalaki, pagpalambo og bag-o nga mga tinguha,
pag-angkon og katilingbanon nga kahanas.)

• Ngano nga mahinungdanon ang pagbaton og higala sa kaatbang nga sekso nga walay
romantiko nga pagbati?

• Unsa nga mga kaayohan ang mahimo nga moabut ngadto sa batan-on nga mga babaye
ug sa batan-on nga mga lalaki kon sila moapil sa pundok nga mga kalihokan?

Ikaw mahimo nga mosulat sa mga tubag sa batan-on nga mga babaye diha sa pisara.
Siguroha nga ang mosunod nga mga punto mahisgutan: Sila makabaton og pagsalig sa
kaugalingon. Sila makakaplag og bag-ong mga dapit sa tinguha ug kalihokan. Sila
makakat-on mahitungod sa mga tinguha sa uban. Sila makakat-on unsaon pagpakigsulti
sa usag usa. Sila makakat-on og katilingbanon nga kahanas. Pinaagi sa pundok nga mga
panag-uban, sila mahimong labaw nga madanihon nga mga tawo.

Pundok nga Mga kalihokan Moumol og usa Ka Maayo nga Sukaranan alang sa 
Pakig-uban

Itudlo nga ang mga pangulo sa Simbahan mitambag sa batan-on nga mga babaye sa
paggamit sa mga tuig sa dili pa ang pakig-uban ingon nga usa ka panahon sa
pagpangandam, usa ka panahon sa pagpaangay.

Kinutlo “ ‘Ako nakasabut sa mga tuig sa dili pa ang pakig-uban nga usa ka panahon nga ang
“paagi sa pagpaangay” molambo. Ang batan-on nga mga babaye kinahanglan adunay
sama nga katagbawan diha sa “paagi sa pagpaangay” ingon nga sila aduna diha sa
pagkab-ut sa usa ka tumong.’ . . . [Ang mga tuig sa dili pa ang pakig-uban mao ang usa 
ka panahon] nga ang batan-on nga mga babaye mag-andam alang sa pundok nga mga
kalihokan, alang sa paglingawlingaw, alang sa paghingkod, alang sa pagpalambo. . . . 

“ ‘Ang paghulat usa ka pag-usik-usik. . . . Adunay daghan kaayo nga mga butang nga
mahimo alang sa mga babaye kay sa maghulat lamang nga [moabut sa panuigon nga
napulog unom aron makahimo sa pagpakig-uban]. Ang batan-on nga mga babaye
makahimo sa pagkab-ut, pag-ila hain sila karon ug paglipay karon kay sa maghulat
lamang alang sa ugma nga mahitabo’ “ (Ruth H. Funk, ingon nga gikutlo ni Gerry Avant,
“Pre-dating Years: A Vital Season,” Church News, 3 Dis. 1977, p. 9).

Kinutlo “ ‘Adunay daghan nga talagsaon nga mga butang nga mahimo sa usa ka babaye kay sa
maghulat alang sa usa ka pakig-uban, sama sa pagkat-on nga malingaw uban sa mga
tawo ug sa pakighigala, diin mahimo nga mahinamon kon ang babaye mohimo niini
niana nga paagi.

“ ‘Ang usa ka batan-on nga babaye kinsa adunay daghan nga mga higala ingon og mao
kinsa makadani og daghan pa. Samtang siya mopadako sa pundok sa iyang mga higala,
ang uban moapil diha. Samtang siya dili pa makig-uban, siya nakig-ambit og mga
kasinatian, naghimo og mga handumanan ug naglingawlingaw.
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“ ‘Kon ang usa ka batan-on nga babaye mahimo usahay nga mabalak-on, o walay pailub
sa paghulat og pakig-uban, siya kinahanglan mohinumdom sa pagpakigsulti sa iyang
Langitnong Amahan mahitungod sa mao nga butang!’

“ . . . Ang tuig sa pagpangandam, diin mahinungdanon nga gikinahanglan, kinahanglan
dili masanta sa sayo nga pakig-uban. ‘Ang usa ka batan-on nga babaye kinahanglan
mohimo niini nga panahon sa iyang kinabuhi nga mabinantayon, maghulat alang sa
tukma nga panahon aron kon ang iyang pakighigala modala kaniya ngadto sa usa ka
sumbanan sa pakig-uban niana andam sa pag-ila sa mga hiyas nga siya buot
mosunod. . . . 

“ ‘Ang mga tuig sa dili pa ang pakig-uban, kon gigamit sa husto, makahatag sa usa ka batan-
on nga babaye og mga kasinatian nga makatabang kaniya pagpalambo og mga kinaiya nga
makapahimo kaniya nga usa ka gamhanan, maayo nga impluwensya diha sa uban.’

“ . . . Kon wala ang gikinahanglan nga panahon sa pagpangandam ang usa ka pakighigala
sa batan-on nga babaye mahimo nga walay kapuslanan. ‘Kon wala ang panahon sa
pagpangandam, ang usa ka batan-on nga babaye mahimo nga dili gayud andam alang sa
mga kapangakohan nga mag-uban sa pakig-uban ug pagpalig-on sa uban ingon usab sa
iyang kaugalingon’ “ (Ardeth G. Kapp, gikutlo ni Avant, Church News, 3 Dis. 1977, p. 9, 14).

Kinutlo “Ang panginahanglan alang sa pundok nga kalihokan sagad ngadto sa mga batan-on,
kon sila sa dili pa ang panahon ug sa bata pa wala maaghat sa lain nga mga paagi, ug mga
paglingawlingaw ug katilingbanon nga mga kalihokan sa pundok mahimo nga makaayo
ug makalingaw. Lawasnon ug kadungganan nga kahilwasan madugangan diha sa
kadaghan sa mga higala. Hinimo sa pundok nga kalingawan nga mga kalihokan dili
lamang makalingaw kaayo apan labing makaayo.”

Ihunong ang pagbasa niini nga kinutlo gikan kang Presidente Kimball, ug hangyoa ang
batan-on nga mga babaye sa pagpaminaw pag-ayo alang sa mga ideya alang sa pundok
nga mga kalihokan nga giduso ni Presidente Kimball.

Kon ikaw nakasugod og usa ka lista sa mga kaayohan sa pundok nga mga kalihokan 
diha sa pisara, pagtudlo og lain nga sakop sa klase sa pagdugang ngadto niini nga lista
samtang ang nahibilin sa kinutlo ni Presidente Kimball basahon. Kon wala, himoa nga
ang batan-on nga mga babaye mosulat kanila tagsa-tagsa ug mobalik pagsulti sa mga
kaayohan human ang pagbasa matapos.

Ipadayon ang kinutlo “Mga ‘Fireside’ makahimo og pakighigala, ug modasig sa espiritu ug mobansay sa
hunahuna. Pundok nga mga piknik makadisiplina sa mga batan-on sa mabination nga
mga pamatasan ug pakigdait ug molugway sa mga pundok sa suod nga mga higala.

“Ang mga dula nga makapaugnat sa kusog makapalambo sa lawas sa kalig-on ug sa
paglahutay. Sila makabansay sa espiritu sa pag-atubang og mga kalisdanan ug mga
kapildihan ug mga kalampusan, makatudlo sa dili paghinakog ug pagsabut, ug
makapalambo og maayo nga kinaiya sa pagkamandudula ug pagkamasinabtanon sa
magsasalmot ug sa tumatan-aw. Ang drama makapalambo sa talagsaon nga kahibalo,
motudlo og pailub, ug mopasiugda og pakigdait ug pagkamahigalaon. Pundok sa musika
nga kalihokan adunay sama nga mga sangputanan, ug usab makahupay ug makalukmay
sa espiritu ug motagbaw sa panginahanglan sa katahum. . . . 

“Maayo nga pagkahan-ay nga mga sayaw makahimo og maanindot nga mga dapit,
makapahimuot nga mga higayon ug malampuson nga mga kahimtang diin
makahimamat og bag-o nga mga tawo ug sa pagpalugway sa pundok sa mga higala. 
Sila mahimo nga usa ka bukas nga pultahan ngadto sa kalipay. Diha sa usa ka gabii sa
makapahimuot nga pagsayaw ug pakigsultihanay, ang usa mahimo nga makaila og
daghan nga maayo nga mga batan-on, ang matag usa kinsa adunay madayegon nga 
mga kinaiya ug tingali labaw ni bisan kinsa nga kauban sa dili mokubos diha sa pipila ka
mga hiyas. Dinhi ang mga pares makasugod sa pagbanabana ug pagtimbang-timbang,
magtimaan sa mga hiyas, mga kalampusan ug mga kahawud pinaagi sa pagtandi ug pag-
indig sa kalainan. Ang mao nga masinabtunon nga pakighigala mahimo nga kapasikaran
alang sa maalamon, mapilion, panagsa nga pakig-uban alang niadto nga may igo nga
panuigon ug pagkahingkod, kini pagasundan unya diha sa husto nga panahon sa
makanunayon nga pakig-uban, ug unya sa husto nga pagpangulitawo diin mosangko
diha sa usa ka malipayon, walay katapusan nga kaminyoon” (Spencer W. Kimball, The
Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft, 1969], p. 221–22).
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Paghimo og usa ka sesyon sa paghisgut og dali sa bag-o nga mga ideya alang sa pundok
nga mga kalihokan. Ipasabut ang mosunod nga mga sumbanan alang sa paghisgut og dali:

1. Pagmamugnaon. Ayaw isalikway ang bisan unsa nga ideya.

2. Paghunahuna og unsa nga paagi ang pipila ka mga kalihokan nga kasagaran buhaton
sa batan-on nga mga lalaki mapadako aron sa paglakip sa batan-on nga mga babaye, 
ug mga kalihokan sa batan-on nga mga babaye nga mapadako aron sa paglakip sa
batan-on nga mga lalaki.

3. Paghunahuna og mga kalihokan nga makalingaw ug usab makapalambo og pagsalig
ug katilingbanon nga mga kahanas (sama sa pagkat-on sa pagsulti sa usag usa sa
hamugaway nga paagi, pagkat-on sa husto nga pamatasan, ug uban pa).

Ang mosunod nga mga ideya makatabang sa pag-awhag og panaghisgutan:

Panagsangka

Diha sa pundok sa magdudula nga adunay batan-on nga mga lalaki ug batan-on nga mga
babaye sa matag pundok, pagsangka sa bisan unsa nga matang sa dula, lumba sa dagan, o
torneyo. Kon ikaw mopili sa pagbuhat og uban nga butang nga bag-o sa uban, siguroha
ang paghatag una og igo nga lagda. Malagmit nga kalihokan mao ang torneyo sa chess,
usa ka dula sa balibol, ug usa ka sangka sa pag-utaw diin ang usa ka kamisin kinahanglan
mahuman pag-utaw sa gitakda nga panahon.

Paghimo og Inyong Kaugalingon nga Lilas

Pagdala og video kamera sa lilas, pelikula, mga igsusul-ob, ug yano nga mga kagamitan o
uban nga gikinahanglan nga mga butang ngadto sa usa ka makapaikag nga dapit. Isulat
ang inyong eskrip sa lilas samtang kamo nagpadayon. (Walay panagsultihanay ang
gikinahanglan, mga paghulagway sa nawong lamang.) Paglaraw og usa ka panagpundok
sa dili madugay alang sa usa ka pagsalida.

Pagsulat sa Inyong Kaugalingon nga mga Basahon

Uban sa mga gunting, papel, ug papilit, isulat ang mga sugilanon sa mga bata ginamit 
ang mga paghulagway gikan sa mga magasin o mga pagdibuho sa mga artista diha sa
pundok. Ihatag ang nahuman nga mga basahon ngadto sa mga ospital o sa mga
“nursery”.

Dihadiha nga Teatro

Pangita og usa ka eskrip sa usa ka mubo, kataw-anan nga dula o melodrama o pagsulat
og inyong kaugalingon. Pagtigum og mga igsusul-ob ug hatagi og pinaigo nga tunog o
musika. Himoa nga ang matag tawo mopili og usa ka bahin ug unya mobasa sa tibuok
dula nga walay bisan unsa nga ensayo. Ikaw mohimo nga mobutang niini sa “tape
record” ug maminaw niini unya uban sa mga pabugnaw.

Kalingawan sa Pista Opisyal

Susiha giunsa pagsaulog ang mga pista opisyal sa lain nga mga nasud gawas sa inyo.
Sauloga ang pista opisyal sama sa pagsaulog sa iyang kaugalingon nga nasud uban sa
tukma nga pagkaon, dayandayan, ug kalingawan.

Ihatag ang Imong Kaugalingon

Dad-a ang pundok sa mga bata ngadto sa “zoo”, parke, o dulaanan. Pagdala og paniudto
alang kanila. O, paglaraw og usa ka linain nga tulumanon sa pag-adto ngadto sa mga
ospital o sa mga masakiton nga dili makalakaw.

Pormal nga Panihapon

Paglaraw sa pag-andam og pagka-on sa usa ka pormal nga panihapon ginamit ang mga
bahilya nga pilak, mga pinggan, ug uban nga tukma nga mga butang. Sa dili pa ang
panihapon, paghangyo og usa ka batid nga motudlo og katilingbanon nga pamatasan
(hain sa tinidor ang gamiton, unsaon sa pagkaon sa piho nga mga pagkaon, maayo nga
pamatasan, ug uban pa).

Panaghisgutan Kon ang panahon motugot, pangutan-a ang batan-on nga mga babaye sa unsa nga paagi
ang mga kalihokan nga ilang gisugyot makatabang kanato nga mahimong labaw nga
maayo nga mga higala uban sa batan-on nga mga babaye ug batan-on nga mga lalaki.

Pagpaabtik sa
hunahuna
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• Sa unsa nga paagi nga sila makaandam kanato nga mahimong labaw nga maanindot
nga mga pares sa pakig-uban?

Paggamit sa Leksyon

Isugyot nga ang batan-on nga mga babaye mosunod sa tambag ni Presidente Kimball.
Mga ginikanan dili kinahanglan nga mabalaka mahitungod sa usa ka anak nga babaye
kinsa mipasalig sa iyang kaugalingon sa pagsunod niini nga tambag. Labaw nga
pagkahingkod ipakita sa usa ka batan-on nga babaye kinsa nakakat-on sa usa ka husto
nga baruganan ug modumala sa iyang kaugalingon sumala niana.

Kinutlo Basaha pag-usab ang katapusan nga bahin sa pamahayag ni Presidente Spencer W.
Kimball: “Ang usa ka tawo makaangkon sa tanan nga mga panalangin kon siya anaa sa
pagpugong ug mohimo sa mga kasinatian diha sa tukma nga panahon: una pipila ka
kinutuban, katilingbanon, pagpakig-ilaila sa mga panagkita, unya ang iyang misyon, unya
ang iyang pagpangulitawo, unya ang iyang kaminyoon sa templo ug ang iyang pagtuon
ug ang iyang banay, unya ang iyang trabaho sa kinabuhi. Sa bisan unsa nga laing paagi
siya makasugat og kalisdanan” (“Marriage—The Proper Way,” New Era, Peb. 1976, p. 5).

Itudlo nga nalakip diha sa mga panalangin nga iyang gisulti mao ang dako nga
panalangin sa makaayo nga panaghigala. Kini nga mga tuig sa tin-edyer mao ang bahin
sa kinabuhi alang sa paghimo niining linain nga mga pakighigala ug pagpangandam
alang sa panag-uban sa umaabut.

Dugang nga Leksyon o Gisugyot nga Kalihokan

Ikaw mahimo nga mopadayon niini nga hilisgutan alang sa ikaduha nga semana o
paghimo og usa ka “fireside” o kalihokan sa tunga-tunga sa semana uban sa tulo o upat
ka batan-on nga mga lalaki gikan sa inyong purok o sanga o sa usa nga anaa sa duol sa
pag-apil diha sa usa ka laray nga panaghisgutan diha sa “Pundok nga mga Kalihokan:
Pag-andam alang sa Maalamon nga Pakig-uban.”

Kon ikaw mohukom sa paghimo niini, dapita ang batan-on nga mga lalaki gikan sa mga
korum sa Aaronic nga Pagkapari og sayo kaayo. Siguroha nga ang Presidente sa Batan-on
nga mga Babaye motino sa mga ngalan sa batan-on nga mga lalaki uban sa inyong obispo
o presidente sa sanga. Himoa nga ang batan-on nga mga babaye diha sa inyong klase
mohatag sa mga pangutana nganha kanimo nga mag-una og duha ka mga semana aron
ikaw makahimo og usa ka lista sa tukma nga mga pangutana alang sa batan-on nga mga
lalaki sa paghunahuna.

Ania ang uban nga panig-ingnan nga mga pangutana:

1. Sa unsa nga paagi ang batan-on nga mga lalaki buot sa batan-on nga mga babaye 
nga magsinina?

2. Unsa ang buot sa batan-on nga mga lalaki nga panagsultihan sa batan-on nga mga
babaye ngadto kanila?

3. Ang batan-on nga mga lalaki mopalabi ba sa batan-on nga mga babaye nga hilumon 
o tabian?

4. Ang batan-on nga mga lalaki buot ba sa batan-on nga mga babaye nga motawag kanila
sa telepono?

5. Unsa ang bation sa batan-on nga mga lalaki mahitungod sa batan-on nga mga babaye
nga naggamit og panamastamans ug mahilas nga pinulongan?

Ang batan-on nga mga lalaki lagmit mohatag og dugang nga makapalandong ug
makahuluganon nga mga tubag kon sila makadawat pag-una sa mga pangutana. Usab,
ikaw mahimo nga mohatag sa imong mga bisita og pipila ka angay nga mga kapanguhaan
ug mga sumbanan, sama sa katuyoan niini nga leksyon ug mga kinutlo nga ikaw mibati
nga angay alang kanila nga masayran (sama sa mga pamahayag ni Presidente Kimball).

Mubo nga
pahinumdom ngadto
sa magtutudlo
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Siguroha nga ang batan-on nga mga lalaki makasabut nga ang laray nga panaghisgutan
gituyo sa pagtabang sa mga batan-on nga makakita sa bili sa pagpalambo og maayo nga
pakighigala diha sa usa ka pundok, ug sa paggamit sa pundok nga mga kalihokan ingon
nga usa ka kapasikaran ug pagpangandam alang sa maalamon nga pakig-uban.

Ikaw kinahanglan molihok ingon nga tigpangulo ug sa ingon kinahanglan mogiya sa
panaghisgutan. Siguroha nga ang tanan nga mga tubag ug mga komentaryo angay. 
Sa mabuot ug sa kahanas tarunga ang bisan unsa nga sayop o dili angay nga mga 
tubag. Ingon nga tigpangulo, ikaw ang mohan-ay sa kahimtang alang sa pagtudlo ug
mopahibalo sa mga tigpaminaw sa hilisgutan nga pagahisgutan. Sugdi ang laray 
pinaagi sa pagpaila sa mga sakop. Ipangutana ang mga pangutana gikan sa listahan nga
imong gitigum, apan paminaw pag-ayo ngadto sa mga tubag ug ayaw pagpanuko sa
pagpangutana og lain nga mga pangutana nga ikaw nagtuo nga gikinahanglan ang
pagpatin-aw sa usa ka tubag o dugang pagpasabut sa usa ka punto. Paglaraw og dugang
nga mga pangutana nga gamiton kon ang panaghisgutan mohinay. Paapila ang tanan
nga laray sa mga mamulong diha sa panaghisgutan.

Sa katapusan sa laray nga panaghisgutan, itingub ang gitudlo ug pasalamat sa inyong
bisita alang sa ilang pag-apil.

Leksyon 32
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Kinaugalingon nga Kaputli pinaagi
sa Pagdisiplina sa Kaugalingon

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut sa unsa nga paagi nga ang pagdisiplina 
sa kaugalingon makatabang kaniya sa pagpuyo og usa ka mahiyason nga kinabuhi.

PAGPANGANDAM 1. Paghimo og lima ka mga gilis sa pulong nga gamiton sa mosunod nga sugilanon
mahitungod ni Ann.

2. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay sa bisan unsa nga balaan nga 
mga kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Kita Makakat-on sa Pagdisiplina sa Atong mga Kaugalingon

Sugilanon Malanog nga pakpak ang mipuno sa balay pasundayagan. Usa sa labing bantugan nga
biyolinista sa kalibutan bag-o pa lamang makahuman sa iyang katapusan nga tugtog diha
sa tulumanon sa gabii. Sa kahinam, usa ka babaye mipadulong ngadto sa entablado sa
tinguha sa pagpadayag sa iyang pagdayeg ngadto niining bantugan nga artista. Misuot
taliwala sa pundok sa mga tawo, siya sa katapusan nakaabut kaniya. Milamano kaniya,
siya miingon sa naghingapin nga pagkasulti, “O, ako mohatag sa akong kinabuhi kon ako
makatugtog sama niana!” Siya dihadiha mitubag, “Ginang, ako mihatag!”

Panaghisgutan • Unsa sa inyong hunahuna ang gibuhat sa biyolinista aron mabansay sa biyolin?
(Midisiplina sa iyang kaugalingon sa pagbansay, mibiya sa uban nga mga butang nga tingali
masayon o labaw nga makalingaw, nagbaton og usa ka tinguha, adunay usa ka maayo nga
magtutudlo, mihimo og usa ka tumong nga mahimo nga usa ka bantugan nga artista.)

Ipasabut nga daghan sa unsay atong gibuhat o wala mabuhat sa kinabuhi matino pinaagi
sa atong kahanas sa pagdisiplina sa atong mga kaugalingon. Kini nga pagdisiplina
naglakip sa pagbuhat sa mga butang nga lisud o malisud ingon usab sa dili pagbuhat sa
uban nga mga butang.

• Unsa ang pipila sa mga butang nga inyong buhaton sa adlaw-adlaw nga inyong
namatikdan nga lisud buhaton sa inyong kaugalingon sa pagbuhat? (Himoa ang batan-on
nga mga babaye sa pagtubag.)

• Unsaon ninyo paghunong sa pagbuhat sa mga butang nga inyong nahibaloan nga dili
angay nga inyong buhaton?

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghulagway sa ilang mga kaugalingon diha
sa mosunod nga mga kahimtang:

1. Ang inyong igsoon nga lalaki kanunay nagtiawtiaw kaninyo. Siya bag-o pa nga nakasulti
og butang nga nakapahimo kaninyo nga buot mosinggit pagbalik o gani sa pagsuntok
kaniya. Makapugong ba kamo sa inyong kaugalingon gikan sa pagbuhat niini?

2. Usa ka Domingo sa pagpuasa ug kamo gigutom kaayo, apan dili pa takna sa
paghunong sa puasa. Makapugong ba kamo sa inyong kaugalingon sa pagkaon?

• Mibati ba kamo og gamay nga pakigbisog sa sulod sa inyong kaugalingon samtang 
kita nagsulti mahitungod niini nga mga kahimtang?

Itudlo nga usa ka bahin kanato ingon og buot “mohimo” ug mopahayag sa atong mga
pagbati o mga kaibug; ang lain nga bahin buot mopugong sa atong mga pagbati ug mga
kaibug. Ang pagpugong, pagsanta nga impluwensya gihimo pinaagi sa atong espiritu.

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Kinutlo “Usa sa bakak nga mga hunahuna sa atong katilingban mao nga kita mga biktima sa
atong mga kaibug ug mga init nga pagbati. Apan ang kamatuoran mao nga ang lawas
gidumala sa espiritu nga nagpuyo niini” (Terrance D. Olson, “Teaching Morality to Your
Children,” Ensign, Mar. 1981, p. 14).

Pisara Isulat diha sa pisara: “Ang Atong Espiritu Nagdumala sa Atong Lawas.” Ang uban nga mga
butang mahitungod sa atong lawas sayon sa pagdumala ug ang uban labaw nga malisud.

Itudlo nga kita adunay maayo nga pagdumala ibabaw sa uban nga mga bahin sa atong
lawas—ang atong mga tudlo, pananglitan. Kon kita mosulti sa usa sa atong mga tudlo sa
pagbaliko, kini mobaliko. Kon kita mosulti niini sa dili pagbaliko, kini dili mobaliko. Kon
kita mohatag og sugo sa atong mga tiil, sila mosunod dihadiha dayon. Isugyot nga kita
usab makakat-on sa pagpili unsa nga mga hunahuna ang atong abiabihon, ug sa ingon
makakat-on sa paggiya sa atong mga hunahuna diha sa maayo, makatabang nga mga
padulnganan.

Kalihokan Ipasabut ngadto sa batan-on nga mga babaye nga ikaw mosulay og usa ka eksperimento
sa pagdisiplina sa kaugalingon. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpatuyok 
sa ilang tuo nga kamot, karon lihokon ang ilang wala nga tiil ngadto ug nganhi, unya
moyangoyango sa ilang ulo. Karon hangyoa sila sa paglingkod sa hilom kaayo ug dili
maghunahuna og lain gawas sa unsa ang imong ihulagway ngadto kanila. Unya
ihulagway sa detalye ang usa ka lamian nga pagkaon o sira-gana nga pagkaon.

• Hain ang labaw nga malisud, pagsulti sa inyong kamot o tiil unsa ang buhaton, o
pagsulti sa inyong mga hunahuna ug mga balatian unsa ang buhaton?

Itudlo nga daghan sa mga tawo dili motuo nga sila makadumala sa ilang mga hunahuna
ug makadisiplina sa ilang mga kaugalingon. Apan ang atong mga hunahuna makatagad
lamang sa usa ka hunahuna matag usa ka panahon. Kita makahimo pagdumala sa atong
mga hunahuna pinaagi sa pagpili sa paghunahuna og lain. Ang uban mibati nga kini nga
matang sa disiplina wala kinahanglana, o lisud kaayo, o walay kapuslanan sa kahago.

Kinutlo “Ang uban naulipon uban sa mapugsanon nga mga kinaiya o mosunod ngadto sa mga
kaibug o ngadto sa dili maayo nga mga lihok, ug mangatarungan nga sila walay mahimo
sa ilang mga kinaiya—nga sila gipugos, gidani; nga ang pagtintal labaw nga lig-on kay sa
ilang kabubut-on sa pagbatok. Apan kita mahimong makapili. . . . Kita mahimong mobiya sa
dili maayo nga mga kinaiya; kita makahimo pag-angkon og maayo nga mga kinaiya; kita
makahimo sa pagpili unsa ang atong gihunahuna pinaagi sa hingpit nga hugot nga tinguha
sa pagbuhat sa ingon” (Richard L. Evans, “Self Control,” Improvement Era, Dis. 1963, p. 113).

Dawata nga malisud ang pagdumala sa atong mga kaugalingon, apan kini usa ka butang
nga kita makakat-on sa paghimo. Ang atong Amahan sa Langit misulti kanato sa paghimo
sa atong mga hunahuna, mga kaibug, ug mga pamalatian sulod sa piho nga mga utlanan.
Ingon nga atong Amahan, siya dili mosugo kanato sa pagbuhat og butang nga kita dili
makasarang sa pagbuhat. Kita iyang mga anak. Kita adunay kasarang nga mahimong
sama kaniya.

Sugilanon Paminaw pag-ayo ngadto sa mosunod nga kasinatian sa usa ka batan-on nga babaye 
nga ginganlan og Ann. Tan-awa kon kamo makakaplag og pipila ka mga butang nga
nakat-unan ni Ann sa pagdisiplina sa iyang kaugalingon.

“Ang tanan nagbuhat niini, ngano nga ako dili? Ang mga sugo miingon lamang nga 
kita kinahanglan dili mogamit sa ngalan sa Ginoo sa pasipala. Ako nakamatikod sa 
akong kaugalingon nga misulay sa paghatag og kaangayan sa akong mga katarungan sa
pagpamalikas, apan kini wala makatabang. Ako nasayud nga sayop ang pagpamalikas,
bisan kon ang akong tanan nga mga higala nagbuhat niini. Kini nagpadayon sa
pagsamok kanako, ug ako sa katapusan mihukom nga ako kinahanglan mobuhat og
butang mahitungod sa akong suliran. Ako mibati og ingon nga ‘mahugaw’ ug dili takus
sa pagduol sa Ginoo diha sa pag-ampo. Apan ako nasayud nga kon ako dili maghinulsol,
kini makahimo lamang sa mga hitabo nga dautan pa.

“Ako misugod sa pagpaninguha sa pagpugong sa akong kaugalingon sulod sa usa ka
adlaw lamang. Ako nasayud nga ako nakahimo sa pamalikas nga usa ka kinaiya. Ako
nakadungog og daghan kaayo nga law-ay nga mga sinultihan sa tibuok adlaw sa
tulunghaan nga kini ingon og naandan sa pagpamalikas usab. Ako mihukom nga ako
maninguha nga makahimo sa usa ka adlaw sa dili pagbuhat niini.

Pagtudlo sa
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“Sa una nga adlaw ako sa tinuyo naninguha, ug nakahimo og maayo hangtud sa pagkaudto.
Unya ang tanan naghugyaw ug nagsaba ug sa wala ko damha, ang akong ba-ba miuyon
uban sa akong mga pamalatian. Ako wala makatuo nga ako nakasulti niini; apan sa diha 
nga ako nakaamgo pag-usab sa akong kinaiya, ako mibati og kahigawad ug kasakit sa
kahiladman.

“Niana nga pagkagabii ako nag-ampo og maayo ug nangamuyo alang sa kalig-on. Sa
sunod nga adlaw ako mibangon uban sa kaisug sa pagsulti sa akong duha ka suod 
nga mga higala sa tulunghaan nga ako wala mobati og maayo mahitungod sa among
pinulongan ug nga ako naninguha sa pag-usab. Ako naninguha na usab nianang adlawa.

“Ako walay hunahuna nga kini malisud kaayo. Tungod niini ako kanunay nga mibati 
nga ang pagpuyo sa ebanghelyo sa kanunay masayon. Miabut kini og upat ka mga adlaw
hangtud sa katapusan ako nakahimo niini sa tibuok adlaw nga wala mamalikas. Ako
nadasig pag-ayo apan nasayud nga sa matag adlaw ako kinahanglan nga magbantay pag-
ayo. Sayon kaayo ang pagkasayop ug mobalik ngadto sa akong daan nga mga batasan.

“Ako mipadayon sa pag-ampo sulod niini nga panahon alang sa kalig-on. Ako miuswag
ug mihunong sa dili maayo nga pinulongan, apan ako wala mobati nga ako gipasaylo.
Unya kami adunay usa ka tigum sa pagpamatuod sa among tigum sa Batan-on nga mga
Babaye. Ako nangayo sa akong mga higala sa pagpasaylo kanako tungod sa akong
pagkadili maayo nga panig-ingnan. Ako mibati sa Espiritu sa hilabihan nga ako dili
makapugong sa akong tinguha sa pagpahayag sa akong pagpamatuod. Ako mipahayag
sa akong gugma alang sa akong Langitnong Amahan ug alang sa iyang Anak ug alang sa
ebanghelyo. Sa diha nga ako nahuman, kini ingon og usa ka bug-at kaayo nga palas-anon
ang gikuha gikan sa akong mga abaga. Ako nasayud nga ako gipasaylo.”

Panaghisgutan Paghisgot sa kasinatian ni Ann uban sa batan-on nga mga babaye, ginamit ang mosunod
nga mga pangutana ingon nga usa ka giya. Human sa paghisgot sa matag pangutana,
ipapilit ang angay nga gilis sa pulong nga nagpahayag og usa ka panapos mahitungod sa
pagdisiplina sa kaugalingon nga makuha gikan sa panaghisgutan.

1. Giunsa ni Ann pagsulay sa paghatag og katarungan sa iyang batasan? Ngano nga kita
mosulay sa paghatag og katarungan sa atong batasan sa sama nga paagi? Ngano nga
kita kinahanglan maglikay niini? (Ipapilit ang gilis sa pulong: “Kon kita mohatag og
katarungan sa atong pagsupak sa mga sugo, kita nagpahuyang sa atong kahanas sa
pagpugong sa atong kaugalingon.”)

2. Unsa ang nakapahimo ni Ann sa pag-usab sa iyang batasan? Unsa ang iyang gibati?
Unsa ang mahitabo kon kita mosupak og usa ka sugo? (Ipapilit ang gilis sa pulong:
“Kon kita mosupak og usa ka sugo, kita mawad-an sa Espiritu sa Ginoo.”)

3. Unsa ang uban nga mga butang nga iyang gihimo sa pagdisiplina sa iyang
kaugalingon? Sa unsa nga paagi nga ang pagsulti sa iyang mga higala sa iyang hukom
nakatabang kaniya? Sa unsa nga paagi nga ang paghimo sa usa ka lakang matag
panahon makatabang kanato sa pagdisiplina sa kaugalingon? (Ipapilit ang gilis sa
pulong: “Kita makakat-on sa pagdisiplina sa atong mga kaugalingon pinaagi sa
paghimo sa usa ka lakang matag panahon.”)

4. Unsa ang labing dako nga tinubdan sa kalig-on ni Ann sa pagkat-on sa pagdisiplina sa
iyang kaugalingon? (Ipapilit ang gilis sa pulong: “Ang atong Amahan sa Langit molig-
on kanato kon kita mag-ampo alang sa iyang tabang.”)

5. Unsa ang gibati ni Ann human niya mabuntog ang iyang suliran? Sa unsa nga paagi
nga ang pagpahayag sa iyang pagpamatuod nakatabang paghatag kaniya og kalinaw?
(Ipapilit ang gilis sa pulong: “Pagdisiplina sa kaugalingon modala kanato ngadto sa
kauyunan uban sa atong Amahan sa Langit ug sa atong mga kaugalingon.”)

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpaambit og usa ka kasinatian nga ilang
nasinati sa pagdisiplina sa ilang mga kaugalingon, mohatag og gibug-aton unsa ang ilang
nakaplagan nga makatabang.
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Pinaagi sa Pagdisiplina sa Atong mga Kaugalingon Kita Makapuyo og usa ka
Mahiyason nga Kinabuhi

Itudlo nga bisan kon kita nagkat-on sa pagtugtog og usa ka instrumento sa musika,
naninguha sa pagpugong sa atong kinaiya, o naghimo sa atong mga kaugalingon sa
pagbangon bisan kita buot pa matulog og dugay, ang atong mga paningkamot sa
pagdisiplina sa atong mga kaugalingon sa bisan unsa nga bahin sa atong kinabuhi
makatabang kanato sa atong mga paningkamot sa pagpuyo og usa ka mahiyason nga
kinabuhi.

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

“Usa ka misyonaryo nga nag-alagad diha sa silangan nga Tinipong Bansa giatubang sa
usa ka estudyante sa kolehiyo kinsa dili kaayo matinguhaon sa mensahe sa [ebanghelyo]
kay sa hinpit nga lagda sa limpyo nga kadungganan sa misyonaryo. Ang estudyante
nangyam-id nga nangutana sa misyonaryo kon giunsa niya pagpugong ang iyang mga
tinguha nga aduna may daghan nga maanyag nga mga babaye sa palibut, nagpasabut
nga ang misyonaryo wala magbaton og [kasagaran nga mga pagbati]. Ang anciano
mipasabut: ‘Kini dili ingon nga ako dili normal, kini nagpasabut nga ako nasayud nga ako
may kapangakohan ug tigbantay sa akong hunahuna ug lawas. Ikaw naghunahuna nga
ikaw walay mahimo atubangan sa imong mga tinguha. Ikaw nagtuo nga ikaw usa ka
biktima kanila. Ako nakapamatuod sa akong kaugalingon nga ako ang tigmando niadto
nga mga pagbati’ “ (Terrance D. Olson, “Teaching Morality to Your Children,” p. 14).

Panaghisgutan • Unsa ang kalainan sa punto sa panan-aw sa estudyante sa kolehiyo ug sa anciano?
Unsa ang nakat-unan sa anciano nga buhaton sa iyang mga pagbati ug mga pamalatian?

Ipasabut nga ang pagkalimpyo sa kadungganan ug pagkamahiyason nagkinahanglan og
lawasnon nga pagkuto ug pagpugong sa kaugalingon.

Tabangi ang batan-on nga mga babaye nga makasabut nga samtang kita magbansay og
magdisiplina sa kaugalingon, kita naglig-on sa atong espiritu sa pagpugong sa atong
lawas. Ug ang atong katakus sa pagpugong sa atong mga kaugalingon magkadugang sa
matag panahon nga kita mohimo og usa ka pagpili sa pagbuhat niini.

Pagpili gikan sa mosunod nga mga kahimtang kadtong angay sa inyong klase. Human sa
matag kahimtang, ipangutana ang mosunod nga mga pangutana: (1) Sa unsa nga paagi
nga ang tawo makagamit og disiplina sa kaugalingon diha sa kahimtang? (2) Unsa kaha
ang mahitabo kon ang tawo dili mogamit? (3) Unsa unta ang mahimo sa tawo sa pagsanta
o paglikay sa kahimtang? (4) Sa unsa nga paagi nga ang pagdisiplina sa kaugalingon
mahinungdanon diha sa mao nga kahimtang? Human ang batan-on nga mga babaye
makatubag sa mga pangutana, basaha ang panapos sa mga pagtuon sa hitabo.

1. Pipila sa akong mga higala sa tulunghaan midapit kanako ngadto sa usa ka salo-salo.
Ako nadasig sa pag-adto tungod kay usa sa batan-on nga mga lalaki nga ako nakagusto
miingon nga siya moadto ug buot nga ako moadto. Ako sa tinuod nagpaabut nga
makakuyog kaniya. Sa diha nga ang akong mga higala nga mga babaye ug ako miabut,
kami nakaamgo nga wala ang mga ginikanan ug ang salo-salo walay nagbantay nga
kuyog. Ang mga suga awop kaayo. Ang uban nga mga batan-on nagsayaw ug ang
uban nagparisparis, naghinagkanay, ug nagromansahay. Ang tawo nga akong
nagustohan nakakita kanako nga misulod.

Panapos Ako nasayud nga ako kinahanglan mobiya sa salo-salo, apan ako nakagusto gayud
niining batan-on nga lalaki. Ako nabalaka mahitungod sa unsa ang iyang mahunahuna
kon ako mobiya. Ngitngit sa gawas. Ako dili buot nga molakaw padulong sa balay nga
mag-inusara. Sa katapusan, ako nakabaton og pagpugong sa akong mga pagbati. Ako
mitawag sa akong mga ginikanan ug mihangyo kanila sa pagkuha kanako.

2. Ako nasayud nga kita dili una makig-uban hangtud nga kita magpanuigon og napulog
unom, apan ako malingaw kaayo sa tulunghaan sa pagpakigsulti ug pagtiaw-tiaw uban
sa batan-on nga mga lalaki. Usa kanila mao si Brad, usa ka ambongan nga batan-on nga
lalaki kinsa ingon og nakagusto kanako. Usa ka adlaw niana sa usa ka paniudto siya
mihangyo kanako sa pagpakigkita kaniya sa may tindahan ug pagtan-aw og sine uban
kaniya. Dihay usa ka kalihokan sa Batan-on nga mga Babaye nga gilaraw sa sama nga
panahon. Sayon kaayo ang pagsulti sa akong mga ginikanan nga ako moadto sa
kalihokan ug unya mosakay og dyip ngadto sa tindahan. Ako makapauli sa samang
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takna nga ang kalihokan mahuman. Ako miingon, “Oo.” Apan, sa diha nga ang
panahon miabut alang kanako sa pagbiya sa balay, ako mibati og hilabihan nga
kabalaka. Ang akong mama misulti kanako sa pagsiguro nga akong nadala ang akong
“kupo” ug miingon, “Paglingaw-lingaw!” Unya siya misulod ngadto sa balay.

Panapos Ako misugod paglakaw ngadto sa hunonganan sa dyip. Unta ako nagmalipayon. 
Ako motan-aw og usa ka maanindot nga sine uban sa usa ka batan-on nga lalaki 
kinsa nakagusto kanako. Busa ngano nga ako mibati og dili maayo? Katunga kanako
mibati og ingon nga kadaganon ngadto sa bus; ang lain nga katunga mibati og ingon
kadaganon balik sa agi. Ako mihunong nga wala maglihok diha sa kilid nga agianan.
Ako naghunahuna sa tanan nga pagpakaaron-ingnon nga akong buhaton kon ako
moabut na sa balay, ang mga bakak nga akong isulti sulod sa daghan nga mga adlaw.
Unya ako nakahinundom og usa ka hugpong sa mga pulong nga gitudlo sa among
amahan: “Diin adunay usa ka tinguha, adunay usa ka paagi.” Ako mibati og kahupay,
nagsugod sa paghunahuna sa labaw nga matin-aw. Ako misulti sa akong kaugalingon
sa pagpauli, motawag ni Brad, mosulti kaniya nga ako dili makaadto ug ngano, ug
unya moadto ngadto sa kalihokan. Ako dayon mibuhat unsa ang akong gisulti sa 
akong kaugalingon nga buhaton.

Tapusa kini nga bahin sa leksyon pinaagi sa paghisgot sa unsa nga paagi nga ang
pagbansay og pagdisiplina sa kaugalingon diha sa mga kahimtang sama niadto nga
gihisgutan makapahimo sa batan-on nga mga babaye sa pagpugong sa ilang mga
kaugalingon sa pagpuyo og usa ka mahiyason nga kinabuhi.

Panapos

Itudlo ngadto sa batan-on nga mga babaye nga diha sa matag usa sa mga kasinatian 
nga gihisgutan dinhi niini nga leksyon, dihay usa ka pakigbisog sa pagpaninguha og
pagdisiplina sa kaugalingon, apan ang matag tawo nakahimo sa pagbuhat niini. Matag
higayon nga kita modisiplina sa atong mga kaugalingon, kita naglig-on sa atong katakus
sa pagpuyo og usa ka mahiyason nga kinabuhi. Tapusa ang leksyon uban sa mosunod
nga pamahayag ni Presidente Brigham Young, diin naghimatuod pag-usab nga kita
makakat-on sa pagmando sa atong mga kaugalingon. Hangyoa ang batan-on nga mga
babaye sa pagpaminaw sa saad nga gihatag kanato kon kita manlimbasog sa atong
pagpugong sa kaugalingon.

“Kon kamo nakahimo og usa ka sayop, o nakabuhat og usa ka tinuyo nga paglapas sa
walay paghunahuna; kon kamo puno sa dautan nga tinguha, ug buot motugyan ngadto
niini, niana hunong ug tuguti ang espiritu, diin ang Dios nagbutang nganha sa inyong mga
tabernakulo, sa paggiya. Kon kamo mobuhat niana, ako mosaad nga kamo makabuntog sa
tanan nga dautan, ug makaangkon og mga kinabuhi nga dayon” (sa Journal of Discourses,
2:256; italics added).
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Paglikay sa Makadaot nga mga
Impluwensya sa Medya

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makaamgo ug maglikay sa makadaot nga medya sa
iyang kinabuhi.

PAGPANGANDAM 1. Mahimo nga Sundon o Dili: Pagdala og usa ka gipabukalan nga itlog, kinuhaan sa
tipaka, puti kon mahimo; usa ka sudlanan nga puno sa igong tubig nga molapaw sa
itlog; ug usa ka kutsara ug pangbulok sa pagkaon alang sa pasundayag. Ikaw mahimo
nga mogamit og usa ka puti nga piraso sa saput kay sa itlog.

2. Paghimo og usa ka tsart sa pisara o karatula. Ilista diha sa usa ka kolum ang mga himan
ni Lucifer nga giila ni Presidente Spencer W. Kimball diha sa unang seksyon sa leksyon.
Diha sa ikaduha nga kolum, ilista ang mga sumbanan sa paghukom ni Presidente Ezra
Taft Benson nga makita diha sa ikaduha nga seksyon sa leksyon. Diha sa ikatulo nga
kolum ilista ang mga paagi ni Obispo Peterson sa paglikay sa makadaot nga medya.
Taboni ang matag kolum aron kini mapakita sa linain sa tukma nga panahon.

3. Pag-andam og usa ka ighahatag nga basahon alang sa matag batan-on nga babaye sa
“Mga Sumbanan alang sa Pagtimbangtimbang sa Medya.”

4. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Makadaot nga Medya Mao ang Usa sa Labing Gamhanan nga mga Himan ni Satanas

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagngalan sa pipila ka mga butang nga
adunay makatabang nga kagamitan ug makadaot nga mga sangputanan. Ilakip ang 
mga butang sama sa pangpatay sa insekto, mga pasirit, mga kemikal, mga tabang sa
paglimpyo. Tapusa nga ang sangputanan sa bisan hain niini mahimong makaayo o
makadaut, sumala kon giunsa kini paggamit.

Ipasabut nga ang kalabera ug nagsanga nga mga bukog usa ka simbolo sa pagpasidaan sa
tibuok kalibutan alang sa usa ka makahilo nga butang. Ang mga tawo sa tibuok kalibutan
nakaila niini ingon nga usa ka tin-aw nga pasidaan sa unsa ang mahitabo ngadto kanila
kon sila mogamit sa mga butang ngadto sa ilang mga lawas. Ang mga propeta sa ulahing
adlaw nagpasidaan kanato sa lain nga matang sa kahugawan nga mahimong makadaot,
dili ngadto sa atong mga lawas, apan ngadto sa atong mga espiritu ug mga hunahuna.
Ang medya sa masa—telebisyon, radyo, mga sine, mga magasin, ug mga pamantalaan—
nakigsulti ngadto sa mga tawo sa sama nga panahon. Kini nga mga medya makatabang
sa pagpauswag sa buhat sa Ginoo dinhi sa yuta, sa pag-edukar, ug sa paglingaw. Apan
sila usab mahimo nga gamiton sa pagdaut. Sila mao ang mahinungdanon nga himan sa
kaaway, kinsa nagtinguha sa paggun-ob sa moral nga pamatasan kanatong tanan.

Panaghisgutan Ipasabut nga bisan og ang uban nga mga tawo makiglalis nga kita wala matandog pinaagi
sa panghilawas, pasipala, kalaw-ay, ug kapintas nga atong makita diha sa medya sa masa,
kini dili tinuod.

Hisguti uban sa batan-on nga mga babaye unsa ang uban nga makadaut nga
sangputanan sa panghilawas, pasipala, kapintas, ug kalaw-ay nga mahimo.

Kinutlo Si Presidente Spencer W. Kimball mipasidaan kanato sa pipila ka mga kakuyaw nga
mosangput gikan niini nga mga pagpadayag sa makadaot nga medya:
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“Sa pagkatinuod . . . ang trahedya . . . kanunay magsugod diha sa usa ka pagtan-aw sa
usa ka [dili angay] nga salida o pagpakli sa usa ka malaw-ay nga magasin. Ang dalan
ngadto sa mabug-at nga mga sala sa pakighilawas sa dili minyo, panapaw, ug
pakighilawas sa managsama nga sekso magsugod . . . uban sa pagtan-aw sa pipila ka 
mga tulumanon nga naanad sa pagpasundayag og panghilawas ug mapintas nga salida
nga karon gipakita diha sa telebisyon, lakip sa kutay sa mga telebisyon” (diha sa Taho 
sa Komperensya, Okt. 1976, p. 6; o Ensign, Nob. 1976, p. 6).

Kinutlo Si Presidente Kimball usab mipasidaan mahitungod sa mga dautan sa malaw-ay nga
basahon nga makita diha sa matag matang sa medya sa masa: “Adunay panagsumpay 
tali sa malaw-ay nga basahon ug . . . mga kahiwian. . . . 

“Kini binuang sa pagpasabut nga ang malaw-ay nga basahon walay sangputanan. Adunay
usa ka piho nga relasyon ngadto sa krimen. Pagbuno, pagpangawat, pagpanglugos,
pagbaligya og dungog, ug patigayon nga bisyo anaa niining pagka-imoral. Estadistika sa
krimen sa panglugos ingon og modan-ag sa usa ka relasyon tali sa krimen ug malaw-ay
nga basahon” (diha sa Taho sa Komperensya, Okt. 1974, p. 7; o Ensign, Nob. 1974, p. 7).

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghatag og mga panig-ingnan nga mga salida
o pahinumdom, uban pa, nga gipakita kanila sa matag adlaw ug isulti sa unsa nga paagi
nga kini nga mga impluwensya sa mga pagpili nga ilang himoon mahitungod sa mga
saput nga ilang gisul-ob, mga produkto nga ilang gigamit, kalingawan, ug uban nga mga
paagi nga sila mogahin og panahon ug salapi. Tabangi ang batan-on nga mga babaye nga
makakita unsa ka masangputon ang impluwensya sa medya diha sa ilang mga kinabuhi.
Hisguti ang dili maayo nga mga paagi sa medya sa pag-impluwensya kanila.

Itudlo nga kita mahimong dili makamatikod sa mga sangputanan sa makapaalaot nga
mga impluwensya dihadiha. Kita makapahimo sa atong mga kaugalingon nga mahimong
mahuyang sa espirituahanon nga paagi sa hinayhinay, adlaw-adlaw, semana sa semana,
hangtud kita gibutaan ngadto sa pagkatinuod, wala manumbaling ngadto sa Espiritu sa
Ginoo, ug nadala diha sa dautan nga mga impluwensya diin padulong sa sala.

Karatula Ipakita ang unang kolum sa karatula o kuhai sa tabon ang lista diha sa pisara.

Kinutlo Si Presidente Spencer W. Kimball mihulagway sa unsa nga paagi nga kini nga
espirituhanon sa pagkahuyang mahitabo:

“Si Lucifer pinaagi sa iyang pagkayawan-on nga ka maliputon molingla sa dili
mabinantayon ug mogamit sa matag himan sa iyang sugo. . . . Siya mogamit sa iyang [1]
pangatarungan aron sa palibog ug sa iyang [2] paghatag og mga katarungan sa paglaglag.
Siya mohatag og [3] bulok sa mga kahulugan, [4] mobukas sa pultahan og usa ka pulgada
matag karon ug unya, ug [5] mohimo gikan sa lubos puti ngadto sa tanan nga mga bulok
nga abuhon ngadto sa labing itum” (“Presidente Kimball Speaks Out on Morality,”
Ensign, Nob. 1980, p. 94; numbering added).

Sa paghulagway sa unsa nga paagi nga ang mga himan o mga paagi ni Lucifer
makaimpluwensya kanato sa hinayhinay, ihulagway ang mosunod: Ituslob ang usa ka
gipabukalan nga itlog [o puti nga piraso sa panapton] makausa lamang diha sa tubig 
nga adunay pangbulok sa pagkaon. Ipakita sa batan-on nga mga babaye kon sa unsa nga
paagi kini nakakuha sa bulok, bisan gamay kaayo. Tingali dili gani mamatikdan sa unang
higayon. Unya ibutang ang itlog diha sa binulokan nga tubig, mokutsara sa tubig ug
mobu-bu ibabaw sa itlog sa makadaghan. Ipakita sa batan-on nga mga babaye kon sa
unsa nga paagi nga ang tipaka sa itlog nahimong itom ang bulok matag higayon nga 
ikaw motabon niini uban sa pangbulok sa pagkaon.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga kini nga eksperimento adunay kalambigitan ngadto sa atong
pagkadayag ngadto sa makadaot nga mga impluwensya sa medya? Sa unsa nga paagi
nga ang pagtan-aw sa usa ka dili maayo nga sine o tulumanon sa telebisyon makaapekto
kaninyo? Asa ang mao nga nagpadayon nga pagkadayag modala kaninyo?

Ipasabut nga kita usahay mobati nga ang makadaot nga medya dili makatandog kanato
sa kinaugalingon ingon ka labaw kini nga moimpluwensya sa uban libot kanato. Sa
tinuod, kita dili makamatikod sa iyang dili maayo nga mga sangputanan hangtud ingon
og dili na mahimo sa pagkuha kanila.
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Kinutlo “Ang bantugan nga propeta nga si Mormon, nagtan-aw sa iyang kaugalingon nga
napukan nga mga katawhan, misulat sa iyang anak nga lalaki nga si Moroni og usa ka
masangputon nga pagsaway sa diha nga siya miingon nga tungod sa pagkadautan sa
iyang mga katawhan mga ‘walay pagbati.’ (Tan-awa sa Moroni 9:20.) Unsa ka masulub-on
ang pag-abut sa punto diin ang Espiritu kinahanglan gayud mopahawa, ug kita
nahimong dili makahimo sa pagmatikud o pagbati sa husto gikan sa sayop” (Marvin J.
Ashton, diha sa Taho sa Komperensya, Okt. 1977, p. 109; o sa Ensign, Nob. 1977, p. 72).

Panaghisgutan • Unsa ang gipasabut nga walay pagbati bahin sa salawayon nga hilisgutan sa medya? Sa
unsa nga paagi nga kita maanad kaayo sa pag-angkon niini nga mga impluwensya libot
kanato nga kita mawad-an sa atong paghukom mahitungod unsa ang makadaot ug unsa
ang dili? Unsa ka mahinungdanon ang matarung nga mga sumbanan sa paghukom unsa
ang atong angay nga makita, madungog, ug mabasa?

Ang usa Ka Batan-on nga Babaye Makahukom sa Medya ug Makalikay Niana Nga
Makadaot

Itudlo nga kita kinahanglan mahibalo sa dili pa kita mopili og medya aron motan-aw,
maminaw, mobasa. Kita gipahimangnoan sa pagpili sa mabinantayon nga paagi niadtong
mga opinyon diin kita mopasikad sa mga paghukom. Ang uban mahimong dili mogamit
sa madawat nga mga sumbanan sa paghukom sa medya. Propesyonal nga mga tumatan-
aw mahimong moawhag sa tanan nga malingaw og usa ka “maanindot” nga sine, salida a
telebisyon, “tape record”, o basahon bisan og adunay salawayon nga butang diha niini. Si
Presidente Ezra Taft Benson mihatag og pipila ka mga sumbanan nga gamiton ingon nga
mga sumbanan pinaagi diin mohukon sa medya.

Karatula Ipakita ang ikaduha nga kolum sa karatula o kuhai sa tabon ang mosunod nga lima ka
mga sumbanan nga nasulat diha sa pisara.

Kinutlo “Karon, uban sa kadaghan sa mga basahon nga magamit, kini mao ang timailhan sa usa ka
tinuod nga edukado nga tawo nga masayud unsa ang dili basahon. . . . Ingon nga gitambag
sa inahan ni John Wesley kaniya: ‘Paglikay [1] sa bisan unsa nga makapahuyang sa imong
pangatarungan, [2] makapakunhod sa pagkalumo sa imong tanlag, [3] molubog sa imong
panabut sa Dios, [4] mokuha sa imong kahimuot alang sa espirituhanon nga mga
butang, . . . [5] modugang sa katungod sa lawas ibabaw sa hunahuna.’

“Ang kamatuoran nga ang usa ka basahon daan dili kinahanglan nga makahimo niini nga
bililhon. Ang kamatuoran nga ang usa ka tigsulat misulat sa usa ka maayo nga buhat wala
magpasabut nga ang tanan niyang basahon angay sa inyong panahon. Ayaw himoa ang
inyong hunahuna nga usa ka labayanan alang sa basura sa uban nga mga tawo. Malisud
ang paglimpyo sa hunahuna sa dunot nga pagbasa kay sa paglimpyo sa lawas sa dunot
nga pagkaon, ug kini labaw nga makadaut ngadto sa kalag” (“In His Steps,” sa Speeches of
the Year, 1979 [Provo: Brigham Young University Press, 1980], p. 61).

Panaghisgutan Hisguti ang matag usa niining lima ka mga sumbanan. Tabangi ang batan-on nga mga
babaye sa pagsabut nga ang makadaot nga mga impluwensya sa medya makahimo sa
Espiritu sa pagpahawa, mobiya kanato nga walay panalipod sa Espiritu Santo. Pangutan-
a ang batan-on nga mga babaye kon unsaon nila paggamit niining lima ka mga sumbanan
sa pagtino unsa nga medya ang ilang pilion.

Ipasabut nga kini nahimong labaw ug labaw nga malisud sa pagbulag sa atong mga
kaugalingon gikan sa impluwensya sa makadaot nga medya nga ingon og naglibot
kanato. Bisan pa niana, adunay pipila ka mga pahimatngon nga atong masunod aron sa
paglikay niini sa unang higayon ug pipila ka mga buhat nga atong mahimo kon kita anaa
diha sa mga kahimtang nga dili nato kapugngan.

Kinutlo Si Obispo H. Burke Peterson mitambag kanato nga “kinahanglan nga walay bisan unsang
[malaw-ay] nga mga sine nga kita moapil sa pagtan-aw o pagpakigsulti. Kinahanglan gayud nga
walay mga magasin nga malaw-ay, mga hulagway, o mga sugilanon. . . . Kamo ba adunay kaisug
sa paggula sa usa ka dili maayo nga sine—o kamo ba motan-aw ug maminaw, ug mosugyot
sa inyong kaugalingon, ‘Kini sa dili madugay molabay,’ o ‘Ang tanan naghimo niini;
tingali kini usa ka madawat nga matang sa kalingawan’? Kamo ba adunay kaisug sa
pagdili diha sa inyong panimalay pipila ka mga salida sa telebisyon nga puno uban sa
masugyuton nga panghilawas nga panagsultihanay—ug bisan mga kasinatian? Kamo ba
sa bag-o lang naghunahuna unsa ka masangputon kini nga salida sa pagsulod bisan sa
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labing lig-on nga mga espiritu? . . . Kita kinahanglan gayud dili mopakaon sa atong mga
kaugalingon og usa ka pagkaon nga mga walay pulos!” (diha sa Taho sa Komperensya,
Okt. 1980, p. 56–57; o Ensign, Nob., p. 38–39; italics added).

Ipakita ang ikatulo nga kolum sa karatula o itudlo ang ikatulo nga kolum diha sa pisara.

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pag-ila sa gisugyot nga mga paagi sa paglikay
sa makadaot nga medya. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghisgut sa mga sugyot
diha sa karatula o pisara ingon nga mga sumbanan o malagmit nga mga kasulbaran
ngadto sa mosunod nga mga pagtuon sa hitabo.

1. Si Diane gidapit ngadto sa usa ka salo-salo uban sa mga higala diin usa ka videocassette
ipasundayag. Siya nakabantay sa sayo pa nga ang sine katahapan ang matang ug
nakahimo sa pagdani sa iyang babaye nga tig-abiabi sa pag-ilis niini. Apan sa lain nga
higayon, si Diane nahimutang diha sa usa ka kahimtang diin siya wala masayud sa
sayo pa unsa ang mahimong kalingawan. Kini usa ka sine nga nakadawat og maayo
nga mga pagsubay diha sa pamantalaan ug kadaghanan sa iyang mga higala nakakita
na niini. Silang tanan miingon nga kini talagsaon. Si Diane nakadungog nga kini
naglakip sa pinulongan, mga ideya, ug mga talan-awon nga makasamok kaniya.

• Unsa ang mga kapilian ni Diane? Unsa ang inyong buhaton niini nga mga kahimtang?

2. Usa sa suod nga higala ni Sarah ingon og kanunay kaayo maminaw ngadto sa iyang
kinaham nga estasyon sa radyo. Usa ka adlaw niana ang ilang panagsultihanay
mibalhin ngadto sa matang sa musika nga gitugtug nianang mao nga estasyon sa
kanunay. Si Sarah nangutana kang Mary ngano nga siya naminaw ngadto niini nga
kadaghanan sa mga pulong sa musika nagsugyot og pagka-imoral sa daghan nga mga
matang. Si Mary mitubag nga siya nakagusto sa kompas ug sa tugtug sa musika ug
wala kaayo manumbaling ngadto sa pulong.

• Unsa nga sangputanan ang ikahatag sa mga pulong diha kaniya bisan og siya wala
maminaw sa tinuyo ngadto kanila? Unsa unta ang isulti ni Sarah ngadto ni Mary?

3. Usa ka batan-on nga lalaki didto sa usa ka dako nga dakbayan alang sa usa ka sangka sa
tulunghaan. Ang iyang kauban nasakit, ug siya walay nailhan bisan usa. Siya adunay
usa ka gabii nga walay buhaton, busa siya nagpabalin diha sa iyang lawak sa hotel ug
mitan-aw sa mga salida diha sa telebisyon. Sa iyang kaminghoy, siya nakahibalo nga
usa lamang ka estasyon sa “cable movie” ang anaa, ug kini nagtanyag og masugyuton
nga sine. Siya migahin sa tibuok gabii pagpakiglalis sa iyang kaugalingon mahitungod
kon siya motan-aw ba niini o dili. Kini nahimong usa ka tinuod nga gubat sa
pagdisiplina sa kaugalingon pagpaningkamot sa pagbuntog sa pagtintal sa pagtan-aw
kay walay usa nga nasayud. (Tan-awa Jack Weyland, “The Quiet War,” New Era, Okt.
1981, p. 12–19).

4. Ang amahan sa usa ka banay mitelepono sa sinehan diin ang usa ka sine gipasundayag
nga gilaraw sa ilang banay nga tan-awon. Siya gisultihan sa manedyer nga kini usa ka
“madawat nga kalingawan sa banay.” Sa diha nga sila miabut, ang labing una nga
talan-awon mao ang usa ka dayag nga talan-awon sa lawak katulganan. Ang tibuok
banay migula gikan sa sinehan.

• Unsa ang gitudlo niini nga amahan sa iyang mga anak? Kon ang amahan mipili sa
pagpabilin, unsa nga himan ni Lucifer ang nagamit kon ang mga anak magpadayon 
sa pagsunod sa iyang mga panig-ingan sa lain nga mga higayon?

5. Si Dan ug Martha naningkamot sa paghukom unsa ang buhaton usa ka gabii niana. 
Si Dan misugyot nga manan-aw og sine. “Okey lang na kanako, apan ako buot
mopasidaan kanimo nga ako mogula sa mga sine nga ubos sa akong mga sumbanan,” 
si Martha mitubag.

Si Martha sa dayag mihimo og usa ka sumbanan nga siya dili molapas. Unsa ang
mahunahuna sa usa ka batan-on nga lalaki sa usa ka babaye kinsa wala lamang
mohimo sa ingon nga taas nga sumbanan, apan sa tinuod mituman kanila sa usa ka
panag-uban sa diha nga siya mangahas sa pagpasakit sa iyang kauban?

Kinutlo Si Presidente Ezra Taft Benson miingon, “Pipila sa mga dagkong mga gubat nga inyong
maatubang awayon diha sa mahilom nga lawak sa inyong kaugalingon nga kalag” (“In
His Steps,” p. 60).

Mga pagtuon 
sa hitabo ug
panaghisgutan

Pangpisara nga
panaghisgutan
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Itudlo nga usahay kita mao lamang ang tawo nga nagtan-aw sa pasundayag sa telebisyon
o nagtan-aw sa usa ka butanganan sa magasin diha sa usa ka tindahan sa “makaon”.
Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghinumdom unsa nga pasundayag sa
telebisyon nga ilang gitan-aw sa dihang walay lain nga tawo sa panimalay. Hain sa mga
himan ni Lucifer ang gamiton sa batan-on nga mga babaye kon sila motan-aw og pipila
ka butang nga malaw-ay niini nga mga higayon?

Panapos

Ipasabut nga ang impluwensya sa medya sa masa gibati sa minilyon ka mga tawo. Apan
kita makahimo og daghan sa kinaugalingon nga paagi sa paglikay sa iyang makadaot 
nga sangputanan ngari kanato. Kita tingali mangita ug maghulat alang sa maayo nga 
mga pasundayag ug mga basahon. Kita kinahanglan nga masayud o mahibalo unsaon 
sa pagkamapilion sa unsay atong mabasa, makita, mapaminawan, ug pagbansay og
pagpugong ug pagdisiplina sa kaugalingon diha sa mga pagpili nga atong himoon sa
matag adlaw.

Paggamit sa leksyon

Ihatag sa batan-on nga mga babaye ang mga kopya sa ighahatag sa basahon, “Mga
Sumbanan sa Pagtimbangtimbang sa Medya.” Isugyot nga sila mogamit niini nga mga
sumbanan aron sa paglikay sa makadaot nga medya sa ilang mga kinabuhi. Hangyoa 
sila sa paglakip niini nga ighahatag nga basahon diha sa ilang mga inadlaw nga talaan.
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Mga Sumbanan sa Pagtimbangtimbang sa Medya

Ang bisyo usa ka mangtas sa makahahadlok nga pamayhon,
Ingon nga kasilagan apan kinahanglan nga makita;
Apan makita sa kanunay, sinati sa iyang panagway,
Kita una nga molahutay, unya kalooy, unya mosagop.
(Alexander Pope, “An Essay on Man,” epistle 2, lines 217–21.)

Mga Himan ni Satanas

Mogamit og pangatarungan aron sa paglibog
Mogamit og paghatag og katarungan aron sa paglaglag
Mohatag og bulok sa mga kahulugan
Mobukas sa pultahan og usa ka pulgada matag karon ug unya
Mohimo gikan sa lubos nga puti ngadto sa tanan nga mga bulok nga abuhon ngadto 
sa labing itum.
(Tan-awa Spencer W. Kimball, “President Kimball Speaks Out on Morality,” Ensign, 
Nob. 1980, p. 94.)

Mga Sumbanan sa Paghukom sa Medya

Bisan unsa nga makapahuyang sa inyong pangatarungan
Bisan unsa nga makapakunhod sa pagkalumo sa inyong tanlag
Bisan unsa nga makapalubog sa inyong panabut sa Dios
Bisan unsa nga makakuha sa inyong kahimuot alang sa espirituahanon nga mga butang
Bisan unsa nga makadugang sa pagtugot sa lawas ibabaw sa hunahuna
(Tan-awa Ezra Taft Benson, “In His Steps,” Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham
Young University Press, 1980], p. 61.)

Unsaon sa Paglikay sa Makadaot nga mga Impluwensya

Ayaw pagtan-aw o pagpakigsulti mahitungod sa salawayon nga mga sine.
Ayaw pagtan-aw sa mahilas nga mga magasin, malaw-ay nga mga hulagway, 
o mga sugilanon.
Pagbaton og kaisug sa paggula sa usa ka dili maayo nga sine.
Idili ang mga pasundayag sa telebisyon uban sa masugyuton nga panagsultihanay 
ug mga kasinatian gikan sa inyong panimalay.
(Tan-awa H. Burke Peterson, diha sa Taho sa Komperensya, Okt. 1980, p. 56–57; o 
Ensign, Nob. 1980, p. 38–39.)
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Takus nga mga Hunahuna

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut nga ang mahiyason nga mga hunahuna
modala ngadto sa usa ka mahiyason nga kinabuhi.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og gilis sa pelikula ug cassette Worthy Music, Worthy Thoughts (20 minutos;
51129). Pagdala usab og usa ka projector sa gilis sa pelikula, igtutugtog nga cassette, 
ug tilon. Ipahimutang ang galamitaon sa dili pa magsugod ang klase.

2. Pipila ka mga adlaw sa dili pa ikaw motudlo niini nga leksyon, tan-awa pag-una ang
gilis sa pelikula. (Usa ka kopya sa eskrip gilakip sa pagtabang kanimo sa pag-andam sa
leksyon. Kon walay magamit nga gilis sa pelikula, gamita ang eskrip diha sa “Gisugyot
nga Kalihokan” nga seksyon sa leksyon ingon nga kapasikaran alang sa
panaghisgutan.)

3. Pag-andam og usa ka karatula niini nga balaan nga kasulatan: “Himoa nga ang hiyas mod-
ayandayan sa ilang mga hunahuna sa walay hunong” (Doktrina ug mga Pakigsaad 121:45).

4. Pag-andam og usa ka ighahatag nga basahon sa ibabaw nga balaan nga kasulatan alang
sa matag batan-on nga babaye. Tan-awa ang gisugyot diha sa katapusan sa leksyon.

5. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Samtang Kita Magkat-on sa Pagdumala sa Atong mga Hunahuna, Kita Makaangkon 

sa Kalig-on sa Pagpuyo og usa ka Mahiyason nga Kinabuhi

Ipasabut nga ang pipila ka batan-on nga mga babaye sa inyong klase mahimo nga 
nakaila og usa ka tawo kinsa nakasupak sa balaod sa kaputli ug kinsa sa kinasingkasing
nangandoy nga siya wala unta makahimo nianang mabug-at nga sayop. Kini nga leksyon
makahatag sa matag batan-on nga babaye uban sa usa ka mahinungdanon nga bahin
ngadto sa usa ka mahiyason nga kinabuhi.

Kinutlo Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpaminaw sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Boyd K. Packer ug sa pag-ila niining mahinungdanon nga bahin: “Ang atong mga
hunahuna mao ang kadlitanan, ang tigdumala nga bahin nga nagmando sa atong mga
lihok” (Let Virtue Garnish Thy Thoughts, Brigham Young University Speeches of the Year
[Provo, 26 Sep. 1967], p. 4).

Ipakita ang karatula sa balaan nga kasulatan sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121:45.

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang Ginoo misulti kanato sa pagbaton og hiyas diha 
sa atong mga hunahuna “sa walay hunong”?

Diha sa gilis sa pelikula Worthy Music, Worthy Thoughts, Si Elder Packer mipasabut kon sa unsa
nga paagi nga ang hiyas modayandayan sa atong mga hunahuna ug sa unsa nga paagi,
pinaagi sa pagkat-on sa pagdumala sa atong mga hunahuna, kita makapuyo og usa ka
mahiyason nga kinabuhi. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagbantay alang sa piho
nga mga paagi nga sila makapalambo sa kahanas sa pagdumala sa ilang mga hunahuna.

Ipakita ang gilis sa pelikula. (Kon walay gilis sa pelikula, gamita ang sinulat ingon nga 
usa ka kapasikaran alang sa panaghisgutan.) Sa katapusan sa gilis sa pelikula, paghisgot
sa unsa nga paagi nga ang mga batan-on nga mga babaye makapalambo sa kahanas sa
pagdumala sa ilang mga hunahuna.

Panaghisgutan Ang mosunod mao ang mga pangutana nga mahimo nga sundon o dili sa panaghisgutan
nga kamo mahimong mo gamit:

Gilis sa pelikula ug
panaghisgutan

Pangkaratula nga
panaghisgutan

Pagtudlo sa
magtutudlo
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1. Unsa ang gisulti ni Elder Packer nga tingali mao ang labing malisud nga butang nga
inyong atubangon dinhi sa mortal nga kinabuhi? (Pagkat-on sa pagdumala sa inyong
mga hunahuna.)

2. Unsa ang uban nga mga kaayohan sa paghimo pagdumala sa inyong mga hunahuna?
(makabuntog sa mga kinaiya, makaangkon og kaisug, makabuntog sa kahadlok,
makabaton og usa ka malipayon nga kinabuhi.)

3. Kinsa ang mohukom kon unsa ang inyong mga hunahuna. (Kamo.)

4. Makahunahuna ba kamo og mga paagi diin ang dili takus nga mga hunahuna gihimo
nga ingon og dili sayop ug dili makadaot?

5. Unsa ang inyong mahimo sa pagpalingkawas sa inyong salabutan sa dili limpyo nga
mga hunahuna?

6. Unsa ang gisugyot ni Elder Packer nga gamiton sa pagtabang kanato sa pagdumala 
sa atong mga hunahuna? (Makapabayaw nga musika.)

7. Unsa ang kuyaw sa dili makapabayaw nga musika? (Kini nagdapit og dili takus nga
mga hunahuna, ssa kasagaran nagsugyot o giubanan sa walay balaan nga pagtahud,
pagka-imoral, kahilig.)

8. Unsa nga matang sa musika ang kinahanglan nga atong pangitaon? (Makapabayaw,
makapadasig nga musika nga nagpasiugda sa pagkaespirituhanon, balaan nga
pagtahud, kalipay, ug pagkaamgo sa katahum.)

9. Unsa ang usa sa mga panalangin nga gisaad kon kita mohimo sa atong mga hunahuna
nga puno ngadto sa pag-awas uban sa maayo, sa matahum, ug sa kadasig? (Ang
kanunay nga paggiya ug pagdasig sa Espiritu Santo.)

10. Unsa ang giawhag ni Elder Packer nga atong buhaton sa pagtabang kanato sa
pagdumala sa atong mga hunahuna? (Pagpili og usa ka himno, pagkat-on niini, ug
paggamit niini ingon nga usa ka agianan alang sa atong mga hunahuna.)

Paggamit sa Leksyon

Isugyot nga ang matag batan-on nga babaye mopili og usa ka himno nga iyang magamit
ingon sa gisugyot ni Elder Packer. Awhaga sila sa pagsag-ulo sa mga pulong sa himno ug
sa paggamit niini ingon nga usa ka agianan alang sa ilang mga hunahuna nga sundon.

Hatagi ang matag batan-on nga babaye og usa ka ighahatag nga basahon: usa ka nota sa
musika uban sa balaan nga kasulatan “Himoa nga ang hiyas modayandayan sa inyong
mga hunahuna sa walay hunong” nga gisulat diha sa iyang punoan. Sila mahimo nga
motinguha sa pagsulat sa ngalan sa himno nga ilang gipili sa likod sa ighahatag nga
basahon. Pagtawag og usa ka batan-on nga babaye sa pagbasa pag-usab sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 121:45.

Ighahatag nga
basahon

“Himoa
nga ang hiyas

modayandayan sa

inyong mga hunahuna

sa walay hunong.”

(Doktrina ug mga

Pakigsaad 121:45)
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Gisugyot nga Kalihokan

Himoa nga ang mga sakop sa klase motimbangtimbag sa mga plaka ug mga “tape” nga
anaa sa ilang panimalay ug ilabay kadtong dili makatabang kanila nga makabaton og
takus nga mga hunahuna.

Makapabayaw nga Musika, Takus nga Mga Hunahuna

Gilis sa pelikula nga diyalogo ni Elder Boyd K. Packer

“Sa diha nga ako usa pa ka batan-on nga lalaki, kami nagpuyo diha sa usa ka panimalay
nga gilibutan sa usa ka tanaman sa mga prutas. Ingon og walay igo nga tubig alang sa
mga kahoy. Ang mga kanal, nga kanunay gidaro pag-usab sa panahon sa tingpamulak, 
sa dili madugay mapuno sa mga sagbut. Usa ka adlaw niana, gitugyanan sa patubig, ako
nakamatngon sa akong kaugalingon nga anaa sa kalisud. Samtang ang tubig nagpaingon
sa ubos sa mga laray nga napuno sa mga sagbut, kini mobaha sa tanang padulngan. Ako
naningkamot sa pagbuhat og bundo diha sa lim-aw. Sa diha nga ako nakaayo sa buslot
diha na usay lain. Usa ka silingan miabut gikan sa tanaman sa prutas. Siya mitan-aw sa
makadiyot, ug unya uban sa pipila ka makusog nga mga pagdugkal sa pala siya mihawan
sa ilawom sa kanal ug mipahimo sa tubig nga moagi sa agianan nga iyang nahimo. ‘Kon
ikaw buot sa tubig nga mosubay sa iyang agianan, ikaw kinahanglan mohimo og usa ka
dapit alang niini sa pag-agi.’

“Ako nakakat-on nga ang mga hunahuna, sama sa tubig, magpabilin sa iyang agianan
kon kita mohimo og usa ka dapit alang kanila sa pag-agi. Sa laing bahin, ang atong mga
hunahuna mosubay sa agianan nga labing diyutay nga pagpugong, sa kanunay nangita
sa ubos nga mga patag. Tingali ang labing dako nga hagit ug ang labing malisud nga butang nga
inyong atubangon dinhi sa mortal nga kinabuhi mao ang pagkat-on sa pagdumala sa inyong mga
hunahuna. Diha sa Bibliya kini nag-ingon, ingon nga ang tawo ‘naghunahuna sa diha sa
iyang kasingkasing, mao usab siya’ (Prob. 23:7). Ang usa kinsa makadumala sa iyang mga
hunahuna nakabuntog sa iyang kaugalingon.

“Samtang kamo nakakat-on sa pagdumala sa inyong mga hunahuna, kamo makabuntog
og mga kinaiya, bisan ang kinaugalingon nga makadaut nga mga kinaiya. Kamo
makaangkon og kaisug, makabuntog og kahadlok, ug makabaton og malipayon nga
kinabuhi. Ako gisultihan sa kagatusan ka mga higayon o labaw pa samtang ako nagtubo
nga ang mga hunahuna kinahanglan gayud madumala, apan walay usa nga misulti
kanako unsaon. Ako naghinuktok mahitungod niini sa daghan nga mga tuig ug
nakahukom nga ang hunahuna sama sa usa ka entablado. Sa matag higayon sa pagmata
ang kurtina abli. Aduna kanunay dula nga gihimo diha sa entablado. Mahimo kini nga
usa ka pagpakatawa, usa ka trahedya, makapaikag o malaay, maayo o dili maayo; apan
kanunay adunay gihimo nga dula diha sa entablado sa inyong hunahuna.

“Kamo ba nakamatikud nga ang madudahon nga gagmay nga mga hunahuna mahimo
nga mosulod gikan sa mga pako ug modani sa inyong pagtagad diha sa taliwala sa hapit
bisan unsa nga pasundayag diha niana nga entablado ug walay tinuod nga tuyo sa inyong
bahin? Kini nga walay kapuslanan nga mga hunahuna mosulay sa paglabaw sa tanan. Kon
kamo motugot kanila sa pagpadayon, ang tanan nga mga hunahuna sa bisan unsa nga
hiyas mobiya sa entablado. Kamo biyaan, tungod kay kamo miuyon ngadto niini, ngadto
sa impluwensya sa dili matarung nga mga hunahuna. Kon kamo magpadala ngadto
kanila, sila molihok alang kaninyo diha sa entablado sa inyong hunahuna sa bisan unsa
ngadto sa mga utlanan sa inyong pagtugot. Sila molihok sa mga tema sa kapaitan, kasina,
o kasilag. Sila mahimo nga malaw-ay, imoral, gani mahugaw. Kon sila makaangkon sa
entablado, kon kamo motugot kanila, sila mohimo sa labing maabtik nga mga pagdani sa
pagpabilin sa inyong pagtagad. Sila mohimo niini nga maikagon sa tinuod, gani mokabig
kaninyo nga sila dili dautan, kay sila mga hunahuna lamang. Unsa ang inyong buhaton sa
usa ka panahon sama niana, kon ang entablado sa inyong hunahuna gimandoan pinaagi
sa mga sulugoon sa mahugaw nga panghunahuna, bisan kon sila mga abuhon nga ingon
og limpyo, o ang mahugaw diin dili mobiya og lawak sa pagduhaduha? Kon kamo
makapuno sa inyong hunahuna uban sa limpyo ug makaayo nga mga hunahuna, niana
walay lawak alang niining mapugsanon nga mga sulugoon, ug sila mobiya.
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“Ako nakaamgo nga sa kalibutan karon kanunay nga malisud ang paghimo sa inyong
hunahuna nga puno uban sa takus nga mga hunahuna. Kini nagkinahanglan og
mabinantayon nga pagdumala. Bisan pa niana, kini mahimo kon kamo mohimo og usa 
ka luwas nga dapit alang sa inyong mga hunahuna sa pag-adto. Ako nakakaplag og 
usa ka paagi sa paghimo sa mao nga dapit, ug ako buot mopaambit niini kaninyo. Kini
adunay kalabutan sa musika—makapabayaw nga musika. Usa ka malaamon nga tawo 
sa makausa miingon, ‘Ang musika mao ang usa sa labing gamhanan nga mga himan
alang sa pagdumala sa hunahuna.’ Bisan kon kini gidumala diha sa usa ka maayo nga
paagi o sa usa ka dili maayo nga paagi kini gitino pinaagi unsa ang gidala niini ngadto 
sa entablado sa inyong hunahuna. Kon kamo makasulti nga ang usa ka awit nga
makapadasig espirituhanon o nga kini nag-aghat kaninyo sa pagpakita sa inyong
kaugalingon diha sa usa ka labaw nga hamili nga talan-awon, ang musika may katakus.
Kon kini naglingaw lamang o nagbayaw sa inyong mga espiritu, kini usab adunay usa 
ka mapuslanon nga dapit. Apan kon kini makapahimo kaninyo nga buot motubag, diha
sa usa ka kalibutanon, mahilayon nga paagi o sa paghunahuna sa dili matarung nga mga
tinguha, niana kana nga musika kinahanglan nga likayan. Kini dili makapabayaw.

“Sa kanunay anaa kadtong kinsa modala sa matahum nga mga butang ug modaut kanila.
Kini nahitabo uban sa kinaiyahan; kini nahitabo uban sa literatura, drama, arte; ug kini 
sa tinuod nahitabo usab uban sa musika. Sa gatusan nga mga tuig kini tataw nga kon 
ang sayop nga matang sa mga pulong gilakip ngadto sa makapadani nga musika, ang
mga awit makapahisalaag sa mga tawo. Ug ang musika sa iyang kaugalingon, pinaagi sa
pagtugtog niini, pinaagi sa iyang kompas, pinaagi sa iyang kakusog, makapahabol sa
pagkadali nga mobati sa espirituhanon nga butang.

“Kita nagpuyo sa usa ka panahon nga ang katilingban nagsagubang og usa ka maliputon,
apan gamhanan, nga kausaban. Kini nahimo nga labaw ug labaw nga matuguton diha 
sa unsa ang dawaton sa iyang kalingawan. Ingon nga usa ka sangputanan, kadaghanan
sa mga musika nga gipasundayag pinaagi sa inila nga mga tiglingaw karon ingon og
labaw nga gitumong aron sa pagsamok kay sa paghupay, labaw nga magpaikag kay sa
pagpahilom. Ang uban nga mga maghuhuni magpakita sa dayag sa pagpasiugda og dili
matarung nga mga hunahuna ug buhat.

“Mga batan-on, kamo dili makatugot sa pagpuno sa inyong mga hunahuna uban sa dili
makapabayaw nga musika sa atong panahon. Kini makadaot. Kini makaabi-abi nganha sa
entablado sa inyong salabutan og mahugaw nga mga hunahuna ug makahimo og usa sa
kompas sa musika ngadto diin sila mosayaw ug ngadto diin kamo molihok. Nagdaut 
kamo sa inyong kaugalingon sa diha nga kamo moila niadto nga mga butang nga usahay
nagpasulabi sa paglibot diha sa musika—ang pagkatalamayon, ang pagkawalay balaan nga
pagtahud, ang pagkaimoral, ang pagkahilig. Ang ingon nga musika dili angay kaninyo.

“Pagmapilion sa unsa ang inyong paminawon ug himoon. Kini mahimo nga usa ka bahin
kaninyo. Kini magdumala sa inyong mga hunahuna ug ingon man mo-impluwensya sa
mga kinabuhi sa uban. Ako moawhag nga kamo mosiksik sa inyong musika ug molabay
nianang magpasiugda og makadaut nga mga hunahuna. Ang mao nga mga musika dili
angay nga mapanag-iya sa mga batan-on nga nagpakabana sa espirituhanon nga
kalamboan.

“Ako wala magpasabut niini nga ang tanan nga musika karon makamugna og mahugaw
nga mga hunahuna. Adunay musika karon nga magmugna og pagsabut sa mga tawo;
musika nga nagdasig og kaisug; musika nga nagpahigmata sa mga pagbati sa
pagkaespirituhanon, balaan nga pagtahud, kalipay, ug pagkaamgo sa katahum.

“Ang Ginoo miingon, ‘Kay ang akong kalag mahimuot diha sa awit sa kasingkasing; oo,
ang awit sa matarung usa ka pag-ampo ngari kanako, ug kini pagatubagon uban sa usa 
ka panalangin diha sa ilang mga ulo’ (Doktrina ug mga Pakigsaad 25:12). Ang Unang
Kapangulohan sa Simbahan, nagkomentaryo sa impluwensya sa musika diha sa atong
mga kinabuhi, miingon:

“ ‘Pinaagi sa musika, ang kahanas sa tawo sa pagpahayag sa iyang kaugalingon
molugway labaw sa mga utlanan sa gisulti nga pinulongan diha sa ka maliputon ug sa
gahum. Ang musika magamit sa pagbayaw ug pagdasig o sa pagdala sa mga mensahe 
sa pagkadaut ug sa pagkalaglag. Busa kini mahinungdanon nga ingon nga Santos sa
Ulahing Adlaw kita sa tanan nga panahon mogamit sa mga baruganan sa ebanghelyo ug
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mangita sa paggiya sa Espiritu diha sa pagpili sa musika uban diin kita nagliyok sa atong
mga kaugalingon’ (Priesthood Bulletin, Dis. 1970, p. 10).

“Kami adunay dako nga pagsalig diha kaninyo, mga batan-on sa atong Simbahan. Kami
mipadayon ngadto sa usa ka sumbanan sa paghimo og tulumanon diin ang inyong mga
pangandoy ug mga tinguha molabaw diha sa atong mga kalihokan. Kini nagbutang og
dako nga kapangakohan diha kaninyo, ilabina kaninyo kinsa gitawag ngadto sa mga
katungdanan sa pagkapangulo. Tuguti ako sa pagsulti kaninyo batan-on nga mga
pangulo, paghatag og mabinantayon nga pagtagad ngadto sa musika nga inyong gilaraw
sa tulumanon sa inyong mga kalihokan. Pagpakigtambag sa inyong mga magtatambag
samtang ang mga pagpili gihimo. Kamo nagkinahanglan sa kaayohan sa ilang kaalam,
alang sa pagbulag tali sa Simbahan ug sa kalibutan, uban sa ka kusog sa iyang musika,
diin daghan sa atong panahon kaysa miagi nga mga kaliwatan.

“Si Presidente J. Reuben Clark, usa sa atong bantugan nga mga pangulo sa Simbahan,
mipasabut niini nga paagi:

“ ‘Kita mahimo nga dili, ubos sa atong katungdanan, mopaigo o mouyon sa usa ka dili
maayo nga kalingawan sa pangagpas nga kon kita dili mopaigo niini ang mga batan-on
moadto sa lain nga dapit aron pagbuhat niini. Kita dili makahimo sa pagbutang og usa ka
lamesa sa roleta diha sa hawanan sa kalingawan sa simbahan alang sa mga katuyoan sa
pagsugal, uban sa pamalibad nga kon kita dili mohatag niini ang mga batan-on moadto
ngadto sa usa ka dapit sugalanan aron sa pagsugal. Kita dili gayud makatugot sa atong
mga batan-on sa ingon.’

“Ni kini angay sa paghatag sa matang sa musika ug kahimtang nga makapadani sa mga
batan-on sa kalibutan. Kamo kinahanglan mobarug nga lig-on ug dili mopauyon-uyon
uban sa unsa ang inyong nasayran nga matarung ug maayo; kamo kinahanglan gayud
nga magbaton og kaisug sa pagpasiga sa mga suga ug sa pagpahinay sa musika kon sila
dili makahatag og makapabayaw nga mga hunahuna; ug kamo kinahanglan gayud nga
mopugos sa taas nga mga sumbanan sa panapot ug ang pasundayag gihimo gikan
niadtong kinsa naglingaw ingon usab niadtong kinsa nagtambong. Ako mopahinumdom
kaninyo nga kini dili atong katungod; dili katungod ni bisan kinsa niadtong gitawag
ingon nga mga pangulo, bisan kon batan-on o hamtong, sa pagpasagad sa Simbahan,
naglaum sa pagbutang niini ngadto sa dalan nga ang mga batan-on ingon og nag-agi na.
Ang Simbahan lig-on ug nakapundo, og gihigut nga lig-on ngadto sa kamatuoran, ug ang
tanan luwas sulod niini. Ang atong buhat mao ang paghatag sa matang sa pagkapangulo
nga mohatag sa tin-aw nga agianan alang sa mga batan-on nga sundon, usa ka agianan
nga motabang kanila sa pagtuboy sa ilang mga sumbanan ug mohimo kanila nga luwas
gikan sa dili maayo nga mga impluwensya sa kalibutan. Ako motambag kaninyo sa
pagpalambo sa inyong talagsaon nga mga kahibalo, ug kon kamo adunay talagsaon nga
kahibalo sa musika, paghunahuna niini: Aduna pay daghan nga musika nga himoon,
daghan nga ipasundayag. Ang inyo mahimo nga ang makapabayaw nga musika nga
makadasig, nga makapasangyaw sa ebanghelyo, makapatandog sa mga kasingkasing,
makahatag og kahupayan ug kalig-on ngadto sa nasamok nga mga hunahuna.

“Adunay daghan nga mga panig-ingnan, sa karaan ug sa bag-o, nga makapamatuod sa
impluwensya sa matarung nga musika. Ang pagkawalay paglaum nahanaw ug ang 
mga hunahuna napuno uban sa kalinaw samtang ang mga pulong nga ‘Dali, Dali, Kamo
mga Santos mihatag sa unang mga lumulupyo og kaisug sa pag-atubang sa ilang mga
pagsulay. Kini nga sama nga awit nahimo nga usa ka pagdasig ngadto sa kadaghanan
sulod mga tuig. Sa usa ka higayon ako nakigsulti ngadto sa usa ka piloto kinsa bag-o 
pa lamang nahibalik gikan sa usa makuyaw nga panaw. Kami naghisgot sa kaisug 
ug sa kahadlok ug ako nangutana giunsa niya paghimo sa iyang kaugalingon diha sa
atubangan sa unsa ang iyang nalahutay. Siya miingon,’ Ako adunay usa ka kinaham nga
himno, ug sa diha nga kini malisud, sa diha nga adunay gamay nga paglaum nga kami
makabalik, ako nag-andam niini diha sa akong hunahuna ug kini ingon og mga makina
sa eroplano nga moawit balik ngari kanako.’

“ ‘Dali, Dali kamo mga Santos,
Ni buhat mahadlok;
Bisan ingon og lisud ang panaw
grasya maangkon ra.’
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“Gikan niini siya migakos ngadto sa hugot nga pagtuo, ang usa ka mahinungdanon 
nga bahin sa kaisug.

“Ang Ginoo sa iyang kaugalingon andam alang sa iyang labing dako nga pagsulay
pinaagi sa impluwensya sa musika, kay ang balaan nga kasulatan nagtala: ‘Ug sa diha 
nga sila nakaawit og usa ka himno, sila miadto sa bukid sa Oliba’ (Mark 14:26).

“Hinumdumi, mga batan-on, ako buot nga ang matag usa kaninyo mahinumdom nga kini
mao ang inyong Simbahan, ug siya mao ang inyong Ginoo ug inyong Manluluwas kinsa
nagbarug diha sa timon. Ang iyang makanunayon nga paggiya ug pagdasig anaa kaninyo
kon kamo mopuno sa inyong hunahuna uban sa maayo, sa matahum, sa makadasig. Ug kini
mao ang usa ka paagi sa paghimo niini. Pagpili og usa ka kinaham nga himno o awit, sama
sa gihimo sa akong higala nga piloto, usa ka awit uban sa mga pulong nga makapabayaw ug
musika nga makapabalaan sa pagtahud, usa nga makapahimo kaninyo nga mobati og pipila
ka butang nga managsama ngadto sa pagdasig. Adunay daghan nga matahum nga mga awit
nga kapilian. Pangita sa giya sa Espiritu sa paghimo sa inyong pagpili. Susiha pag-ayo ang
awit diha sa inyong hunahuna. Sag-uloha kini. Bisan og kamo walay kahanas sa musika,
kamo makahunahuna sa usa ka yano nga awit. Karon gamita kini nga agianan sa inyong
mga hunahuna nga sundon. Himoa kini nga inyong dinalian nga agianan.

“Sa matag panahon nga kamo makabantay og kadudahan nga mga magdudula nga misuot
gikan sa mga daplin sa inyong panghunahuna ngadto sa entablado sa inyong hunahuna,
itugtog kini nga plaka, ingon sa gihapon. Kini mousab sa inyong tibuok nga buot.

“Tungod kay ang musika makapabayaw ug limpyo, ang labing dautan nga mga
hunahuna mopahilayo nga maulawon nga paagi. Kay samtang ang hiyas, pinaagi sa
pagpili, dili makig-uban sa kahugaw, ang dautan dili makasugakod sa kahayag. Sa tukma
nga panahon kamo makamatikud sa inyong kaugalingon nga naghugong sa musika sa
hilom, hapit sa kalit nga paagi, sa pag-abug sa mahugaw nga mga hunahuna. Samtang
kamo molakip sa inyong kaugalingon uban sa matarung ug maayo nga mga butang,
himoa nga ang inyong mga salabutan mapuno uban sa takus nga mga hunahuna, mga
batan-on, kay ingon nga ang tawo naghunahuna mao usab siya ug kamo makabaton sa
kahanas sa paghimo niadto mga butang mga makadala og katumanan ngadto sa inyong
mga kinabuhi.

“Kamo usa ka anak nga lalaki o usa ka anak nga babaye sa Makagagahum nga Dios. 
Ako nagsaksi nga ang Dios mao ang atong Amahan, nga kita iyang mga anak, nga 
siya naghigugma kanato ug naghatag og mahinungdanon ug mahimayaon nga mga
butang niini nga kinabuhi. Ako nasayud niini, ug ako nagpasalamat kaniya alang 
sa makapabayaw nga impluwensya sa maayo nga musika sa akong kinabuhi diin 
mi-impluwensya sa akong mga hunahuna ug mibayaw sa akong kalag.”
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Pagpuyo sa Matarung nga Paagi
Taliwala sa mga Kalisud

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makakat-on sa pagpuyo sa matarung nga paagi 
taliwala sa kalisud.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 17, Daniel (62096), nahimutang diha sa likod sa tamdanan nga basahon.

2. Pagdala og mga basahon sa musika ug mga lapis alang sa mga sakop sa klase.

3. Pag-andam og usa ka kopya sa ighahatag nga basahon “Matarung nga Pagpuyo
Taliwala sa Mga Kalisud” alang sa matag babaye.

4. Mahimong sundon o dili: Pag-andam og usa ka ighahatag nga basahon: “Mahimo ba
nga ako mobarug sa kalibutanon nga mga kalisud karon aron ako mahimo nga mohari
didto sa celestial nga himaya sa kahangturan.” (Tan-awa sa Panapos.)

5. Pagtudlo og usa ka batan-on nga babaye sa pag-andam sa pagpangulo sa klase sa 
pag-awit “True to the Faith” (Hymns, no. 254). Ikaw mahimo nga motapos sa klase
pinaagi sa pag-awit niini nga himno.

6. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Si Evan Stephens, kaniadto tigdumala sa “Tabernacle Choir”, bag-o lamang nakahuman sa
pagpangulo sa koro diha sa usa ka sesyon sa kinatibuk-an nga komperensya. Siya sa hilom
milingkod ug unya miakbo og gamay, matinguhaon nga naghulat sa mensahe nga hapit
na ihatag ni Presidente Joseph F. Smith. Siya natandog sa wali sa propeta nga kalabut sa
hilisgutan sa batan-on, ang kalibutanon nga mga kalisud nga ilang gisagubang, ug ang
pagkamahinungdanon sa ilang pagkamatinud-anon ngadto sa mga pagtulun-an sa
ebanghelyo. Sa katapusan sa tulumanon, si Propesor Stephens milakaw nga nag-inusara
ngadto sa Dakbayan sa Creek Canyon, namalandong sa dinasig nga mga pulong sa
Presidente. Siya milingkod “diha sa usa ka dako nga bato diin nagbarug nga lig-on ubos sa
[hilabihan] nga kakusog nga dagan sa tubig.” Ang dako nga bato ingon og simbolo ngadto
sa unsa ang iyang nadungog niana nga pagkabuntag. Sa kalit ang mga pulong ug musika
ingon og iyang nadungog nga mao ang mahimo nga usa sa mga kinaham nga mga himno
sa mga batan-on. Samtang naglingkod diha nianang dako nga bato, siya misulat sa mga
pulong ug mihimo sa musika ngadto sa “True to the Faith.” Siya, sama sa propeta,
nahigugma sa mga batan-on ug miingon nga kini nga awit “mao ang iyang espirituhanon
nga tambag ngadto kanila.” (Gipaangay gikan sa J. Spencer Cornwall Cornwall, Stories of
Our Mormon Hymns [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1963], p. 173–174.)

Panaghisgutan Hatagi ang matag batan-on nga babaye og usa ka basahon sa himno ug himoa nga sila
mopakli ngadto sa “True to the Faith”. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa
pagpulipuli sa pagbasa sa upat ka mga bersikulo ug sa korus.

• Unsa ang mensahe nga buot ipahayag sa kompositor?

Kita Makapuyo sa Pagkamatarung diha sa usa ka Dili Matarung nga Kalibutan

Itudlo nga sukad sa sinugdanan sa panahon, ang mga lalaki ug mga babaye nakapakita
og talagsaon nga kaisug sa pagpili nga dili “magduhaduha” apan sa pagpuyo sa
matarung nga paagi taliwala sa kalisud gikan sa dili matarung nga kalibutan libut kanila.

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Usa ka maayo kaayo nga panig-ingnan sa balaan nga kasulatan mahitungod niini mao 
si Daniel diha sa Daan nga Tugon.

• Giunsa ni Daniel pagmatuod nga mahimo ang pagpuyo sa matarung nga paagi diha 
sa usa ka dili matarung nga kalibutan?

Himoa nga ang batan-on nga mga babaye mangita sa basahon ni Daniel diha sa Daan 
nga Tugon.

Hatagi ang matag batan-on nga babaye og usa ka ighahatag nga basahon nga naglangkob
sa mga pangutana ug mga pakisayran. Pahinumdumi ang batan-on nga mga babaye sa
mosunod nga mga detalye, ug paghatag og panahon alang kanila sa pagtan-aw sa mga
tubag sa mga pangutana kon sila makita diha sa basahon.

Ipasabut nga si “Daniel gidala ngadto sa usa ka langyaw nga yuta ingon nga usa ka batan-
on—usa ka yuta uban ang dili sinati nga batasan, dili sinati nga pinulongan, dili sinati nga
kahimtang, ug usa langyaw nga [tinuohan]. . . . Ang iyang unang pagsulay . . . miabut sa
diha nga ang hari mimando nga [kadtong kinsa gidala ngadto sa Babelonya kinahangalan]
moinom sa iyang bino ug mokaon sa iyang lamian nga pagkaon. Si Daniel nakasabut gikan
sa mga sugo nga siya gitudloan sa iyang mga ginikanan, sa mga sugo sa Ginoo, nga kini
nga mga butang dili maayo alang sa iyang lawas. . . . Si Daniel ug ang iyang mga higala
[gitudloan] sa paghupot sa mga sugo sa Dios. . . . Si Daniel mihangyo nga siya ug ang
iyang mga higala tugutan sa pagsunod sa mga lagda sa kahimsog nga gihatag ngadto
kanila.” Siya misugyot og napulo ka adlaw nga pagsulay sa pagsusi unsa nga matang sa
pagkaon ang labing maayo. (Komentary gipaangay gikan sa L. Tom Perry, “In the World,”
Speeches of the Year, 1981 [Provo: Brigham Young University Press, 1981], p. 2–7.)

1. Unsa ang mga sangputanan sa maayo nga pagkaon ni Daniel kon itandi ngadto sa
pagkaon nga karne sa hari? (Daniel 1:15)

2. Sa unsa nga paagi ang Dios mipanalangin kang Daniel ug sa iyang mga higala tungod
sa pagkamatinud-anon ug pagsunod sa iyang balaod sa kahimsog? (Daniel 1:17)

Ang ikaduhang hagit kang Daniel miabut sa diha nga si Hari Nebukadnesar adunay
usa ka damgo ug buot niini nga mahubad. Walay usa sa mga salamangkero o
tigpanagna sa gingharian ang makasulti sa hari unsa ang iyang damgo o unsa ang
gipasabut niini. Kini nakapahimo sa hari og hilabihan kasuko nga siya mimando nga
ang tanan nga maalamon nga mga tawo sa Babelonya patyon, lakip si Daniel.

3. Unsa ang gihimo ni Daniel sa diha nga siya nakadungog unsa ang gilaraw sa hari 
nga buhaton? (Daniel 2:16)

4. Sa unsa nga paagi nga si Daniel nakadawat sa mga tubag nga iyang gikinahanglan
mahitungod sa damgo sa hari? (Daniel 2:18–20)

5. Human si Daniel makahatag sa hubad sa damgo ngadto sa hari, unsa ang mga tubag
sa hari ug ang ganti ni Daniel? (Daniel 2:47–48)

Apan si Daniel aduna pay ikatulo nga pagsulay. “Siya miabut ngadto sa usa ka
katungdanan sa pagkabantugan ubos sa tulo ka mga hari [ug] gitudlo nga pangulo sa
tanan nga mga prinsipe. Ang . . . mga prinsipe nasina ni Daniel. . . . Sila naningkamot
sa pagpangita og butang nga sayop, nga ilang makuha ug ikapahayag atubangan sa
hari. Sa diha nga sila walay makita, sila [milaraw] og lain nga pagkunsabo. Ang dautan
nga mga prinsipe mipasaka og bag-o nga balaod ngadto sa hari diin nagpahayag nga
sulod sa katloan ka mga adlaw walay usa diha sa gingharian nga tugutan sa pag-ampo
(apan kinahanglan gayud) modayeg lamang sa hari. Ang hari ingon og naghunahuna
nga kadto usa ka maayo nga ideya . . . , busa siya mihimo og usa ka silot [niadtong
kinsa mosupak] sa balaod. . . . Sa diha nga si Daniel nakadungog sa bag-o nga balaod,
siya sa hilabihan nahasol, [kay] ang pag-ampo [ug] pagpakigsulti uban sa iyang Dios
[mao ang hilabihan ka mahinungdanon ngadto kaniya].” (Tan-awa sa Perry, “In the
Word,”p. 6.)

6. Unsa ang silot tungod sa pagsupak niini nga balaod? (Daniel 6:7)

7. Unsa ang gibuhat ni Daniel, bisan og siya nasayud sa balaod ug sa iyang silot? (Daniel 6:10)

“Kadtong kinsa buot nga mawala si Daniel naniid kaniya diha sa iyang balay, ug, sa
diha nga sila nakakita kaniya nga nag-ampo, [sila misulti sa hari]. Ang hari nahigugma
kang Daniel, ug siya nakaamgo unsa ka mangilngig nga lansis ang gihimo kaniya sa

Ighahatag nga
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Pagpaila sa
magtutudlo

Ighahatag nga
basahon



177

dautan nga mga prinsipe. Siya misulay sa pag-usab sa balaod sa pagluwas kang Daniel
gikan sa mga leon, apan ang mga prinsipe nagpahinumdom kaniya nga walay balaod
nga gihimo sa hari nga mausab” (Perry, “In the World,” p. 6).

8. Unsa ang gisulti sa hari ngadto kang Daniel sa diha nga sila mitambug kaniya ngadto
sa langub sa mga leon? (Daniel 6:16)

“Si Daniel nakapakita og maayo kaayo nga panig-ingnan sa atubangan sa hari nga
[ang hari] misalig sa Dios ni [Daniel] [sa] pagluwas kang Daniel gikan sa langub sa
mga leon. Ang hari migahin sa tibuok gabii sa pagpuasa alang kang Daniel. Sa
pagkabuntag siya midagan ngadto sa langub sa mga leon ug misinggit ngadto
[kaniya]” (Perry, “In the World,” p. 6).

9. Unsa ang gipangutana sa hari kang Daniel? (Daniel 6:20) Unsa ang tubag ni Daniel?
(Daniel 6:22)

10. Human makasaksi niini nga milagro ug sa pagkamaunungon ni Daniel ngadto sa
iyang Dios, unsa nga balaod ang gihimo karon sa hari? (Daniel 6:26–27)

(Komentaryo gipaangay gikan sa L. Tom Perry, “In the World,” Speeches of the Year, 
1981, p. 2–7.)

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa hilom nga paagi sa pagtandi sa ilang
kaugalingon nga mga pasalig ngadto sa ilang mga pagtuo kang Daniel.

• Kamo ba adunay kaisug sa pagbuhat unsa ang gibuhat ni Daniel?

Itudlo ang talagsaon nga impluwensya nga anaa lamang kang Daniel diha sa tibuok
gingharian pinaagi sa pagpili sa pagpuyo sa matarung nga paagi.

Itudlo nga ang atong mga hagit karon moabut nga lahi og matang kay sa hagit ni Daniel.
Apan ang atong mga hagit moabut, ug sila mahimo nga ingon kalisud sa kang Daniel nga
nahimo ngadto kaniya. Ug ang mga sangputanan sa atong mga paghukom mahimo nga
ingon ka layo sa pagkab-ut.

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon sa usa ka batan-on nga babaye kinsa midumili sa
pagpaubos sa iyang mga sumbanan sa pakig-uban:

“Siya lamang ang sakop sa Simbahan diha sa iyang klase sa tulunghaan. Siya usa ka 
inila nga batan-on nga babaye uban sa batan-on nga mga lalaki, ug adunay daghan 
nga mga kahigayunan sa pagpakig-uban. Ang batan-on nga mga lalaki sa iyang klase
wala magsunod sa mga sumbahan nga gitudlo kaniya diha sa atong simbahan. Siya
nakahukom sa pagsulti sa matag batan-on nga lalaki kinsa mihangyo kaniya og usa ka
pakig-uban unsa nga mga sumbanan ang iyang gisunod. Kon siya makig-uban kanila, 
sila gipaabut sa pagpahigayon sa ilang mga kaugalingon sumala sa iyang mga sumbanan.
Siya mokuha sa mao nga pasalig gikan kanila sa dili pa siya modawat og usa ka pakig-
uban. Usa ka adlaw ang bantugan nga magdudula potbol sa dako nga tulunghaan miduol
kaniya sa wala pa ang labing talagsaon nga sayaw sa tuig ug miingon, ‘Kahibalo ka, ako
mohangyo kanimo sa pag-adto sa sayawan uban kanako kon imong ipaubos ang imong
mga sumbanan bisan og gamay.’ Walay pagduhaduha sa iyang tingog samtang siya
mitubag, [‘Pasayloa ako, apan kon kini nagpasabut sa pagpaubos sa akong mga
sumbanan sa pakigkuyog kanimo, ako dili makakuyog kanimo. Ako nakahimo og usa 
ka pasalig sa pagtuman kanila bisan kinsa ang mohangyo alang sa usa ka pakig-uban’]”
(L. Tom Perry, diha sa taho sa Komperensya, Okt. 1979, p. 51; o Ensign, Nob. 1979, p. 36).

Panaghisgutan • Ngano sa inyong hunahuna kini nga batan-on nga babaye adunay kaisug sa pagtubag
sama sa iyang gihimo?

Itudlo nga si Daniel wala pasagdi nga walay panabang sa diha nga siya mipili sa pagpuyo sa
matarung nga paagi, ug ni kita usab. Ang Ginoo naghigugma sa iyanag tanan nga mga anak,
buot kanila nga molampus, ug wala mobiya kanato nga magduhaduha nga walay paglaum.
Bisan pa niana, siya usab buot kanato nga makakat-on gikan sa atong mga kasinatian aron
kita makabaton sa kahibalo ug kaisug sa paglihok sa matarung nga paagi sa kanunay.

Kinutlo Basaha ang mosunod nga kinutlo:

“Siya usa ka mahigugmaon nga Amahan kinsa buot kanato nga makabaton og kalipay
nga mosangput dili gikan sa pagkawalay sala lamang apan gikan sa gipamatud-an nga
pagkamatarung. Busa, siya mohimo, sa uban nga panahon, sa dili pagkuha sa malisud nga
mga kasinatian nga mahimo nga moabut sa matag usa kanato—bisan og siya motabang
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kanato sa pagsugakod kanila” (Neal A. Maxwell, “Talk of the Month,” New Era, Mayo
1971, p. 30; mga italic gidugang).

• Unsa ang lain nga mga tinubdan sa tabang gawas sa atong Langitnong Amahan nga
atong makuha sa atong pagpaninguha nga magpuyo sa matarung nga paagi?

Isulat ang mga tubag sa batan-on nga mga babaye diha sa pisara. Pipila sa ilang mga tubag
mahimo nga maglakip sa: mga ginikanan ug uban nga mga sakop sa banay, ang Espiritu
Santo, balaan nga mga kasulatan, pagkapari, ug mga pangulo sa Simbahan, maayo nga
mga higala. Pangutana og mga pananglitan unsaon nga kita makagamit niining uban nga
mga tinubdan diha sa nagkalainlain nga mga kahimtang aron sa pagtabang kanato nga
magpuyo sa matarung nga paagi. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpakig-
ambit sa pipila ka mga kasinatian nga ilang nasinati diha sa ilang pagpaningkamot sa
pagpuyo sa matarung nga paagi taliwala sa kalibutanon nga mga kalisud.

Hingpit nga Kalipay ug mga Panalangin Moabut ngadto Niadtong Kinsa Mopili sa
Pagkamatarung

• Unsa nga mga panalangin ang miabut ingon nga sangputanan sa lig-on nga pagtuo 
ni Daniel?

Itudlo nga si Daniel nasayud nga siya dili mobati og maayo mahitungod sa iyang kaugalingon kon
siya manamastamas sa iyang Dios. Ngadto kaniya, kana labaw nga ngil-ad kay sa kamatayon. Sa
unsa nga paagi siya makabaton og tinuod nga hingpit nga kalipay diha sa iyang kasingkasing ug
kalinaw sa kaugalingon kon siya motalikod unsa ang iyang nasayran nga tinuod o magdumili sa
paghimo nga masayran ang iyang pagtuo? Ug busa, bisan pa sa kalibutanon nga mga kalisud ug
pagsulay nga mga kahimtang, siya mipili sa pagpuyo nga matarung. Sa pagbuhat sa ingon, siya
gipanalanginan sa atong Langitnong Amahan ug gigantihan sa hari. Kita, sa ingon, mapanalanginan
kon kita mopili sa pagpuyo og usa ka mahiyason ug matarung nga kinabuhi. Kita tingali masulayan
ug tingali dili makaangkon og bahandi ug kabantog nga gipasiugdahan sa kalibutan, apan kita
maadunahan diha sa labing mahinungdanon nga mga bahin sa atong mga kinabuhi. Si Elder James
E. Faust miingon:

“Tungod kay ang hiyas ug ang hugot nga pagtuo sa kasagaran dali mabayloan diha sa
taboan, ang uban mibati nga sila makapuyo pinaagi sa bisan unsa nga mga sumbanan 
nga gisugyot sa ilang kapritso ug gusto. Diha sa usa ka katilingban nga walay hiyas—
walay maayong kadungganan, walay mga sumbanan—kadaghanan usab nagpuyo 
nga gawasnon nga mga pagbati sa bili sa kaugalingon, pagtahud sa kaugalingon, ug
kaligdong. Labaw nga daghan usab kaayo nga mga batan-on, ug mga hamtong, usab,
napakyas sa pagkaamgo, ingon nga ang sanglitanan sa dakbayan sa Nottingham,
Inglaterra: Vivet post funera virtus (‘ang hiyas molungtad bisan human sa kamatayon’)”
(diha sa Taho sa Komperensya, Abr. 1981, p. 9; o Ensign, Mayo 1981, p. 9).

Panaghisgutan • Unsa ang uban nga hingpit nga mga kalipay ug mga panalangin nga gihisgutan nga
moabut gikan sa mahiyason ug matarung nga pagpuyo? Ngano nga kini labaw nga
mahinungdanon kay sa mapasidunggan uban sa mga pagdayeg ug mga himaya sa
kalibutan?

Panapos

Bisan pa sa masulub-on nga hulagway nga sa kanunay ang kalibutan naghulagway,
adunay mga Daniel sa bag-ong adlaw sa atong taliwala. Kita, usab, mahimo nga sama
kang Daniel ug magpuyo sa matarung nga paagi taliwala sa mga kalisud nga naglibut
kanato nga nasayud nga ang atong Langitnong Amahan kanunay nga mobulig ug
mopanalangin kanato. Kita mahimo nga “matinud-anon ngadto sa hugot nga pagtuo” 
ug dili “magduhaduha.”

Himno Ingon og usa ka panapos nga awit, awita ang “True to the Faith” (Hymns, no. 254).

“Unta ako makasugakod sa kalibutanon nga mga kalisud karon aron ako maghari 
diha sa celestial nga himaya sa mga kahangturan.”

Mahimo nga sundon
o dili nga ighahatag
nga basahon

Pagtudlo sa
magtutudlo

Panaghisgutan 
ug pisara
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Matarung nga Pagpuyo Taliwala sa mga kalisud

1. Unsa ang mga sangputanan sa maayo nga pagkaon ni Daniel kon itandi ngadto sa
pagkaon sa hari? (Daniel 1:15)

2. Sa unsa nga paagi nga ang Dios mipanalangin kang Daniel ug sa iyang mga higala
tungod sa pagkamatinud-anon ug sa pagsunod sa iyang balaod sa kahimsog? 
(Daniel 1:17)

3. Unsa ang gibuhat ni Daniel sa diha nga siya nakadungog unsa ang gilaraw sa hari 
nga buhaton? (Daniel 2:16)

4. Sa unsa nga paagi nga si Daniel nakadawat sa mga tubag nga iyang gikinahanglan
mahitungod sa damgo sa hari? (Daniel 2:18–20)

5. Human si Daniel makahatag sa hubad sa damgo ngadto sa hari, unsa ang tubag sa
hari ug ganti ngadto kang Daniel? (Daniel 2:47–48)

6. Unsa ang silot sa pagsupak niini nga balaod? (Daniel 6:7)

7. Unsa ang gibuhat ni Daniel, bisan pa og siya nasayud sa balaod ug sa silot? (Daniel 6:10)

8. Unsa ang gisulti sa hari ngadto kang Daniel sa diha nga sila mitambug kaniya ngadto
sa langub sa mga leon? (Daniel 6:16)

9. Unsa ang gipangutana sa hari kang Daniel? (Daniel 6:20) Unsa ang tubag ni Daniel?
(Daniel 6:22)

10. Human makasaksi niini nga milagro ug sa pagkamaunungon ni Daniel ngadto sa
iyang Dios, unsa nga balaod ang gihimo karon sa hari? (Daniel 6:26–27).
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Ang Kamahinungdanon sa Kamatuoran diha
sa Pagpuyo sa usa ka Mahiyason nga Kinabuhi

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut sa kamahinungdanon sa kamatuoran sa
pagpuyo sa usa ka mahiyason nga kinabuhi

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og mga gilis sa pulong ingon nga gitudlo diha sa unang seksyon sa leksyon.

2. Pag-andam og usa ka tsart sa pangpisara nga paghulagway ingon nga gisugyot diha sa
ikaduha nga seksyon sa leksyon.

3. Mahimong sundon o dili: Pag-andam og ighahatag nga basahon ingon nga gipakita
ubos sa “Paggamit sa Leksyon.”

4. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Kita Masayud sa Kamatuoran sa Tanan nga mga Butang

Isulat ang mosunod nga han-ay sa mga pulong diha sa pisara: “________ mao ang kahibalo
sa mga butang ingon nga sila ________ ug ingon nga sila ________ ug ingon nga sila ________.”
Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpakli ngadto sa Doktrina ug mga Pakigsaad
93:24 sa pagsulat sa nawala nga mga pulong niini nga kahulugan sa kamatuoran. Human
sila makasulat sa nawala nga mga pulong, himoa nga ang matag batan-on nga babaye
mobutang og timaan niini nga balaan nga kasulatan. Paghangyo og usa ka batan-on nga
babaye sa pagbasa niini og kusog.

Nagtudlo ngadto sa balaan nga kasulatan, tabangi ang batan-on nga mga babaye nga
makasabut nga ang walay katapusan nga kamatuoran dili mausab. Ang kamatuoran nga
gipadayag sa Dios ngari kanato dinhi sa kalibutan sama ra sa gitudlo didto sa kinabuhi
nga wala pa sa yuta, ug kini sama ra sa kahangturan. Kini dili mausab.

Gilis sa pulong Ipapilit ang gilis sa pulong: “Kamatuoran Dili Mausab.”

• Unsaon nato pagkaplag sa kamatuoran?

Paghangyo og duha ka batan-on nga mga babaye sa pagpangita ug sa pagbasa sa
Santiago 1:5 ug Jacob 4:13. Hatagi og gibug-aton nga ang Dios mao ang tinubdan sa tanan
nga kamaturoan. Kita mahimo nga mag-ampo ngadto sa atong Langitnong Amahan ug
mohangyo nga masayud sa iyang kamatuoran. Kita makakat-on niini nga kamatuoran
pinaagi sa Espiritu.

Kinutlo Si Presidente Kimball mihatag kanato niini nga giya sa pagtabang kanato diha sa atong
pagsiksik sa kamatuoran:

“Kamo mahimo nga mahibalo. Kamo dili kinahanglan nga magduhaduha. . . . Ang
kinahanglan nga pamaagi mao ang: pagtuon, paghunahuna, pag-ampo, ug pagbuhat. . . . Ang
Ginoo mibalikbalik sa pagsaad nga siya mohatag kaninyo og kahibalo sa espirituhanon
nga mga butang kon kamo mipahimutang sa inyong kaugalingon diha sa usa ka tukma
nga pagkabutang sa hunahuna. . . . ‘Ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo
masayud sa kamatuoran sa tanan nga mga butang! (Moroni 10:5.)” (Spencer W. Kimball,
“Absolute Truth,” Ensign, Sept. 1978, p. 7–8; italics added.).

Panaghisgutan • Unsa ang upat ka mga pamaagi nga gisugyot ni Presidente Kimball nga mogiya kanato
sa kamatuoran?

Samtang ang batan-on nga mga babaye motubag, ipapilit ang angay nga mga gilis 
sa pulong: “Kita Masayud sa Kamatuoran Kon Kita:” “Magtuon,” “Maghunahuna,” 

Balaan nga kasulatan
nga panaghisgutan

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagsulat diha sa 
mga blangko
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“Mag-ampo,” “Magbuhat.” Gamita ang mosunod nga balaan nga mga kasulatan sa
pagtabang sa batan-on nga mga babaye nga masayud unsaon sa paggamit sa mga pamaagi.

1. Magtuon. (Juan 5:39)

2. Maghunahuna. (3 Nephi 17:2–3; Moroni 10:3; Doktrina ug mga Pakigsaad 88:62–63)

3. Mag-ampo. (Jeremias 29:12–13; Alma 5:45–46; Moroni 10:4)

4. Magbuhat. (Juan 7:16–17)

Sugilanon Si Elder Richard G. Scott misaysay sa mosunod nga sugilanon:

“Ang Ginoo mohatag kanato sa kamatuoran kon kita magpuyo sa matarung. Usahay kini
moabut agi og tubag ngadto usa ka dinalian, kinasingkasing nga pag-ampo alang sa
panabang sa panahon nga kita nagkinahanglan og paggiya. Ako nahinumdom usa ka gabii
didto sa natad sa misyon,. . . . Ako adunay usa ka tataw nga panghunahuna nga usa sa mga
misyonaryo anaa sa kasamok. Ako misulay sa paghunahuna apan wala masayud kinsa.
Ako . . . misaka ngadto sa patag nga bahin sa atop sa among balay sa misyon. Sa tibuok gabii
ako naningkamot, gitun-an ko pagbalik diha sa akong hunahuna ang matag managkauban ,
ang tanan nga akong nasayran mahitungod sa matag misyonaryo, ug nangamuyo sa Ginoo
nga siya mopahibalo kanako asa kana nga misyonaryo nga nagkinahanglan og panabang. 
Sa katapusan, sa diha nga ang kaadlawon misugod sa pagpakita, ako nadani nga nakahibalo
hain nga bahin sa misyon siya nagpuyo. . . . Ako miadto didto ug pinaagi sa tukma nga mga
pakighinabi nasayud ug mitabang sa misyonaryo nga buot tabangan sa Ginoo. Oo, ang 
Dios motubag sa pag-ampo ug mohatag kanato og kamatuoran kon kita magpuyo nga
masulundon ug magbaton sa gikinahanglan nga hugot nga pagtuo” (“Truth,” sa Speeches of
the Year, 1978 Provo: Brigham Young University Press, 1979, p. 101).

Panaghisgutan Itudlo giunsa sa presidente sa misyon paggamit sa upat ka mga paagi nga gibutang diha
sa mga gilis sa pulong. Hatagi og gibug-aton nga ang Ginoo mogamit og usa ka “pagdani”
sa paghatag sa gikinahanglan nga tabang ug nga ang presidente sa misyon kinahanglan
nga maghunahuna, maghago sa pagbalik-pagtuon sa kasayuran diha sa iyang hunahuna,
ug mangamuyo ngadto sa Ginoo sa wala pa siya masayud unsa ang buhaton.

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga kasinatian ni Presidente Joseph F. Smith:

“Ingon nga usa ka bata . . . ako sa kanunay mogawas ug mohangyo sa Ginoo sa pagpakita
kanako og pipila ka mahinungdanon nga butang, aron nga ako makadawat og
pagpamatuod. Apan ang Ginoo mitago sa mga kahibulongan ngari kanako, ug mipakita
kanako sa kamatuoran, gikan sa pagtulun-an ngadto sa lain nga pagtulun-an, lagda
ngadto sa lain nga lagda, dinhi gamay, ug didto gamay, hangtud siya mihimo kanako nga
masayud sa kamatuoran gikan sa alimpulo sa akong ulo ngadto sa mga lapalapa sa akong
mga tiil, ug hangtud ang pagduhaduha ug kahadlok nakuha sa hingpit gikan kanako. . . .
Pinaagi sa mga paghagawhaw sa ligdong nga gamay nga tingog sa Espiritu sa buhi nga
Dios, siya mihatag kanako sa pagpamatuod nga akong gipanag-iya. Ug pinaagi niini nga
baruganan ug gahum siya mohatag ngadto sa tanan nga mga anak sa mga tawo sa
kahibalo sa kamatuoran nga magpabilin uban kanila, ug kini makapahimo kanila nga
masayud sa kamatuoran, ingon nga ang Dios nasayud niini, ug sa pagbuhat sa kabubut-
on sa Amahan ingon nga si Kristo nagbuhat niini” (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th
ed. [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1939], p. 7).

Katingbanan Sa dali nga paagi itingub kini nga bahin sa leksyon pinaagi sa pagtudlo pagbalik sa mga
gilis sa pulong ug pagpahayag pag-usab kanila.

Kita Makahimo og usa ka Mahiyason nga Kinabuhi diha sa Tukuranan sa Kamatuoran

Basaha ug butangi og timaan ang balaan nga mga kasulatan nga gilista sa ubos. Gamiton
sila ingon nga usa ka kapasikaran alang sa panaghisgutan, tabangi ang batan-on nga mga
babaye nga makasabut sa mga punto nga mosunod.

1. Moses 5:58, Moses 5:12. Ang kamatuoran sa ebanghelyo gitudlo ngadto ni Adan ug Eva,
kinsa mitudlo niini ngadto sa ilang mga anak.

2. Moses 5:13. Si Satanas miadto sa taliwala sa mga kaliwatan ni Adan, miilad sa daghan
uban sa iyang mga pamakak. “Pagsalikway sa Dios nagbutang sa mga tawo ubos sa
impluwensya ni Satanas. Ubos sa iyang impluwensya sila sa dili madugay mawad-an 
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sa usa ka kahibalo sa Dios ug mahimo nga kalibutanon, mahilayon, ug yawan-on”
(Marion G. Romney, “Truth and Knowledge,” sa Speeches of the Year, 1977 Provo:
Brigham Young University Press, 1978, p. 63).

Ipasabut nga usa sa mga butang nga kita dinhi mokat-on mao ang unsaon sa pag-ila sa
kamatuoran aron makapili sa maayo gikan sa dautan. Kita kinahanglan nga makaamgo
nga si Satanas mohimo sa tanan nga anaa sa iyang gahum sa paglingla kanato ug sa
pagdala kanato nga mahimo nga “kalibutanon, mahilayon, ug yawan-on.” (Andama 
ang mosunod ingon nga usa ka tsart o idibuho kini diha sa pisara.)

Panaghisgutan Nagtudlo ngadto sa tsart, ipangutana sa batan-on nga mga babaye ang mosunod nga 
mga pangutana:

• Unsa ang atong kahimtang sa diha nga kita misulod sa kinabuhi sa yuta diha sa
pagkatawo?

• Samtang kita nagtubo ug nagsugod sa paghimo og mga relasyon, hain sa duha ka 
mga dalan ang modala kanato subay sa agianan ni Satanas?

• Unsa nga kinaiya ang modala kanato subay sa agianan sa kamatuoran sa Dios?

• Hain nga agianan ang naghulagway unsa gayud ang kinabuhi sa kahangturan?

• Hain nga agianan ang dili husto?

Itudlo nga ang Amahan sa Langit mihatag kanato og usa ka yawe sa pagtino sa maayo
gikan sa dautan ug sa pag-ila sa iyang kamatuoran. Himoa nga ang batan-on nga mga
babaye mobasa ug mobutang og timaan sa Moroni 7:15–17. Kon kita nag-atubang uban sa
usa ka pagpili o buot nga masayud kon ang usa ka butang maayo o dautan, kita mahimo
nga mangutana sa atong mga kaugalingon, “Kini ba nagdapit kanako sa pagbuhat og
maayo? Kini ba mopalig-on sa akong hugot nga pagtuo diha kang Kristo?”

Sugilanon Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpangita ug sa pagbasa pagdungan sa Juan
8:32. Dayon himoa nga sila maminaw sa mosunod nga mga sugilanon. (Kini makatabang
sa batan-on nga mga babaye nga makasabut sa kamahinungdanon sa kamatuoran,
unsaon sa pag-ila niini, ug unsaon sa pagsunod niini.)

Si Ann nag-atubang og usa ka malisud nga kahimtang sa relasyon sa pakig-uban. Siya
adunay dako nga gusto sa usa ka batan-on nga lalaki kinsa dili sakop sa Simbahan. “Ako
nahinumdom nga nag-ampo sa pagpangita unsa ang angay alang kanako, ug sa diha 
nga ako nakadawat sa tubag, ako dili buot maminaw. Ako mibati nga kon ako motapos 
sa relasyon uban niini nga tawo wala nay usa alang kanako. Ako nakigbisog sa mga
pagbati nga akong nadawat diha sa akong mga pag-ampo, apan ako nakaamgo nga sila
husto. Ako nasayud sa akong kasingkasing unsa ang buhaton. Ako nasayud nga kon 
ako mopadayon niini nga relasyon kini modala kanako pahilayo gikan diin ako unta
mopadulong. Ako nakigbisog apan sa katapusan nakaangkon sa kaisug sa pagsunod s
a mga pag-aghat nga akong nadawat diha sa akong mga pag-ampo. Ako nasayud nga 
ang atong Langitnong Amahan naghigugma kanato ug masakitan uban kanato kon kita
mohimo og malisud nga mga pagpili.”

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi si Ann nakakat-on sa kamatuoran sa iyang relasyon uban sa batan-on
nga lalaki?
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• Unsa unta ang mahitabo kon si Ann mipahilayo gikan sa kamatuoran ug mipadayon sa
pagtuo nga kini nga relasyon maayo alang kaniya?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkat-on sa kamatuoran ug sa pagsunod niini makahimo 
ni Ann nga gawasnon?

• Hain sa duha ka mga agianan nga gihulagway diha sa tsart ang gisunod ni Ann?

Sugilanon Si Jennifer gipakighinabi sa iyang obispo. Ang obispo nangutana mahitungod sa usa ka
piho nga sugo. Samtang siya naghulagway sa pamatasan nga kuyog sa paghupot sa sugo,
si Jennifer dihadiha nakaamgo nga siya nakahimo og sayop. Ang iyang kasingkasing
mipitik pagkusog ug ang iyang kamot misugod sa pagpaningot. Siya nakayamyam “Oo,”
ug gipalabay ang tanan ug mipadayon ngadto sa lain nga mga pangutana—o siya
makatug-an sa suliran.

Panaghisgutan Paghisgot hain sa mga pagpili ang makatabang sa kaugalingon ug magkinahanglan og
pagdisiplina sa kaugalingon.

• Unsa unta ang mahitabo kon si Jennifer mipakabaliwala sa mga pag-aghat ug mipili sa
pagpamakak? Hain sa duha ka mga agianan siya maanaa?

Kinutlo Basaha ang mosunod nga paghulagway sa mga sangputanan sa paglikay sa kamatuoran.
“Walay tawo nga hingpit nga gawasnon kinsa nagpuyo diha sa pagpamakak. Siya 
lamang kinsa nakasinati sa ingon nga mapadayunon nga salagubangon ang makahimo 
sa pagsaysay sa tukma nga paagi ngadto sa mao nga pagpahayag. Kita kinahanglan
mobutang diha sa atong salabutan nga ang usa ka sayop dili husto tungod lamang kay
daghan nga mga tawo ang naghimo niini. Ang usa ka sayop nga binuhatan dili husto
tungod kay kini wala makita” (Marvin J. Ashton, sa Taho sa Komperensya, Abr. 1982, 
p. 14; o Ensign, Mayo 1982, p. 11).

Itudlo nga si Satanas naningkamot sa paglingla kanato. Kon kita buot molikay sa
pagsulod sa iyang mga dalan, kita kinahanglan gayud magbaton og kaisug sa pagbuhat
unsa ang atong gibati nga husto.

Panapos Ipasabut nga kon kita magmakugihon sa pagtuon, paghunahuna, ug pag-ampo, ug
pagbuhat, kita magtukod sa atong mga kinabuhi diha sa usa ka tinuod nga tukuranan 
sa kamatuoran sa ebanghelyo. Kita makasabut sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug
samtang kita maningkamot sa pagtuman kanila, ang Ginoo mobulig kanato diha sa 
tanan natong mga pagsulay, mga kasakit, ug sa atong malisud nga mga pagpili. Ang
pagkamasulundon ngadto sa kamatuoran makahatag kanato og kagawasan gikan sa
kasaypanan, kasubo, ug sala. Kita mahimo nga gawasnon sa pagpuyo og usa ka
mahiyason nga kinabuhi ug makasinati og walay katapusan nga hingpit nga kalipay, 
kay ang kamatuoran magpadayon hangtud sa kahangturan (tan-awa sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad 1:39).

Pagamit sa Leksyon

Ihatag sa batan-on nga mga babaye ang giandam nga ighahatag nga basahon. Hangyoa
sila sa paggamit niini sa paghukom sa maayo gikan sa dautan, kamatuoran gikan sa
kasaypanan pinaagi sa paghunahuna kon ang panglihok modala kanila ngadto o
pahilayo gikan sa Ginoo.

Putli

Kini nagdapit ba kanako sa
pagbuhat og maayo?

Kaputli
Putli nga kinabuhi

Kini ba nagdani kanako sa
pagbuhat og dautan?

Dili limpyo og kadungganan
Kinabuhi sa sala
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Pag-atiman sa atong 
Yutan-on nga mga Lawas

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makakat-on sa pagmahal sa iyang yutan-on nga lawas
ug paghimo niini nga anaa sa labing maayo nga kahimtang.

PAGPANGANDAM 1. Pagkuha sa mosunod nga mga hulagway gikan sa likod sa tamdanan nga basahon: 
no. 13, usa ka templo (o pagpili og usa ka hulagway sa templo gikan sa lawak sa mga
basahon sa balay-tigumanan); ug numero 18, batan-on nga mga babaye nga
nagpaugnat sa kusog.

2. Pagkuha og usa ka lapis ug piraso nga papel alang sa matag batan-on nga babaye.

3. Pagkuha og mga gamiton sa paglimpyo sa lawas (sama sa sabon, tubig, pahumot,
sudlay, “brush”, bubho sa buhok, sipilyo, ug limbas sa kuko).

4. Pagdibuho og dako nga pagkalatid sa usa ka babaye nga giputol-putol nga papel nga
karatula ug guntingguntinga kini ngadto sa lima ka mga seksyon, sama sa tanghaga,
ingon sa gipakita. Butangi og ngalan ingon nga gihulagway. Pag-andam sa pagpakita
niini diha sa usa ka papitlanan o diha sa usa ka dako nga karatula.

5. Kon ikaw buot, pag-andam og usa ka tsart sa Mga Panggrado sa Kalig-on ug
Paglahutay nga ipapilit.

6. Kon ikaw buot, pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagpaila sa balaan nga 
mga kasulatan.

Sa dili pa ang leksyon, paghimo og usa ka kalihokan sulod sa semana diin ang batan-on nga
mga babaye makakuha sa mosunod nga Eksamen sa Kalig-on ug Paglahutay. (Himoa nga
adunay duha o tulo ka mga pisi, ang matag usa mga walo ug tunga ka mga tiil ang gitas-on.)
O ipabuhat sa matag batan-on nga babaye nga makita kapila siya makalukso sa pisi nga dili
masayop. Unya himoa nga ang matag batan-on nga babaye motaho sa gidaghanon nganha
kanimo sa dili pa ang leksyon. Kon kini tinagsatagsa nga kalihokan, susiha ang matag batan-
on nga babaye sulod sa semana sa pagsiguro nga siya nakahingpit sa buluhaton.
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Pag-eksamen sa Kalig-on ug Paglahutay

Himoa nga ang matag usa sa duha o tulo ka mga batan-on nga mga babaye mokuha og
usa ka pisi ug mosulay sa paglukso kalim-an ka mga higayon nga walay hunong-hunong
ug ang pisi dili mosaghid sa ilang mga tiil o ulo. Sila mahimo nga magbansay sa makausa
sa dili pa sa tinuod nga pag-eksamen. Ang matag batan-on nga babaye kinahanglan
mosulat diha sa usa ka piraso nga papel sa gidaghanon sa iyang paglukso.

Pahimatngon: Bisan kinsa nga batan-on nga babaye nga adunay lawasnon nga pagdili 
o malisud nga suliran sa panglawas kinahanglan dili mokuha sa eksamen, apan siya
makatabang sa uban sa pag-ihap ug pagtala sa ilang mga puntos.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Usa ka Batan-on nga Babaye Kinsa Nagmahal sa Iyang Lawas ug Buot nga

Magmadanihon Moatiman sa Iyang Kaugalingon

Ipakita ang hulagway sa templo ug ipabasa ang 1 Mga Taga-Corinto 3:16–17. Hatagi 
og gibug-aton nga kita gimandoan sa pag-atiman og maayo sa atong mga lawas.

Ipakita ang ulohan nga seksyon sa dako nga tanghaga diha sa papitlanan o sa dako 
nga karatula.

• Asa sa balaan nga mga kasulatan kita makakaplag sa kasayuran mahitungod unsaon sa
pag-atiman sa atong mga lawas? (Doktrina ug mga Pakigsaad 89, ang Pulong sa Kaalam.)

• Sumala sa Pulong sa Kaalam, unsa nga mga butang ang dili nato gamiton ngadto sa
atong mga lawas? (Bino o ilimnom nga makahubog, tabako, ug mainit nga mga ilimnom,
ilabi na sa kape ug tsa.)

Balaan nga kasulatan Agi og dugang sa pagtuman sa Pulong sa Kaalam, ang usa ka batan-on nga babaye
makahimo og daghan nga lain nga mga butang aron paghimo sa iyang templo nga
matahum, limpyo, ug putli. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpangita ug
pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 88:124 sa ilang mga kaugalingon.

• Unsa ang gisulti niini nga balaan nga kasulatan kanato mahitungod sa pag-atiman sa
atong mga kaugalingon?

Hangyoa ang usa ka batan-on nga babaye sa pagbasa og kusog sa katapusan nga katunga
niana nga balaan nga kasulatan sugod sa pulong nga pahulay.

Ibutang ang piraso sa tanghaga nga gibutangan og ngalan nga “pahulay” diha sa
papitlanan o karatula.

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang Ginoo nagtambag kanato sa pagpahulay og sayo
og pagbangon og sayo?

• Unsa ang mga kaayohan nga makuha gikan sa husto nga gidugayon sa pagpahulay?
(Ilista ang mga tubag diha sa pisara: Makahimo og labaw nga maayo sa tulunghaan,
labaw nga malipayon, maayo ang bation, adunay dugang kabaskog, labaw nga maayong
tan-awon.)

• Sa unsa nga paagi nga ang sobra nga pagkatulog makadaot?

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pag-abli ngadto sa Doktrina ug mga Pakigsaad
42:41 aron sa pagkaplag sa lain nga paagi nga sila makahimo sa ilang mga kaugalingon
nga labaw nga madanihon. Hatagi og gibug-aton nga ang lawasnon ug limpyo nga
kadungganan mahinungdanon. Idugang ang seksyon nga gibutangan og ngalan nga
“tukma nga pagpanindot sa lawas” ngadto sa tanghaga.

Ipakita ang mga gamiton sa paglimpyo sa lawas. Hatagi og gibug-aton nga ang tanan
labaw nga madaanihon uban sa limpyo nga ngipon, panit, ug buhok. Itudlo nga ang 
lab-as nga kahumot makapadani samtang ang singot ug kabaho sa lawas mahimo nga
makapagil-as. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghuhuna sa ilang buhok,
panit, mga kuko ug mga ngipon ug mohukom sa unsa nga paagi nga sila mahimo nga
mopalambo sa ilang pagpanindot sa hitsura. Isugyot nga sila mopili og usa ka maayo nga
kinaiya sa pagpanindot sa hitsura nga ilang buhaton sulod sa umaabot nga semana.
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Ibutang ang piraso sa tanghaga nga gibutangan og ngalan nga “Pahimsog nga Pagkaon”
diha sa papitlanan o karatula. Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka palid sa papel
ug lapis ug hangyoa sila sa paglista og nagkalainlain nga mga prutas ug mga utanon
kutob sa ilang mahimo sulod sa duha o tulo ka mga gutlo. Unya hangyoa ang batan-on
nga babaye nga adunay kinatas-an nga lista sa pagbasa niini. Himoa nga ang uban nga
batan-on nga mga babaye modugang og bisan unsa nga lahi nga mga matang nga sila
aduna, ug unya ipadugang ang matag usa ngadto sa ilang mga lista sa mga butang nga
wala nila mahunahuna. Siguroha nga ang lista naglakip sa mga prutas nga sitros ug berde
ug dalag nga mga utanon.

• Unsa ang lain nga mga matang sa pagkaon gawas sa mga prutas ug mga utanon ang
atong gikinahanglan matag adlaw? (Mga pan o mga lugas; karne, mga itlog, manok, o
isda; gatas ug uban nga mga produkto sa keso.)

Hatagi og gibug-aton ang nagkalainlain nga mga pagkaon. Sa kasagaran ang pagkaon sa
batan-on nga babaye dili igo tungod kay siya mokaon lamang og pipila ka kinaham nga
mga pagkaon. Tan-awa ang taas nga lista sa mga prutas ug mga utanon nga ilang gilista
ug awhaga sila sa pagsulay og matang nga bag-o.

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagbali sa ilang mga papel ug sulod sa usa
ngadto sa duha ka mga gutlo molista sa mga pagkaon nga sa ilang pagtuo adunay gamay
nga makapahimsog nga sustansya.

• Unsa ang mahimo niini nga mga pagkaon sa inyong panagway ug panglawas?
(Siguroha nga ang tubag usab maglakip og modugang sa timbang.)

Hatagi og gibug-aton nga aron labing maanindot nga tan-awon, sila kinahanglan gayud
nga mokuto o mohunong sa paggamit niini nga mga butang. Isulat diha sa pisara:
“Mohunong sa paggamit sa butang nga maayo alang sa butang nga labaw ka maayo.”

• Unsa nga “butang ang labaw nga maayo” nga atong makuha pinaagi sa paghunong sa
paggamit sa dili masustansya nga pagkaon? (Hatagi og gibug-aton nga husto ang kinaiya
sa pagkaon makaayo sa panit, buhok, mga mata, mga ngipon, ug porma.)

• Kita nasayud nga kita makapakunhod sa timbang pinaagi sa paghunong sa wala
kinahanglana nga pagkaon ug paghimo sa husto nga gidaghanon sa pagpaugnat sa
kusog, apan sa unsa nga paagi nga kita makadugang sa timbang nga dili mokaon sa
daghan nga mga butang nga dili maayo alang kanato?

Kita makapadugang sa timbang pinaagi sa paggamit og maayo nga paghukom ug
pagkaon og daghan sa nagkalainlain nga mga pagkaon nga adunay daghan nga
makapahimsog nga kalori.

Kita naghisgot sa tukma nga pagpanindot sa lawas, pahimsog nga pagkaon, Pulong sa
Kaalam, ug pagpahulay sa husto; apan ang atong batan-on nga babaye (itudlo ang
tanghaga) nagkinahanglan gihapon og lain aron sa paghingpit sa iyang lawasnon nga
pagkatawo.

Ibutang ang katapusan nga seksyon nga gibutangan og ngalan nga “pagpaugnat sa
kusog” diha sa tabla nga papitlanan o karatula.

Ipapilit ang mosunod nga tsart sa puntos o isulat kini diha sa pisara.

Mga Grado sa Kalig-on ug Paglahutay

10 ngadto sa 24 nga nagsunod nga mga ambak—arang-arang
25 ngadto sa 44 nga nagsunodsunod nga mga ambak—maayo
45 ngadto sa 50 nga mga ambak—maayo kaayo

Paghisgot unsa ang nakaplagan sa batan-on nga mga babaye mahitungod sa ilang 
kalig-on ug paglahutay.

Ipakita ang hulagway sa batan-on nga mga babaye nga nagpaugnat og kusog ug
paghisgot sa kamahinungdanon sa aktibo nga pag-apil diha sa mga dula, sayaw,
pagdagan, paglakaw, ug sa uban nga mga kalihokan sa panglawas.

•Ngano nga kita nagkinahanglan og paugnat sa kusog?

• Unsa ang pipila ka makalingaw nga mga paagi sa pag-angkon og igo nga pagpaugnat
sa kusog?
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Agi og dugang sa daghan nga kalihokan sa panglawas, pormal nga mga pagpaugnat 
sa kasagaran makatabang kanato sa paglig-on sa atong mga kusog o paglig-on sa usa 
ka bahin sa lawas. Sila usab makatabang sa paggamit sa mga kalori nga atong gikaon.
Isugyot nga ang matag batan-on nga babaye mopili og usa ka pagpaugnat sa kusog o
kalihokan nga siya mibati nga makaayo kaniya ug maglaraw sa paghimo niana nga
pagpaugnat o kalihokan sa umaabut nga semana.

Hatagi og gibug-aton nga ang lawasnon nga pagkaangay sumpay ngadto sa
pagkamasangputon diha sa matag adlaw nga kinabuhi.

Husto nga Pag-atiman sa Atong mga Lawas Modala og Daghan nga mga Ganti

Panaghisgutan • Unsa nga mga ganti ang moabut gikan sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga atong
gihisgutan? (Kalagmitan nga mga tubag: labaw nga maayo nga panglawas, labaw nga
maayo nga panagway sa kaugalingon, labaw nga kalagsik, labaw nga katahum sa hitsura,
labaw nga malipayon nga pagbati.) Awhaga ang matag batan-on nga babaye sa
paghingalan sa dili mokubos sa usa ka butang.

• Kini ba nga mga butang takus alang sa pagsakripisyo?

Kita nakahimo og usa ka laraw sa pag-atiman sa labing maayo nga paagi sa atong bililhon
nga lawasnon nga mga templo. Kita kinahanglan gayud mobuhat niini nga laraw sa
kanunay hangtud ang maayo nga mga kinaiya mahimo nga naandan. (Pagkuha og usa ka
seksyon sa tanghaga.) Ang atong mga lawas dili makalihok sa labing maayo o makita nga
labing matahum gawas kon ang matag bahin sa laraw gisunod. (Ibalik ang piraso ngadto
sa iyang dapit.)

Si Elder Delbert L. Stapley miingon: “Adunay duol nga relasyon tali sa lawasnon nga
kahimsog ug espirituhanon nga kalamboan. . . . Kon ang lawasnon nga kahimsog sa usa
ka tawo mokunhod pinaagi sa pagsupak sa walay katapusan nga mga balaod sa Dios,
espirituhanon nga kalamboan usab mapugngan” (sa Taho sa Komperensya, Okt. 1967, 
p. 74; o Improvement Era, Dis. 1967, p. 77).

Paggamit sa Leksyon

Ipamatuod ang kamahinungdanon sa husto nga pag-atiman alang sa atong yutan-on nga
mga lawas ug awhaga ang matag batan-on nga babaye sa pagbuhat og pipila ka butang
niini nga semana sa pagpalambo sa iyang pag-atiman sa iyang lawas.

Pagpamatuod sa
magtutudlo
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Pahimsog nga Pagkaon ug 
ang Pulong sa Kaalam

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut ug maninguha sa pagbansay sa sukaranan
nga mga baruganan sa pahimsong nga pagkaon nga nalakip diha sa Pulong sa Kaalam.

PAGPANGANDAM 1. Pagputos og ubay-ubay nga pahimsong nga mga pagkaon, ingon nga gasa, sama sa
bisan unsa nga prutas, utanon, tibuok lugas, pinagahi nga itlog, o keso. Buhata usab
kini ngadto sa pipila ka mga pagkaon nga walay kalori, sama sa karmelitos, “softdrink”,
hiniwa nga mga patatas, mga kalamay, o mga sopas. Ibutang kining tanan nga mga
gasa diha sa usa ka dako nga papel nga bulsita aron ang matag batan-on nga babaye 
sa klase mahimo nga mopili og usa.

2. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Ipakita sa klase ang bulsita nga papel nga gipustan sa mga butang ingon nga gasa. Tuguti
ang matag batan-on nga babaye sa pagpili og usa ka gasa gikan sa bulsita ug ablihi kini.

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpasabut hain sa mga gasa ang labing
maayo alang kanila. Unya himoa nga sila mohunahuna sa unsa nga paagi kita makakuha
og kaayohan pinaagi sa pagkaon og pahimsog nga mga pagkaon.

Isugyot ngadto sa batan-on nga mga babaye nga sila aduna sa ilang gawasnon nga
kabubut-on sa pagpili sa mga pagkaon nga ilang kan-on, ug kon sila mopili sa husto nga
mga pagkaon, sila magantihan uban sa maayo nga panglawas.

Adunay Espirituhanon nga mga Katarungan alang sa Pagpalambo sa Maayo nga
Panglawas

Sugilanon Basaha ang mosunod nga sugilanon ni Daniel ug ni Hari Nebukadnesar:

Sa mga adlaw ni Hari Nebukadnesar sa Babelonya, ang mga katawhan sa Gingharian ni
Judah gibihag. Si Daniel usa ka batan-on nga prinsipe kinsa, uban sa bantugan nga batan-
on nga mga lalaki, gidala ngadto sa palasyo aron tudloan sa kinaadman ug pinulongan sa
mga taga-Chaldea. Sa diha nga siya gihatagan og pagkaon nga gisugo sa Ginoo ngadto 
sa mga Judeo nga dili kan-on, siya mihangyo sa labaw nga opisyal sa palasyo sa paghatag
kaniya ug sa iyang mga kauban og pagkaon nga gitugot kanila nga kan-on. Ang labaw
nga opisyal naghunahuna nga ang paghatag niini nga hangyo makapahimo sa hari sa
pagsilot kaniya. Apan si Daniel nakahimo sa pagdani kaniya sa pagtugot kanila sa
pagkaon sa ilang kaugalingon nga pagkaon sulod sa napulo ka mga adlaw.

Human sa napulo ka mga adlaw, si Daniel ug ang iyang mga kauban nakita nga labaw 
nga mahimsog kay niadto kinsa mikaon sa pagkaon sa mga taga-Chaldea. Ang labaw nga
sulugoon mihatag kanila sa ilang kaugalingon nga pagkaon sulod sa sunod nga tulo ka mga
tuig. Sa pagkatapos niana nga panahon, ang hari misulay kanila. Sila labaw nga maalamon
kay sa tanan nga mga salamangkero ug mga tigpanagna sa hari. (Tan-awa sa Daniel 1.)

Ipasabut nga walay balaod nga yutan-on lamang o temporal. Ang matag balaod adunay
usa ka espirituhanon nga kalabutan. Ang atong mga lawas mao ang gasa gikan sa Dios.
Siya nakaila kanato, ug siya nasayud unsa ang atong gikinahanglan. Siya mihatag kanato
og mga sumbanan alang sa mga butang nga makapalig-on sa atong mga lawas, ug
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pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon ug pagkamasulundon ngadto niadto nga mga
sumbanan, kita makaani sa espirituhanon nga mga kaayohan ug mga panalangin.

Panaghisgutan • Unsa ang atong itawag sa mga sumbanan nga gihimo sa Ginoo alang sa pag-atiman 
sa atong mga lawas? (Ang Pulong sa Kaalam.)

• Ngano nga mahinungdanon alang kanato ang pagsunod niini nga balaod?

Ipabasa pagkusog sa usa ka batan-on nga babaye ang 1 Mga Taga-Corinto 3:16–17 ug 1
Mga Taga-Corinto 6:19–20. Paghisgot niining duha ka balaan nga mga kasulatan uban 
sa klase. Ipangutana kanila ngano nga si Pablo mitawag sa atong mortal nga lawas nga
usa ka templo. Ipahisgot kanila ngano nga mahinungdanon ang pagpanalipod sa atong
mortal nga mga lawas ug unsaon nato pagbuhat niini.

Panaghisgutan Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagsulti kaninyo unsa nga mga pundok sa pagkaon
nga gituohan sa mga batid sa pagkaon nga atong gikinahanglan matag adlaw.

Bahina ang pisara ngadto sa tinag-upat, ug ibutang ang mga tubag sa batan-on nga mga
babaye diha sa tunga-tunga sa wala nga bahin sa pisara ubos sa ulohan “Mga Pagkaon
nga Hingpit sa Sustansya.”

Kini nga mga tubag pagagamiton unya diha sa leksyon aron itandi uban sa mga pagkaon
nga gitambag kanato diha sa Pulong sa Kaalam. Siguroha nga ang tubag naglakip unsa
ang nakita sa ubos sa ulohan. (Tan-awa ang gihulagway nga pangpisara nga panig-
ingnan sa katapusan sa leksyon.)

Pangutan-a ang batan-on nga mga babaye unsa ang sayop sa mga pagkaon sa mosunod
nga batan-on nga mga babaye:

1. Si Tina mibati nga ang pamahaw wala kinahanglana ug makapatambok. Sa pag-abut 
sa tingpaniudto siya gisaput og nagmugtok, ug siya dili makatarung sa iyang trabaho.

2. Si Sue mibati nga sobra ang iyang timbang ug mihukom sa hinanaling pagpugong sa
pagkaon. Siya mikaon lamang og mga karmelitos aron paghatag kaniya og dali nga
kabaskog. Siya nasakit pag-ayo human lamang sa tulo ka mga adlaw.

3. Si Chris mihukom nga mokaon lamang og linugaw ug tibuok pan tungod kay siya
nakadungog niini nga maayo kaayo alang sa lawas.

4. Si Dianne buot moapil sa grupo; busa, bisan siya adunay sakit nga dyabitis ug anaa 
sa pagpugong sa pagkaon nga adunay asukal, siya miapil sa iyang mga higala matag
adlaw sa pagkaon og karmelitos, ice cream, ug uban nga mga tam-is.

Panaghisgutan Paghisgot uban sa batan-on nga mga babaye pila ang bili sa ilang maayo nga panglawas.

• Unsa ang inyong bation kon kamo masakit ug mapugos sa paghigda sulod sa taas nga
panahon?

• Ngano nga dili mahimo ang pagbutang og bili sa maayo nga panglawas?

• Kon ang inyong kahimsog mawala, mahinungdanon pa ba kon pila ang inyong salapi?

• Makatandi ba kamo sa maayo nga panglawas uban sa bisan unsa nga materyal nga
panalangin, sama sa usa ka dako nga balay, usa ka mahalon nga kotse, usa ka bakasyon 
sa lain nga dapit, o usa ka matahum nga mga saput?

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong lawasnon nga kahimsog makaapekto sa inyong
espirituhanon nga kahimsog?

Ipasabut nga ang atong mga lawas mao ang gasa gikan sa Dios ug balay sa atong
langitnon nga mga espiritu. Ang atong yutan-on nga lawas adunay epekto sa espiritu nga
nagpuyo niini. Ang atong maayo nga lawasnon nga kahimsog mahal og bililhon kaayo
nga kini kinahanglan atimanon ug bantayan pag-ayo aron kita makaamgo sa atong dako
nga kalagmitan ingon nga anak nga mga babaye sa Dios.

Ang Pulong sa Kaalam Naglakip sa mga Sumbanan alang sa Maayo nga Lawasnon ug
Espirituhanon nga Kahimsog

Balaan nga kasulatan Hangyoa ang matag batan-on nga babaye sa pag-pakli ngadto sa seksyon 89 sa Doktrina
ug mga Pakigsaad ug mobasa sa pasiuna nga pamahayag. Paghisgot sa kaagi ug katuyoan
sa seksyon samtang sila motubag niini nga pagsulti.
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Hangyoa ang usa aka batan-on nga babaye sa pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
89:1–2. Hunahunaa ngadto kang kinsa ug sa unsa nga paagi ang Pulong sa Kaalam
gisulat. Ipahimo sa mga batan-on nga mga babaye ang paghisgot ngano nga sila mibati
nga ang Ginoo nagpakabana sa temporal nga kaluwasan sa mga Santos.

Kinutlo Aron sa pagsiguro nga ang batan-on nga mga babaye masayud nga ang Pulong sa 
Kaalam usa ka nagbugkos nga sugo alang kanato karon, basaha ang mosunod:

“Ang katarungan nga walay pagduhaduha ngano nga ang Pulong sa Kaalam gihatag—
dili ingon nga ‘sugo o sa pagpugong’ tungod kay niana nga panahon, bisag gamay lang,
kon kini gihatag pa ingon nga usa ka sugo kini nakadala unta sa matag tawo, nga naanad
sa paggamit niini nga makadaot nga mga butang, ubos sa panghiramaut: busa ang Ginoo
nagmaloloy-on ug mihatag kanila og higayon sa pagbuntog, sa dili pa Siya modala kanila
ubos sa balaod. Sa wala madugay, kini gipahibalo pinasikad niini nga katarungan, ni
Presidente Bringham Young, nga ang Pulong sa Kaalam usa ka pagpadayag ug usa ka
sugo sa Ginoo. Ako nagtinguha sa paghisgot niana nga kamatuoran, tungod kay ako dili
buot nga kamo mohunahuna nga kita dili ubos sa pagpugong. Kita dili buot nga anaa
ubos sa panghimaraut” (Joseph F. Smith, sa Taho sa Komperensya, Okt., 1913, p. 14).

Hangyoa ang usa ka batan-on nga babaye sa pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89:3.
Paghisgot sa hugpong sa mga pulong “gipahiangay ngadto sa katakus sa maluyahon, ug
sa labing maluyahon sa tanan nga mga santos.” Kinsa ang nalakip niini?

Ipabasa sa lain nga batan-on nga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89:4.

Isulti sa mga batan-on nga mga babaye nga ang Ginoo, sa iyang pagpakabana alang
kanato, nagpahimangno kanato nga ang mga tawo naninguha nga makakat-on gikan sa
atong mga kahuyang.

Hangyoa sila sa pagsugyot unsa nga mga “dautan ug mga laraw . . . nga anaa sa mga
kasingkasing sa maliputon nga mga tawo.”

Ipahunahuna kanila nga sa unsa nga paagi nga ang pahibalo diha sa magasin, telebisyon,
ug uban nga medya nagpasundayag sa panabako ug pag-inom.

Sultihi ang batan-on nga mga babaye nga ang sunod nga lima ka mga bersikulo mahimo
nga tawgon nga mga pahimangno diha sa Pulong sa Kaalam. Hangyoa sila sa
pagpaminaw sa mga butang nga dili maayo alang sa lawas samtang kini nga mga
bersikulo gibasa.

Isulat ang Dili alang sa Lawas diha sa ibabaw sa wala nga dapit sa pisara.

Ipabasa sa usa ka batan-on nga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 85:5–9.

Uban sa tabang sa batan-on nga mga babaye, ilista ang mga butang nga dili nato gamiton
ngadto sa atong mga lawas. (Tan-awa ang pangpisara nga panig-ingnan diha sa
katapusan sa leksyon.)

Kon ang tubag sa batan-on nga mga babaye “mainit nga mga ilimnom,” basaha ang
mosunod nga mga pulong ni Propeta Joseph Smith nga gihatag sa Hulyo 1833, paglabay
sa lima ka mga bulan ang pagpadayag nadawat. Kini makatabang kanila nga masayud
nga ang tsa ug kape init nga mga ilimnom nga gihisgutan diha sa Pulong sa Kaalam.

“ ‘Ako nakasabut nga ang pipila ka mga tawo naghatag og katarungan sa ilang mga
kaugalingon sa paggamit sa tsa ug kape, tungod kay ang Ginoo miingon lamang nga 
“init nga mga ilimnom” diha sa pagpadayag sa Pulong sa Kaalam. . . . 

“ ‘[Tsa ug kape] mao ang gipasabut sa Ginoo sa diha nga Siya miingon nga “init nga mga
ilimnom” ’ “ (Joseph Smith, ingon nga gikutlo pinaagi ni Joel M. Johnson, A Voice from the
Mountains [Dakbayan sa Salt Lake: Juvenile Instructor Office, 1881], p. 12).

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna unsa ang gipamatud-an sa
siyensya ug sa medisina karong bag-o sa pagpanabako, pag-inom, ug sa tsa ug kape.
Hangyoa sila sa pagsulti kutob sa mahimo sa piho nga mga paagi nga kining mga
butanga napamatud-an nga makadaut sa atong panglawas. Mga tubag kinahanglan
molakip sa taas nga porsinto sa kanser; dyabitis; kasingkasing, baga, ug sakit sa atay; 
ug kadaot ngadto sa wala matawo nga batang masuso.

Balaan nga kasulatan
ug pangpisara nga
panaghisgutan

Balaan nga kasulatan
nga panaghisgutan
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Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpaminaw pag-ayo ngadto sa sunod nga
walo ka mga bersikulo alang sa mga butang nga maayo alang kanato.

Isulat ang Pagagamiton diha sa ibabaw sa pisara sa ikatulo nga seksyon.

Hangyoa ang usa ka batan-on nga babaye sa pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
89:10–17.

Uban sa panabang sa batan-on nga mga babaye, ilista ubos sa ulohan ang maayo nga mga
pagkaon nga gitambag sa Ginoo nga atong kan-on. Basaha pag-usab ang balaan nga mga
kasulatan kon gikinahanglan. (Tan-awa ang pangpisara nga panig-ingnan sa katapusan
sa leksyon.)

Itudlo sa batan-on nga mga babaye ang pagkaon nga may sustansya nga gilista pag-una
diha sa pisara, ug itandi kini uban sa mga pagkaon nga pagagamiton diha sa Pulong sa
Kaalam. Ipakita nga ang duha ka mga lista managsama.

Itudlo sa unsa nga paagi nga ang mga pagkaon nga gilista diha sa Pulong sa Kaalam
nakatagbaw sa mga sumbanan karon alang sa nag-una nga maayong pahimsog nga mga
pagkaon. (Sila managsama.)

Paghisgot sa mga gipasabut sa mga pulong nga gigamit diha sa bersikulo 11: “diha sa
panahon niini; kining tanan pagagamiton uban sa kaalam ug pagpasalamat.”

Isulat diha sa ibabaw sa pisara sa layo nga tuong dapit ang Mga Saad Kon Magmasulundon.
Paghangyo og lain nga batan-on nga babaye sa pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
89:18–21. Uban sa tabang sa batan-on nga mga babaye, ilista ang gisaad nga mga ganti
tungod sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam. Basaha pag-usab ang balaan nga mga
kasulatan kon gikinahanglan. (Tan-awa ang pangpisara nga panig-ingnan diha sa
katapusan sa leksyon.

• Unsa nga espirituhanon nga mga panalangin ang gisaad kon kita motuman niini 
nga balaod?

• Unsa ang gipasabut sa Ginoo sa gitago nga mga bahandi sa kahibalo?

• Sa unsa nga paagi nga kamo labaw nga makahimo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa
paghupot niini nga balaod?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagtuman niini nga balaod karon makatabang kaninyo nga
labaw nga mahiduol ngadto sa inyong Langitnong Amahan?

Isulti sa batan-on nga mga babaye nga ang atong Amahan sa Langit usa ka mabination ug
mapailubon nga amahan. Siya naghigugma kanato pag-ayo, ug kon kita dili mohupot sa
iyang mga sugo, siya dili makahatag kanato og saad, ug ang mga panalangin nga ato unta
nga maangkon mawala.

Panapos

Balaan nga kasulatan Ipabasa sa usa ka batan-on nga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 29:34–35.

Bisan pa og daghan sa mga sugo sa Dios makatandog sa atong temporal nga mga
kinabuhi, sila gihatag alang sa piho nga katuyoan sa pagpauswag sa atong espirituhanon
nga pagkatawo. Pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa iyang mga sugo, kita
makaangkon og temporal nga kalipay ingon usab sa esprituhanon nga mga panalangin.

Paggamit sa Leksyon

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna sa walay katapusan nga
kahimtang sa espiritu nga nagpuyo sa ilang mga lawas. Awhaga sila sa pagsiguro nga ang
ilang mga espiritu adunay hayahay, lig-on nga mga panimalay nga kapuy-an aron sila
molambo ug mouswag nga dito sa kinutuban sa ilang kasarang ug makaamgo sa labing
mahinungdanon nga saad sa tanan—ang celestial nga kinabuhi.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Balaan nga kasulatan
ug pangpisara nga
panaghisgutan
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DILI ALANG SA LAWAS

1. Tabako
2. Isog nga mga ilimnon

(alkohol)
3. Init nga mga ilimnon

(kape ug tsa)

Mga PAGKAON NGA
Hingpit sa SUSTANSYA

1. Protina nga mga
pagkaon sama sa karne,
isda, manok, mga itlog

2. Mga prutas ug mga
utanon

3. Gatas ug mga produkto
sa gatas

4. Mga produkto sa lugas
sama sa pan ug siryal

PAGAGAMITON

1. Mga hilba (mga tanom
ug mga utanon)

2. Mga prutas
3. Mga karne ug manok 

(gamiton sa ginagmay)
4. Tanan nga mga lugas, 

ilabi na sa trigo

MGA SAAD KON
MAGMASULUNDON

1. Kahinsog
2. Kaalam
3. Mga bahandi sa

kahibalo—tinago nga mga
bahandi

4. Kalig-on
5. Panalipod gikan sa

tiglaglag nga mga anghel

Pangpisara nga
panig-ingnan



195

Pag-abuso sa Drugas

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makaila sa mga sangputanan sa pag-abuso sa drugas
diha sa lawas ug sa espiritu.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og lapis alang sa matag batan-on nga babaye.

2. Mahimong sundon o dili: Pag-andam og kopya sa listahan diha sa Pasiuna alang sa
matag batan-on nga babaye.

3. Mahimong sundon o dili: Pag-andam og usa ka karatula nga naglakip sa kahulugan 
sa pag-abuso sa drugas ingon nga gihatag diha sa Pasiuna.

4. Mahimong sundon o dili: Pag-andam og usa ka karatula niini nga mga pulong gikan sa
1 Mga Taga-Corinto 3:17: “Kay ang templo sa Dios balaan, diin nga templo mao kamo.”

5. Pagtudlo og mga sakop sa paghisgot ngano ang mga katarungan sa pag-abuso sa
drugas dili makatarunganon, ginamit ang mga kagamitan diha sa leksyon o ilang
kaugalingon nga mga hunahuna (tan-awa ang ikaduha nga seksyon sa leksyon).

6. Pagtudlo og batan-on nga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA
LEKSYON Pasiuna

Hatagi ang matag batan-on nga mga babaye og lapis ug usa ka kopya sa listahan sa ubos.
Hangyoa sila sa pag-ila niadto nga mga butang nga mga drugas o adunay drugas pinaagi
sa pagbutang og tsek sunod kanila.

Listahan
_____ marijuana
_____ tabako
_____ caffeine
_____ LSD
_____ cocaine
_____ crack
_____ alkohol
_____ heroin
_____ barbiturates
_____ amphetamines
_____ pildoras sa pagpaniwang

Panaghisgutan Human sa usa o duha ka gutlo, paghisgot sa mga butang diha sa listahan magkomentaryo
usab sa uban nga imong gipili. Sultihi ang batan-on nga mga babaye nga ang tanan niini
nga mga butang, agi og dugang sa daghan nga mga butang nga wala malista, mga drugas
o adunay mga drugas. Itudlo nga kini nga mga drugas lahi gikan sa usa sa daghan nga
mga paagi. Ang uban nga makapaluya (sila makapaluya sa mga kalikohan sa lawas), ang
uban mga makapalagsik (sila mopalagsik sa kalikohan sa lawas), ug ang uban labaw nga
makadaot kay sa uban. Apan silang tanan makapahimo og bisyo o maulipon niini.

Leksyon
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Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpatin-aw unsa ang pag-abuso sa drugas.
Paghisgot sa ilang tanan nga mga ideya. Itudlo nga ang kadaghanan sa mga drugas
mapuslanon nga mga medisina alang sa pagpanambal sa mga sakit. Apan ang pag-abuso
sa drugas mao “ ang naghingapin nga dili pagpanambal nga paggamit sa mga drugas
tungod sa mga kausaban nga ilang mahimo diha sa pamalatian, panghunahuna, o
kinaiya”(Ira W. Hillyard, “Drug Abuse: It Starts in the Medicine Cabinet,” Ensign, Abr.
1977, p. 42). Ipakita ang karatula ug paghisgot niini nga katin-awan sa pag-abuso sa
drugas. Ilakip ug hatagi og gibug-aton ang ideya nga ang dili husto nga paggamit sa mga
medisina nga walay reseta o adunay reseta usa usab ka pag-abuso sa drugas. Hangyoa
ang batan-on nga mga babaye sa paghinumdom sa katin-awan diha sa hunahuna
samtang magpadayon ang leksyon.

Ang Pag-abuso sa Drugas Dili Kahatagan og Kaangayan

Itudlo nga bisan og kadaghanan sa mga tawo nakasabut sa mga kakuyaw sa pag-abuso 
sa drugas, ang suliran nagkaylap. Ang mga batan-on ug tigulang mibati sa nagkadugang
nga panghulhog sa pagbuhat unsa ang gibuhat sa ilang nga higala ug pag-eksperimento
sa mga drugas. Tungod niini nga nagkagrabe ug nagkadugang nga suliran, kita
kinahanglan mosabut ngano nga kini nahitabo ug maninguha sa pagpakigbatok niini.

Si Elder Marvin J. Ashton nangutana, “Unsa ang mga hinungdan sa usa ka malig-on,
mahigugmaon, malagsik nga batan-on sa pagtugot og usa ka kemikal nga momando sa
iyang kinaiya?’ (sa Taho sa Komeprensya, Abr. 1971, p. 13; o Ensign, Hunyo 1971, p. 30).
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagsugyot og mga katarungan ngano nga ang mga
batan-on malambigit sa mga drugas. Ilista ang ilang mga sugyot diha sa pisara ug
paghisgot kanila, nag-awhag kanila sa pagpasabut sa ilang mga hunahuna. Niini nga
bahin sa leksyon, ayaw hisguti ngano nga kini nga mga katarungan sa paggamit sa mga
drugas dili makatarunganon. Kini nga panaghisgutan moabut unya diha sa leksyon.
Uban sa mga katarungan mahimo nga maglakip sa pagpamugos sa higala, paglingkawas,
pagkawalay buot, pagkaadunay panahon, ug pagdani sa mga propraganda.

Kini nga mga ideya mahisgutan pag-ayo diha sa mga pamahayag nga mosunod. Hangyoa
ang mga sakop sa klase sa pagbasa kanila, magdugang ngadto kanila kon ikaw buot.

1. Pagpamugos sa higala. Nga madawat sa uban maingon og mahinungdanon. Kadto nga
kinsa gipugos sa mga higala sa pagsulay sa mga drugas mahimong mobuhat sa ingon
aron makaangkon o makapadayon nga madawat sa uban o mabantug.

2. Paglingkawas. Ang uban nga mga tawo mobati nga ang ilang mga suliran ug kalisud 
dili na maantus. Sila maninguha sa paglinagkawas gikan kanila pinaagi sa mga drugas
nga makapakunhod sa pagkaamgo o mohatag og pagdasig nga mohimo og usa ka dili
molungtad nga pagbati sa pagkatawo.

3. Pagkawalay buot. Mga pagbati sa pagkamaukiton, kalaay, o pagsukol mao ang
hinungdan sa paggamit sa mga drugas sa uban nga mga tawo. Sila tingali nangita nga
makaapil og mga kalihokan, aksyon, ug kakulbahinam. Ang mga batan-on tingali usab
usahay nagtuo nga sila makita nga labaw nga hingkod kay sa ilang hitsura kon sila
mobuhat sa mga butang nga ilang gituohan nga alang sa mga “hamtong.”

4. Pagkaadunay panahon. Tungod sa dili subay sa balaod nga pamatigayon sa drugas ug
tungod sa kusog nga kalamboan sa bag-o nga mga drugas, makadaot nga mga drugas
nagkadaghan. Kini ug uban nga mga kahimtang mao ang hinungdan nga sayon
makuha ang mga drugas. Kining sayon nga pagkuha sa mga drugas makahimo usab
nga ang ilang kagamitan ingon og labaw nga madawat ngadto sa uban nga mga tawo.

5. Pagdani sa propaganda. Ang mga propaganda sa ambongan, masaligon, mauswagon,
himsog nga mga tawo makahimo sa wala kinahanglana nga mga produkto nga
madanihon. Mga paagi sa panghaylo sa propaganda usahay makapadani ug makahimo
niini nga mga produkto ingon og madawat.

Panaghisgutan Human sa paghisgot ngano nga ang mga tawo mogamit sa mga drugas sa dili angay nga
paagi, itudlo ngadto sa mga butang diha sa pisara ug hangyoa ang batan-on nga mga
babaye ngano nga ang mga katarungan nga gilista dili makatarunganon ug dili mohatag
og kaangayan sa pag-abuso sa drugas.

Pangpisara nga
panaghisgutan

Pagtudlo sa
magtutudlo

Kinutlo, mahimong
sundon o dili nga
karatula, ug
panaghisgutan
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Kon ikaw nakahangyo og una ni bisan kinsa diha sa mga sakop sa klase sa paghisgot
ngano nga ang mga katarungan sa pag-abuso sa drugas dili makatarunganon, pinasikad
sa mga kagamitan diha sa leksyon o sa lain nga mga ideya, ipasulti kanila ang ilang 
mga ideya niini nga panahon. Kon wala, hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa 
sa mosunod nga mga pamahayag:

1. Pamugos sa higala. Kita kinahanglan mopalambo sa kinaugalingon nga mga pagtuo
mahitungod sa mga butang nga matarung ug sayop nga sayo pa diha sa atong mga
kinabuhi. Samtang adunay mga higala kinsa moaghat kanato sa pagbuhat sa matarung,
usab adunay mga higala kinsa mobuhat sa matarung kansang mga panig-ingnan
mahimo nga atong sundon. Sa labing maayo, kita kinahanglan usa niadtong kinsa
mohimo sa ilang kaugalingon nga matarung nga agianan ug moawhag sa uban sa
pagsunod, kay sa mahilakip niadtong kinsa mahuyang nga magpadala ngadto sa mga
pagpamugos pagbuhat sa sayop. Kita labing makatabang sa mga nag-abuso sa drugas
pinaagi sa “pagpakita og usa ka panig-ingnan sa lig-on, himsog, Kristohanon nga
pagpuyo.” Kita makapakita diha sa atong matag adlaw nga mga kinabuhi sa “mga 
ganti sa matarung nga pagpuyo, sama sa maayong panglawas, kalipay, kalinaw, ug
kalampusan” (Victor L. Brown, Jr., “Q and A”, New Era, Mayo 1971, p. 33).

2. Paglingkawas. Ang mga kalisud ug mga kinahanglanon sa kasinatian sa kinabuhi mga
tinuod. Ang tanan nagkinahanglan nga makapalingkawas o adunay kausaban matag
karon ug unya, apan diha sa madawat nga mga pamaagi. Kini nga pagpalingkawas
moabut pinaagi sa pagpakigsulti sa mga suliran uban sa banay, mga higala, mga
pangulo ug magtutudlo sa Simbahan, o propesyonal nga mga magtatambag. Ang
kausaban mahimo nga himoon sa maayo nga kaliwangan—mga dula ug kultural nga
mga kalihokan, mamugnaon nga mga kalingawan, mga bakasyon, pahulay, ug pag-
alagad sa uban. Kini nga mga matang sa kalingawan mahimo nga dili lamang usa ka
pagpalingkawas gikan sa mga pagpamugos, apan usab makatabang ngadto sa atong
pagkabililhon. Kita kinahanglan maglikay sa paggamit ug pag-abuso sa alkohol ug mga
drugas ingon nga mga paagi sa paglingkawas gikan sa atong kaakohan sa paglihok
alang sa atong mga kaugalingon.

3. Pagkawalay buot. Ang paagi sa pagtubo ug pagkat-on mao ang usa ka butang nga kitang
tanan makasinati. Kini nga kinaiyanhon nga paagi ingon og mosangput diha sa
kasaypanan samtang naglakaw ang panahon. Bisan pa niana, ang pagtubo ug pagkat-
on mahimo nga matagad pinaagi sa maayo nga paghukom ug pagpugong sa
kaugalingon diha sa tanan niya nga mga hugna. Pagkaalaot nga ang uban nga
“mapugsanon nga batan-on nga mga [tawo] . . . nangita og mga kahinam sa paglamas
niadtong naghigwaos nga mga tuig sa pagtubo og pagkahingkod. Nga nakadungog 
sa ‘paukyab’ sa drugas apan adunay gamay o walay pagsabut sa mga kakuyaw nga
nahilakip, ang uban niini nga mga batan-on nahilakip—sa tinuyo nga paagi o usahay
bisan sa wala damha nga panghitabo—uban sa makadaot nga mga drugas”(Hillyard,
“Drug Abuse,” p. 41).

4. Pagkaadunay panahon. Ang pagkaadunay panahon sa pipila ka butang wala magpasabut
nga kini maayo o nga kita kinahanglan nga moambit niini. Kita kinahanglan gayud
mopalambo sa kinaugalingon nga mga kalig-on sa pagpanalipod sa atong mga
kaugalingon gikan niini diha sa katilingban nga aduna, apan dili maingon nga
tilinguhaon. “Sa pagkatinuod ang pagkaanaa sa bag-o ug labaw nga isog ug
makahubog nga mga drugas sa labaw nga gidaghanon mao ang hinungdan [diha sa
ilang nagkadugang nga paggamit]. . . . Kini nga mga drugas dali kaayo nga milusot
ngadto sa dakong agianan matag adlaw nga paggamit, ug ang ilang kagamitan ingon
og usa ka tukod sa pagtabang sa mga tawo bisan sa gagmay nga mga pagsulay sa
matag adlaw nga kinabuhi nahimo nga sa tanan kasagaran kaayo (Hillyard, “Drug 
and Abuse,” p. 42).

5. Pagdani sa propaganda. Samtang ang propaganda nagsangkap og kasayuran, kini
kanunay nga mopahiwi, modala, o mopahibalo sa dili hingpit. Ang uban nga
propaganda nagsaad nga ang mga drugas makaayo sa bisan unsa nga sakit. Kita
kinahanglan adunay igong kasayuran aron kita makagamit og maayo nga paghukom
sa pagtimbang-timbang sa mga propaganda. Kon kita dili magmabinantayon, kita
mahimo nga “maandam sa paghunahuna sa mga drugas ingon nga usa ka naandan,
dihadiha nga tambal alang sa bisan unsa nga makahatag kanato og sakit o makahimo
kanato nga dili malipayon” (Hillyard, Drug and Abuse,” p. 42).

Mahimong sundon o
dili nga pagpaila sa
sakop sa klase
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Ipasabut nga kay sa madala sa mga katarungan nga ingon og mohatag og kaangayan 
sa paggamit sa mga drugas sa dili husto nga paagi, kinahanglan atong iponon ang
kahibalo uban sa kaalam sa paglig-on sa atong mga kaugalingon batok sa kahuyang 
ug panglimbong.

Kinutlo “Ang mga drugas ug alkohol ingon og piho nga modani dinhi sa atong kaliwatan, bisan
pa og sila gigamit sa katawhan diha sa nagkalainlain nga mga matang ug alang sa
nagkalainlain nga mga katarungan sukad sa sinugdanan sa panahon. Sa kanunay sila
misaad og kalingkawasan. Sa kanunay sila namakak” (E. Brent Frazier, “Drugs: Why 
Do Kids Start? How can You Help?” Ensign, Ago. 1975, p. 67).

Kita Kinahanglan Makasabut sa Mga Sangputanan sa Pag-abuso sa Drugas.

Ipasabut nga ang gitugot nga mga drugas, gipangalagad pinaagi o makuha pinaagi sa usa
ka doktor, sa kanunay mahinungdanon ngadto sa maayo nga panglawas ug pagkatawo.
Bisan pa niana, kon gamiton supak ngadto o walay pagtugot sa doktor, sila mahimo nga
makadaot. Ang uban nga mga drugas, lakip sa walay reseta nga mga drugas, giinom sa
sayop nga mga katarungan, makadaot ngadto sa lawas ug sa espiritu.

Panaghisgutan • Unsa ang pipila ka lawasnon ug espirituhanon nga mga sangputan sa pag-abuso sa
drugas?

Hatagi og gibug-aton ang hunahuna nga kadto kinsa mogamit sa mao nga mga drugas 
sa kasagaran nasayud sa ilang pagbuhat niini, naghatag og katarungan nga sila adunay
katungod sa paghimo unsa ang ilang gipili, nga sila kahatagan og kaangayan alang sa
mga katarungan nga ang uban mohimong makasabut o dili makasabut, nga ang mga
butang dili makadaot, ug kasagaran ang mga sangputanan dili grabe o dili igsapayan.
Kini ug ang uban nga walay kapuslanan nga mga pangatarungan mosangput diha sa
alaot nga paghukom sa paggamit sa mga drugas sa dili husto nga paagi. Ang mao nga
paghukom—bisan sa pag-eksperimento—makadaut dili lamang ngadto sa usa ka tawo
apan usab ngadto sa uban libut kaniya. Ang paggamit sa makadaut nga mga drugas dili
usa ka tagsatagsa o kinaugalingon nga butang; kini dili kalikayan nga makaapekto sa 
mga kinabuhi sa uban kinsa sa kasagaran walay alamag, ug kini mosangput sa wala
kinahanglana nga kaguol. Ang pag-abuso sa drugas mao ang makapahadlok ug walay
pagtagad nga pagdapit ngadto sa dagko nga nga mga kalisdanan, daghan nga mga
kaguol, ug tingali gani katalagman.

Ang mosunod nga mga pagtuon sa hitabo tinuod nga mga asoy sa mga batan-on kinsa
miapil sa pag-abuso sa drugas. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa kanila og
kusog. Dayon paghisgoti sa uban nga mga detalya sa matag hitabo aron sa pagtabang sa
batan-on nga mga babaye nga makasabut sa dautan nga mga sangputanan sa dili husto
nga paggamit sa mga drugas.

Pagtuon sa hitabo Si Jim usa ka aktibo nga pari nga Santos sa Ulahing adlaw. Siya usab anaa sa pundok sa
magdudula sa potbol sa sekondarya. Ang uban nga mga sakop sa pundok sa magdudula
magpundok sa katapusan sa semana sa pag-inom og beer ug pagtabako og marijuana, ug
si Jim mihukom sa pag-apil kanila. Siya naghunahuna nga siya dili moinom ug motabako;
siya maglingawlingaw lamang uban sa iyang mga higala. Siya nasayud, bisan pa niana,
nga ang iyang mga ginikanan modumili kon sila masayud asa siya paingon. Sa kadugayan
siya nadala sa pagpamugos sa higala ug misugod sa pag-inom og beer ug sa pagtabako 
og marijuana uban kanila. Sa matag higayon nga siya mibuhat niini, siya mopauli nga
nagdala sa kabug-at nga nakahimo og butang nga sayop kaayo. Tungod kay ang iyang
tanlag mihasol kaniya, siya misugod sa pagpangita og pamalibad nga dili moapil sa mga
kalihokan sa Simbahan ug misugod sa pagbati nga layo gikan sa iyang banay.

Panaghisgutan • Unsa ang dihadiha nga mga sangputanan sa pag-abuso ni Jim sa drugas?

• Unsa kaha ang mapadayunon nga mga sangputanan?

• Sa unsa nga paagi nga ang paggamit ni Jim sa mga drugas makaapekto kaniya sa
lawasnon ug espirituhanon nga paagi?

Pagtuon sa hitabo “Si Barbara naanad sa paggamit og “heroin” sa panuigon nga napulog duha, human sa
duha ka mga tuig sa hilabihan nga paggamit og marijuana. Ang pagkaanad sa heroin
nakahimo kaniya, nianang linghod nga panuigon, nga usa ka babaye nga nagbaligya og
dungog ug kawatan. Dugang ngadto sa “heroin”, siya usab moinom og daghan kaayo
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nga alkohol ug “barbiturates”. Mga duha ka bulan human sa iyang napulog walo ka
adlaw nga natawhan, siya miinom og daghan kaayo nga LSD, ug kini nga drugas, uban
sa tanan sa tininuod midaot gayud sa iyang hunahuna” (Hillyard, “Drug Abuse,” p. 41).

Panaghisgutan • Unsa ang inyong gibati niini nga sugilanon?

Paghisgot sa ngakadugang nga pagkalambigit ni Barbara uban sa nagkalainlain nga 
mga matang sa mga drugas.

• Unsa ang epekto sa kasinatian ni Barbara diha kaninyo kon siya inyong igsoon nga
babaye o usa ka suod nga higala? Unsa ang epekto niini diha sa banay?

• Sa mga tuig sa pagpakigbisog ni Barbara ug pagkunhod, sa unsa nga paagi siya
naapektuhan sa lawasnon ug sa espirituhanon nga paagi?

Pagtuon sa hitabo Samtang sila naglakaw paingon sa balay gikan sa tulunghaan, si Janet ug ang iyang mga
higala nakahukom nga sila magpakunhod sa ilang timbang. Sila mihunong sa usa ka
tindahan, ug ang matag usa mipalit og usa ka pakite sa mga pildoras nga gipropaganda
nga usa ka sayon nga paagi sa pagkunhod sa timbang. Sulod sa mubo nga panahon,
mikunhod ang gitinguha nga timbang o mihunong sa pag-inom sa mga pildoras. Bisan pa
niana, si Janet nakamatikod nga sa panahon nga siya moinom sa mga pilodras siya ingon
og adunay dugang kabaskog, busa siya mipadayon sa pag-inom niini, bisan og mikunhod
ang iyang timbang nga iyang gitinguha. Ingon og nga ang mga pildoras nakahimo kaniya
sa pagbuhat og daghan matag adlaw. Siya wala makakita og kadaot niini tungod kay ang
mga pildoras walay reseta ug subay sa balaod. Siya wala gayud makaamgo nga siya
nagsalig kanila hangtud nga siya mihukom sa paghunong sa paggamit kanila.

• Ngano nga kini dili maayo nga paagi sa pagkunhod sa timbang? Unsa ang mga
kakuyaw diha sa pagsalig sa mga pildoras aron sa pagpugong sa gana sa pagkaon?

• Unsa ang sangputanan—sa lawasnon, balatian, ug espirituhanon—ang mosangput
gikan sa pag-abuso ni Janet sa drugas?

• Unsa nga mga sangputanan ang mahitabo ni Janet sa umaabut?

Paghisgut sa kakuyaw sa walay alamag nga pagkaanad o pagsalig diha sa ingon og dili
makadaot nga walay resita nga mga drugas.

Pagtuon sa hitabo “Sama niini nga panahon usa ka tuig ang milabay . . . Ako naghanduraw . . . nga walay
timik ug migula gikan sa akong hunahuna ang usa ka butang o lain. Ako nagpuyo layo
gikan sa panimalay diha sa hinimohimo nga kalibutan sa usa ka mangtas sa drugas, puno
sa mga paghandurawaw. Unsa ang anaa libut kanako dili mao ang akong gipangita. . . . 

“Samtang ako kanunay nga nagsulti sa akong kaugalingon, ‘Ikaw malipayon’ ako
natingala ngano nga ako naninguha pag-ayo sa pagpatuo sa akong kaugalingon. Ako
nahimo nga nagsalig sa usa ka butang nga gawas sa akong kaugalingon. Samtang ako
nagpaduol ngadto sa talan-awon, ako nagkalayo gikan sa akong mga higala.

“Hain ako? Unsa ako? Kinsa ako? Ako gihasul adlaw og gabii niini nga mga pangutana,
ug matag adlaw ako gipahilayo gikan sa mga tubag.

“Usa ka gabii samtang ako naglakaw sa dalan ubos sa impluwensya nga ang nagbaligya
sa drugas mao lamang ang nasayud unsa, ako nakahimo og usa ka pagkaplag. Diha sa
taliwala niini nga kagawasan ang bugtong butang nga akong naangkon mao ang
kamatayon. Ug ako nagbarug nga nag-inusara, naghigwaos diha sa akong pag-inusara”
(Charleen Hurson, “Start the World; I Want to Get On,” New Era, Abr. 1972, p. 12).

Panaghisgutan • Unsa ang uban nga lawasnon ug espirituhanon nga mga sangputanan niini nga 
matang sa kasinatian?

• Sa unsa kaha nga paagi nga kining batan-on nga babaye makabuntog sa iyang mga
suliran ug kausaban sa iyang kinabuhi?

Kinutlo Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa mosunod nga pamahayag:

“Pagmaalamon. Ayaw pagdalidali sa pagpasagad sa paggamit sa alkohol, tabako, ug 
mga drugas. Kini sa kasayon dili gayud maalamon sa pagbuhat sa ingon. Kini usa ka
binuang, kon kamo mopasaylo nianang bagis nga pulong, sa paggamit sa cocaine,
marijuana, o bisan hain sa lain nga mga drugas nga kanimo mokuha sa pagdumala sa
imong hunahuna. Human sa matag giaghat sa drugas nga ‘kahubog’ adunay katugbang
nga ‘kadaut’. Ngano nga mogasto og salapi niana diin makadaut kaninyo? Ngano nga
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magpaulipon ngadto sa usa ka kinaiya nga makapugong ug makapahunong sa inyong
kaugmaon? “(Gordon B. Hinckley, sa Taho sa Komperensya, Okt., 1981, p. 57; o Ensign,
Nob. 1981, p. 40–41).

Ipakita ang karatula sa mensahe sa 1 Mga Taga-Corinto 3:17. Basaha ug paghisgot sa
bersikulo ug himoa nga ang batan-on nga mga babaye mobutang og timaan niini diha sa
ilang balaan nga mga kasulatan. Itudlo nga ang mga pasidaan ug mga saad sa Pulong sa
Kaalam (Doktrina ug mga Pakigsaad 89) magamit ngadto sa paggamit ug pag-abuso sa
mga drugas. Ang dili mabinantayon nga paggamit sa makadaut nga mga butang ngadto
sa lawas mao ang pagsupak sa tambag ug mga sugo sa Ginoo.

Panapos

Hatagi og gibug-aton nga ang bugtong maalamon nga paghukom lamang mahitungod 
sa bisan unsa nga makadaot nga mga drugas mao gayud ang dili pagagmit sa bisan hain
kanila, bisan og gamay lamang. Basaha ang mosunod nga pamahayag:

“Daghan kaayo nga mga tawo, miingon, ‘Usa ka sigarilyo, usa ka kopa sa tsa o kape, usa
ka tipik sa marijuana dili makadaot kaninyo, ug usa ka lad-ok sa alkohol sa tinuod dili
makadaot ni bisan kinsa.’

“Ako buot mohatag og gibug-aton nga kon kamo dili gayud moinom sa una kamo dili
gayud moinom sa ikaduha. Kamo dili gayud mahimo nga palainom o usa ka nahilig” (N.
Eldon Tanner, sa Taho sa Komperensya, Abr. 1975, p. 114; o Ensign, Mayo 1975, p. 77).

Paggamit sa Leksyon

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghimo og usa ka kinaugalingon nga pasalig
nga dili gayud mogamit sa dili subay sa balaod nga paagi sa mga drugas o sa paglingaw-
lingaw uban sa mga higala kinsa mobuhat sa ingon. Isugyot nga sila usab maninguha sa
pagtabang sa uban nga makasabut sa kakuyaw ug kaguol nga ikahatag sa pag-abuso sa
drugas ngadto sa ilang mga kinabuhi ug sa mga kinabuhi niadtong naglibut kanila.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Mahimong sundon o
dili nga karatula ug
balaan nga kasulatan



201

Pag-atiman sa Kahimsog 
diha sa Panimalay

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makaamgo sa kabilihon ug kaayohan sa maayo nga 
pag-atiman sa kahimsog diha sa sa panimalay.

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam sa ighahatag nga basahon alang sa “Tinuod ug Bakak nga Eksamen” 
alang sa matag batan-on nga babaye.

2. Kon ikaw buot, pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og mga 
sugilanon, balaan nga mga kasulatan, ug mga kinutlo.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og kinaugalingon nga mga
kasinatian sa pag-atiman sa usa ka tawo kinsa nagmasakiton diha sa ilang panimalay.
Unsa nga mga butang ang ilang nakat-unan gikan niini nga kasinatian? Unsa unta ang
ilang buot mahibaloan sa diha nga sila nagtabang sa pag-atiman alang niana nga tawo?

Kita Adunay Daghan nga mga Kahigayunan sa Paghatag og Pag-atiman sa Kahimsog
diha sa Atong mga Panimalay

Ang pag-amuma sa maayo nga panglawas ug pagpugong sa mga aksidente mao ang
duha ka mahinungdanon nga hunahunaon sa paghatag og pag-atiman sa kahimsog.
Bisan pa niana, bisan kon kini nga mga pasidaan gituman sa mabinantayon nga paagi,
ang mga aksidente o mga sakit kasagaran moabut sa matag banay sa usa ka panahon.
Busa maalamon ang pagbaton og kaalam sa una nga pagtabang ug pag-atiman diha sa
panimalay. Ang mosunod nga sugilanon nagtudlo og nagkalainlain nga mga kahanas 
nga mahimong makat-unan ni bisan kinsa sa paghatag og pag-atiman sa maayo nga
panglawas ngadto sa usa ka hamtong nga masakiton diha sa panimalay.

Sugilanon Si Ann nagpanuigon og napulog duha sa diha nga ang iyang Lola Olsen natumba didto 
sa luyo nga nataran ug nabali ang iyang tuo nga hawak. Ang mga doktor mibutang og usa
ka pugong diha sa nabali nga bukog sa paglig-on niini ug pagtabang niini nga matul-id.

Siya gitugutan sa pagbiya sa ospital human sa lima ka mga adlaw, apan ang mga doktor
misugyot nga siya mopuyo sa usa ka balay atimananan o lain nga dapit diin siya
makaangkon og husto nga pag-atiman samtang ang iyang bukog gipaayo. Ang inahan ni
Ann nangutana sa banay kon sila andam ba sa pag-ambit sa kapangakohan sa pag-atiman
sa ilang apohan kon siya mopuyo uban kanila. Sila adunay dugang buluhaton, sama sa
paglaba sa mga hapin sa higdaan ug mga saput pangkatulog sa babaye, pag-andam og
pagkaon diha sa “tray”, paghaplas sa iyang likod ug mga tiil sa lana, pagtabang kaniya sa
pagpaugnat sa kusog, pagtulod sa iyang lingkuranan nga may ligid, ug paghimo kaniya
nga malipayon uban sa mahigalaon nga panagsultihanay.

Si Ann, Ben (ang iyang igsoon nga lalaki nga nagpanuigon og unom), ug si Frances ug
Margaret (ang iyang magulang nga mga babaye nga kaluha) miuyon sa pagtabang sa
pag-atiman. Sa sinugdanan si Lola didto lamang sa iyang higdaanan. Ang hingkod nga
mga babaye miilis sa mga hapin sa higdaanan. Ang usa miliso ni Lola gikan sa usa ka kilid
ngadto sa pikas samtang ang lain miilis sa katunga sa higdaanan. Si Ann ug ang kaluha
miandam sa pagkaon ni Lola. Si Ben midala kaniya og basa nga panapton aron ipahid sa
iyang mga kamot ug nawong. Matag Domingo, si Ann mokuha og usa ka rosas gikan sa
tanaman ug mibutang niini diha sa usa ka plorera diha sa butanganan og pagkaon ni lola.
Kini kanunay nga modala og pahiyom sa nawong ni Lola.
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Si Ben buot mohaplas og lana sa mga kamot ug bukton ni Lola. Agi og balos, siya usab
mosaysay og mga sugilanon mahitungod ni Lolo Olsen, kinsa namatay usa ka tuig sa
wala pa si Ben matawo. Usa ka gabii niana, sa diha nga si Lola Olsen nawad-an og
paglaum mahitungod kaniya og hinay nga pagkaayo ang amahan ni Ann mihatag sa
iyang usa ka panalangin.

Sa diha nga ang igsoon nga mga babaye ni Ann nasayud nga ang ilang kusog nga musika
makapakuyaw ni Lola, sila mipahinay niini. Ang inahan miabang og usa ka lingkuranan
nga may ligid ug iglalakaw gikan sa usa ka medikal nga balay nga sangkapanan. Si Lola
naulian sa iyang kusog pinaagi sa paglingkod sa pipila ka mga takna matag adlaw diha sa
lingkuranan nga may ligid. Si Ben ug si Ann mipuli-puli sa pagtabang kaniya sa paghimo
sa paugnat sa kusog nga gisugo sa doktor kaniya. Ang mga bata nalingaw sa pagtulod
kaniya libut sa balay ug libut sa kasilinganan sa panahon nga hayag nga adlaw. Sa diha
nga si Lola andam na sa pagbarug ug sa pagkat-on sa paggamit sa iyang mga tiil pag-usab,
si Papa mitabang kaniya sa pagbarug diha sa gaan mga metal nga iglalakaw. Siya mitulod
niini aron sa pag-abag samtang ang iyang mga tiil nag-anam kalig-on. Sa katapusan siya
wala na mogamit sa iglalakaw ug migamit lamang og usa ka sungkod aron sa pag-abag.

Sa diha nga si Lola wala na magkinahanglan bisan sa sungkod aron sa paglakaw, ang
tanan nahimuot. Bisan pa niana, ang banay mibati og gamay nga kasubo, kay sila
nasayud nga siya andam na sa pagpauli. Si Lola Olsen wala magsalig, ug gani siya
mapasalamaton sa panabang sa banay, siya usab malipayon nga mopauli ngadto sa
iyang panimalay ug sa daghan nga mga higala diha sa iyang kaugalingon nga
kasilinganan.

Isulat diha sa pisara ang pipila ka mahinungdanon nga mga leksyon nga nakat-unan 
sa Banay ni Ann pinaagi ni Lola.

(Ang mosunod mahimo nga isulat: pagtinabangay, mga kahanas ug mga paagi sa
kahimsog, kabililhon sa panalangin sa pagkapari, maloloy-oy nga pag-alagad,
pagdisiplina sa kaugalingon, pagkadili hakog, mobati sa gibati sa uban, unsaon sa
pagpahiangay ngadto sa bag-o nga mga kahimtang diha sa ilang panimalay.)

• Sa unsa nga paagi nga kini nga kasinatian makatabang pag-andam kanila sa 
pag-atiman sa ilang kaugalingon nga umaabut nga mga banay?

Panaghisgutan Unsa ang uban nga mga kahimtang nga nagkinahanglan og mga kahanas sa pag-atiman
sa kahimsog nga mahitabo diha sa panimalay? (Pagkatawo sa usa ka bata, usa ka
aksidente, usa ka nagpadayon o grabe nga sakit, pagpaayo gikan sa operasyon, pag-
atiman sa usa ka sakop sa banay nga may kabilinggan, usa ka nagpadayon nga sakit.)

Kita Makakat-on sa Sukaranan nga mga Kahanas sa Pag-atiman sa Kahimsog

Balaan nga kasulatan Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa ug pagbutang og timaan sa katapusan 
nga hugpong sa mga pulong diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 38:30 nga nag-ingon 
nga kon kamo andam kamo dili angay nga mahadlok.”

Ang pagkaandam labaw pa kay sa pagbaton og mga kasangkapan alang sa kalit nga 
mga hitabo ug mga sakit. Kini naglakip sa pagbaton og mga kahanas ug mahinungdanon
nga kasayuran nga makatabang kanato nga makalihok sa husto nga paagi. Usahay ang
paghimo sa sayop nga butang sa usa ka kalit nga hitabo labaw pa ka makuyaw kay sa dili
pagbuhat og bisan unsa. Sa lain nga mga kahimtang, ang dihadiha nga tukma nga lihok
lamang makaluwas sa mga kinabuhi. Ang pagkat-on sa pipila niini nga mga kahanas
makahatag kanato og pagsalig ug kahanas sa pagbuhat sa maalamon nga paagi kon
moabut ang panginahanglan.

• Sa unsa nga paagi nga ang atong pagkaandam sa pag-atiman og kahimtang sa usa ka
kadaot o pag-atiman sa kahimsog makaapekto sa atong kaugalingon nga kinaiya ug sa
pag-atiman sa nadaot o nasakit nga tawo?

Panaghisgutan Ilakip ang mosunod nga mga ideya diha sa inyong panaghisgutan. Kon kamo nakugang
o nabalaka sa hilabihan, ang nadaot o nasakit nga tawo makamatikod niini nga
kahingawa ug usab mahimo nga mabalak-on. Kamo kinahanglan nga magpakita nga
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kalma. Kon kamo adunay mga kahadlok, pag-ampo diha sa inyong kasingkasing. 
Ang Langitnong Amahan makatabang kaninyo sa pagpadayon og usa ka kalma ug
masiguroon nga kinaiya ug modasig kaninyo sa pagbuhat sa husto nga mga butang.
Mahinungdanon nga makakuha og tabang gikan niadtong kinsa nasayud unsa ang
buhaton ilabi na diha sa usa ka kalit nga hitabo. Kini usab makatabang kaninyo sa
pagpadayon og usa ka kalma nga kinaiya.

Ang tukma nga pag-atiman sa usa ka bata o batang gamay usa ka mahinungdanon nga
kahanas. Tungod kay ang kadaghanan sa batan-on nga mga babaye mobantay sa mga
bata nga ilang kaugalingon ug sa uban nga mga banay, sila kinahanglan adunay tino 
nga kasayuran nga sayon makuha.

• Unsa nga kasayuran ang inyong gikinahanglan alang sa pag-atiman sa mga bata? (Ang
dapit sa panimalay sa pagbantay og bata, ang numero sa telepono, o dapit asa ang mga
ginikanan, ang ngalan sa doktor sa banay og numero sa telepono, ang numero sa kalit
nga hitabo sa mga paramedik ug departamento sa bombero, ang numero sa telepono 
sa sentro sa pamugong sa hilo, ang ngalan ug numero sa telepono sa usa ka responsable
nga kabanay o higala kon ang mga ginikanan dili makita.)

Bisan og dili ninyo magamit ang bisan unsa niini nga kasayuran, ang pagbaton niini
makahatag kaninyo og pagsalig nga makatabang kaninyo nga maalamon diha sa usa 
ka kalit nga hitabo.

Ang pagbaton og kabuot mao ang sukaranan sa kasagaran nga pag-atiman sa mga bata
nga masuso. Sama pananglit, hunahunaa ang mosunod nga pangutana:

• Unsa ang pipila ka mga pasidaan diha sa pag-atiman alang sa usa ka bata nga masuso?
Sa usa ka gamay nga bata?

Hisguti ang mga tubag sa batan-on nga mga babaye ug idugang ang uban nga mga
pasidaan sama sa: ayaw gayud biyai ang usa ka bata diha sa sopa o higdaanan, o diha sa
kaligoanan; ayaw gayud biyai ang usa ka bata diha sa dulaanan; gunite ug palug-aba ang
bata sa panahon sa pagpasuso.

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye unsa ang uban nga mga paagi nga kinahanglan
masayran sa mga tigbantay sa mga bata.

Hatagi ang matag batan-on nga babaye sa tinuod ug bakak nga palid sa pagsulay sa iyang
kahibalo sa mga pamaagi sa unang pagtabang ug sa uban nga sa usa ka pag-atiman sa
kahimsog sa kalit nga hitabo. Ang batan-on nga mga babaye adunay nagkalainlain nga
mga gidaghanon sa kahibalo.

Eksamen sa Tinuod o Bakak

1. Ang labing maayo nga paagi sa paghunong sa pagdugo mao ang paggamit og kusog
uban sa usa ka panapton o sa palad sa kamot ngadto sa samad.

2. Ang usa ka kalit nga hitabo sa pagginhawa mahitabo kon ang pagginhawa mohunong
ug ang biktima nga nagtikuka dili makasulti. Gamita ang Heimlich nga paagi.

3. Ayaw pagsulay paggamit sa mga paagi nga wala ninyo mahibaloi tungod kay kamo
makahimo og dugang kadaot. Pagkuha og batid nga panabang sa labing madali nga
panahon.

4. Ayaw lihoka ang usa ka nadaot nga tawo hangtud moabut ang medikal nga tabang
gawas kon ang biktima adunay dugang kakuyaw sa iyang nahimutangan.

5. Kon ang biktima nakatulon og makadaot nga mga kemikal o mga hilo, tawga ang
sentro sa pamugong sa hilo o ang labing duol nga hospital alang sa mga panudlo sa
dili pa mobuhat og bisan unsa.

6. Ayaw gayud paghatag og pagkaon o tubig sa walay panimuot nga pasyente.

7. Sa panahon sa ba-ba ngadto sa ba-ba nga paghuyop sa hangin, ang ulo sa pasyente
kinahanglan ihandag aron ang suwang nagpaingon sa itaas. Ang ilong kinahanglan
nga pisliton og hinay aron pagpugong sa hangin sa paggula agi sa lungag sa ilong.

8. Aron pagpugong sa usa ka nadaot nga tawo gikan sa pagkakugang, siya kinahanglan
pahigdaon ug habulan kon siya namugnaw.

Eksamen sa Tinuod
ug Bakak
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9. Ang pagkakalma sa usa ka unang tigtabang, mapasaligon nga kinaiya makahupay sa
biktima ug makapakalma sa mga kahadlok nga makadugang sa iyang kahigayunan
nga makugang.

10. Ang pagdapat og bugnaw ngadto sa usa ka bun-og makapakunhod sa paghubag ug
pagdugo sa mga kaunuran.

11. Ang paghigot usa ka makuyaw nga paagi sa paghunong sa pagdugo ug dili na
madawat nga paagi sa una nga tabang gawas kon ang grabe nga pagdugo dili
mahunong sa bisan unsang lain nga paagi.

12. Ang usa ka gamay nga gasgas tungod sa pagkalot o pagbagnod sa panit kinahanglan
hugasan sa sabon ug tubig aron kalikayan ang inpeksyon.

13. Kon ang usa ka tawo sa aksidente nabutangan ang mata og kemikal, dalia paghugas
ang mata sa ubay-ubay nga tubig. Paghumod og usa ka limpyo nga panapton sa
bugnaw, nag-agas sa tubig ug ipuga ang tubig ngadto sa kilid sa mata nga gipatakilid
ang ulo sa pasyente aron ang tubig moagas sa daplin nga bahin sa mata. Balika kini
nga paagi aron pagkuha sa tanan nga mga pangatol.

14. Ang tanan kinahanglan makakat-on sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon gikan sa
hilabihan nga kainit o kabugnaw.

15. Ayaw gayud og lihoka ang nabalian og bukog nga biktima gawas kon gikinahanglan
gayud kaayo.

16. Ang usa ka tawo kinsa nakadawat og grabe nga pagbunal sa ulo kinahanglan hatagan
og medikal nga pagtagad, bisan kon siya adunay panimuot, ug kinahanglan bantayan
sa mainampingon nga paagi sulod sa kawhaan ug upat ngadto sa kap-atan ug walo ka
mga takna pagkahuman.

17. Ayaw gayud biyai ang usa ka bata nga walay magbantay diha sa usa ka sirado nga
sakyanan, ilabi na sa mainit nga panahon.

18. Ang labing maayo nga paagi sa pagpalong sa kalayo sa saput sa usa ka tawo mao ang
pagligid sa biktima diha sa usa ka karpet o habol o pagligid kaniya diha sa yuta.

19. Kamo kinahanglan mosag-ulo o maghupot og numero sa telepono sa kalit nga hitabo
diha sa inyong dapit.

20. Tipigi ang tanan nga mga kemikal ug mga hilo layo gikan sa mga bata.

(Gikuha gikan sa Relief Society Courses of Study, 1976–77, p. 39–66.)

Panaghisgutan Ang batan-on nga mga babaye makaamgo nga ang tanan nga mga tubag tinuod.
Paghisgot sa bisan unsa nga mga pangutana nga sila wala makasiguro. Ipadala sa 
batan-on nga mga babaye ang ilang mga papel ngadto sa ilang panimalay alang sa
umaabut nga pakisayran ug pagtuon.

Panapos

Mahinungdanon nga masayud sa naandan nga una nga pagtabang ug uban nga mga
kahanas sa pag-atiman sa kahimsog diha sa panimalay. Kita kinahanglan makakat-on ug
maghupot sa bag-o nga mga pamaagi. Ang pagkasayud sa yano ug husto nga mga paagi
makapahimo nga masayon alang sa uban ug makaluwas sa mga kinabuhi.

Paggamit sa Leksyon

1. Pangutan-a ang mga sakop sa klase hain sa mosunod nga mga dapit sila buot og
dugang nga panudlo. Uban sa pagtugot sa inyong pangulo sa pagkapari, paglaraw sa
mao nga pagpasundayag alang sa usa ka kalihokan sa semana. Ayaw pagpasundayag
niini og Domingo.

a. Usa ka inahan nga nabansay o adunay kahibalo sa pag-atiman og bata, o usa ka 
nars, sa pagpakita sa pag-atiman og usa ka bata nga masuso, sama sa pagkaligo ug
pagpakaon.

Pagtudlo sa
magtutudlo
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b. Usa ka sarang nga tawo sama sa usa ka Scoutmaster, boluntaryo sa Red Cross,
doktor, o nars sa pagpakita sa ba-ba ngadto sa ba-ba nga paghuyop sa hangin, sa
Heimlich nga paagi alang sa usa ka tawo kinsa naglisud og ginhawa, paghatag og
kusog aron sa pagpahunong sa pagdugo, pagtambal sa nakugang.

2. Pagkuha og usa ka sarang nga tawo nga mopakita sa mga kahanas sa pag-atiman og
masakiton sa panimalay, sama sa pag-ilis og mga hapin sa higdaanan samtang ang usa
ka pasyente anaa sa higdaanan, pagkuha sa pulso ug temperatura.

3. Ingon nga usa ka klase, idula unsaon sa pagtelepono alang sa panabang sa kalit nga
hitabo ngadto sa departamento sa bombero o sentro sa pagpugong sa hilo, paghatag 
og tukma nga pagpaila, pinuy-anan, o sa matang sa kalit nga hitabo.

4. Awhaga nga batan-on ang mga babaye sa pagtungha diha sa usa ka kurso sa alang 
Red Cross sa una nga tabang o pag-atiman sa og masakiton panimalay o uban nga
susama nga kurso.

Leksyon 40
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Eksamen sa Tinuod ug Bakak

1. Ang labing maayo nga paagi sa paghunong sa pagdugo mao ang paghatag og kusog
uban sa usa ka panapton o sa palad sa kamot ngadto sa samad.

2. Ang usa ka kalit nga hitabo sa pagginhawa mahitabo kon ang pagginhawa mohunong
ug ang biktima nga nagtikuka dili makasulti. Gamita ang Heimlich nga paagi.

3. Ayaw pagsulay paggamit sa mga paagi nga wala ninyo mahibaloi tungod kay kamo
makahimo og dugang kadaot. Pagkuha og batid nga panabang sa labing madali nga
panahon.

4. Ayaw lihoka ang usa ka nadaot nga tawo hangtud moabut ang medikal nga tabang
gawas kon ang biktima adunay dugang kakuyaw sa iyang nahimutangan.

5. Kon ang biktima nakatulon og makadaot nga mga kemikal o mga hilo, tawga ang
sentro sa pamugong sa hilo o ang labing duol nga hospital alang sa mga panudlo sa
dili pa mobuhat og bisan unsa.

6. Ayaw gayud paghatag og pagkaon o tubig sa walay panimuot nga pasyente.

7. Sa panahon sa ba-ba ngadto sa ba-ba nga paghuyop sa hangin, ang ulo sa pasyente
kinahanglan ihandag aron ang suwang nagpaingon sa itaas. Ang ilong kinahanglan
nga pisliton og hinay aron pagpugong sa hangin sa paggula agi sa lungag sa ilong.

8. Aron pagpugong sa usa ka nadaot nga tawo gikan sa pagkakugang, siya kinahanglan
pahigdaon ug puston og habul kon siya namugnaw.

9. Ang pagkakalma sa usa ka una nga tigtabang, mapasaligon nga kinaiya makahupay 
sa biktima ug makapakalma sa mga kahadlok nga makadugang sa iyang kahigayunan
nga makugang.

10. Ang pagdapat og bugnaw ngadto sa usa ka bun-og makapakunhod sa paghubag ug
pagdugo sa mga kaunuran.

11. Ang paghigot usa ka makuyaw nga paagi sa paghunong sa pagdugo ug dili na
madawat nga paagi sa una nga tabang gawas kon ang grabe nga pagdugo dili
mahunong sa bisan unsang lain nga paagi.

12. Ang usa ka gamay nga gasgas tungod sa pagkalot o pagbagnod sa panit kinahanglan
hugasan sa sabon ug tubig aron kalikayan ang inpeksyon.

13. Kon ang usa ka tawo pinaagi sa aksidente nabutangan ang mata og kemikal, dalia
paghugas ang mata sa ubay-ubay nga tubig. Paghumod og usa ka limpyo nga
panapton sa bugnaw, nag-agas sa tubig ug ipuga ang tubig ngadto sa kilid sa mata 
nga gipatakilid ang ulo sa pasyente aron ang tubig moagas sa daplin nga bahin sa
mata. Balika kini nga paagi aron pagkuha sa tanan nga mga pangatol.

14. Ang tanan kinahanglan makakat-on sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon gikan sa
hilabihan nga kainit o kabugnaw.

15. Ayaw gayud og lihoka ang nabalian og bukog nga biktima gawas kon gikinahanglan
gayud kaayo.

16. Ang usa ka tawo kinsa nakadawat og grabe nga pagbunal sa ulo kinahanglan hatagan
og medikal nga pagtagad, bisan kon siya adunay panimuot, ug kinahanglan bantayan
sa mainampingon nga paagi sulod sa kawhaan ug upat ngadto sa kap-atan ug walo ka
mga takna pagkahuman.

17. Ayaw gayud biyai ang usa ka bata nga walay magbantay diha sa usa ka sirado nga
sakyanan, ilabi na sa mainit nga panahon.

18. Ang labing maayo nga paagi sa pagpalong sa kalayo sa saput sa usa ka tawo mao ang
pagligid sa biktima diha sa usa ka karpet o habol o pagligid kaniya diha sa yuta.

19. Kamo kinahanglan mosag-ulo o maghupot og numero sa telepono sa kalit nga hitabo
diha sa inyong dapit.

20. Tipigi ang tanan nga mga kemikal ug mga hilo gikan sa mga bata.

(Gikuha gikan sa Relief Society Courses of Study, 1976–77, p. 39–66.)
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Ang Kahigayunan sa Paglampos

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye masayud nga siya adunay kahigayunan sa paglampos.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og papel og lapis alang sa matag batan-on nga babaye.

2. Pagtudlo og batan-on nga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga kasulatan, 
mga sugilanon, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag:

“Usa sa labing dako nga kahuyang sa kadaghanan kanato mao ang atong pagkakulang sa
hugot nga pagtuo sa atong mga kaugalingon. Usa sa atong kasagaran nga kapakyasan mao
ang pagpakunhod sa atong talagsaon nga bili” (L. Tom Perry, “Be the Best of Whatever You
Are,” sa Speeches of the Year, 1974 [Provo: Brigham Young University Press, 1975], p. 77).

Kalihokan Hatagi ang matag batan-on nga babaye og usa ka piraso sa papel ug usa ka lapis. Pahimoa
ang matag usa og usa ka lista sa mga butang nga wala niya magustohi mahitungod sa
iyang kaugalingon. Kini nga lista alang lamang kaniya; siya dili kinahanglan mopaambit
niini ni bisan kinsa. Unya ipapapas sa batan-on nga mga babaye ang bisan unsa nga 
mga kagamitan nga gikinahanglan diha sa ilang mga lista nga dili nila maangkon dayon
tungod sa ilang panalapi karon. Unya ipapapas ang tanan nga lawasnon nga mga hiyas
nga dili nila mausab (sama pananglit, gitas-on, bulok sa mga mata, hulma sa suwang,
gidak-on sa tiil). Ipatan-aw pag-usab sa batan-on nga mga babaye ang ilang mga lista. 
Sila tingali makakita nga adunay pipila lamang ka mga butang ang nahibilin. Kini
malagmit maglakip sa espirituhanon nga mga hiyas, kinaiya ug mga taras sa pagkatawo,
ug lawasnon nga mga taras nga mahimo nga mapalambo pinaagi sa pagkaon ug
pagpaanindot sa hitsura.

Itudlo nga daghan sa mga butang nga dili nato gusto mahitungod sa atong mga
kaugalingon dili mausab. Kon kita modawat niini nga mga butang ingon nga atong
talagsaon nga mga kinaiya, kita dayon makatumong sa atong panahon, kabaskog, ug
pagtagad ngadto sa mga bahin diin kita makahimo og mga pagpalambo. Kini nga leksyon
motumong niadto nga mga bahin diin kita makahimo og mga kalamboan ug sa ingon
madungagan ang atong kahigayunan sa paglampos.

Kita Kinahanglan Dili Moisip og Ubos sa Atong mga Kaugalingon

Matag adlaw kita nag-atubang sa atong mga taras ug mga hiyas sa atong kaugalingon 
ug sa uban. Sa kasagaran kita naghukom sa atong mga kaugalingon batok niadtong 
atong nakita. Apan, kita sa kasagaran naghunahuna lamang sa ilang mga kalig-on ug 
sa atong mga kahuyang. Kita nangandoy nga sama ka taas, sama ka niwang, sama ka
nindot mamiste, sama ka utokan, sama ka batid, sama ka espirituhanon—ug ang lista
nagpadayon diha sa atong mga hunahuna. Sa matag higayon nga kita nakakita sa atong
mga kaugalingon diha sa mao nga pagkuto, ug dili tinuod nga paagi, kita nagdaot sa
atong kaugalingon nga pagtamud ug napakyas sa pag-angkon sa mga kaayohan sa atong
mga kalig-on ug talagsaon nga mga kahibalo. Kita labaw pa nga makadaot kon giunsa
nato pagtan-aw ang atong mga kaugalingon kon ang atong kauban nga pundok naghan-
ay og mga sumbanan ug kita nagtuo nga kita wala makahimo kanila.

Pagtudlo sa
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Kinutlo Basaha ang mosunod nga kinutlo:

“Ang usa ka taphaw nga paghulagway sa kaugalingon dili [mapauswag] pinaagi sa
kanunay nga pagtugot sa uban sa paghimo sa atong sumbanan ug pinaagi sa kanunay
nga pagnunot sa pagpamugos sa mga higala. Ang mga batan-on kanunay nga magsalig
diha sa anino sa lain nga tawo kay sa ilang kaugalingon” (James E. Faust, Ensign, sa Mayo
1981, p. 9; o Taho sa Komperensya, Abr. 1981, p. 8).

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna sa mga lista nga ilang gihimo 
sa mga butang nga wala nila magustohi sa ilang mga kaugalingon.

• Ngano nga kita usahay mosulti og hilabihan sa atong kaugalingon nga mga kahuyang?

• Sa unsa nga paagi nga ang pag-isip og ubos sa atong mga kaugalingon makasanta sa
atong talagsaon nga mga kahibalo, sa atong kalihokan sa simbahan, ug sa atong mga
kahigayunan sa pagkapangulo?

Kinutlo Basaha ang mosunod nga kinutlo gikan ni Elder Marvin J. Ashton:

“Usa ka maalamon nga magtutudlo ug presidente sa Kapunongan sa Kahupayan sa
isataka . . . mipakita og usa ka dako nga hulagway diha sa telon. Kini nagpakita og usa ka
bata nga dako og mata nga nagkalkag ang buhok ug gikyugpos ang mga bukton, lawom
og panghunahuna. Ang ulohan mabasa, ‘Ako nasayud nga ako usa ka inilang tawo tungod
kay ang Dios dili mohimo og walay hinungdan.’ Palihug tuguti ako sa pagsulti pag-usab,
‘Ako nasayud nga ako usa ka inilang tawo tungod kay ang Dios dili mohimo og walay
hinungdan.’ . . . 

“Matag tawo sa matag matang sa kinabuhi nagkinahanglan og tabang sa pagpalambo 
sa iyang pagtahud sa kaugalingon ug pagsalig sa kaugalingon. . . . Ang hitsura sa usa ka
tawo sa iyang kaugalingon walay lain kon unsa ang iyang nakat-unan pinaagi sa iyang
mga kasinatian ug sa iyang pagpakig-uban sa lain. Kini makalipay nga masayud nga 
ang usa ka tawo nakatabang og usa ka masulundon nga bata nga makapalambo sa iyang
kaugalingon nga pagkatawo. Usa ka tawo, tingali usa ka inahan, usa ka magtutudlo sa
Primarya, usa ka silingan, o bisan usa ka awit sama sa ‘Ako Anak sa Dios,’ nakahimo
niining gamay nga bata nga makaamgo nga siya usa ka tawo. Siya nasayud nga siya dili
sinalikway. Siya nasayud nga siya dili tawo nga walay kahimoan. Siya nasayud nga siya
usa ka tawo nga gihigugma sa iyang Langitnong Amahan” (sa Taho sa Komperensya,
Okt. 1981, p. 125; o Ensign, Nob. 1981, p. 89).

• Sa unsa kita mopasikad sa atong hulagway diha sa atong mga kaugalingon?

Si Elder Ashton nagtudlo nga ang hulagway sa usa ka tawo sa iyang kaugalingon
gipasikad sa iyang kaugalingon nga mga kasinatian ingon usab sa iyang pagpakig-uban
sa lain. Ang pagtamud sa kaugalingon mahimo nga maapektuhan pinaagi sa unsa ang
atong nasabtan sa atong mga kaugalingon ug pinaagi sa unsa ang gisulti sa uban
nganhi kanato.

Samtang ikaw mobasa sa mosunod nga pamahayag, ipapaminaw sa batan-on nga mga
babaye ang bag-o, labaw nga gamhanan nga paagi sa pagtimbang-timbang sa ilang
hulagway diha sa ilang mga kaugalingon.

“Ang pagkabilihon sa hugot nga pagtuo diha sa Dios ug mahiyason nga kinaiya . . . sa
kasagaran gisalikway sa kadagahanan ingon nga walay bili. Kini paingon ngadto sa
kapakyasan tungod kay kini dili moisip sa gamhanan nga pagkamahinungdanon sa
kaugalingon nga mga butang nga atong masayran apan dili masukod. Sama pananglit, 
ako nahigugma sa akong asawa ug banay, ug ako mibati sa ilang gugma alang kanako.
Kamo dili makasukod unsa ka lawom ang atong mga pagbati alang sa usag usa, apan 
kana nga gugma tinuod gayud ngari kanamo. Ang kasakit usab lisud masukod, apan kini
tinuod. Tinuod usab diha sa hugot nga pagtuo sa Dios. Kita masayud sa Iyang pagkaanaa
nga wala magkinahanglan sa dinaghan uban nga pagsuod niini. Si Pablo mipahayag, ‘Ang
Espiritu nagpamatuod sa atong espiritu, nga kita mga anak sa Dios’ “[Mga Taga-Roma 8:16]
(James E. Faust, sa Taho sa Komperensya, Abr. 1981, p. 9; o Ensign, Mayo 1981, p. 9–10).

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna unsa ang gisulti ni Elder Faust
mahitungod sa mga butang nga malisud nga masukod mahitungod sa atong
kaugalingon. Ilista kini diha sa pisara.

Kinutlo nga
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• Unsa ang pipila ka mga impluwensya nga makaapekto unsa ang atong gibati
mahitungod sa atong mga kaugalingon. Kini mahimo nga maglakip sa—

1. Usa ka pagsabut sa atong balaan nga kinaiya ingon nga mga anak sa Dios.

2. Unsa nga paagi nga ang atong mga ginikanan mosulti ngari kanato.

3. Unsa nga paagi nga ang atong gisaligan nga mga higala motubag ngari kanato.

4. Unsa nga paagi nga ang magtutudlo mobati sa atong buluhaton sa tulunghaan.

5. Mga kalampusan ug mga kapakyasan nga atong nasinati.

Si Eleonor Roosevelt gihinumduman tungod sa iyang pagpasabut sa diha nga siya
miingon, “Walay usa nga makahimo kaninyo nga mobati og ubos nga walay pagtugot
gikan kaninyo” (“Points to Ponder,” Reader’s Digest, Peb. 1963, p. 261).

• Ngano nga kita usahay motugot sa uban nga mohimo kanato nga mobati og kaubos?
(Tungod kay kita sa kasagaran andam sa pagtuo sa labing dautan mahitungod sa atong
mga kaugalingon ug mapakyas sa paghinumdom sa atong mga kalig-on ug mga
kahimoan; tungod kay kita nabalaka sa hilabihan mahitungod sa mga hunahuna sa uban
nga mga tawo.)

• Sa unsa nga paagi nga kamo makapugong sa paghunahuna sa inyong kaugalingon 
nga ubos?

Kon ang batan-on nga mga babaye maglisud sa pagtubag niini nga pangutana, hangyoa
sila sa paghunahuna mahitungod niini sa makadiyot. Ang nahibilin sa leksyon naglakip
sa mga sugyot nga makatabang kanila sa pagtubag niini.

Ang atong Kinaiya mahitungod sa Atong mga Kaugalingon Makatabang Kanato nga
Molampos

Itudlo nga kitang tanan wala magbaton og sama nga talagsaon nga mga kahibalo, mga
kahanas, o mga kahimoan, apan ang matag usa kanato adunay butang nga atong mahimo
pag-ayo. Kita kinahanglan nga mangita sa atong kaugalingon nga talagsaon nga mga
hiyas ug molig-on diha kanila. Kita kinahanglan adunay igong pagsalig sa atong mga
kaugalingon nga atong mapalambo. Kita makasugod pinaagi sa paghunahuna nga kita
molampos.

Kinutlo “Ang mga hunahuna adunay dako nga kalambigitan uban sa unsa nga paagi kita
nagpuyo ba kon kita madasigon ba o nagsubo, bisan kon kita nakatagamtam og
kalampusan o kasinatian sa usa ka matang sa kapakyasan, kon kita nakatagamtan ba sa
pagkaespirituhanon o nag-antus gikan sa pagkulang niini, ug sa daghan nga mga paagi,
ako nagtuo, kon kita masulundon o dili masulundon ngadto sa mga balaod sa Dios. Ang
uban nga sa pagkakaron batid sa panglihok sa tawo nagpahayag nga ang paagi sa
hunahuna sa tawo sama sa pagmaneho sa usa ka “computer” diin ang salabutan ug nga
panghunahuna may kalabutan. Ang gipasulod nga atong gibutang ngadto niana nga
pamaagi adunay dako nga kalambigitan uban sa gipagula sa pinulongan sa panglihok,
gawi, ug kinaiya” (Dean L. Larsen “Thoughts about Thoughts,” Speeches of the Year, 1976
[Provo: Brigham Young University Press], 1971, p. 116).

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong kinabuhi mahimo nga lahi kon kamo tinuod sa
mopili sa maayo nga mga hunahuna mahitungod sa inyong kaugalingon sulod sa usa 
ka tagal nga panahon?

• Sa unsa nga paagi nga kita mobutang og maayo nga mga hunahuna ngadto sulod sa
atong salabutan?

Pangita og malagmit nga mga pamaagi, sama pananglit, pagsulti og maayo ngadto sa
kaugalingon, pag-awhag sa kaugalingon uban sa maayo nga mga sugyot sama nga 
“Ikaw makahimo niini!”

Ang mosunod nga mga pagtuon sa hitabo nagpakita sa unsa nga paagi nga ang atong
mga hunahuna makaimpluwensya sa atong kahanas sa paglampos.

Pagtudlo sa
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Pagtuon sa hitabo 1

Ang inahan ni Cindy nagdali sa pag-andam sa panihapon sa 6:00 tungod kay siya adunay
tigum sa 7:30. Si Cindy naghunahuna sa buluhaton sa tulunghaan sa sunod adlaw
samtang siya mibutang sa mga pinggan ug kutsara ug tinidor diha sa iyang dapit. Ang
inahan mitawag gikan sa kusina, “Dali, Cindy, hinay ka ra kaayo.” Si Cindy nasultihan 
na nga siya hinay sa pipila ka mga higayon sa dili pa lamang dugay ug siya nagsugod 
sa pagtuo niini. “Tingali ako hinay,” siya naghunahuna.

Panaghisgutan • Unsaon pag-usab ni Cindy sa iyang dili maayo nga tubag ngadto sa usa ka labaw nga
maayo nga paagi?

Pagtuon sa hitabo 2

Si Sue misugod sa pagkuha og mga leksyon sa biyolin gikan sa usa ka silingan kinsa usa
ka magtutudlo. Siya mibati og ka bakikaw sa paggunit sa arko ug sa biyolin ug misulti 
sa iyang magtutudlo nga siya wala maghunahuna nga siya makahimo og maayo. Ang
magtutudlo mihatag kaniya og kasigurohan nga uban sa pagbansay siya mosugod
pagbati og labaw nga kasayon. Apan si Sue mibati nga siya dili gayud makakat-on, busa
dihadiha siya mihunong sa hingpit.

Panaghisgutan • Unsaon pagsumbalik sa magtutudlo ni Sue kon si Sue mobalik alang sa iyang sunod
nga leksyon?

• Kini ba nga pagsumbalik sa magtutudlo mopahimatuod sa gidahum ni Sue nga siya 
dili gayud makakat-on sa pagtugtug?

• Unsa ang tinuod nga suliran ni Sue—kakulang sa kahanas sa musika, o usa ka
nagdumili nga kinaiya mahitungod sa iyang kaugalingon?

• Sa unsa nga paagi nga si Sue sa iyang kaugalingon mitino sa sangputanan sa iyang
pagtuon sa biyolin?

Pagtuon sa hitabo 3

Si Becky dugay nga natulog sa gabii aron mahuman ang usa ka pagpakigpulong nga
iyang giandam alang sa tulunghaan. Sa diha nga siya mibasa niini ngadto sa iyang inahan
sa sunod nga buntag sa wala pa moadto sa tulunghaan siya miingon, “Ako nagtuo nga
ako adunay maayo kaayo nga pagpakigpulong, nagtuo ba usab ikaw? Ang iyang inahan
mitubag nga tinuod gayud nga kini usa ka maayo nga pagpakigpulong tungod kay siya
migahin og panahon sa pagpangandam niini.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang panglihok ni Becky, giabagan sa pagtugot sa iyang inahan,
makaapekto sa paghatag sa iyang pakigpulong sa tulunghaan?

• Unsa unta ang mahitabo kon siya wala mogahin sa panahon sa pag-andam sa
pagpakigpulong? Unsa unta ang iyang bation mahitungod sa iyang kaugalingon?

Ipasabut nga daghan ang mga hinungdan nga makaapekto sa atong pagtamud sa
kaugalingon. Apan ang labi nga mahinungdanon mao ang atong panglihok. Kita ang may
kapangakohan. Kita makapili sa pagtugot sa dili maayo nga mga hunahuna sa pagbuntog
kanato, o kita makapili sa maayo nga mga hunahuna nga motabang kanato sa paglampos.
Kita nasayud nga kita tinuod nga mga anak nga espiritu sa langitnong mga ginikanan ug
nga ang atong kasarang sa paglambo diha sa daghan nga mga bahin walay kinutuban.
Kon kita mopili dinha, kita makapauswag sa atong kinaugalingon nga panagway,
makapalambo sa atong talagsaon nga mga kahibalo ug salabutan, ug makapadugang sa
atong pagpakabana ug gugma alang sa uban.

Kinutlo Matag usa kanato natawo aron molampos ug kinahanglan maghunahuna sa maayo nga
paagi, ginamit ang usa ka balaan nga sukdanan pinaagi diin mao ang pagsukod sa atong
mga kaugalingon ingon nga gipahayag sa mosunod nga kinutlo:

“Ang kaligdong sa kaugalingon labaw nga mousbaw pinaagi sa paghangad sa itaas sa
pagpangita sa pagkabalaan. Sama sa dagko nga mga kahoy, kita kinahanglan mokab-ut sa
kahayag. . . . Ako nakakita sa tawhanon nga kaligdong ug paghatag og bili sa kaugalingon
nga gipadayag sa maayo nga paagi diha sa mga kinabuhi sa labing mapainubsanon sa
mga mapainubsanon, diha sa mga kinabuhi sa kabus ingon usab diha sa mga kinabuhi 
sa adunay matarung nga edukasyon ug sa mga tawo nga puno sa kabuhong” (James E.
Faust, sa Taho sa Komperensya, Abr. 1981, p. 9; o Ensign, Mayo 1981, p. 10).

Pagpaila sa
magtutudlo
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Panapos

Ipasabut nga adunay mga higayon nga kitang tanan mobati og ingon nga dili makahimo
kay sa uban nga mga tawo. Kita kinahanglan motandi sa atong mga kaugalingon uban 
sa labing maayo nga kaugalingon ug mangita alang sa kauswagan nga anaa sulod sa
atong kaugalingon nga kaarang. Usa sa labing mahinungdanon nga mga hagit mao ang
pagbuntog sa pagbati nga kita dili mahinungdanon. Ang atong kinabuhi adunay usa ka
katuyoan. Kita natawo aron molampos ug aron mahimo nga sama sa Dios.

Paggamit sa Leksyon

1. Pag-anad sa pagdawat og mga pagdayeg pinaagi sa pag-ingon sa yano “Salamat
kanimo.” Ayaw paghimo og dili maayo nga mga sulti sama sa, “O kini daan nga
sinina,” o “ako dili makamao nga moawit,” o “ang akong buhok dili ingon ka maayo.”
Dili hinambog ang pagdawat og mga pagdayeg.

2. Tan-awa ang lista nga gihimo diha sa sinugdanan sa leksyon. Pagpili og usa ka butang
nga mahimo nga usbon ug pagsugod sa pagpauswag niana nga kinaugalingon nga
kinaiya.
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Kaisug sa Pagsulay

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makabaton og kaisug sa pagdawat og mga kahigayunan
sa pagpauswag sa iyang kinabuhi.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 19, Esther, nahimutang diha sa luyo sa tamdanan nga basahon.

2. Pag-andam og usa ka tsart nga adunay Joshua 1:9 nga nahisulat niini.

3. Pag-andam og mga piraso sa papel uban sa mga hilisgutan alang sa panaghisgutan 
nga nahisulat niini.

4. Pag-andam sa pag-asoy og usa ka kinaugalingon nga hitabo diin ikaw nagkinahanglan
og kaisug sa pagsulay og bag-o nga butang.

5. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

Kini nga leksyon nagtunong diha sa kaisug og pagsulay og bag-o ug makapabayaw nga
mga butang, ingon usab sa kaisug sa pagpadayon sa pagsulay diha sa malisud nga mga
kahimtang. Siguroha nga ang batan-on nga mga babaye dili malibug niini nga kaisug
uban sa pangahas sa paghimo niana nga mapasagaron ug dili matarung.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Nagkinahanglan og Kaisug sa Pagsulay sa Bag-o ug Makapabayaw nga mga Butang

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna og usa ka panahon sa diha 
nga sila misulay sa pagbuhat sa mga butang nga bag-o ug bililhon, sama sa paghatag og
pakigpulong, pagsulay og usa ka kalihokan o kapunongan, pagsulay og usa ka bag-o 
nga dula, o pagkat-on og bag-o nga kahanas. Hangyoa sila sa pagpaambit sa ilang mga
pagbati mahitungod niana nga kasinatian. Unya ipasabut nga kini nagkinahanglan og
kaisug sa pagsulay sa bag-o nga butang ug makapabayaw.

Samtang ikaw mohisgot sa mga pagbati sa batan-on nga mga babaye mahitungod sa 
ilang kasinatian, paghisgot sa mosunod nga mga ideya:

1. Kadaghanan sa mga tawo adunay mga pagbati sa kahadlok kon sila mag-atubang 
og bag-o nga kasinatian.

2. Kini kasagaran nga mobati og kabalaka ug kahingawa mahitungod sa pagsulay og 
bag-o nga butang.

3. Kita kinahanglan dili motugot sa atong mga kahadlok sa pagsanta kanato gikan sa
pagsulay sa mga butang nga molig-on ug mopalambo sa atong mga kinabuhi.

• Unsa ang uban nga mga kahadlok nga makapugong kanato gikan sa pagsulay sa 
bag-o nga mga butang?

Samtang ang batan-on nga mga babaye mopaambit sa ilang mga ideya, paghisgot sa
punto nga kadaghanan sa mga tawo mahadlok nga mahimo nga malahi o mabiaybiay
kon sila mapakyas sa bag-o nga butang. Kini nga mga kahadlok sa kanunay mopugong 
sa mga tawo sa pagsulay sa bag-o nga kahanas o kalihokan.

Paghisgot sa kahulungan sa pulong kaisug. Tabangi ang batan-on nga babaye nga
makasabut nga ang kaisug naghatag kanato og kalig-on sa pagsulay. Kon kita nahadlok 
sa pagsulay sa bag-o ug makapabayaw nga mga butang, mahimo nga mohunong ang
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atong paglambo ug makapugong sa atong mga kaugalingon gikan sa mga kasinatian nga
makapalig-on ug makalugway sa atong mga kinabuhi. Ang kaisug kon gamiton uban sa
hugot nga pagtuo alang sa matarung nga mga katuyoan mao ang usa sa labing lig-on nga mga
himan nga ania kanato sa pagtabang kanato sa pagpalambo sa atong mga kinabuhi.

Panaghisgutan • Unsa ang uban nga bilihon nga mga butang nga imong buhaton nga nagkinahanglan
og kaisug.

Ang mosunod mao ang pipila ka mga sugyot: Paghatag og usa ka pakigpulong, pagsugod
og pagpakigsulti ngadto sa bag-ong kaila, pag-ampo atubangan sa usa ka pundok,
pagsulay alang sa usa ka kalihokan sa tulunghaan, paghatag og usa ka pagdayeg,
pagpahayag sa ebanghelyo ngadto sa usa ka higala, pagkat-on og usa ka bag-o nga dula,
pagdawat nga mahimo nga masayop ug masubo, ug pagpangita og sa usa ka trabaho.

Itudlo nga ang matag usa kanato, sa pipila ka panahon, mibati og mga kahadlok ug
kakulba. Bisan pa niana, kita mahimo nga lig-on ug labaw nga andam alang sa dagko 
nga mga hagit kon kita dili motugot nga ang kahadlok mao ang mopugong sa atong mga
tinguha sa pagpauswag sa atong kinabuhi. Kita adunay usa ka talagsaon nga tinubdan sa
pag-abag aron sa pagtabang kanato sa pagbuntog sa kahadlok ug sa paghatag kanato og
kalig-on sa pagsulay sa bag-o, makabayaw nga mga butang.

Ipakita ang tsart sa Joshua 1:9. Ipabasa ug ipasag-ulo kini sa batan-on nga mga babaye.
Ipasabut diha kanila nga ang Ginoo moabag kanato ug mohatag kanato og kalig-on kon
kita mangayo sa iyang panabang samtang kita maningkamot sa atong mga kaugalingon
sa pagbuhat og maayo nga butang.

Kalihokan Papilia ang matag babaye og usa sa mga piraso sa mga papel nga imong giandam nga
naglangkob sa mosunod nga hilisgutan alang sa panaghisgutan. Ipabasa kini niya ngadto
sa klase og dayon ipasulti sa unsa nga paagi ang matag sugyot makatabang sa usa ka nga
makaangkon og kaisug sa pagsulay. Ikaw mahimo nga modugang ngadto sa iyang mga
hunahuna pinaagi sa pagpagawas sa dugang nga mga kagamitan diha niana nga
hilisgutan samtang ikaw mobati sa panginahanglan.

Pag-andam. (Paghimo og mga hukom mahitungod sa mga sumbanan ug mga hiyas sa dili
pa moabut ang usa ka katalagman. Kini makatabang kaninyo sa paghunahuna sa labaw
nga katin-aw ug mohatag kaninyo sa kaisug sa paglihok sa husto nga paagi. Pangandam
sa pagpadayon sa inyong paghukom bisan pa sa pagpamugos ug mga pamalatian.)

Pagkamatudloan. (Pag-andam sa pagpaminaw ug pagkat-on. Susiha ug tukia ang
kahimtang sa labing maayo kutob sa inyong mahimo sa dili pa mosulay niini. Pagbantay
sa pagkagahi og ulo ug dili husto nga garbo. Paminaw ngadto sa Espiritu alang sa
paggiya.)

Pagbaton og usa ka Maayo nga Kinaiya. (Ilha ug batia ang inyong pagkabililhon ingon nga
usa ka anak sa Dios. Hinumdumi nga kamo gipadala dinhi aron molampos. Kamo
adunay talagsaon nga mga kahibalo mga kahanas nga magkalig-on samtang kamo
mogamit kanila.)

Pag-ampo. (Ang pag-ampo mao ang usa ka tinubdan sa kalig-on nga makahatag kaninyo
og kaisug sa pagsulay ug sa pagbuntog sa kahadlok. Ang Espiritu Santo motabang sa
paggiya ug paglig-on kaninyo.)

Pagbaton og Pagsalig. (Pag-amgo nga kamo adunay daghan nga mga kapanguhaan sa
pagtabang kaninyo kon kamo mosulay sa bag-o nga mga butang. Kamo adunay salabutan
sa pagpangatarungan uban sa; banay, mga pangulo sa Simbahan, mga magtutudlo, mga
higala, ug sa mga kasulatan nga kadangpan.)

Buhata ang Inyong Labing Maayo nga Mahimo. (Ang inyong labing maayo nga mahimo mao
ang tanan nga gikinahanglan sa pagsulay sa bisan unsa nga bag-o nga butang. Ayaw
kahadlok nga mapakyas, kay ang pagsulay makahimo kaninyo nga labaw nga maayo
bisan kon ang sangputanan dili ingon ka hingpit sama sa inyong gituohan.)

Tsart sa balaan 
nga kasulatan
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Kita Makaangkon og Kinaugalingon nga Kalig-on Samtang Kita Maisugon nga
Moatubang sa Bag-o nga mga Kahigayunan.

Itudlo nga ang balaan nga mga kasulatan naghisgot og daghan nga mga tawo kinsa
maisugon nga miatubang og bag-o ug mahagiton nga mga kahigayunan. Tungod sa ilang
kaisug, ang ilang mga kinabuhi nalig-on ug napanalanginan. Si Esther usa ka matahum
nga batan-on nga Hebreohanon nga babaye kinsa naminyo ngadto sa usa ka hari sa
Persia. Ang labaw nga ministro sa hari nagdumot sa mga Judeo ug milaraw sa pagpatay
sa mga katawhan ni Esther. Kini nakahimo og dako nga kasubo ngadto ni Esther ug sa
iyang mga katawhan. Nasayud nga kinahanglan adunay butang nga himoon aron sa
pagluwas kanila, si Mordecai, ang ig-agaw ni Esther, miadto kaniya alang sa panabang.
Siya mihangyo kaniya sa pagpakigsulti ngadto sa hari ug mosulay sa pag-awhag kaniya
sa pag-usab niini nga makalilisang nga laraw. Niana nga panahon, kini usa ka naandan
nga ang usa ka tawo mahimo nga pahamtangan sa kamatayon tungod sa pag-adto sa hari
nga wala dapita. Si Esther nasayud niini. Kon siya moadto kaniya ug siya mopaubos sa
iyang baston ngadto kaniya, siya makahimo sa pagpakigsulti uban kaniya: apan kon siya
mopataas sa iyang baston, kini nagpasabut sa iyang kamatayon. Si Esther kinahanglan
nga mohukom kon siya mobutang ba sa iyang kaugalingon sa kakuyaw aron sa pagsulay
sa pagluwas sa iyang mga katawhan.

• Basaha pagdungan ang Esther 2:5–17; 3–4.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Esther sa diha nga siya miatubang niini nga
kahimtang?

Si Esther mipadala sa iyang tubag ngadto ni Mordecai. Tuguti ang mga babaye sa
paghisgot sa Esther 4:16.

Balaan nga Kasulatan Kamo mahimo mosulti sa inyong kaugalingon nga mga pulong unsa ang nahitabo sa 
diha nga ang hari nakakita ni Esther (tan-awa sa Esther 5:1–3).

• Sa unsa nga paagi nga siya nangangandam alang niini nga pagsulay sa kaisug?

• Nasayud ba si Esther nga siya molampos o mapakyas?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Esther human siya makahimo sa pagtabang 
sa iyang mga katawhan?

Ipasabut nga ang pagsulay sa hugot nga pagtuo og kaisug nakapalig-on ni Esther.
Tungod kay siya nangahas sa pagsulay, siya nahimo nga usa sa labing gihigugma nga
babaye sa Israel.

Kon adunay panahon, isaysay ang sugilanon ni Gideon sa Daang Tugon (Mga
Maghuhukom 6–8). Si Gideon usa ka batan-on nga lalaki kinsa kulang sa pagsalig sa
kaugalingon ug naghunahuna sa iyang kaugalingon nga mao ang labing ubos sa banay 
sa iyang amahan. Usa ka adlaw niana, samtang siya naggiok og trigo, usa ka anghel
mitungha ug milingkod ubos sa usa ka kahoy nga tugas.

Ang anghel miingon kang Gideon nga ang Ginoo buot nga siya moluwas sa Israel gikan
sa iyang mga kaaway, ang mga taga Midian. Si Gideon nangutana unsaon niya pagbuhat
niining dako nga tahas.

Balaan nga Kasulatan Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpakli ngadto sa Mga Maghuhukom 6:16
aron mahibaloan giunsa sa Ginoo pagtubag si Gideon.

Ipasabut nga si Gideon nalig-on pag-ayo diha sa kaisug nga siya nakahimo sa
pagbungkag sa altar ni Baal. Unya siya nangulo sa iyang tulo ka gatus ka mga tawo batok
sa panon sa mga taga Midian, ug sama ni Esther, mitabang sa pagpalingkawas sa iyang
mga katawhan.

• Sa unsa nga paagi nga kini nga mga pagsulay sa hugot nga pagtuo ug kaisug
nakapausab kang Gideon?

Itudlo nga ang Ginoo misaad sa matag usa kanato nga kon kita adunay kaisug sa
pagbuhat unsa ang matarung, siya mag-uban kanato ug kita makabaton sa kalig-on 
sa pag-atubang sa matag adlaw nga mga pagsulay ug mga kahigayunan. Kini nga
kinaugalingon nga kalig-on makatabang kanato sa pag-atubang og mga kapakyasan 
ug pagbaton og kaisug sa pagsulay pag-usab.
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Panapos

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder F. Enzio Busche:

Kinutlo “Kini nagkinahanglan og kaisug ug pasalig sa pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu
tungod kay sila mahimo nga mohadlok kanato samtang sila mogiya kanato sa paglakaw
diha sa bag-o nga mga dalan, usahay sa mga dalan nga walay usa nga makalakaw
kaniadto, mga dalan sa ikaduha nga milya, sa paglihok nga hingpit nga lahi gikan sa
kalibutanon nga mga tawo. Sama pananglit, kita mahimo nga maaghat sa pagpahiyom
kon adunay usa ka tawo nga mopasakit kanato, sa paghatag og gugma diin ang uban
mihatag og kasilag, sa pagsulti og salamat kanimo diin ang uban wala makakita og bisan
unsa nga ka pasalamatan, sa pagdawat og mga buluhaton nga ang uban dili kaayo
makapasigarbo sa pagbuhat, sa pagpangayo og pasaylo diin ang uban mopanalipod sa
ilang mga kaugalingon, og sa pagbuhat sa tanan nga ingon og binuang nga mga butang
nga giawhag sa Espritu nga buhaton sa usa ka matarung, matinuoron, ug usa ka
naminaw nga kasingkasing” (“The Only Real Treasure,” New Era, Dis. 1979, p. 5).

Paghisgot sa mga kahimtang nga gihisgutan ni Elder Busche, nagtabang sa batan-on 
nga mga babaye aron makita ang kamahinungdanon sa kaisug diha sa susama nga mga
kahimtang diha sa ilang kaugalingon nga mga kinabuhi.

Paggamit sa Leksyon

Isugyot nga ang mga batan-on nga mga babaye mag-ampo sa dili pa mosulay og bag-o
nga mga butang. Awhaga sila sa pagpangita sa paggiya sa Espritu Santo sa pagpangita 
ug pagsinati og bag-o nga mga kahigayunan nga molig-on ug mopauswag sa ilang mga
kinabuhi. Isugyot nga sila mosulat diha sa ilang mga inadlaw nga tamdanan unsa ang
ilang gibati kaniadto ug human makasinati niini nga mga kahigayunan.
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Matarung nga Pagpuyo

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makaamgo sa mga pagbati sa pagtamud sa kaugalingon
nga nag-uban sa matarung nga pagpuyo.

PAGPANGANDAM 1. Sa dili pa ang leksyon, pagbutang og mga usa ka kutsarita nga yuta ngadto sa usa ka
gamay nga garapon. Sudli ang garapon og tubig nga hapit mapuno. Pagbutang og
tukog diha sa garapon, ug kutawa ang gisagol. Pasagdi kini sulod sa napulo ka mga
gutlo ug iyabo ang tubig gikan sa ibabaw sa linugdang. Sudli ang garapon og tubig
pag-usab ug kutawa. Pasagdi kini sa lain nga napulo ka mga gutlo ug iyabo pag-usab
ang ibabaw nga tubig. Balika kini nga pamaagi upat o lima ka mga higayon aron ang
tubig sa ibabaw mahimo nga tin-aw kon ang yuta milugdang ngadto sa ilawom sa
garapon. Kini nga paagi mokuha sa bisan unsa nga butang nga mahilis diha sa tubig.

2. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga balaan nga 
mga kasulatan, mga sugilanon o mga kinutlo nga imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Kalihokan Kuhaa ang garapon sa tubig ug yuta nga diha sa lamesa sulod sa napulo ngadto sa lima
ka mga gutlo. Ang tubig kinahanglan nga tin-aw ibabaw sa milugdang nga hugaw. Sultihi
ang batan-on nga mga babaye sa pagbantay unsa ang nahitabo ngadto sa tubig sa diha
nga ikaw mikutaw sa garapon diha sa lamesa.

Balaan nga Kasulatan Himoa nga usa ka batan-on nga babaye mobasa sa Isaias 57:20–21.

Ipasabut nga kadtong kinsa nagpuyo duol sa dagat nasayud unsa ang mahitabo ngadto sa
tubig diha taliwala sa usa ka unos. Ang tanan nga matang sa hugaw ug bahin sa mga butang
gidala gikan sa kahiladman sa dagat ug gitugpo-tugpo nga nagdala og “lapok ug hugaw.”
Adunay kasamok ug kalibug samtang ang mga balud gitugpo sa mabangis nga paagi.

Panaghisgutan • Ngadto sa unsa si Isaias mipahisama sa “naukay nga dagat, sa panahon nga kini dili
makapahulay”? Sa diha nga ang Dios miingon, “walay kalinaw . . . ngadto sa dautan,”
unsa nga matang sa kalinaw ang iyang gipasabut? (Kalinaw sa hunahuna, limpyo nga
tanlag.) Tabangi ang batan-on nga mga babaye sa pagsabut nga kon ang usa ka tawo
makabuhat og mga sala ug dili maghinulsol, siya dili makapahulay ni siya adunay
kalinaw. Kini nga pag-alindasay mao ang hinungdan nga mahitabo ang pipila ka butang.
Unsa kini? Igiya ang panaghisgutan aron ikalakip ang ideya nga ang sala ug pagkawala
sa pagtamud sa kaugalingon mao ang pipila ka mga sangputanan.

Ipasabut nga ang pagkawala sa pagtahud sa kaugalingon tungod sa pagkadautan sama sa
usa ka “naukay nga dagat.” Walay kalinaw diha sa kinabuhi sa usa ka dautan nga tawo.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkadautan nakadugang ngadto sa pagkawala sa pagtahud
sa kaugalingon.

Ang Matarung nga Pagpuyo Makadugang sa Pagtamud sa Kaugalingon

Ipasabut nga usahay ang pagtamud sa kaugalingon mahisgutan pinaagi diha sa mga
butang nga gihimo sa usa ka tawo, sama sa pagtugtug og usa ka instrumento sa musika,
pagtuon og maayo sa tulunghaan o mga dula. Adunay usa ka butang nga mahimo sa
tanan nga makapalambo ug makapadugang og pagtamud sa kaugalingon, ug kana mao
ang pagpuyo sa matarung nga paagi. Kon ang usa ka tawo maninguha sa pagpuyo sa usa
ka matarung nga kinabuhi, siya makabaton og kalinaw diha sa iyang kasingkasing nga
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moabut lamang sa walay lain nga paagi. Siya mobati og maayo mahitungod sa iyang
kaugalingon. Usa ka pangulo sa Simbahan mihimo niini nga pamahayag:

Kinutlo “Ako wala masayud og bisan unsa nga butang nga makadala og dugang kalipay kay sa
pagkaamgo nga unsa ang atong nahimo o gihimo mao ang husto ug matarung” (Rex D.
Pinegar, “What It Means to Establish a Relationship with Christ,” sa Speeches of the Year,
1977 [Provo: Brigham Young University Press, 1978], p. 91).

Kinutlo Lain nga pangulo sa Simbahan mihimo sa usa ka sama nga pamahayag:

“Kon ang usa ka tawo makiggubat sa iyang kaugalingon nga mga kahuyang siya anaa
diha sa labing balaan nga gubat nga kapasiugdahan sa mga mortal. Ang ganti nga moabut
gikan sa kadaugan dinhi niini nga pakigbisog mao ang labing malahutayon, labing
makatagbaw, ug ang labing bililhon nga ang tawo sukad, makasinati (Bryant S. Hinckley,
That Ye Might Have Joy [Salt Lake City: Bookcraft, 1958], p. 83).

• Ang matarung nga pagpuyo ba nagpasabut lamang sa pagpuyo nga dili makasala?

• Unsa pa ang gilakip niini? Ilista diha sa pisara ang pipila sa mga paagi nga kita
makapuyo og usa ka matarung nga kinabuhi.

Ang pipila ka mga panig-ingnan mao ang: pasalig ngadto sa sukaranan sa Kristohanon
nga mga baruganan sama sa pagkamatinuoron ngadto sa kaugalingon ug sa uban, hiyas,
kaputli, hugot nga pagtuo, kaligdong, kasarang, pag-alagad sa uban.

Ipapangita sa batan-on nga mga babaye ug ipabasa ang Doktrina ug mga Pakigsaad
121:45. Hisguti ang hugpong sa mga pulong, “unya ang pagsalig magkalig-on diha sa
atubangan sa Dios.” Tabangi ang batan-on nga mga babaye sa pagsabut nga kon sila
magpuyo sa matarung nga paagi sila makabaton og usa ka pagbati sa kabililhon sa
kaugalingon nga makahimo kanila sa pagbarug atubangan sa ilang mga ginikanan,
obispo, ug sa Langitnong Amahan uban sa ka limpyo nga tanlag.

Ibalhin ang pagtagad ngadto sa garapon nga may yuta ug tubig ug pagsugyot nga karon
nga malinawon na, ang hugaw misugod sa paglugdang ngadto sa ilawom ug ang tubig
nagkatin-aw.

Panaghisgutan Hisguti ang malinawon ug masigurohon nga mga epekto nga moabut gikan sa pagsunod
sa mga baruganan sa pagkamatarung nga gilista diha sa pisara.

Isaysay ang mosunod nga duha ka mga sugilanon aron sa pagtabang sa batan-on nga
mga babaye nga makasabut sa unsa nga paagi nga ang kalinaw moabut gikan sa
matarung nga pagpuyo.

Sugilanon Si Marie mao ang kinamagulangan sa lima ka mga anak. Ang iyang inahan sa kanunay
nagsalig pag-ayo diha kaniya sa pagtabang sa mga manghud ug nagdahum kaniya nga
magmapailubon ug mahigugmaon uban kanila gikan sa panahon nga siya batan-on pa. Si
Marie napul-an na sa pagdala og daghan kaayo nga kapangakohan alang sa iyang igsoon
nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye, ilabi na karon nga siya dako na ug adunay
daghan nga mga higala ug mga kalihokan. Siya misugod sa pagbati og kasuko sa iyang
igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye ug pag-atiman kanila sa dili maayo nga
paagi. Siya mosingka kanila ug mosulti sa pagpahilayo ug pasagdan siya nga mag-inusara
kon sila moduol kaniya mahitungod sa usa ka butang. Siya dili na makigsulti kanila
mahitungod sa ilang mga kalihokan o bisan sa pagsulod ngadto sa iyang lawak. Siya
nagsugod sa dili pagpauli gikan sa tulunghaan; hinoon siya moadto sa balay sa iyang mga
higala aron dili siya makaatiman “niadtong dili makapahimuot nga mga bata.” Usahay
siya makamatikod sa subo ug gimingaw nga mga panagway diha sa ilang mga mata sa
diha nga siya makakita kanila diha sa panahon sa tingpanihapon, apan siya wala motugot
niini nga mausab ang paagi sa iyang pagtagad kanila.

Sugilanon Si Nancy mibati nga usa sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi mao ang tigulang nga babaye
kinsa nagpuyo diha duol sa iyang balay. Si Gng. Smith nagpuyo nga nag-inusara ug sa
kanunay nagkinahanglan og tabang sa paglimpyo sa iyang balay ug nataran. Si Nancy
nakatabang na kaniya og pipila ka mga higayon, apan sa higayon nga siya motabang, siya
dili lamang molimpyo sa balay ug nataran, apan siya kinahanglan maminaw ngadto ni
Gng. Smith nga makigsulti sa taas nga panahon. Si Nancy gibati nga ang pag-adto didto
usa ka pag-usik sa panahon, ug siya buot nga makig-uban sa iyang mga higala kay sa
pagpaminaw ni Gng. Smith. Ang inahan ni Nancy mihangyo kaniya sa pagsulay og usa
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ka eksperimento. Siya mihangyo kang Nancy sa pagsulay sa pag-adto sa balay ni Gng.
Smith bisan usa ka hapon lamang sa usa ka semana ug dili lamang ang paglimpyo sa
iyang balay, apan sa tinuod maminaw ngadto kaniya ug mosulay sa pagsabut sa mga
butang nga iyang isulti. Siya miingon nga si Nancy mohimo lamang niini sulod sa usa 
ka bulan, ug unya siya mahimo nga mohunong kon siya buot mohunong. Si Nancy
mihukom sa pagsulay sa eksperimento aron ang iyang inahan mohunong sa pagsamok
kaniya mahitungod sa pag-adto ngadto sa balay ni Gng. Smith.

Sa unang semana, siya naninguha pag-ayo sa pagpaminaw ngadto ni Gng. Smith, ug siya
nakamatikud sa iyang kaugalingon nga mibati og kasubo alang sa tigulang nga babaye
samtang siya nakaamgo unsa ka lisud nga kinabuhi ang iyang naagian. Pagkasunod
semana samtang siya naglimpyo ug naminaw, siya nagsugod sa pagkaamgo nga si Gng.
Smith nakakat-on og daghan gikan sa iyang tanan nga mga kasinatian ug nga siya dili
diay makalaay. Sa katapusan sa bulan, siya wala lamang mobati og gugma ug
pagpasalamat alang kang Gng. Smith, apan siya mibati nga siya mahinungdanon gayud
ngadto sa tawo kinsa nagkinahanglan kaayo kaniya.

Panaghisgutan • Hain sa batan-on nga mga babaye sa inyong pagtuo ang mibati og dakong kalinaw sa
iyang kinabuhi? Kinsa ang mibati og labi nga maayo sa iyang kaugalingon? Ngano?

• Unsa ang pipila ka mga kaayohan sa pagsugod og sayo sa pagpuyo ug usa ka 
matarung nga kinabuhi? (Kamo makabaton og sayo og maayo nga mga batasan sa sayo
pa; adunay daghan nga mga kahigayunan sa pagtubo, paglambo, pag-uswag, pagtahud
sa kaugalingon; adunay gamay nga kahigayunan nga makahimo og dako nga sayop diin
mosangkot ngadto sa pagkawala sa pagtamud sa kaugalingon.)

Ang Ginoo Misulti Kanato Nga “Ang Pagkadautan Dili Gayud Mahitabo nga
Magmalipayon”

Punita ang garapon nga may tubig ug yuta, ug uyoga kini pagkusog aron ang tubig
mahimo nga mahugaw pag-usab. Itudlo nga agi og pagtandi ngadto sa malinawon nga
kasigurohan nga moabut ngadto sa usa ka tawo sama ni Nancy kinsa naningkamot sa
pagpuyo sa matarung nga paagi, usa ka tawo kinsa nagtugot sa pagkadautan ngadto sa
iyang kinabuhi sama sa usa ka “naukay nga dagat.”

Basaha ang Alma 41:0 ug Mga Taga-Galacia 6:7.

• Unsa ang inyong bation kon kita nakahimo og sayop? Ngano nga kini dili makahupay
nga pagbati? Unsaon ninyo paghulagway ang pagbati sa pagpakasala? Unsa ang
mahitabo sa atong pagkabililhon sa kaugalingon kon kita mobati nga nakasala?
Makahimo ba kini og kalainan sa paagi nga kita nakaila sa atong mga kaugalingon?

Ipasabut nga ang kalibutan mopatuo kanato nga kita kinahanglan mosalikway sa mga
pagbati nga kita nakasala kay sa pagsalikway sa sala nga mao ang hinungdan sa pagbati
nga kita nakasala.

Panaghisgutan Itudlo nga kitang tanan natawo nga makaila sa husto ug sayop. Kini nga pag-ila
kadaghanan gitawag nga mao ang atong tanlag. Kay tan-awa, ang Espiritu ni Kristo
gihatag ngadto sa matag tawo, nga siya masayud sa maayo gikan sa dautan (tan-awa sa
Moroni 7:16). Kini makapahimo kanato nga makaamgo kon kita makahimo og sayop ug
mag-aghat kanato sa paglikay gikan sa dautan.

• Unsa ang mahitabo kon kita dili mohatag sa atong tanlag og kanunay nga pagtagad?
(Kita mahimong dili kaayo makaila sa iyang mga pag-aghat.)

Kinutlo Si Elder James E. Faust miingon: “Ang uban mibati nga sila mahimo nga magpuyo sa
bisan unsa nga sumbanan nga gisugyot sa ilang kapritso o gihanduraw. Diha sa usa ka
katilingban nga wala maghatag og pagtagad sa bililhon nga mga butang—wala maghatag
og pagtagad sa kadungganan, wala maghatag og pagtagad sa mga sumbanan—daghan
usab ang nagpuyo nga wala maghatag og pagtagad sa mga pagbati sa pagkabililhon sa
kaugalingon, pagtahud sa kaugalingon, ug kaligdong” (sa Taho sa Komperensya, Abr.
1981, p. 9; o Ensign, Mayo 1981, p. 9).

Panaghisgutan • Ngano nga ang Ginoo miingon nga ang pagkadautan dili gayud mahitabo nga
magmalipayon? Sa unsa nga mga paagi kita mobati og labaw nga kasiguro ug kahayahay
kon kita adunay mga sumbanan?
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Kon ang Pagtamud sa Kaugalingon Mawala, Kini Mahimo nga Maangkon Pag-usab

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi kita makaangkon pag-usab sa nawala nga mga pagbati sa
pagkabililhon sa kaugalingon, pagtahud sa kaugalingon, ug kaligdong?

Ipasabut nga walay usa kanato ang nagdako nga wala makabuhat og mga butang nga
sayop. Kon kita nawad-an sa pagtahud sa kaugalingon ug mibati nga nakahimo og sala,
kita mahimo nga mousab sa atong kinaugalingon nga mga batasan ug kinaiya pinaagi sa
paghinulsol. Ang pagdawat og pasaylo gikan sa Ginoo makahimo kanato nga mobati og
labaw nga maayo mahitungod sa atong mga kaugalingon kay sa hapit sa bisan unsa nga
lain nga mga butang.

Panapos

Ipasabut nga ang paghinulsol ug pagpasaylo sa kaugalingon mopahiuli sa kalinaw sa
hunahuna ug mopalinaw sa “naukay nga dagat” sa usa ka tawo. Itudlo kon unsa ka 
tin-aw ang tubig diha sa botelya kon kini gisala sa pagkuha sa bisan unsa nga yuta nga
nagpabilin gihapon. Ang atong kaugalingon nga pagtamud sa kaugalingon mahimo nga
maangkon pag-usab kon kita sa hingpit nga paagi maghinulsol ug makaangkon pag-usab
og usa ka limpyo nga tanlag.

Paggamit sa Leksyon

Pabalika pagtuon ang batan-on nga mga babaye sa ilang kaugalingon nga mga lihok ug
motino niadto nga mga butang nga gikinahanglan nga ilang hinulsulan o usbon aron
makaangkon og dugang pagtamud sa kaugalingon.

Pagtudlo sa
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Paggamit sa Panahon sa 
Maalamon nga Paagi

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut sa kamahinungdanon ug sa kaayohan sa
paggamit sa panahon sa maalamon nga paagi.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og papel ug lapis alang sa matag batan-on nga babaye.

2. Ipakita ang nagkalainlain nga mga himan sa oras, sama sa usa ka “hourglass” o
“eggtimer”, pipila ka mga matang sa mga orasan, usa ka relo nga adunay igtutudlo 
sa gutling, o usa ka metronome.

3. Pagpundok sa mosunod alang sa leksyon nga may kagamitan nga gihulagway diha 
sa leksyon (ikaw mahimo nga magbansay sa leksyon nga may kagamitan sa dili pa 
ang klase):

a. Usa ka pinta nga garapon o tin-aw nga panaksan.

b. Ubay-ubay nga mga bato (1 ngadto sa 1 1/2 ka mga pulgada ang gilapdon sa lingin)
aron isulod ngadto sa pinta nga garapon.

c. Mga usa ka pinta sa balas, humay, o asin.

d. Usa ka pinta sa tubig.

4. Pag-andam og duha ka mga kopya sa Lista sa Pakisayran nga Balaan nga Kasulatan
(tan-awa sa “Gitagalan nga pagsiksik sa balaan nga kasulatan”). Ayaw ilakip ang mga
pulong diha sa parentesis.

5. Paghimo og usa ka karatula nga nagpakita sa tambag sa batid sa kahanas ingon nga
gihulagway diha sa leksyon.

6. Pagtudlo og batan-on nga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Ipakita ang nagkalainlain nga mga himan sa oras.

Ibutang ang himan sa oras sama sa “egg timer,” usa ka relo nga mahimo nga hunongon,
o usa ka orasan nga mobagting, sulod sa usa ka gutlo ug ibutang kini diha sa atubangan
sa klase.

Bisan og ingon og taas ang panahon sa paglingkod lamang, hangyoa ang batan-on nga
mga babaye sa paglingkod diha sa kahilom sulod sa usa ka gutlo.

Panaghisgutan • Pila tingali ka mga gutlo ang atong gigamit sa maalamon nga paagi matag adlaw? 
Pila ang dili sa maalamon nga paagi?

• Unsa ang mahimo sa napulo ngadto ug lima ka mga gutlo sa maalamon nga paggamit
sa panahon?

• Nagtuo ba kamo nga kamo adunay tulubagon sa inyong paggamit sa panahon?

Human sa tubag sa batan-on nga mga babaye, ipahayag nga adunay usa ka butang diin
ang tanan nga mga tawo managsama: ang tanan adunay sama nga bahin sa panahon
matag adlaw. Ang matag batan-on nga babaye adunay tulubagon sa panahon nga gihatag
ngadto kaniya.

Leksyon nga may
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Kita May Tulubagon kon sa Unsa nga Paagi Kita Migamit sa Atong Panahon

Itudlo nga ang balaan nga mga kasulatan nagtudlo kanato sa paghimo og maalamon 
nga paggamit sa panahon. Bahina ang batan -on nga mga babaye ngadto sa duha ka 
mga pundok. Pagtudlo og usa ka tigsulat alang sa matag pundok; ihatag kaniya ang usa
ka lapis ug mga giandam nga Lista sa Pakisayran nga Balaan nga Kasulatan.

Lista sa Pakisayran nga Kasulatan

1. Adunay usa ka (panahon) ngadto sa matag (katuyoan) (Eclesiastes 3:1).

2. Usa ka maalamon (nga kasingkasing sa tawo) makaila sa (panahon ug paghukom)
(Eclesiastes 8:5).

3. Ikaw dili (mag-usik) sa imong (panahon) (Doktrina ug mga Pagkisaad 60:13).

4. Sila kinahanglan nga (pagahukman) sa ilang (mga binuhatan) . . . nga gihimo pinaagi sa
(temporal nga lawas) diha sa ilang mga adlaw sa (pagsulay (1 Nephi 5:32).

Human sa sinyas sa pagsugod, ang matag pundok kinahanglan mangita sa mga
pakisayran ug ang tigsulat kinahanglan mosulat diha sa matag blanko uban sa husto nga
pulong o mga pulong. Ayaw paglapas sa tulo ka mga gutlo. Hangyoa ang mga tigsulat sa
pagpulipuli sa pagbasa sa nahuman nga mga pamahayag sa balaan nga kasulatan.

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

“Karon, mga kaigsoonan nga babaye, . . . ang panahon mao ang tanan nga puhunan dinhi
sa yuta; . . . kon gigamit sa husto nga paagi, kini makadala niana diin makadugang ngadto
sa inyong kahupayan, kahayahay, ug katagbawan. Hunahunaon nato kini, ug dili na
molingkod nga gikyugpos ang mga kamot, nag-usik sa panahon” (Discourses of Brigham
Young, sel. John A. Widstoe [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1941], p. 214).

Masangputon nga Paggamit sa Panahon Makadala og Espirituhanon ug Temporal nga
mga Panalangin

Panaghisgutan • Ngano nga kita mogamit sa atong panahon sa dili masangputon nga paagi? (Hisguti
kini sa detalye, maghangyo sa batan-on nga mga babaye sa pagpaambit og mga panig-
ingnan gikan sa ilang kaugalingon nga mga kinabuhi o sa mga kinabuhi sa uban.)

Siguroha nga ang mosunod nga mga punto mahisgutan sa panaghisgutan.

Posible nga mga katarungan alang sa pag-usik og panahon:

1. Walay husto nga paagi sa paglaraw

2. Wala makakita pag-ayo unsa ang gikinahanglan nga buhaton ug unsa ang labing
mahinungdanon nga buhaton pag-una

3. Paglangaylangay

4. Wala magpahimutang sa panahon o mga buluhaton

5. Wala maggamit sa husto nga mga himan o kagamitan o sa labing maayo nga paagi sa
pagtuman sa buluhaton

6. Paggahin sa panahon uban sa dili mahinungdanon nga mga butang

Ipasabut nga ang paglaraw, gahin sa una nga mga buluhaton, pagpahimutang, pagsugod,
ug paggamit sa husto nga mga himan ug mga paagi nga makahimo sa kinabuhi nga
walay kapakyasan kaayo ug labing mabungahon. Maalamon nga paggamit sa panahon
makahimo sa usa ka tawo sa pagtagamtam og labaw nga espirituhanon ug temporal nga
mga panalangin.

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagtabang sa pagsulbad sa mosunod nga 
mga kahimtang aron nga ang labaw nga temporal ug espirituhanon nga mga panalangin
mosangput alang sa batan-on nga babaye diha sa matag pagtuon sa hitabo.
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Pagtuon sa Hitabo 1

Si Ann, usa ka presidente sa klase sa Batan-on nga mga Babaye ug usa ka aktibo nga
estudyante sa sekondarya, nagtuon sa musika ug mao lamang ang anak nga babaye diha
sa panimalay. Ang iyang kinabuhi ingon og kanunay anaa diha sa kalisud uban sa mga
buluhaton sa panimalay, kalihokan sa Simbahan, mga batasan, mga tigum, kinaugalingon
nga pagpaanindot sa hitsura, ug mga kapangakohan sa panimalay. Siya ingon og dili
makakita og panahon sa pagbasa sa balaan nga mga kasulatan, usahay makatulog sa
panahon sa iyang mga pag-ampo, ug kanunay maulahi ngadto sa mga tigum.

• Sa unsa nga paagi nga si Ann makatagamtagam og usa ka pinahimutang nga kinabuhi
kay sa gubot nga kinabuhi? (Siya kinahanglan motino hain sa mga butang ang labi nga
mahinungdanon og unya mopahimutang sa iyang panahon aron paglakip sa pag-ampo,
inadlaw nga pagbasa sa balaan nga kasulatan, ug uban nga mga butang.)

Pagtuon sa Hitabo 2

Si Christine naggahin og daghan nga mga takna gikan sa tulunghaan sa pag-atiman sa
manghud nga igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga mga babaye. Siya buot makaangkon
og daghan nga panahon sa pagpalambo sa pagkaespirituhanon ug sa pagbansay sa mga
kahanas sa pagpaanindot sa panimalay.

• Sa unsa nga paagi nga siya makatingub sa iyang mga kapangakohan uban sa
pagpalambo sa pagkaespirituhanon ug pagpaanindot sa panimalay? (Siya mahimo nga
motudlo sa mga bata sa mga leksyon sa ebanghelyo ug mga awit; pagpalambo og usa 
ka laraw ug pagtudlo sa manghud nga igsoon nga mga babaye sa pagluto, pagtahi, o
kinaugalingon nga pagbuhat; pagbasa sa balaan nga mga kasulatan ug mga sugilanon 
sa balaan nga kasulatan ngadto sa mga bata.)

Pagtuon sa Hitabo 3

Si Liza nagtuman sa iyang mga buluhaton sa simbahan ug usa ka maayo nga estudyante,
usa ka maayo nga mamumuo, ug usa ka matinabangon nga anak nga babaye. Siya
naggahin sa iyang panahon nga walay gibuhat sa pagpaminaw sa musika, paglangoy,
pagpamalandong, ug paghanduraw.

• Unsa sa inyong hunahuna sa pamaagi ni Liza sa paggahin sa iyang panahon nga walay
gibuhat? (Si Liza ingon og malamboon kaayo ug maayong mogamit sa iyang panahon.
Panahon sa pagpahulay, pagpahayahay, og paglingawlingaw, kinahanglan ilakip diha 
sa atong pagbuhat og tagal. Ang wala mabuhati og tagal sa panahon dili kanunay nga
panahon nga nausik.)

Ipabasa ang mosunod nga kinutlo:

“Ang ‘pagkadaghan og buluhaton lamang’ dili mao ang kamatuoran sa maalamon nga
paggamit sa panahon. Kinahanglan adunay panahon alang sa pagpalambo sa panabot ug
sa espirituhanon ingon usab sa paglingawlingaw: panahon sa pagsimba ug panahon sa
pagpahayag sa atong pagkamapasalamaton alang sa atong kahanas sa pagtrabaho, ug
paghunahuna, ug pag-ampo, ug pagbasa, ug pagtabang, ug pagdamgo, ug pagkatawa, 
ug paglaraw, ug pagkat-on. . . . 

“Ang panahon nga atong gigahin pagkat-on mahitungod sa atong Amahan sa langit
makahatag kanato sa dili maisip nga mga panalangin sa tibuok nga mga adlaw sa atong mga
kinabuhi” (John Longden, “Time is of the Essence,” Improvement Era, Hunyo 1966, p. 511–12).

Maalamon nga Paggamit sa Panahon Nagkinahanglan og Paglaraw

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagsulti og mga kalihokan nga kinahanglan
gayud nga ilang ipadayon matag adlaw (pagtambong sa tulunghaan, pagkaon,
pagkatulog, pagbuhat sa buluhaton sa pagtuon nga himoon sa panimalay, ug uban pa).
Samtang kini nga mga kalihokan giila, pagbutang og sa usa ka bato alang sa matag usa
diha sa usa ka pinta o panaksan. (Ang panaksan o garapon naghulagway og usa ka adlaw
nga kawhaan ug upat ka takna.) Butangi ang garapon sa mga bato. Hangyoa ang batan-
on nga mga babaye sa pagsulti og uban nga mga butang nga ilang gikinahanglan nga
buhaton matag adlaw (padulong ngadto balik gikan sa tulunghaan, pagpahimutang og
mga higdaanan, pag-ilis og sinina, pagkaligo, paglimpyo sa lawak, pag-atiman sa mga
hayop, pag-ampo, pagtuon sa balaan nga mga kasulatan, pag-andam og mga sapot,
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pagbansay og musika, pagtambong sa mga tigum sa Simbahan, ug uban pa.) Samtang
kining uban nga mga kalihokan giila, idugang ang balas, humay, o asin ngadto sa
garapon sa mga bato hangtud kini mapuno. (Ang balas naghulagway niini nga dugang
mga kalihokan.) Ipaila nga ang mga kinabuhi sa batan-on nga mga babaye sama ka puno
nga makita sa garapon. Unya dungagi og tubig, magpasabut nga bisan sa panahon 
nga ingon og daghan ang buluhaton adunay panahon alang sa pagpamalandong,
paglingawlingaw, ug uban nga makapabayaw nga mga kalihokan. (Ang tubig
naghulagway niini nga mga kalihokan.) Kitang tanan kinahanglan maninguha alang sa usa
ka husto nga pagbalanse diha sa paggamit sa atong panahon. Ang pagtuman sa tanan nga
atong gikinihanglan ug gitinguha nga buhaton nagkinahanglan og maayo nga paglaraw.

Sugilanon “Sa makausa usa ka batid sa kahanas miduol sa presidente sa usa ka dako nga
korporasyon sa puthaw ug milatid sa mga pag-alagad a iyang kompaniya. ‘Walay gamit,’
ang tubag sa presidente, ‘ako wala magdumala ingon usab sa akong nahibaloan kon
giunsa karon. Kami nagkinahanglan og paglihok, dili dugang kahibalo. Kon ikaw
makahimo kanamo sa pagbuhat unsa ang among nahibaloan nga among kinahanglan
nga buhaton, ako mobayad kanimo bisan og pila ang imong pangayoon.

“ ‘Maayo,’ tubag sa magtatambag. ‘Ako makahatag kanimo og usa ka butang sa pipila ka
gutlo aron molambo ang inyong pagtrabaho ug paglihok mga kalim-an ka porsinto. Una,
isulat diha sa blangko nga papel ang unom ka labing mahinungdanon nga mga buluhaton
nga imong kinahanglan nga buhaton ugma. Ikaduha, ihan-ay sila diha sumala sa ilang
pagkamahinungdanon. Ikatulo, kuhaa kini nga papel pag-una ugma sa buntag ug
pagsugod sa pagtrabaho sa unang butang. Kon ikaw nakahuman niini, buhata ang
ikaduha nga butang, dayon ang ikatulo nga butang. Buhata kini hangtud sa panahon sa
paghunong. Ayaw og kabalaka kon ikaw nakahuman lamang og duha o tulo o bisan kon
ikaw nakahuman lamang sa una nga butang. Ikaw naghimo sa labing mahinungdanon
nga butang. Ikaupat, igahin ang katapusan nga lima ka mga gutlo sa matag adlaw sa
pangtrabaho sa paghimo og usa ka “kinahanglan gayud” nga lista alang sa mga buluhaton
sa sunod adlaw.’

“Sa gitaho, ang presidente mipadala sa magtatambag $25,000 alang sa ideya, $1,000 alang
sa matag kawhaan og lima ka mga gutlo nga gigahin sa pagduaw” (Teacher Development
Program—In service Series 2, 1971–72, Participant Materials, p. 58).

Ipakita ang karatula nga naglista sa tambag sa batid sa kahanas.

Tambag sa Batid sa Kahanas

1. Isulat ang labing mahinungdanon nga mga buluhaton nga pagahimoon.

2. Ihan-ay kini sumala sa kamahinungdanon.

3. Pagsugod sa paghimo sa una nga butang sa buntag.

4. Kon ang una nga butang nahuman, buhata ang ikaduha ug hangtud sa katapusan.

5. Matag gabii, paghimo og usa ka bag-o nga lista nga gamiton sa sunod nga adlaw.

• Sa unsa nga paagi nga ang atong Langitnong Amahan malakip dinhi niini nga laraw
(Pangayo og panabang sa atong Langitnong Amahan sa paggamit sa atong panahon ug
sa pagtino sa mahinungdanon nga mga butang.)

Pagsulat Iapud-apod ang blangko nga palid sa papel ug lapis ngadto sa matag batan-on nga babaye.
Ipabahin sa matag batan-on nga babaye ang iyang papel ngadto sa tulo ka mga kolum nga
magbutang og timaan sa una nga kolum “Kinahanglan Gayud nga Buhaton,” ang ikaduha
“Kinahanglan nga Buhaton,” ug ang ikatulo “Buot nga Buhaton.” Sultihi ang batan-on nga
mga babaye sa pagsulat ubos sa ulohan nga “Kinahanglan Gayud nga Buhaton” ang mga
butang nga kinahanglan gayud nga ilang buhaton pagkaugma; ubos sa ulohan nga
“Kinahanglan nga Buhaton” ang mga butang nga ila unta nga buhaton; ug ubos sa ulohan
nga “Buot nga Buhaton” ang mga butang nga sila malingaw pagbuhat aron malipay. Kini
sama ngadto sa mga butang nga giila diha sa leksyon nga may kagamitan sa bato, balas, 
ug tubig. Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagbutang og numero sa mga butang
diha sa katapusan nga duha ka mga kolum sa han-ay sa ilang pagkamahinungdanon,
tungod kay kini mao ang mga kalihokan nga sila makahimo sa pagdumala.
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Paggamit sa Leksyon

Himoa nga ang batan-on nga mga babaye nga motan-aw sa makuti nga paagi sa
mahinungdanon nga mga butang nga ilang giila, ug mohunahuna sa unsa nga paagi 
nga sila mogamit sa ilang panahon sa labaw nga kahanas sa pagtuman sa labing
mahinungdanon nga mga kalihokan diha sa katapusan nga duha ka mga kolum. Isugyot
nga sila mosunod sa paagi sa batid sa kahanas sulod sa duha ka mga semana. Paghatag 
og panahon alang kanila sa pagtaho sa ilang kalampusan sulod sa duha ka mga semana.

Awhaga ang batan-on nga mga babaye sa pagluhod ug pagduol sa Ginoo diha sa pag-
ampo matag buntag. Sila mahimo nga makasulti kanila mahitungod sa ilang mga
katungdanan ug mga mahinungdanon nga butang alang niana nga piho nga adlaw,
pangayo alang sa panabang ug pagdasig sa pagbuhat, ug unya itaho ang mga
sangputanan ngadto kaniya sa gabii.

Gisugyot nga mga Kalihokan

Uban sa pagtugot sa obispo o presidente sa sanga, pagdapit og usa ka sarang nga tawo
(sama pananglit, usa ka estudyante sa kolehiyo, batan-on nga inahan, o pipila ka lain nga
sakop sa imong purok kinsa maayo kaayo napahimutang) sa pagpaambit og mga paagi
unsaon sa paghimo og masangputon nga paggamit sa panahon sa usa ka tawo.
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Ang Pagkabililhon sa Trabaho

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye moila sa pagkabililhon sa trabaho.

PAGPANGANDAM 1. Mahimong sundon o dili: Himoa nga adunay mga basahon sa himno nga magamit
aron ang batan-on nga mga babaye makaawit sa numero 252, “Put Your Shoulder to
the Wheel.”

2. Mahimong sundon o dili: Pag-andam og usa ka bato nga gisulatan sa pulong trabaho
diha niini alang sa matag batan-on nga babaye.

3. Pagtudlo og usa ka batan-on nga babaye sa pagsulti mahitungod sa trabaho nga siya
nakaapil ug lain nga batan-on nga babaye sa paghisgot mahitungod sa usa ka proyekto
sa pag-alagad ingon nga gihulagway diha sa leksyon.

4. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Trabaho Usa ka Mahinungdanon nga Bahin sa Laraw sa Ebanghelyo

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpaminaw samtang ikaw mosulti og pipila
ka mga pulong ug mopataas sa ilang mga kamot sa pagpakita hain sa mga pulong ang
mohatag og maayo nga mga pagbati ngadto kanila. Isulti kini nga mga pulong—bakasyon,
buhat, hayahay, trabaho—mohunong human sa matag usa aron mahibalo sa mga tubag.

Itudlo nga ang ideya sa pagtrabaho dili kanunay nga makapahimuot ngari kanato. Apan
ang kahanas ug kahigayunan sa pagtrabaho sa tinuod makadala og daghan nga mga
panalangin ngadto sa atong mga kinabuhi.

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong kinabuhi karon lahi kon ang inyong mga ginikanan
dili pa andam sa paghimo sa bisan unsa nga trabaho alang kaninyo?

• Unsa unta ang kahimtang karon sa Simbahan kon ang una nga mga sakop sa Simbahan
dili andam sa pagtrabaho?

Balaan nga Kasulatan Basaha pagdungan ang Moses 5:1 ug Exodo 20:9.

Kinutlo Ipasabut nga ang mga propeta sa ulahing adlaw mitudlo kanato sa pagmakugihon, dili
magsalig sa uban, ug makasangkap sa kaugalingon. Basaha ang mosunod nga pamahayag:

“Walay tinuod nga Santos sa Ulahing Adlaw, samtang makahimo pa sa lawasnon ug sa
pamalatian nga paagi nga mobalhin sa katungdanan sa iyang kaugalingon o sa kahimtang
sa iyang banay ngadto sa uban. Samtang siya makahimo, ubos sa pagdasig sa Ginoo ug
uban sa iyang kaugalingon nga mga kamot, siya mosangkap sa iyang kaugalingon ug sa
iyang banay sa espirituhanon ug temporal nga mga panginahanglan sa kinabuhi” (Spencer
W. Kimball, sa Taho sa Komperensya, Okt. 1977, p. 124; o Ensign, Nob. 1977, p. 77–78).

Kinutlo Sa diha nga ang bag-o nga tulumanon sa kaayohan gipaila, ang Unang Kapangulohan
mipahayag: “Ang atong una nga katuyoan [mao] ang paghimo, kutob sa mahimo, sa usa
ka pamaagi diin ang tunglo sa pagkatapulan mahunong, ang mga kadautan sa paghatag
nga dili hagoan sa midawat mawagtang, ug kagawasan, kakugi, pagdaginot ug pagtahud
sa kaugalingon sa makausa maanaa taliwala sa atong mga katawhan. Ang tumong sa
Simbahan mao ang pagtabang sa mga tawo sa pagtabang sa ilang mga kaugalingon. Ang
pagtrabaho ipatigbabaw pag-usab ingon nga sukaranan nga baruganan sa mga kinabuhi
sa atong mga sakop sa Simbahan” (sa Taho sa Komperensya, Okt. 1963, p. 3).
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• Ngano nga kinahanglan nga ang pagtrabaho mao ang usa ka “sukaranan nga baruganan
sa atong mga kinabuhi”?

• Ngano nga ang pagkatapulan gitawag og usa ka “tunglo”? Unsa ang mga kadautan sa
paghatag nga dili hagoan sa midawat”?

• Unsa nga mga panalangin ang moabut kanato kon kita mobansay niini nga baruganan?
(Isulat ang mga pulong nga kagawasan, kakugi, pagdaginot, ug pagtahud sa kaugalingon diha
sa pisara.

Panaghisgutan Pangutan-a ang batan-on nga mga babaye kon aduna ba kanila ang nasakit kaayo nga sila
walay mabuhat. Kon kini molungtad og dugay nga panahon, unsa kaha ang ilang bation
kon sila dili makahimo sa pagtuman bisan sa labing gamay nga mga buluhaton sa pag-
atiman alang sa ilang mga kaugalingon?

Usa ka batan-on nga babaye kinsa naghigda lamang sa tibuok bakasyon tungod sa usa ka
grabe nga sakit nanumpa nga dili na gayud mobagulbol nga mobangon sa buntag. Siya
malipayon kaayo nga makagamit sa iyang mga bukton pag-usab aron paghimo sa ilang
gikinahanglan nga trabaho.

Ipasabut nga usa sa labing mahinungdanon nga mga bahin sa pagkab-ot og kalipay mao
ang pagpalambo sa kinaiya nga andam sa pagtrabaho. Ang atong trabaho mahimo nga
makatagbaw, maikagon, mahagaron, makapahupay sa hunahuna, magpugsanon, ug
mamugnaon. Kinahanglan kini dili malaay, walay kapuslanan, makakapoy, nagpugong
sa pag-uswag, o walay hagit. Ang atong kinaiya motino hain niini nga mga punto ang
atong dawaton. Usa ka babaye nakakat-on niining mahinungdanon nga leksyon nga
gihulagway sa mosunod nga sugilanon:

Sugilanon “Pito ka mga tuig ang milabay, si Ann Clynick misugod sa pagbantay og bata sa pag-
alagad diha sa iyang panimalay sa paglikay sa kahigayunan nga makakuha og trabaho
nga mogahin og tibuok panahon gawas sa iyang panimalay.

“Uban sa upat ka mga bata sa balay ug usa ka bata nga nagtungha niana nga panahon, 
ug sa kalisud sa salapi nga naghatag og suliran sa banay, siya miingon nga ang pangutana
dili sa motrabaho ba siya o dili, apan diha lamang sa unsa nga matang sa trabaho ang
iyang himoon. . . . 

“Samtang ang laraw nakasulbad [sa suliran nga magpuyo uban sa iyang nga anak], kini 
sa wala madugay nakahimo og lain nga suliran.

“ ‘Ako wala makauyon niini,’ siya miingon. ‘Akong nakita ang akong kaugalingon nga
nagtrabaho og 60 ka mga takna sa usa ka semana nag-atiman sa mga anak sa lain nga 
mga tawo. Ako wala gayud magbantay og bata samtang ako batan-on pa. Gani, ako dili
malingaw sa uban nga mga bata, gawas sa akong kaugalingon nga mga anak. Ug ako
labaw pa nga naguol sa kahimtang tungod kay ako mibati nga ako napugos sa pagbuhat
niini. Kini makapawala sa kadasig.

“ ‘Apan ako dili makahunong ug ako dili mogawas sa balay aron motrabaho.’

“Sulod sa unang duha ka mga tuig, siya nag-antus matag adlaw naninguha sa pag-ilis sa
daghan nga mga “lampin” sa mga bata hangtud sa paglimpyo sa balay ug pagluto, uban
sa hagit sa pag-agak sa mga kalihok sa 10 ka mga bata—iyang kaugalingon nga mga anak
ug lain nga unom ka mga bata.

“ ‘Usa ka adlaw ako mibasa sa usa ka artikulo sa usa ka Kinatibuk-an nga Kadagkoan nga
nagsulti mahitungod sa usa ka tawo kinsa miduaw sa usa ka babaye nga tiglampaso kinsa
adunay usa ka malaay nga buluhaton sa paglampaso sa mga hagdanan matag adlaw.

“ ‘Sa diha nga ang babaye nagbagulbol mahitungod sa kalaay sa iyang kinabuhi, ang tawo
mipasabut nga kon siya adunay trabaho siya maninguha sa paghimo niini nga labaw nga
maikagon pinaagi sa pagkahibalo sa tanan mahitungod niini. . . . 

“ ‘Unsa ang nahimo niana nga sugilanon ngari kanako mao ang paghimo kanako nga
makaamgo nga ang inyong kinaiya ngadto sa unsa ang inyong gibuhat mao ang
mahinungdanon, dili kinahanglan nga ang trabaho mao ang mahinungdanon,’ miingon
si Sister Clynick.

“ ‘Gikan niana nga panahon, ako nakahukom sa pagkat-on sa tanan nga akong mahimo
mahitungod sa pag-atiman sa mga bata.’ . . . Siya nagpalista diha sa [daghan] nga mga

Pagtudlo sa
magtutudlo

Panaghisgutan 
ug pisara
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klase. . . . Siya karon adunay tulumanon nga napalambo pag-ayo nga siya adunay hingpit
nga kurikulom alang sa mga bata nga gilaraw pag-una sa usa ka tuig. Adunay daghan
nga naghulat alang sa iyang mga pag-alagad.

“ ‘Busa unsa ang nahitabo mao nga sa miaging pito ka mga tuig, ako mibati nga ako
nakahimo sa pagbuhat sa butang nga akong gikasilagan ug nga makalaay, pinaagi
lamang sa pag-usab sa akong kinaiya,’ miingon si Sister Clynick. . . . 

“ ‘Ako nakakat-on og mga butang, ako mitubo ug ako nalingaw unsa ang gibuhat’ “
(John Forster, “Attitude—Not Necessarily Job Itself—Is Important,” Church News,
29 May 1982, p. 12).

Panaghisgutan Pangutan-a ang batan-on nga mga babaye kon aduna ba kanila nga adunay sama nga
kasinatian nga ilang buot ipaambit.

• Sa unsa nga paagi nga kini nga kasinatian magamit ngadto sa gikinahanglan nga mga
klase sa tulunghaan, buluhaton sa panimalay, dili tibuok nga panahon sa pagtrabaho, o
buluhaton sa simbahan nga ingon og dili makapaikag? Sa unsa nga paagi nga ang atong
kinaiya makaimpluwensya kon giunsa nato paghimo ang atong trabaho? Unsa ang uban
nga mga ganti sa trabaho nga maayo nga pagkahimo?

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag:

“Ayaw gayud pagtamay niadtong kinsa nagtrabaho nga gamay og suweldo? Adunay
dako nga kadungganan ug kabililhon sa bisan unsa nga matinuoron nga trabaho. Ayaw
paggamit sa pulong nga ubos alang sa bisan unsa nga kahago nga nagpauswag sa
kalibutan o sa mga tawo kinsa nagpuyo niini.

“Walay angay nga ikaulaw diha sa bisan unsa nga madungganon nga trabaho” (Boyd K.
Packer, sa Taho sa Komperensya, Abr. 1982, p. 121; o Ensign, Mayo 1982, p. 84).

Ang Trabaho Mahinungdanon ngadto sa Atong Temporal, Katilingbanon, ug
Espirituhanon nga Pagkatawo

Sugilanon Usa ka magpapanaw sa makausa miduol sa usa ka sapa nga diha sa iyang agianan. Usa ka
wala mailhi nga tawo ang nagpakita ug misulti kaniya nga kon siya mopunit og pipila ka
gagmay nga mga bato ug mobutang niini diha sa iyang bulsa, kon siya moabut sa iyang
padulngan, siya mobati og kasubo ug kalipay. Siya mihimo sa gisulti sa wala mailhi nga
tawo kaniya ug mipadayon. Sa pag-abut diha sa sunod nga balangay, siya mikuha sa
gagmay nga mga bato gikan sa iyang bulsa ug sa iyang kahibulong nakakita nga kini
nahimong mahalon nga mutya. Siya dayon nasayud unsa ang gipasabut sa wala mailha
nga tawo. Siya mibati og kasubo nga siya wala makapunit og daghan nga gagmay nga
mga bato, apan nalipay nga siya nakapunit kutob sa iyang mapunit.

Pagdibuho og mga lingin nga naghulagway sa gagmay nga mga bato diha sa pisara. Isulat
diha kanila ang mga punto nga nalakip diha sa mosunod nga panaghisgutan sama sa
gipakita. Butangi og lingin ang upat ka mga pulong nga anaa na diha sa pisara gikan sa
inyong nangagi nga panaghisgutan: kagawasan, kakugi, pagdaginot, ug pagtahud sa kaugalingon.

Panaghisgutan • Kon kini nga magpapanaw mao kamo sa katapusan sa inyong kinabuhi, unsa kaha 
ang simbolo sa gagmay nga mga bato diha kaninyo?

Pangpisara nga
panaghisgutan
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• Unsa ang pipila ka mga tumong nga imong buot kab-uton? Unsa ang pipila ka mga
hiyas ug mga kabtangan nga inyong buot maangkon sa inyong kinabuhi?

• Unsa kaha sa katapusan ang inyong bation sa inyong kinabuhi kon kamo dili
mopahimulos sa mga kahigayunan sa pagpunit sa tanan nga “gagmay nga mga bato” 
nga inyong gusto.

Balak Lain nga paagi sa pagpadayag niini nga ideya nagsunod:
Alang sa tanan nga masulub-on nga mga pulong sa dila o sa pluma
Ang labing masulub-on mao kini: “Kini unta mao ang mahitabo!”
(John Greenleaf Whittier, “Maud Muller,” A Treasury of the Familiar, ed. Ralph L. Woods
New York: Mcmillan Publishing Co., 1942, p. 236.)

Itudlo nga, sa walay palad, daghan nga tawo wala makakab-ut sa ilang mga tumong o
makatuman unsa ang ilang gilaraw tungod kay sila dili andam sa pagtrabaho o wala
motrabaho pag-ayo. Sila dili andam sa “pagbayad sa bili” alang sa kalipay nga ila unta 
nga maangkon. Kadaghanan sa mga tawo nga nagpanaw diha sa dalan sa kinabuhi wala
makasabut nga sila, dili pinaagi sa salamangka, makausab sa ilang mga gipangandoy
ngadto sa pagkatinuod—pinaagi sa pagbuhat kanila.

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag:

“Walay harianon nga dalan ngadto sa bisan unsa nga pagkat-on, bisan og unsa kini. . . .
Walay harianon nga dalan ngadto sa bisan unsa nga bililhon nga butang. Walay bisan
unsa nga angay sa suhol o sa pagmahal nga moabut gawas lamang pinaagi sa pagtrabaho
pag-ayo. Ako dili magsapayan kon unsa kamo ka makinaadmanon, ang lagda mao
gihapon” (J. Reuben Clark, Jr. ingon sa pagkutlo diha sa Vital Quotations, comp. Emerson
Roy West [Dakbayan sa Salt Lake: Bookcraft, 1968], p. 401–2).

Itudlo nga kita makasukod sa maayo nga mga sangputanan sa pagtrabaho diha sa tulo 
ka dagko nga mga bahin.

Ubos sa “gagmay nga mga bato” diha sa pisara, pagbadlis og tulo ka mga linya ug biyai
kini nga blangko. Samtang magpadayon sa panaghisgutan, sulati ang mga blangko uban
sa mga pulong nga temporal, katilingbanon, ug espirituhanon.

Idugang ngadto sa pisara:

Isulat ang pulong nga temporal diha sa una nga blangko. Ipasabut nga ang trabaho
gikinahanglan alang sa atong kabuhian.

Kinutlo “Ang tanan nga atong maangkon sa kinabuhi nga may materyal nga kinaiyanhon moabut
ingon nga usa ka sangputanan sa kahago ug sa kalooy sa Dios. Ang pagtrabaho lamang
ang makahatag sa panginahanglan sa kinabuhi” (Ezra Taft Benson, sa Taho sa
Komperensya, Okt. 1980, p. 45; o Ensign, Nob. 1980, p. 32).

Ipasabut nga kita nasayud nga ang trabaho usab adunay panalapi nga bili. Kita sa
kasagaran gibayran o gigantihan sumala ngadto sa atong kahanas, kabatid, ug kasaligan.

• Unsa nga mga paagi nga kinahanglan atong himoon karon alang sa atong umaabut nga
temporal nga kaayohan?

• Unsa nga mga kinaiya ang makapugong kanato gikan sa pagkat-on sa pagtrabaho sa
pag-atiman alang sa atong kaugalingon nga temporal nga mga panginahanglan?

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagtudlo sa
magtutudlo ug pisara

Pagtudlo sa
magtutudlo

kasigurohan
kadungganan

mga kalampusan mga higala pagpamatuod

pagtahud sa
kaugalingon

kagawasan

pagdaginot

bahandi

kakugi

banay



231

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkaandam sa pagtrabaho makatabang kaninyo sa inyong
buluhaton sa tulunghaan ug diha sa inyong kinabuhi sa banay?

Himoa nga usa ka batan-on nga babaye mosulti mahitungod sa pipila ka trabaho nga
iyang gihimo. Diin siya nakakat-on unsaon paghimo sa iyang trabaho? Sa unsa nga paagi
siya nalingaw niini? Sa unsa nga paagi siya nakapauswag o nakadugang ngadto sa iyang
mga kahanas?

Kinutlo Diha sa usa ka pakigpulong ngadto sa mga estudyante sa kolehiyo, si Elder Dallin H.
Oaks, kanhi presidente sa Brigham Young University, naghatag og gibug-aton sa
panginahanglan sa mga estudyante sa pagkat-on sa pagtrabaho ug pagdisiplina sa ilang
mga kaugalingon.

“Adunay pipila ka mga butang nga makahatag kanako og dugang nga kasakit kay sa
pagtan-aw sa batan-on nga mga lalaki ug batan-on nga mga babaye kinsa wala makaamgo
sa ilang kalagmitan nga mahimo, kinsa wala . . . modisiplina sa ilang mga kaugalingon
ngadto sa trabaho nga gikinahanglan sa pag-angkon og mga kahanas ug pagkat-on sa
kinaiya sa usa ka maayo nga edukasyon. Adunay hilabihan nga pagkatapulan, hilabihan
nga pagtan-aw sa telebisyon, hilabihan nga pagdula, hilabihan nga pagpangita og
kalingawan, hilabihan nga pagsalig diha sa mga hunahuna ug trabaho sa uban, gamay
kaayo ang pagpaninguha sa kaugalingon” (Dallin H. Oaks, “The Formula for Success at
BYU, “Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young University Press, 1980], p. 169).

Panaghisgutan Paghisgot sa mga makapugong sa pagtrabaho nga gisulti ni Presidente Oaks.

• Unsaon nato pagdisiplina sa atong mga kaugalingon nga mohimo og maayo nga 
buhat diha sa tulunghaan? Unsa ang pagkatapulan?

• Unsa ang uban nga mga batasan ug mga kinaiya nga makapugong kanato gikan sa 
pag-usik-usik sa atong kalagmitan nga mahimo?

Pisara Isulat ang pulong katilingbanon diha sa ikaduha nga blangko.

Basaha ug butangi og timaan ang mosunod nga mga kasulatan: Doktrina ug mga
Pakigsaad 68:31; 42:42; 75:29.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkatapulan mogiya sa mga katawhan ngadto sa mga
binuhatan nga makasasala? Paghisgot sa mga sangputanan sa pagkatapulan sa usa ka
tawo, usa ka banay, ug usa ka katilingban.

Kinutlo Ipabasa sa usa ka tawo ang komentaryo ni Elder Neal A. Maxwell’s mahitungod sa atong
katilingbanon nga kapangakohan sa pagtrabaho:

“Kon kita sayo nga makat-on sa pagtrabaho sa kinabuhi kita mahimo nga labaw nga
maayo nga mga tawo, labaw nga maayo nga mga sakop sa mga banay, labaw nga maayo
nga mga silingan, ug labaw nga maayo nga mga tinun-an ni Jesukristo, kinsa sa Iyang
kaugalingon nakakat-on sa pagtrabaho ingon nga usa ka panday” (“Gospel of Work,”
Friend, Hunyo 1975, p. 7).

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang atong pagkaandam sa pagtrabaho makapanalangin sa mga
kinabuhi sa uban nga mga sakop sa atong banay? Sa atong mga higala sa tulunghaan? 
Sa mga tawo diha sa atong katilingban?

Himoa nga usa ka batan-on nga babaye motaho sa iyang mga pagbati mahitungod sa usa
ka proyekto sa pag-alagad. Unsa nga trabaho ang nahuman? Sa unsa nga paagi nga kini
nga nakatabang sa uban? Sa unsa nga paagi nga kini ilang gitubag? Unsa ang iyang gibati?

Hatagi og gibug-aton nga ang usa ka maayo nga kapunongan nag-agad diha sa
pagkaandam sa iyang mga sakop sa paghatag og tabang pinaagi sa ilang pagtrabaho. Kita
dili makatuman sa atong mga tahas ingon nga mga estudyante, mga misyonaryo, mga
pangulo, mga ginikanan, ug mga lumulupyo gawas kon kita makakat-on sa pagtrabaho.

Pisara Isulat ang pulong espirituhanon diha sa ikatulo nga blangko.

Itudlo nga si Adan ug si Eva nasayud nga ang Ginoo mitunglo sa yuta alang kanila
(tan-awa sa Moses 4:23).

• Ngano nga ang pagtunglo sa yuta sa tinuod makahatag og kaayohan kang Adan ug Eva?
Unsa nga mga hiyas nga ang ilang panginahanglan sa pagtrabaho mohatag diha kanila?

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagtudlo sa sakop 
sa klase

Pagtudlo sa sakop 
sa klase
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• Unsa ang mahitabo ngadto sa atong mga kalag kon kita motrabaho? Kon kita dili
motrabaho?

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 75:3–5. Unsa ang gisulti sa Ginoo nga atong
buhaton? Unsa ang atong ganti?

Panapos

Kinutlo “Kita kauban nga mga tiglalang sa Dios. Siya mihatag kanato og katakus sa paghimo sa
trabaho nga iyang gibilin nga wala mabuhat, sa pagsangkap og kalagsik, pagpangita sa
oro, paghimo sa mga bahandi sa yuta alang sa atong kaayohan. Apan ang labi nga
mahinungdanon, ang Ginoo nasayud nga gikan sa pagsulay sa pagtrabaho mogitib ang
lig-on nga kinauyokan sa kinaiya” (J. Richard Clarke, sa Taho sa Komperensya, Abr. 1982,
p. 109–10, o Ensign, Mayo 1982, p. 77).

Awita o basaha ang tanan nga mga bersikulo sa “Put Your Shoulder to the Wheel”
(Hymns, no. 252).

Paggamit sa Leksyon

Hatagi ang matag batan-on nga babaye og gagmay o dagko nga bato uban sa pulong 
nga trabaho nga gisulat diha niini. Awhaga ang matag usa sa pagpalambo sa iyang mga
kahanas ug sa iyang kinaiya mahitungod sa pagtrabaho.

(Mahimong sundon 
o dili) awit

Balaan nga kasulatan
nga panghisgutan
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Ang Katuyoan ug Pagkabilihon 
sa Edukasyon

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut sa katuyoan ug pagkabililhon sa iyang
edukasyon diha sa iyang tibuok kinabuhi.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 20, Batan-on nga Babaye diha sa usa ka Panginabuhi; hulagway 21, Batan-on
nga Inahan Nagtabang sa iyang mga Anak sa Pagbasa hulagway 22; Batan-on nga
Babaye Nagtudlo diha sa usa ka Tigum sa Simbahan. Ang tanan nahimutang diha sa
luyo sa tamdanan nga basahon.

2. Mahimong sundon o dili: Pag-andam og ikapakita nga mga pang-edukasyon nga sama
sa basahon sa tulunghaan, balaan nga mga kasulatan, mga basahon sa musika, ruler.

3. Mahimong sundon o dili: Pag-andam og tulo ka gilis sa mga pulong nga nag-ingon:
“Diha sa usa ka panginabuhi,” “Diha sa panimalay,” “Diha sa Simbahan ug
katilingban.”

4. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Sugilanon Si Jeffrey R. Holland, samtang presidente sa Brigham Young University, misaysay sa
mosunod nga sugilanon:

“Ako buot mosaysay kaninyo og usa ka tinuod nga sugilanon mahitungod sa usa ka
batan-on nga lalaki kinsa walay kahigayunan sa pagtungha og dugay. Ang iyang amahan
namatay, nagbilin og gamay nga salapi alang sa banay sa batan-on nga lalaki. Usa ka
adlaw ang batan-on nga lalaki nasakit og hangga ug wala makatambong sa tulunghaan 
sa daghan nga mga adlaw.

“Sa hinayhinay ang iyang kahimsog nagkaayo, ug siya nalipay nga makahimo na
pagtungha pag-usab. Apan siya nahibalik sa tulunghaan sulod lamang sa usa ka tuig,
naghingpit sa ikapito nga ang-ang, sa diha nga siya mihunong sa pagtungha. Siya ug ang
iyang igsoon nga lalaki kinahanglan mangita og trabaho aron makatabang nga makakita
og igo nga salapi aron ipalit og pagkaon ug saput nga gikinhanglan sa banay.

“Ang batan-on nga lalaki mitrabaho pag-ayo, nagtubo nga kusgan, ug nakakat-on og
daghan pinaagi sa iyang mga kasinatian. Siya mibasa og mga basahon kon siya
makahimo, ug maikagon sa pagkat-on sa mga butang nga wala niya makat-uni gikan sa
tulunghaan. Sa kanunay siya mosulti unsa siya ka subo nga siya wala makabaton og usa
ka pormal nga edukasyon. Siya usa ka talagsaon nga tawo ug nagtrabaho pag-ayo aron
sa pagpauswag sa iyang kaugalingon. Ug siya naglaum gihapon nga sa umaabut nga
adlaw siya makatungha pag-usab. Apan siya wala na gayud makabaton sa kahigayunan.
Kini nga batan-on nga lalaki kinsa nagtubo nga buot mopadayon sa iyang pagtuon mao
ang akong amahan.

“Tungod sa kasinatian sa akong amahan, siya buot kaayo nga ako makabaton og maayo
nga edukasyon. Sa diha nga ako miingon, ‘Apan ako dili buot moeskwela,’ siya miingon,
‘Nan ako ang moeskwela. Sa imong pagtuo mahibulong kaha ang magtutudlo? Ako
naghunahuna kon ako masulod ba ngadto sa lingkuranan sa imong talad-sulatanan?’

“Kini kanunay nga makapakatawa kanako tungod kay ako nagtuo nga kini makapahadlok
sa akong magtutudlo nga makakita og usa ka dako nga tawo nga moadto sa tulunghaan, ug
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ako nasayud siya dili masulod ngadto sa gamay nga lingkuranan sa akong talad-sulatanan.
Mao nga ako mieskwela. . . . 

“Unya sa diha nga ako nahuman sa sekondarya, mialagad ako sa misyon, ug nakahuman
sa akong mga kurso sa kolehiyo, ako mipadayon aron pagkuha og Ph.D. gikan sa usa ka
tulunghaan sa New England. . . . 

“Sa diha nga ako nakadawat sa akong diploma ako buot nga ang akong amahan ang
magkupot niini. Siya wala gayud makadawat og usa ka diploma sa gradwasyon gikan sa
bisan unsa nga tulunghaan ug ako naghunahuna nga siya angay niini. Ako misulti kaniya
nga bisan og ang akong ngalan mao ang nahisulat niini, ang diploma kinahanglan gayud
ihatag ngadto kaniya. Ako misulti kaniya nga sila tingali nakahimo og sayop diha sa 
pag-imprinta. Kini nakapakatawa kaniya ug unya kini nakapahilak kaniya. Ako wala
makasiguro kaniadto ngano nga kini nakapahilak kaniya—apan karon ako nasayud”
(“Do You Think I Can Fit into Your Seat?” Friend, Sept. 1978, p. 6–7).

Panaghisgutan • Sa imong pagtuo kini nga amahan ug anak nakakat-on ba sa kabililhon sa usa ka
edukasyon? Sa unsa nga paagi nga kini nga panig-ingnan makatabang kanato pagpasalamat
sa labaw nga hingpit sa atong mga kahigayunan sa pagkuha og usa ka edukasyon?

Kita Gitambagan nga Mokuha og usa ka Edukasyon

Ipasabut nga kita kanunay nga giawhag sa atong mga pangulo sa Simbahan nga mokuha
og usa ka edukasyon. Ang unang mga lumupyo nga Mormon, bisan pa sa kanunay nga
pagpanggukod ug pagbalhin sa ilang mga panimalay, nagpadayon sa pagtudlo sa usag
usa. Ang edukasyon mao ang kanunay nga una nga labing mahinungdanon nga butang.
Sila midala uban kanila og mga basahon sa daghan nga mga hilisgutan, ug bisan asa sila
moadto, sila mobuhat dayon og mga tulunghaan.

Himoa nga ang batan-on nga mga babaye mopakli ug mobasa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 88:118. Itudlo nga niini nga balaan nga kasulatan ug sa lain nga mga dapit, 
ang Ginoo misugo kanato nga maninguha sa pagkat-on.

• Unsa sa inyong pagtuo ang buot sa Ginoo nga atong makat-unan? Ilista ang mga sa
tubag sa batan-on nga mga babaye diha sa pisara. Unya basaha ang Doktrina ug mga
Pakigsaad 88:77–79 ug idugang ngadto sa lista kadto nga mga butang nga wala mahisguti.

• Unsa nga mga hilisgutan ang inyong gitun-an karon nga nakatabang kaninyo pagkat-
on mahitungod sa mga butang diha sa lista?

Kinutlo Ang atong mga pangulo sa Simbahan nagpadayon sa paghatag og dako nga gibug-aton
sa pagkamahinungdanon sa edukasyon. Duha sa atong mga propeta sa bag-ong adlaw
mihatag kanato niini nga tambag:

“Ang Simbahan gikan sa sinugdanan mipasalig sa baruganan nga ang himaya sa Dios
mao ang salabutan. (Doktrina ug mga Pakigsaad 93:36.) Busa kami nag-awhag sa atong
mga katawhan sa pagtuon ug pag-andam sa pag-alagad uban sa ilang mga hunahuna 
ug uban sa ilang mga kamot.

“Ang uban may hilig ngadto sa pormal nga pagbansay diha sa unibersidad, ug ang uban
labaw nga may hilig ngadto sa praktikal nga pagbansay sa trabaho. Kami mibati nga ang
atong mga tawo kinahanglan nga makadawat niana nga matang sa pagbansay diin mao
ang labi nga angay sa ilang mga tinguha ug talagsaon nga mga kahibalo. Bisan kon kini
diha sa mga propesyon, sa arte, o sa mga bokasyon; bisan kon kini sa unibersidad o
panginabuhi nga pagbansay, kami modayeg niini ug moawhag niini” (Spencer W.
Kimball, sa Taho sa Komperensya, Okt. 1977, p. 4–5; o Ensign, Nob. 1977, p. 4).

“Ang edukasyon sa kanunay giila sa Simbahan ingon nga unang katungdanan sa matag
kaliwatan ngadto sa iyang mga sumusunod ug sa matag tawo ngadto sa iyang
kaugalingon. Matag usa kanato baalanon nga gitugahan, walay katapusan, ug may
salabutan nga pagkatawo. Busa, ang katungdanan ania kanato, sa pag-awhag ug pagdasig
sa usa ka nagpangita nga espiritu, sa pagkat-on ug pagpadayon sa pagkat-on sa tanan
kutob sa mahimo mahitungod sa atong mga kaugalingon, sa atong isigkatawo, sa atong
kalibutan, ug sa atong Dios” (Hugh B. Brown, sa Taho sa Komperensya, Abr. 1968, p. 101; 
o Improvement Era, Hunyo 1968, p. 34).

Balaan nga kasulatan
ug pangpisara nga
panaghisgutan

Pagtudlo sa
magtutudlo



235

Ang Edukasyon Mahimo nga Makaayo sa Atong tibuok nga mga Kinabuhi

Ipasabut nga ang usa ka edukasyon nag-abli sa daghan nga mga pultahan sa atong
temporal ug espirituhanon nga mga pagpangita.

• Sa unsa nga paagi nga ang usa ka edukasyon makatabang kanato sa atong tibuok
kinabuhi?

Isulat ang mga tubag sa batan-on nga mga babaye diha sa pisara. Siguroha nga ang
mosunod nga mga punto mahisgutan.

1. (Ipapilit ang gilis sa pulong “Diha sa usa ka panginabuhi” ug ipakita ang hulagway 
sa batan-on nga babaye nga diha sa usa ka panginabuhi.) Ipasabut nga ang edukasyon
magsangkap kanato og usa ka kahanas o panginabuhi nga makatabang kanato sa
pagbaton og makahuluganon nga pangita. Kini mahinungdanon alang sa batan-on nga
mga babaye ingon usab sa batan-on nga mga lalaki, ingon nga gitudlo diha sa mosunod
nga pamahayag:

“Adunay maawhagon nga mga katarungan alang sa atong igsoon nga mga babaye sa
paglaraw sa pagpangita og trabaho. . . . Kami buot kanila nga mokuha sa tanan nga
edukasyon ug pagpanginabuhi nga pagbansay kon mahimo sa dili pa ang kaminyoon.
Kon sila mahimo nga mga biyuda, o mabulagan ug kinahanglan nga motrabaho, kami
buot kanila nga makabaton og dungganan ug magantihon nga pangita. Kon ang usa 
ka igsoon nga babaye dili magminyo, siya aduna sa tanan nga katungod sa pag-apil sa
usa ka propesyon nga makapahimo kaniya sa pagpalambo sa iyang talagsaon nga mga
kahibalo ug mga gasa” (Howard W. Hunter, Ensign, Nob. 1975, p. 124).

• Unsa ang pipila ka mga katarungan nga kinahanglan atong iamdam alang sa
pagtrabaho? Sa unsa nga paagi nga ang usa ka maayo nga edukasyon makatabang
kanato sa pag-andam alang sa trabaho?

• Ngano nga mahinungdanon ang pagtungha kanunay, pagtuon, ug maghimo og 
mga laraw alang sa usa ka edukasyon? Unsa ang sangputanan sa inyong pagtuon ug
paglaraw karon sa inyong umaabut?

2. (Ipapilit ang gilis sa pulong nga “Diha sa panimalay” ug ipakita ang hulagway sa usa ka
batan-on nga inahan nga nagtabang sa iyang anak nga makabasa.) Itudlo nga ang usa
ka maayo nga edukasyon makatabang kanato nga mahimo nga maayo nga mga inahan
ug tig-atiman sa panimalay.

Kinutlo “Hilabihan nga pag-atiman dili makuha diha sa pag-edukar sa atong batan-on nga
mga babaye. Ang dagko nga kapangakohan molambo diha kanila. Ngadto sa ilang
mga kamot gisalig ang hapit tanan nga kinaiya sa kadungganan ug salabutan sa usa ka
batan-on. Himoa nga ang mga babaye sa atong nasud mahimo nga may salabutan, ug
ang ilang mga anak sa walay duhaduha mahisama kanila. Ang tukma nga edukasyon
sa usa ka tawo naghukom sa iyang kaayohan; apan ang kaayohan sa usa ka tibuok
banay masiguro pinaagi sa husto nga edukasyon sa usa ka babaye” (George Q.
Cannon, Gospel Truth, sel. Jerreld L. Newquist [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book
Co., 1974], 2:138).

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi ang edukasyon sa usa ka babaye makaayo sa iyang banay?

3. Ipapilit ang gilis sa pulong “Diha sa Simbahan ug sa katilingban” ug ipakita ang
hulagway sa usa ka batan-on nga babaye nga nagtudlo diha sa usa ka tigum sa
simbahan. Ipasabut nga ang labing maayo nga pagkaandam nga babaye mao, nga
labaw siya nga makahimo sa paghatag og kaayohan ngadto sa iyang simbahan ug sa
katilingban. Ang edukasyon mao ang usa sa labing maayo nga mga paagi nga siya
makaandam sa iyang kaugalingon alang sa pag-alagad.

Sa pagtabang sa batan-on nga mga babaye sa paghunahuna mahitungod sa daghan nga
mga paagi diin sila makagamit sa ilang edukasyon diha sa Simbahan ug sa pag-alagad
sa katilingban, karon ug sa umaabut, ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsa nga paagi kamo makagamit sa inyong edukasyon sa pagtudlo diha sa usa 
ka klase sa Primarya? Diha sa pagduaw nga nagtudlo? Diha sa pagtudlo sa usa ka 
klase sa Pang-Domingo nga Tulunghaan sa mga hingkod? Diha sa paghatag og usa 
ka pakigpulong sa Simbahan?

Hulagway ug gilis 
sa pulong

Hulagway ug gilis 
sa pulong

Kinutlo ug
panaghisgutan

Hulagway ug gilis 
sa pulong

Pangpisara nga
panaghisgutan
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• Sa unsa nga paagi kamo makagamit sa inyong edukasyon sa pagtabang sa masakiton
nga mga tawo? Sa pagtabang sa mga tawo kinsa walay maayo nga mga trabaho?

• Sa unsa nga paagi nga kamo makagamit sa inyong edukasyon sa pagtabang sa mga
bata sa kasilinganan kinsa walay gihimo nga bililhon nga mga butang sa panahon sa
bakasyon?

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagsugyot og bisan unsa nga lain nga mga
paagi diin sila mahimo nga labaw nga maayo nga makaandam sa pag-alagad kon sila
nakadawat og edukasyon.

Panapos

Ipasabut nga ang edukasyon usa sa mahinungdanon nga bahin sa atong pagtubo dinhi 
sa yuta. Samtang kita makaangkon og kahibalo, kita makakat-on sa pagpasalamat 
sa tanan nga gisangkap sa Ginoo alang kanato. Ang nagkadugang nga kahibalo ug 
pang-edukasyon nga pagbansay makatabang kanato diha sa matag bahin sa atong mga
kinabuhi ug makahimo kanato nga labaw nga makahimo sa pagtukod sa gingharian 
sa Dios. Walay lain nga maayo o labaw nga angay nga panahon sa pagbaton og usa ka
maayo nga edukasyon kay sa atong pagkabatan-on. Kita kinahanglan mopahimulos sa
pang-edukasyon nga mga kahigayunan nga ania kanato ug mangita sa kahibalo diha 
sa tanan nga mga bahin.

Paggamit sa Leksyon

Awhaga ang matag batan-on nga babaye sa pagpahimulos sa pang-edukasyon nga mga
kahigayunan nga karon anaa kaniya. Isugyot nga siya mopili og usa ka hilisgutan sa
tulunghaan o usa ka bahin sa ebanghelyo nga siya buot nga labaw nga makakat-unan ug
mogahin sa tibuok panahon niana nga hilisgutan. Hangyoa siya sa pagtaho ngadto sa
klase, sa pangulo sa batan-on nga babaye, o sa iyang inadlaw nga talaan mahitungod sa
mga butang nga iyang nakat-unan.

Pagtudlo sa
magtutudlo



237

Pag-awhag sa Pagpalambo sa
Talagsaon nga mga Kahibalo

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye magpasalamat ug mag-awhag sa pagpalambo sa iyang
kaugalingon nga talagsaon nga mga kahibalo ug sa mga sakop sa banay.

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 23, Gidibuho ni Vincent van Gogh, nahimutang diha sa luyo sa tamdanan
nga basahon.

2. Pagdala og papel ug lapis alang sa matag batan-on nga babaye.

3. Mahimong sundon o dili: Pagdala og mga butang nga pagatagoan sa matag batan-on
nga babaye sama sa usa ka piraso sa pisi, dagum, alpiler, taas nga hilo, usa ka alambre,
usa ka butones, usa ka lapis, usa ka igkukulong sa buhok.

4. Paghimo og usa ka lista sa gitago nga mga butang alang sa matag batan-on nga babaye.

5. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay sa bisan unsa nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna: Gitago nga mga Butang

Samtang ang matag batan-on nga babaye mosulod sa lawak klasehanan, itupad siya ug
ibutang diha kaniya ang usa sa mga butang nga imong gidala. Ibutang kini diha sa usa ka
makita apan dili makasamok nga dapit (sama pananglit, pagbitay og usa ka hilo ibabaw sa
abaga sa usa ka batan-on nga babaye, paglubag og usa ka alambre o isal-ot ang usa ka alpiler
ngadto sa usa ka lungag sa butones, pagsuksok og usa ka lapis ibabaw sa dunggan).

Ihatag ngadto sa matag batan-on nga babaye ang lista sa mga butang nga imong
gibutang diha sa matag batan-on nga babaye. Sugoa ang batan-on nga mga babaye sa
pagpangita sa mga butang ug tangtangon ang matag butang diha sa ilang lista kon kini
ilang makit-an. Hatagi og duha ka mga gutlo ang batan-on nga mga babaye sa hilom 
nga paagi sa ilang pagpangita; unya ipaila hain sa mga butang ang nakit-an ug hain 
ang wala. Samtang ang batan-on nga mga babaye motan-aw sa lista, nag-ila sa matag
butang ug sa iyang nahimutangan, kuhaa ang butang gikan sa batan-on nga babaye 
ug ipahilayo kini. Tingali usa o duha dili makit-an. Ipakita hain kini nga mga butang
mahimutang.

Panaghisgutan Paghisgot kon sa unsa nga paagi ang pagpangita niini nga mga butang sama sa
pagkaplag og talagsaon nga mga kahibalo.

• Unsaon pag-ila sa atong talagsaon nga mga kahibalo?

• Sa unsa nga paagi nga ang atong talagsaon nga mga kahibalo nakita sa yano nga kita
wala makaamgo kanila?

• Ngano kaha nga kita mapakyas sa pag-ila sa usa ka talagsaon nga kahibalo?

• Ngano nga kita makaingon nga kitang tanan adunay talagsaon nga mga kahibalo?

• Ngano nga ang uban nga talagsaon nga mga kahibalo lisud pangitaon?

• Ngano nga kita kinahanglan nga mangita hangtud nga kita makakita og talagsaon 
nga mga kahibalo?

Itudlo nga ang tanan gihatagan og mga gasa o talagsaon nga mga kahibalo gikan sa 
atong Langitnong Amahan. Usahay kini nga mga gasa o talagsaon nga mga kahibalo
natago pag-ayo ug lisud pangitaon. Kon ang usa ka talagsaon nga kahibalo makita, kini
mahinungdanon ang pagpalambo niana nga talagsaon nga kahibalo, o kini mawala.
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Pahinumdumi ang batan-on nga mga babaye nga ang talagsaon nga mga kahibalo dili
kanunay talagsaon, dili kanunay nga mahinungdanon, usahay lisud pangitaon, usahay
dili mamatikdan, usahay gibali wala sa hingpit, ug sa kasagaran magamit ug makatabang
ngadto sa uban nga mga tawo.

Ang Matag Usa Nakadawat og mga Gasa gikan sa Atong Langitnong Amahan

Pisara Isulat ang mosunod nga hunahuna ibabaw sa pisara ug ayaw kini papasa sa tibuok
leksyon: Kita anak nga mga espiritu sa atong Langitnong Amahan, ug ang matag usa kanato
gihatagan og gasa pinaagi sa Espiritu sa Dios. Ipasulti og kusog sa batan-on nga mga babaye
ang matag pulong samtang ikaw mosulat niini ug unya ipabasa pagdungan ang tibuok
han-ay sa mga pulong kon kini nahuman na.

Ipasabut nga ang Ginoo mihatag og daghan nga mga panudlo niining ulahi nga mga
adlaw mahintungod sa talagsaon nga mga kahibalo.

Samtang ikaw mobasa ug mohisgot sa mosunod nga upat ka balaan nga mga kasulatan,
ikaw mahimo nga mopabadlis niini sa batan-on nga mga babaye ug mobutang kanila og
itandi sila.

Ipabasa sa usa ka batan-on nga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 46:11–12.
Paghisgot sa kahulugan sa pulong gasa ug sa katarungan sa Ginoo sa paghatag kanato
niini nga talagsaon nga mga kahibalo.

Paghangyo og lain nga batan-on nga babaye sa pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
82:18. Paghisgot unsa ang gipadayag sa Ginoo ngari kanato dinhi niini nga balaan nga
kasulatan mahitungod sa paggamit sa talagsaon nga mga kahibalo.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 82:2–3 ug paghisgot sa mga kalabutan niini nga
balaan nga kasulatan ngadto sa atong paggamit sa talagsaon nga mga kahibalo.

Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 60:13, ang Ginoo namulong ngadto sa duha ka una
nga mga misyonaryo. Ipabasa sa lain nga sakop sa klase kini nga balaan nga kasulatan, ug
pahataga og katin-awan ang klase sa pagkasama tali sa pagkatapulan ug sa paglubong sa
talagsaon nga mga kahibalo.

• Human makabasa niini nga upat ka balaan nga mga kasulatan, unsa ang inyong gibati
mahitungod sa inyong katungdanan sa pagpangita, pagpalambo, ug paggamit sa inyong
talagsaon nga mga kahibalo?

Sugoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna, samtang ikaw mopaila sa
mosunod nga mga kahimtang, mahitungod sa pipila ka mga paagi nga makaplagan ang
talagsaon nga mga kahibalo.

1. Si Cynthia mibati nga siya andam na sa pagdawat sa iyang patriyarkal nga panalangin.
Samtang si Igsoon Whittier naghatag kaniya og panalangin, si Cynthia naminaw pag-
ayo ug natingala sa pagkadungog kaniya nga misulti kaniya nga siya adunay talagsaon
nga kahibalo sa pagtudlo.

2. Si Sara naikag sa awhag ni Igsoon Myron nga gihatag diha sa iyang klase sa pagkaplag
ug pagsugod sa pagpalambo sa ilang talagsaon nga mga kahibalo sa pag-alagad.

3. Si Michelle duha pa lamang ka tuig nga nagtuon sa piano sa diha nga siya gihangyo
nga mao ang pianista sa Primarya. Usa ka hapon, sa wala madugay human sa
pagkatawag ngadto sa iyang bag-o nga katungdanan, siya naglingkod atubangan sa
piano ug naghunahuna nga siya wala gayud makagusto sa pagbansay. Dayon siya
nakahinumdom nga sa diha nga si Obispo Hampton migahin kaniya, siya misaad 
nga kon siya mopadayon sa pagpalambo sa iyang kahanas sa piano, siya makahimo 
sa pag-impluwensya og daghan diha sa gingharian sa Ginoo pinaagi sa pagpaambit 
sa makapabayaw nga musika.

4. Ang magtutudlo ni Marian mihangyo kaniya nga mao ang magdumala sa kalihokan sa
klase sa pagbuhat og mga butang pinaagi sa kamot. Si Marian wala gayud makahimo
og bisan unsa niini nga matang sa iyang kinabuhi. Sa iyang katingala, sa diha nga siya
misugod sa pagkolekta og mga ideya ug mihimo sa uban nga mga gamitonon, siya
nalingaw.

Balaan nga kasulatan
nga panaghisgutan
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Panaghisgutan Susiha ang uban nga mga paagi nga ang mga tawo makakaplag sa ilang talagsaon nga
mga kahibalo. Dayon paghisgot sa mosunod nga mga pangutana ingon nga sila may
kalabutan ngadto sa imong batan-on nga mga babaye:

• Aduna ba kaninyo ang nakakaplag og talagsaon nga mga kahibalo nga wala ninyo
masayri nga kamo aduna?

• Unsa ang pipila ka talagsaon nga mga kahibalo nga inyong naila diha sa inyong
kaugalingon o sa mga higala?

• Ngano nga dili igo ang pagkaplag lamang sa talagsaon nga mga kahibalo?

Malaumon nga Pag-awhag Makapadasig sa Pagpalambo sa Talagsaon nga mga Kahibalo

Sugilanon Ipakita ang gikopya nga pagdibuho ni van Gogh nga nahimutang sa katapusan sa
tamdanan nga basahon. Dayon ihatag ang mosunod nga kasaysayan sa kinabuhi sa
magdidibuho:

Si Vincent van Gogh, kinsa natawo didto sa Holland labaw na sa usa ka gatos ka mga tuig
ang milabay (1853), adunay usa ka masamok ug masubo nga kinabuhi. Kon dili pa tungod 
sa iyang manghud nga lalaki, nga si Theo, dili unta siya mahimo nga inila nga tigdibuho. Si
Theo mituo diha sa iyang igsoon nga lalaki, ug kini nga hugot nga pagtuo nakabulig kang
Vincent. Agi og dugang sa pagbaton og pagsalig diha sa kahanas ni Vincent, si Theo mihatag
og mga pintal, “canvas,” pagkaon, ug kapuy-an kon ang tigdibuho dili makasangkap niini
alang sa iyang kaugalingon. Si Theo makanunayon samtang ang uban walay hugot nga
pagtuo kang Vincent. Ang impluwensya ni van Gogh gibati sa tibuok kalibutan sa natad sa
arte. Ang iyang mga gidibuho anaa diha sa daghan nga mga galeriya diha sa daghan nga
mga nasud.

Ikaw kinahanglan nga masayud nga ang kinabuhi ni van Gogh dili mapanag-ingnan.
Kon ang usa ka batan-on nga babaye mohisgot niini nga kamatuoran, ipasabut nga kini
nga panaghisgutan nagtumong sa kalamboan sa iyang talagsaon nga mga kahibalo ug sa
pag-abag nga iyang nadawat, dili sa iyang kinabuhi sa kinatibuk-an.

Ipasabut nga kadaghanan kanato, sama ni van Gogh, adunay talagsaon nga mga kahibalo
nga kinahanglan nga palamboon, apan kon wala ang panabang ug pag-awhag niadto nga
anaa sa atong palibut kita dili gayud makapalambo kanila.

Matag usa kanato tingali adunay usa ka van Gogh diha sa atong banay kinsa atong
katabangan pinaagi sa atong pagbulig ug pag-awhag.

Kinutlo Ang anak nga babaye ni Presidente ug Igsoon Harold B. Lee, si Helen Lee Goates,
mikomentaryo:

“ ‘Unsa ka mabinantayon ang [among mga ginikanan] nga mialima sa among malumo
nga mga pagbati mahitungod sa among mga kaugalingon! Sa diha nga ang una nga 
mga tuig sa pagpaninguha sa pagbansay sa mga instrumento sa musika nakahatag og
kahigawad ug tingali kapakyasan nga makita, kami gilig-on kanunay pinaagi sa
malaumon, lig-on nga kasigurohan nga gihatag sa among Papa ug Mama nga kami
nakahimo sa labing maanindot nga musika niini nga bahin sa langit. Sa diha nga kadto
nga mga tuig nga pagkabakikaw sa pagkabatan-on miabut kanamo, uban sa walay mga
kasigurohan ug sa adlaw-adlaw nga mga paghulga sa pagtamud sa kaugalingon, kami
kanunay nga napahinumduman nga si Mama ug Papa nahigugma kanamo ug nga sila
nagtuo nga kami mao ang labing matahum, labing madanihon nga batan-on nga mga
babaye nga sukad nga ilang nakita. Maalamon nga mga ginikanan nga sila mao, sila
gayud nakahibalo nga kon sila motanom niini sa among hunahuna, kami maninguha
unsa ang ilang buot nga kami mamahimo, ug unsa ang ilang nasayran nga kami
mamahimo’ “ (sa Neal A. Maxwell, That My Family Should Partake [Dakbayan sa Salt Lake:
Deseret Book Co., 1974], p. 56–57).

• Sa unsa nga paagi nga ang batan-on nga mga babaye makagamit niini nga baruganan 
sa malaumon nga pag-awhag diha sa ilang relasyon sa lain nga mga sakop sa banay?

Hatagi ang batan-on nga mga babaye og panahon sa paghisgot sa pipila ka mga
kasinatian, maayo o dautan, nga ilang naangkon uban ang talagsaon nga mga kahibalo
ug sa mga sakop sa banay. Paningkamuti sa paghatag og gibug-aton nga ang malaumon
nga pag-aghat mao ang gikinahanglan sa pagdasig sa pagpalambo sa bisan unsa nga
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talagsaon nga kahibalo. Mahimo nimo nga ipatandi sa batan-on nga mga babaye ang
sugilanon ni van Gogh ug sa sugilanon ni Igsoon Goates aron makita ang impluwensya 
sa matag sakop sa banay diha sa talagsaon nga kahibalo sa uban.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang inyong mga lihok ug mga kinaiya diha sa panimalay
makahimo og usa ka kalainan kon ang inyong igsoon nga mga babaye ug igsoon nga 
mga lalaki nagpalambo ba sa ilang talagsaon nga kahibalo?

• Ngano kaha nga ang usa ka tawo mawad-an og paglaum sa iyang kaugalingon ug sa
iyang talagsaon nga mga kahibalo?

Kalihokan Iapud-apud ang mga lapis ug papel ngadto sa matag batan-on nga babaye. Himoa nga
sila mopilo sa papel pinataas ngadto sa tulo ka mga kolum nga managsama ang gidak-on
ug isulat ang “Ngalan sa sakop sa banay” ibabaw sa una nga kolum, “Talagsaon nga mga
Kahibalo” ibabaw sa ikaduha nga kolum, ug “Unsa ang akong mahimo” sa ibabaw sa
ikatulo nga kolum.

Ang batan-on nga mga babaye kinahanglan nga molista sa mga ngalan sa mga sakop 
sa banay diha sa wala nga kolum, magbilin og lapad nga luna taliwala sa mga ngalan.
Isugyot nga sila mogahin og pipila ka mga gutlo sa lawom nga paghunahuna unsa sa
ilang talagsaon nga mga kahibalo ang anaa sa mga sakop sa ilang banay. Itudlo kanila 
ang pagsulat sa karon ug sa mahimo nga talagsaon nga mga kahibalo diha sa ikaduha 
nga kolum. Paghisgot sa mahimo nga mga paagi nga makatabang sa batan-on nga mga
babaye mga sakop sa banay; kini kinahanglan nga isulat diha sa katapusan nga kolum.
Awhaga ang batan-on nga mga babaye sa paggamit sa mga ideya nga diha sa papel aron
sa pagtabang sa pagpalambo sa talagsaon nga mga kahibalo sa ilang mga sakop sa banay.

Panapos

Panaghisgutan • Kon ang usa ka sakop sa inyong banay motabang kaninyo sa malampuson nga paagi sa
paghimo og butang nga kanunay inyong gidamgo, unsa ang sangputanan ang mahatag
niini sa inyong pagbati ngadto niana nga tawo?

Paghisgot kon unsaon nato pag-angkon og kaayohan sa talagsaon nga mga kahibalo sa
usag usa? Ipaambit sa batan-on nga mga babaye ang bisan unsa nga mga kasinatian nga
ilang naangkon diin ang usa ka tawo diha sa banay nakatabang pagpalambo sa talagsaon
nga kahibalo sa uban.

Ipasabut nga kadaghanan kanato naghatag og ubos nga bili sa gahum nga alang sa maayo
nga gihuptan sa usa ka tawo. Kon kita mopahinungod sa atong mga kaugalingon sa
pagtabang sa mga sakop sa banay sa pagpangita ug pagpalambo sa ilang talagsaon nga
mga kahibalo, kita makakaplag nga ang atong gugma alang kanila nagtubo ug naglambo
uban sa ilang talagsaon nga mga kahibalo. Kita makakat-on nga adunay daghan nga mga
matang sa talagsaon nga mga kahibalo ug nga sila dili sayon kanunay sa pagpangita,
apan kon kita mopadayon, kita molampos ug kita makatabang sa mga sakop sa banay
nga magmalampuson ug magmalipayon dinhi niini nga kinabuhi ug sa kahangturan.
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Mubo og Tagal nga mga Tumong
ingon nga mga Panukarang Bato

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut sa unsa nga paagi nga ang paghimo og mubo og
tagal nga mga tumong makatabang kaniya sa pagkab-ut og taas og tagal nga mga tumong.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og papel og mga lapis alang sa batan-on nga mga babaye.

2. Mahimong sundon o dili: Pag-andam og ighahatag nga basahon ingon nga gisugyot
diha sa ikaduha nga seksyon sa leksyon.

3. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna

Kalihokan Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghunahuna nga kini lima ka mga tuig gikan
karon. Sultihi sila sa paghunahuna sulod sa usa ka gutlo o duha mahitungod sa unsa ang
ilang buot buhaton ug ang tawo nga sila buot mahisama kon ang ilang labing dako nga
paglaum matuman. Sultihi sila sa pagsiguro nga ang mga tumong nga ilang gihulagway
piho ug kinaugalingon sama sa: “Ako buot nga maminyo didto sa templo; ako buot motapos
og kolehiyo; ako buot nga mahimo nga magtutudlo (sekretarya, doktor, uban pa).” Human
sila makaangkon og pipila ka mga gutlo sa paghunahuna, hangyoa sila sa pagsulat niini nga
mga tumong diha sa usa ka piraso nga papel. Dayon hangyoa ang batan-on nga mga babaye
sa pagsulat sa dili mokubos og tulo sa labing mahinungdanon nga mga butang nga ilang
pagahimoon aron pagtabang kanila pagkab-ut sa ilang mga tumong.

Ipasabut ngadto sa batan-on nga mga babaye nga kining tulo ka mga butang mao ang
mubo og tagal nga mga tumong, o mga panukarang bato, nga mogiya kanila ngadto sa
katumanan sa ilang taas og tagal nga tumong. Usa ka daan nga proberbio sa Insik mihimo
niini nga punto: “Ang panaw sa kaliboan nga mga milya nagsugod sa usa ka lakang.”
Paghangyo og usa o duha ka batan-on nga mga babaye sa pagpakig-ambit og usa ka taas
og tagal nga tumong uban sa klase ug sa ilang mga paagi sa paglampos (mubo og tagal
nga mga tumong) nga mogiya ngadto niini. Isulat kini diha sa pisara, uban sa taas og
tagal nga tumong sa ibabaw ug ang mubo og tagal nga mga tumong diha sa ubos.

Ang Paghimo og mga Tumong Makatabang Kanato sa Pag-uswag

Ipasabut nga ang paghimo og mga tumong makatabang kanato sa pagkab-ut sa atong
mga tinguha.

• Ngano nga ang pagpangandoy lamang kita makakab-ut og usa ka butang nga
kasagaran dili kanunay igo sa pag-aghat kanato sa pag-uswag?

Itudlo nga ang mga tumong makahatag kanato og usa ka piho nga butang ug mahimo
nga makab-ut sa pagpaninguha. Sila nagsangkap og usa ka agianan alang kanato nga
sundon. Basaha ang mosunod nga pamahayag:

Kinutlo “Walay laraw. Walay katuyoan. Walay tumong. Ang dalan ngadto sa bisan asa mao ang
dalan ngadto sa walay tumong, ug ang dalan ngadto sa walay tumong mogiya ngadto 
sa mga damgo nga nasakripisyo, mga kahigayunan nga nausik, ug usa ka kinabuhi nga
walay katumanan” (Thomas S. Monson, sa Taho sa Komperensya, Okt. 1976, p. 73; o
Ensign, Nob. 1976, p. 51).
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Ang paagi sa paghimo og mga tumong mahimo nga usa ka mahinungdanon nga paagi 
sa pag-uswag sa atong tibuok nga mga kinabuhi. Ug karon mao ang maayo nga panahon
sa pagkat-on unsaon sa paggiya sa atong mga paningkamot pinaagi sa paghimo ug
pagkab-ut sa bililhon nga mga tumong.

Balik-pagtuon sa mosunod nga mga lakang sa paagi sa paghimo og tumong uban sa
batan-on nga mga babaye:

Paagi 1: Pagtimbang-timbang (paghukom unsa ang kinahanglan nga buhaton)—Paghimo
og usa ka lista sa mga butang nga inyong buot mahibaloan, mga hiyas ug mga kahanas
nga inyong buot mabatonan, ug sa mga butang nga inyong buot matuman sa inyong
kinabuhi.

Paagi 2: Paglaraw (unsa ang buhaton ug kanus-a)—Isulat ang tumong ug sa unsa nga
paagi kamo naglaraw sa pagkab-ut niini. Hinumdumi, ang usa ka tumong nga dili isulat
usa lamang ka pangandoy. Kon kamo buot, pagpili og usa ka ginikanan, higala, o
pangulo ngadto kang kinsa kamo motaho sa kauswagan nga inyong nahimo. Pagtakda
og panahon sa paghingpit sa inyong tumong ug mga petsa samtang nagpadayon aron
masusi ang inyong pag-uswag.

Paagi 3: Buhata ang laraw—Kon ang tumong usa ka butang nga inyong mahimo sa
inyong kaugalingon, buhata kini! Kon kamo nagkinahanglan og tabang, paghangyo og 
usa ka tawo sa pagtabang kaninyo sa paghingpit sa inyong tumong.

Paagi 4: Pagtaho sa kauswagan ug mga sangputanan—Pakigkita uban sa tawo kinsa
inyong gipili nga kahatagan sa taho sa inyong pag-uswag. Isulti ang inyong nabuhat ug
susiha ang inyong pag-uswag. Ang pipila sa inyong mga tumong mahimo nga tinago.
Kamo makasusi sa inyong kaugalingon o makataho kanila ngadto sa Langitnong Amahan
diha sa pag-ampo.

Human kamo makatapos sa paagi 4, sugdi pag-usab ang paagi pinaagi sa pagtimbang-
timbang unsa ang inyong buhaton sa sunod.

Sugilanon Ang magtutudlo ug ang batan-on nga mga babaye sa usa ka klase sa Batan-on nga mga
Babaye nagpakabana mahitungod sa usa sa mga sakop sa ilang klase. Sila mipili ingon
nga usa ka tumong sa klase sa pagpaaktibo ni Cheryl sa katapusan sa tuig ting-eskwela.
Sila nasayud nga kini tingali usa ka taas og tagal nga tumong, ingon nga siya
nakatambong lamang og duha ka mga higayon sulod sa tulo ka mga tuig. Sila mihimo og
pipila ka mubo og tagal nga mga tumong ug misulti sa ilang magtutudlo nga sila motaho
sa kauswagan ngadto kaniya. Ang ilang tumong mao (1) ang pagpatambong ni Cheryl
ngadto sa usa sa ilang mga kalihokan ug (2) ang pagpatambong ni Cheryl ngadto sa usa
ka klase sa Domingo. Sila misulat og usa ka laraw alang sa matag tumong ug misugod sa
paghimo sa laraw.

Ang una nga tumong ingon og sayon ra kaayo. Ang batan-on nga mga babaye nasayud 
nga si Cheryl gusto kaayo og basketbol ug midula diha sa pundok sa mga magdudula sa
basketbol sa iyang tulunghaan. Ang batan-on nga mga babaye naglaraw og usa ka dula sa
gabii ug mihangyo kaniya nga moapil ug mohatag kanila og pipila ka mga paagi sa pagdula
og basketbol. Siya midawat sa dakong kahimuot ug ang kalihokan malampuson kaayo.

Ang ikaduha nga tumong ingon og may kalisud. Sila nagpadayon nga iyang higala sa
tulunghaan. Sila usab midala sa iyang mga basahon sa klase, apan sa gihapon nagpabilin
ingon og bakikaw ug walay tinguha sa pagsimba sa Domingo. Unya ingon nga usa ka
kalihokan sa klase, ang batan-on nga mga babaye ug ang ilang magtutudlo miadto sa
tulunghaan ni Cheryl sa pagtan-aw kaniya nga modula og basketbol. Silang tanan miabiabi
ug midagan aron sa pagpahalipay kaniya human sa kadaugan. Sa misunod nga Domingo si
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Cheryl miadto na sa Simbahan! Sa una nga higayon, siya ingon og mibati og kahayahay ug
mikatawa ug nakigsulti uban sa batan-on nga mga babaye. Ang batan-on nga mga babaye
mipadayon sa ilang mga paningkamot ug gugma, ug si Cheryl mitambong sa daghan nga
mga tigum sa simbahan. Gani, si Cheryl gitawag sa pag-alagad ingon nga usa ka sakop sa
kapangulohan sa klase sa sunod nga tuig.

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pag-ila sa daklit sa upat ka mga paagi sa
paghimo og tumong ingon nga sila nahitabo niini nga sugilanon. Itudlo nga ang mubo 
og tagal nga mga tumong mao ang paagi sa kalampusan sa taas og tagal nga tumong.

Pagtimbang-timbang sa Atong Mubo og Tagal nga mga Tumong Makatabang Kanato sa
Pagsukod sa Atong Pag-uswag ug sa Pagtul-id sa Atong Agianan

Itudlo nga kita kinahanglan nga motimbang-timbang matag karon ug unya sa atong
mubo og tagal nga mga tumong aron masiguro nga sila naghatud kanato asa kita buot
moadto.

Kinutlo Basaha ang mosunod nga kinutlo:

“Kitang tanan kinahanglan kanunay nga motimbang-timbang sa atong pag-uswag. Ang pagpuyo
og matarung nga mga kinabuhi ug pagtuman sa katuyoan sa atong pagkalalang, kita
kinahanglan gayud sa kanunay mobalik pagtuon sa nangagi, motino sa atong kahimtang
karon, ug mohimo og mga tumong alang sa umaabut. Kon wala kini nga paagi adunay
gamay lamang nga kahigayunan sa pagkab-ut sa mga katuyoan” (O. Leslie Stone, sa Taho
sa Komperensya, Abr. 1978, p. 87; o Ensign, Mayo 1978, p. 57).

Sugilanon Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

Si Claudia sa kanunay adunay taas og tagal nga tumong sa usa ka kaminyoon sa templo,
apan ingon og dugay kaayo nga paabuton. Siya misugod og pagpakig-uban kanunay sa 
usa ka tawo kinsa dili usa ka sakop sa Simbahan. Apan siya wala makakita og kadaot 
niini tungod kay siya usa ka maayo kaayo nga batan-on nga lalaki. Bisan pa, siya wala
magtinguha nga ang ilang relasyon molungtad. Kadaghanan sa ilang mga panag-uban
gilaraw ma-Domingo aron mopahiuyon sa panahon sa iyang trabaho. Sa sinugdanan, si
Claudia naninguha usab sa pagtambong sa iyang mga tigum sa Simbahan. Ang takna sa
mga tigum wala kanunay motakdo sa ilang mga laraw sa pakig-uban, busa siya misugod 
sa dili pagtambong sa mga tigum sa simbahan kanunay. Siya nahimo nga dili aktibo ug
misugod sa pag-apil diha sa mga kalihokan sa Igpapahulay nga wala niya buhata kaniadto.

Ang mga ginikanan ni Claudia ug ang obispo nabalaka mahitungod sa iyang kahimtang.
Diha sa usa ka pakighinabi, ang iyang obispo nangutana kaniya mahitungod sa iyang taas
og tagal nga mga tumong. Siya namugos nga ang kaminyoon sa temple sa gihapon mao
ang nag-una sa iyang lista. Silang duha misugod sa pagsukod sa iyang pag-uswag ngadto
niana nga tumong ug mitimbang-timbang sa mubo og tagal nga mga tumong nga mogiya
kaniya ngadto niana nga tumong. Si Claudia nakaamgo nga ang iyang mga tumong sa
pagtuon sa balaan nga kasulatan, pagtambong sa simbahan, ug pagsunod sa daghan 
nga mga sugo sa Ginoo wala matuman. Ang mga ginikanan ni Claudia ug ang obispo
mitabang kaniya paghimo og pipila ka mubo og tagal nga mga tumong nga motul-id sa
iyang agianan ug sa katapusan makatabang kaniya sa pagkab-ut sa iyang taas og tagal
nga tumong sa kaminyoon sa templo. Uban sa kaisug, pasalig ug sa tabang sa Langitnong
Amahan, si Claudia miusab unsa ang kinahanglan nga usbon diha sa malisud nga
panahon sa iyang kinabuhi. Pipila ka mga tuig ang milabay, siya nakahimamat og batan-
on nga lalaki ug naminyo diha sa templo alang karon nga panahon ug sa kahangturan.

Panaghisgutan • Unsa unta ang mahitabo kon si Claudia mipadayon pa sa iyang una nga tumong? Sa
unsa nga paagi nga siya mibutang sa kakuyaw sa iyang taas og tagal nga tumong nga
magminyo diha sa templo pinaagi sa pagbaliwala sa kamahinungdanon sa mubo og 
tagal nga mga tumong, sama sa pagpakig-uban lamang niadto kinsa adunay taas nga 
mga sumbanan kinsa motahud sa iyang kalihokan sa Simbahan?

Itudlo kon unsa ka sayon ang pagtipas gikan sa atong taas og tagal nga mga tumong kon
kita dili mogahin og panahon sa pagtimbang-timbang ug pagsukod kanunay sa atong
pag-uswag. Usab, tabangi ang batan-on nga mga babaye sa pag-ila nga ang uban, sama sa
mga ginikanan o usa ka obispo, makatabang kanato diha niana nga pagtimbang-timbang.
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Pagkab-ot sa Taas og Tagal nga mga Tumong Nagkinahanglan og Lig-on nga Pasalig

Ipasabut nga kita kinahanglan gayud nga mopasalig ngadto sa atong mga tumong, o diha
subay sa atong dalan kita malagmit motipas gikan sa atong agianan ug mosunod sa sayon
nga agianan.

Kinutlo “Pipila ka mga kapilian taas ug lisud, apan sila modala kanato sa husto nga padulngan
ngadto sa atong katapusan nga tumong; ang uban mubo, dako, ug makapahimuot, apan
sila modala kanato diha sa sayop nga padulngan. Kini mahinungdanon ang pagbutang 
sa atong katapusan nga mga katuyoan nga tin-aw diha sa hunahuna aron nga kita dili
masanta diha sa matag tunok sa dalan” (Spencer W. Kimball, “Decisions: Why It’s
Important to Make Some Now,” New Era, Abr. 1971, p. 3).

Itudlo nga kita kinahanglan igo gayud nga may igo nga pagpasalig sa pagsakripisyo ug
pagbayad sa bili sa pagkab-ut sa atong mga tumong. Ang kang Presidente Spencer W.
Kimball nga pasalig ngadto sa usa ka tumong gihulagway sa mosunod nga sugilanon.

Sugilanon “Human sa akong misyon ako buot moeskwela sa kolehiyo, apan ang akong banay dili
makahimo sa pagpaeskwela kanako. Busa ako mitrabaho sa kargahanan sa Southern
Pacific Railroad diha sa Los Angeles aron makatigum og salapi alang sa pag-eskwela. Ako
mitrabaho og napulo ug upat ka mga takna sa usa ka adlaw sa pagkarga gikan sa bodega
ngadto sa kahon sa mga sakyanan diha sa usa ka duha ka ligid nga dekarga. Sa kanunay
ako adunay usa ka libo ka libra nga ikarga diha sa trak. Ako nakasiguro nga kamo
nakasabut ngano nga ako kapoy sa katapusan sa adlaw.

“Ako nagpuyo uban sa akong igsoon nga babaye duha o tulo ka mga milya ang gilay-on.
Ang pamasahe mga napulo ka sentimos, ug ako molakaw sa mao nga gilay-on padulong
ug pagpauli aron matigum ang kawhaan ka mga sentimos. Ako buot kaayo nga
moeskwela sa kolehiyo, ug ang paglakaw niana nga gilay-on nakahimo sa akong tumong
nga mahiduol sa katumanan. Ako nakahimo sa pagtigum og igo nga salapi aron mopauli
ngadto sa akong panimalay sa estado sa Arizona ug mitungha sa Universidad sa Arizona”
(Spencer W. Kimball, “Decisions,” p. 2–3).

Paggamit sa Leksyon

Awhaga ang matag batan-on nga babaye sa paghimo, pagtimbangtimbang, ug pagpasalig
sa kaugalingon ngadto sa iyang mubo ug taas og tagal nga mga tumong. Isugyot nga 
siya mosulat sa pipila ka bag-o nga mga tumong kon gikinahanglan ug motuman kanila
pinaagi sa paggamit sa mubo og tagal nga mga tumong ingon nga paagi sa paglampos.

Pagtudlo sa
magtutudlo

Pagtudlo sa
magtutudlo
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Pagtugyan og Kapangakohan
ngadto sa Uban

KATUYOAN Ang matag batan-on nga babaye makasabut sa mga baruganan ug mga paagi nga lakip
diha sa husto nga pagtugyan sa mga kapangakohan ngadto sa lain nga tawo.

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og mga lapis ug mga papel alang sa batan-on nga mga babaye.

2. Mahimong sundon o dili: Kamo mahimo nga mohatag sa matag batan-on nga babaye
og usa ka kopya sa lima ka mga paagi sa pagtugyan nga dad-on sa panimalay.

3. Pagtudlo og duha ka batan-on nga mga babaye sa pag-apil diha sa dula sa lima ka 
mga paagi sa pagtugyan.

4. Pagtudlo og batan-on nga mga babaye sa pagsaysay og bisan unsa nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, o mga kinutlo sa imong gusto.

Ikaw kinahanglan nga makasinati pag-ayo ug makagamit sa lima ka mga paagi sa
pagtugyan nga gihulagway dinhi niini nga leksyon. Tungod kay ang mga kahanas 
makat-unan pinaagi sa pagbansay, ang daghan nga bahin sa panahon kinahanglan 
igahin ngadto sa ikaduha nga seksyon sa leksyon.

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Pagtugyan Mao ang usa ka Mahinungdanon nga Baruganan sa Pagkapangulo

Sugilanon Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa pagpiyong sa ilang mga mata sulod sa usa 
ka gutling ug ipahulagway sa ilang mga hunahuna ang usa ka pundok sa batan-on nga
mga babaye nga nagdula og usa ka dula nga sagad sa inyong dapit. Ipahulagway ang
mga lihok niini nga pundok sa batan-on nga mga babaye. Sama pananglit: Ang kapitan
mitudlo sa mga magdudula ug ang matag usa nagdula sa iyang katungdanan. Ang matag
usa maayo nga midula ug misunod sa mga panudlo sa kapitan. Sila nakapuntos, ug sila
ug ang pundok sa mga tawo naghugyaw ug nalipay.

Hangyoa ang batan-on nga mga babaye sa paghanduraw sa mao nga pundok sa magdudula
nga nagsugod sa pagdula pag-usab. Niining tungura ang kapitan napakyas sa pagtudlo 
og mga katungdanan o sa paghatag og tino sa mga panudlo. Ang mga sakop sa pundok sa
mga magdudula naglibug sa diha nga nagsugod ang dula ug midagan sa tanan nga mga
padulnganan. Ang kapitan misulay sa pagdula sa tanan nga katungdanan. Walay lain nga
adunay kahigayunan nga makapuntos, apan siya nakapuntos sa tulo ka mga higayon.

Karon ipabuka sa batan-on nga mga babaye ang ilang mga mata ug paghisgot sa mga
kalainan tali kon unsa ang ilang bation kon sila modula niini nga duha ka pundok sa 
mga magdudula. Ilista ang ilang mga tubag diha sa pisara. Ang uban kanila tingali ingon
sa mosunod:

Pundok sa Pundok sa 
magdudula 1 magdudula 2

Kasaligan Nawad-an sa 
Nagtabang paglaum
Gawasnon Dili buot modula
Malipayon Walay kapuslanan
Kahigayunan sa Subo
pagpakita unsa Pinugngan
ang akong 
mahimo

Pangpisara nga
sundanan

Pangpisara nga
panaghisgutan

Pahibalo ngadto 
sa magtutudlo
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• Hain sa pundok sa mga magdudula kamo buot modula? Ngano?

Itudlo nga kon kita anaa sa kahimtang uban sa pundok diin kita mobati nga mapuslanon
ug makahimo og mga pagpili ug makasalmot, kita mouswag ug mobati og kalipay. Ang
usa ka kapitan sa pundok sa mga magdudula, tigdumala sa komite, o bisan kinsa nga
pangulo kinsa motabang kanato nga makabaton niini nga mga pagbati naghimo og
maalamon nga paggamit sa usa ka mahinungdanon nga baruganan sa pagkapangulo.
Pangutan-a ang batan-on nga mga babaye kon sila nasayud ba niini nga baruganan. Isulat
ang pulong nga pagtugyan diha sa pisara.

Kon kita motugyan, kita nakig-ambit sa atong buluhaton o kapangakohan uban sa lain
nga mga tawo ug mihatag kanila og pagtugot sa paglihok alang kanato.

Tabangi ang batan-on nga mga babaye sa pagkat-on sa unsa nga paagi nga ang Ginoo
migamit sa mga baruganan sa pagtugyan pinaagi sa mosunod nga balaan nga mga
kasulatan. Ipangutana ang mga pangutana sa tagsatagsa, mohatag sa tukma nga
pakisayran nga balaan nga kasulatan. Ipapangita sa batan-on nga mga babaye ang balaan
nga kasulatan, mobasa niini paghinay, ug mosulti giunsa niini pagtubag sa pangutana.

O, ikaw mahimo nga mohatag sa pakisayran nga balaan nga kasulatan ug mopasiugda 
og lumba sa pagpangita sa balaan nga kasulatan. Pangutana ug tuguti ang batan-on 
nga mga babaye sa pagpangita sa tubag gikan sa balaan nga mga kasulatan. Ikaw mahimo
nga mohatag og mga timailhan kon gikinahanglan.

1. Unsa ang buhat sa atong Langitnong Amahan? (Moses 1:39)

2. Uban kang kinsa siya nakig-ambit sa iyang buhat? (Juan 6:38)

3. Ngadto kang kinsa ang Manluluwas nagtugyan sa pagtugot? (Mga Taga-Efeso 4:11–12)

4. Kon adunay motugyan og kapangakohan kanato, unsa ang atong kinahanglan nga
buhaton? (Doktrina ug mga Pakigsaad 107:99–100)

5. Human ang mga Apostoles mobalik gikan sa ilang mga buluhaton, unsa ang ilang
gibuhat? Unsa ang kinahanglan gayud nga atong buhaton? (Marcos 6:30)

Ipasabut nga ang atong Langitnong Amahan ug ang Manluluwas sa kanunay migamit 
sa baruganan sa pagtugyan. Kini nga baruganan makatabang kanato nga mouswag,
nagtugot kanato sa paggamit sa atong kabubut-on ug talagsaon nga mga kahibalo, ug
nagkinahanglan nga kita modawat og kapangakohan alang sa atong mga binuhatan.

Kita Makakat-on sa Pagtugyan nga Masangputon pinaagi sa Paggamit og Piho nga 
mga Paagi

Dula Ipasabut nga kitang tanan makakat-on sa baruganan sa pagtugyan og paggamit niini 
nga malampuson. Hangyoa ang gitudlo nang daang nga batan-on nga mga babaye sa
pagpasundayag og dula. Isulat ang matag usa sa mosunod nga mga paagi diha sa pisara,
ug ipahimo sa batan-on nga mga babaye sa pagpasundayag kanila sa tinagsa matag
higayon.

Paagi 1: Sa tin-aw nga paagi isulti ang buluhaton.

Presidente sa Klase: Ann, kami nagpakabana mahitungod sa batan-on nga mga babaye sa
Beehive kinsa bag-o pa lamang midangat ngadto sa Batan-on nga mga Babaye. Kami 
buot nga ikaw mao ang magdumala sa kalihokan sa pagtabang sa atong klase nga makaila
niining bag-o nga batan-on nga mga babaye. Kini gitakda mga tulo ka mga semana gikan
karon sa petsa 28.

Paagi 2: Ihulagway ang kamahinungdanon sa buluhaton ug ipadayag ang pagsalig.

Presidente sa klase: Kon ang manghud nga batan-on nga mga babaye wala mobati nga
giabiabi ug gikinahanglan, sila malagmit mangita og mga higala sa gawas. Ann, ikaw
adunay usa ka talagsaon nga paagi sa pagtagad ngadto sa mga tawo ug sa pagbuhat sa
mga butang. Kami nasayud nga ikaw makatabang kanamo uban sa usa ka kalihokan sa
paghimo niining mga batan-on nga babaye nga mobati nga gikinahanglan ug hayahay.

Mubo nga eksamen 
sa balaan nga
kasulatan o lumba sa
pagpangita sa balaan
nga kasulatan
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Ann: [Mitubag nga madasigon]

Paagi 3: Ipahiluna kinsa ang mobuhat sa unsa ug kanus-a kini mahuman.

Presidente sa klase: Ikaw nasayud nga ang kalihokan mga tulo lamang ka semana ang
gilay-on. Unsa sa imong hunahuna ang kinahanglan nga buhaton, Ann?

Ann: [Yano nga mitubag ngadto sa pangutana]

Presidente sa klase: Hain niadto nga mga butang sa imong pagtuo ang kinahanglan nga
unahon paghimo?

Ann: [Yano nga mitubag]

Presidente sa klase: Kanus-a kaha sa imong pagtuo ikaw makahimo niana?

Ann: [Yano nga mitubag]

Presidente sa klase: Kanus-a nato mabuhat ang uban nga mga butang?

Ann: [Yano nga mitubag]

Presidente sa klase: Kinsa ang imong mahangyo sa pagtabang kaninyo?

Ann: [Yano nga mitubag]

Presidente sa klase: Unsa ang imong ipabuhat sa matag tawo?

Ann: [Yano nga mitubag]

Presidente sa klase: Isulat nato kana aron dili kita makalimot.

Paagi 4: Paghukom kanus-a ikaw mohimo og pagsunod sa buluhaton.

Presidente sa klase: Ako mosusi kanimo usa ka semana gikan karon, ug kon adunay mga
kausaban o ikaw nagkinahanglan og pipila ka butang sa dili pa niana, palihug pangayo
kanako.

Paagi 5: Ipahayag ang pag-dasig ug mga pagpasalamat.

Presidente sa klase: Ann, ako nalipay kaayo sa imong mga laraw alang sa kalihokan. Ako
nakadungog sa manghud nga batan-on nga mga babaye nga nagsultihanay, ug sila
madasigon nga moapil. Ako nagpasalamat sa imong buhat. Sa diha nga ako nangayo
kanimo og panabang, ako nasayud nga ako makasalig kanimo.

Paghisgut sa mga pangutana o mga komentaryo sa batan-on nga mga babaye. Hatagi 
og gibug-aton ang kamahinungdanon sa paagi 3, nagtugot sa tawo sa pagsugyot sa
tukma unsa ang ilang buhaton ug kanus-a. Kini mao ang ilang pasalig sa pagdawat sa
kapangakohan. Ang pangulo kinahanglan mohimo og pagsunod nga mabinantayon
pinaagi sa pagpadayon pagpangutana unsa ang gibuhat sa tawo ug kanus-a mahuman 
ang buluhaton. Ang pagtugyan usahay mahimo nga magamit sa dili husto kon ang usa 
ka tawo buot lamang molikay sa iyang kaugalingon nga buhat. Kini usab mahimo nga
magamit sa dili husto kon ang usa ka buluhaton gitugyan ug ang pangulo walay pailub 
o pagsalig nga kini mahimo ug mohukom sa pagbuhat niini sa iyang kaugalingon.
Pahimangnoi ang batan-on nga mga babaye batok sa dili husto nga paggamit.

Pagtugyan og Kapangakohan Mahimo nga Makatabang diha sa Daghan nga mga
Kahimtang

Karon nga ang batan-on nga mga babaye nakakita sa pasundayag, itudlo sila sa
pagbansay sa pagtugyan sa kapangakohan sa usag usa ginamit ang usa sa mosunod nga
mga kahimtang, o sa uban nga imong malagmit nga pilion. Hangyoa ang batan-on nga
mga babaye sa pagsunod sa mga paagi nga gilista diha sa pisara.

1. Ang inyong klase gihangyo sa pagbasa ngadto sa usa ka buta nga biyuda kinsa
nagpuyo diha sa purok. Kamo moadto makaduha sa usa ka semana sulod sa usa ka
takna. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase nga mao ang magdumala niini nga proyekto
ug mohan-ay sa mga pagduaw.

2. Usa ka komperensya sa mga batan-on gilaraw alang sa inyong dapit mga unom ka mga
semana gikan karon. Ang hilisgutan “Ako Pasakaa.” Pagtudlo og usa ka tawo nga mao
ang magdumala sa pagpahibalo niini nga hitabo.

Kalihokan sa klase
nga pundok o
parisparis
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3. Ikaw mao ang presidente sa koro sa tulunghaan. Adunay upat ka mga seksyon ang
koro. Ang presidente mao ang may kapangakohan sa pagsunod sa kopya sa musika—
pag-apud-apod, pagtigum, ug pagsiguro nga kining tanan anaa diha kon ang koro
moawit didto sa uban nga mga tulunghaan. Pagtudlo og usa ka sakop sa koro sa
paghimo og usa ka paagi sa pagpaminaw og sa pagpahayag sa iyang ideya ngadto 
sa koro sa sunod nga pagbansay.

4. Ikaw mao ang kinamagulangan nga anak nga babaye diha sa inyong banay. Usa ka
kalit nga hitabo ang miabut, ug ang inyong inahan ug amahan mibiya kanimo sulod 
sa tulo ka mga adlaw nga mao ang magdumala sa imong tulo ka igsoon nga mga
babaye—nagpanuigon og walo, siyam, ug napulog duha. Ikaw kinahanglan og
panahon sa pagtuon alang sa eksamen sa tungatunga sa tuig sa tulunghaan. Unsaon
nimo pagtugyan sa kapangakohan sa pagluto sa pagkaon, pagpanghugas sa mga
pinggan, ug uban nga mga buluhaton sa balay?

Panaghisgutan Paniid samtang ang batan-on nga mga babaye magbansay ug mohatag og tabang kon
gikinahanglan. Kon adunay panahon, usa ka parisan mahimo nga mopasundayag sa
ilang buluhaton. Tuguti ang batan-on nga mga babaye nga mosugyot og lain nga mga
kahimtang (Simbahan, banay, tulunghaan, trabaho) diin ang pagkahibalo unsao nsa
pagtugyan mahimo nga makatabang.

Paggamit sa Leksyon

Hatagi ang batan-on nga mga babaye og lapis ug papel. Ipalista sa matag batan-on nga
babaye diha sa iyang papel ang nagkalainlain nga mga kapangakohan nga anaa kaniya.
Hangyoa ang sila sa pagtimbang-timbang sa ilang mga lista ug mohunahuna kon sila
makagamit niini nga mga baruganan sa pagtugyan uban sa usa sa ilang mga
kapangakohan. Ipasulay kanila ang paggamit sa lima ka mga paagi niini nga semana.
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Ngadto sa Tigtambag sa Batan-on
nga mga Babaye: Paghan-ay og mga
Leksyon gikan sa mga Pakigpulong
sa Kinatibuk-ang Komperensya

Ang mga pulong sa buhi nga mga propeta mao ang maayo kaayo nga mga kapangakohan
alang sa dugang nga mga leksyon. Pagpili og bag-o nga pakigpulong sa komperensya nga
gipatik diha sa Ensign ug internasyonal nga mga magasin. Ang pag-andam ug pagtudlo
niini nga mga leksyon makahatag kanimo og mga kahigayunan nga pagadumalahon
pinaagi sa Espiritu diha sa pagpakigpulong sa piho nga mga panginahanglan sa mga
sakop sa klase. Ang batan-on nga mga babaye kinahanglan mapahibalo pag-una hain 
sa mga pakigpulong ang itudlo aron sila makaandam alang sa panaghisgutan. Sa
pagpalambo niini nga mga leksyon, gamita ang mga panudlo sa Kinatibuk-ang mga
Kadagkoan, mga pakigpulong sa komperensya, ug sa balaan nga mga kasulatan.

Pag-andam ug Pagtudlo sa mga Leksyon

Sunda ang sama nga pamaagi alang sa pag-andam ug pagtudlo niini nga mga leksyon
samtang ikaw magsunod sa mga leksyon diha sa tamdanan nga basahon. Agi og dugang,
ang mosunod nga mga paagi sa pagpangandam mahimo nga makatabang:

1. Sa mainampoon nga paagi paghukom unsa nga baruganan sa ebanghelyo o
mahinungdanon nga ideya ang gitudlo diha sa pinili nga pakigpulong. Ilatid ang duha o
tulo nga nag-abag nga mga ideya nga makatabang ngadto sa mahinungdanon nga ideya.

2. Paghukom unsa ang imong buot matuman ingon nga sangputanan sa leksyon. Sama
pananglit, ikaw buot ba nga motabang sa mga sakop sa banay nga makasabut og usa 
ka baruganan, makadugang sa hugot nga pagtuo, makapalambo og usa ka kinaiya, o
makadasig sa pag-usab sa ilang batasan?

3. Paghan-ay sa mga kagamitan sa leksyon. Gamita ang Topical Guide diha sa mga Santos
sa Ulahing Adlaw nga edisyon sa King James Bible sa mga pinulongan nga lahi kay sa
Ingles sa pagpangita og dugang mga pakisayran sa balaan nga kasulatan. Pangayo sa
tigdumala sa lawak sa mga basahon sa balay tigumanan alang sa tukma nga talan-awon.

4. Pag-andam og mga pangutana mahitungodd sa mga pinili nga mga kinutlo ug sa
balaan nga mga kasulatan diha sa pakigpulong. Unsa ang gipasabut sa mga kinutlo 
og balaan nga mga kasulatan? Ipahisama sila ngadto sa batan-on nga mga babaye 
(tan-awa sa 1 Nephi 19:23).

5. Pagpili og mga paagi sa pagtudlo nga makalakip sa batan-on nga mga babaye, ug
pagtudlo og mga sakop sa klase sa pag-apil. Basaha ang Teaching—No Greater Call
(33043) alang sa mga pagpasabut sa mga paagi sa pagtudlo.
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Tsart Ang mosunod nga tsart mahimo mga magamit kon mag-andam og usa ka leksyon gikan
sa usa ka pakigpulong.

Ulohan sa pakigpulong:

Baruganan sa ebanghelyo o mahinungdanon nga ideya:

Nag-abag nga mga ideya:

Gisugyot nga Kapunongan Gisugyot nga mga Paagi sa Pagtudlo

1. Ipaila ang baruganan sa ebanghelyo • Isulat ang baruganan sa ebanghelyo ug 
ug nag-abag nga mga ideya. nag-abag nga mga ideya diha sa pisara.

Paggamit og usa ka leksyon nga may
kagamitan, sugilanon, hulagway, balaan nga
kasulatan, o makapahunahuna nga pangutana
sa pagpaila sa leksyon.

2. Itudlo ang unod sa leksyon.

• Unsa ang gisulti sa Ginoo mahitungod 
sa baruganan sa ebanghelyo?

• Unsa ang gisulti sa mga propeta 
mahitungod niini karon?

• Unsaon nato paggamit ang baruganan 
sa ebanghelyo ngadto sa atong inadlaw 
nga mga kinabuhi? Sa unsa nga paagi 
nga ang pagpuyo niini nga baruganan 
makadugang sa atong hugot nga pagtuo 
ug makatabang kanato nga makahimo 
og matarung nga mga paghukom ug 
makasulbad sa atong mga suliran?

3. Tapusa pinaagi sa pagtingub unsa • Pagpamatuod sa pagkatinuod sa baruganan 
ang gitudlo. sa ebanghelyo nga imong gitudlo ug sa

kabililhon niini diha sa inyong kinabuhi.

• Pangitaa ug paghisgot sa balaan nga mga
kasulatan diha sa pakigpulong ug bisan unsa
nga dugang nga balaan nga mga kasulatan sa
pagpatin-aw sa baruganan sa ebanghelyo.

• Pangutana mahitungod sa mga kinutlo
gikan sa pakigpulong. Pagsaysay og mga
sugilanon ug mga panig-ingnan gikan sa
pakigpulong aron sa paghulagway sa
baruganan sa ebanghelyo.

• Pangutana ug itumong ang mga
panaghisgutan nga makatabang sa batan-on
nga mga babaye sa paggamit sa baruganan sa
ebanghelyo ngadto sa ilang mga kinabuhi.

• Pagdapit og mga sakop sa klase aron sa
pagpaambit og mga kasinatian, mga pagbati,
ug mga pagpamatuod mahitungod sa
hilisgutan nga imong gihisgutan. Idugang
ang imong kaugalingon nga mga pagbati.



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

1



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

2



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

3



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

4



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

5



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

6



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

7



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

8



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

9



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

10



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

11



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

12



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

13



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

14



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

15



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

16



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

17



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

18



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

19



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

20



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

21



©
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

22



©
G

em
al

de
ga

le
rie

, 
M

un
ic

h/
S

up
er

st
oc

k.
  

 S
un

flo
w

er
s,

 b
y 

V
in

ce
nt

 V
an

 G
og

h.
  

 P
ub

lis
he

d 
by

 I
nt

el
le

ct
ua

l R
es

er
ve

, 
In

c.

23




