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Pasiuna 

KINATIBUK-ANG 
KASAYURAN Kini nga kurso sa pagtuon giplano alang sa dose hangtud sa desisiete anyos nga batan-

ong mga babaye sa Simbahan. Pinaagi sa pagtuon sa mga leksyon mini nga manwal, 
ang matag batan-ong babaye makasabut og maayo sa piano sa Ginoo alang kaniya ug 
mahimong labazo nga makabasi sa iyang personal nga mga pagpili ug kinaiya diha sa mga 
baruganan sa ebanghelyo. 

Si Elder M. Russell Ballard mitambag: "Ang mga magtutudlo kinahanglan tambagan 
pag-ayo sa pagtuon og maayo sa mga kasulatan ug sa ilang mga manwal sa dili pa 
mogamit og dugang nga mga materyal. Daghan kaayong mga magtutudlo nga 
malagmit masaag gikan sa giaprobahan nga mga materyal sa kurikulum nga wala 
mohingpit pagribyu niini. Kon ang mga magtutudlo nagtuo sa panginahanglan sa 
paggamit og pipila ka maayo nga dugang nga mga kapanguhaan gawas sa mga 
kasulatan ug mga manwal sa paghatag sa usa ka leksyon, sila kinahanglan mohunahuna 
pag-una sa paggamit sa mga magasin sa Simbahan" (sa Conference Report, Abr. 1983, p. 
93; o Ensign, Mayo 1983, p. 68). 

Yunit nga pagtudlo Kini nga manwal gibahin sa mosunod nga mga yunit: 

Pagpuyo isip Anak nga Babaye Sa Dios 

Pagtuman sa Balaanong mga Tahas sa mga Babaye 

Pagtabang sa Kinabuhi sa Pamilya 

Pagkat-on Mahitungod sa Priesthood 

Pagkat-on Mahitungod sa Family History ug Buhat sa Templo 

Pag-apil sa Misyonaryo nga Buhat 

Pagdugang sa Pagkaespirituhanon 

Pagpuyo sa usa ka Mahiyason nga Kinabuhi 

Pagpatunhay og Kahimsog sa Panglawas 

Pagpalambo sa Sosyal ug Emosyonal nga Paagi 

Pagdumala sa Kinaugalingon nga Kapanguhaan 

Pagpalambo sa mga Kahanas sa Pagpangulo 
Ang matag yunit nagpalambo og may knlabutan nga mga baruganan ug mopalig-on kanila aron 
ang batan-07ig mga babaye makasabut ug mogamit sa mga baruganan. Sa pagtudlo niini nga 
mga yunit, sutaa ang mga panginahanglan sa batan-ong mga babaye sa imong klase 
pinaagi sa pagpangutana sa imong kaugalingon sa mosunod nga mga pangutana: 

Unsa ang mga problema nga ilang giatubang? 

Unsa ang ilang nakuha sa miaging mga leksyon nga bahin sa hilisgutan? 
Unsa man ang ila nang nahibaw-an sa hilisgutan? 

Hain niini nga mga leksyon nga labing makatubag sa ilang mga panginahanglan? 

Kon ikaw naghunahuna pag-ayo sa mga panginahanglan sa imong batan-ong mga 
babaye, tun-i ang mga ulohan sa leksyon ug ang mga tumong sa matag leksyon aron 
pagtino hain nga leksyon ang labing makatubag niadto nga mga panginahanglan. 
Pinaagi sa maayong pagplano daan, ikaw makasiguro nga ang batan-ong mga babaye 
modawat sa mga leksyon sa tanang mga yunit ug nga ikaw mohatag og usa ka hingpit, 
balanse nga kurikulum. 
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Mga Kapanguhaan Gamita ang mosunod nga mga kapanguhaan sa pag-andam sa imong mga leksyon: 
Ang mga Kasulatan: Ang unang sukaranan sa kurso mao ang mga kasulatan. Awhaga 
ang batan-ong mga babaye sa pagdala sa ilang mga kopya sa sumbanan nga mga 
kasulatan nganha sa klase matag semana. 
Gamita ang mga kasulatan sa imong mga leksyon matag semana. Kon ang panahon limitado 
o ang atensyon kulang, pilia lamang kadtong mga pakisayran nga labing epektibo. 
Pinaagi sa imong pag-andam ang mga kasulatan mahimong usa ka gamhanan nga 
himan sa pagtudlo. 

Ang batan-ong mga babaye sa imong klase kinahanglan nga tagsa-tagsa nga mobasa 
sa mga kasulatan sa hapit tanan sa matag leksyon. Dasiga sila pinaagi sa pagpangutana 
o pagpresentar og problema. Mahimong ikaw mosulat sa mga pakisayran sa kasulatan 
sa pisara aron ang batan-ong mga babaye mahibalo asa motan-aw. Kasagaran ikaw 
mangutana una sa dili pa ang usa ka kasulatan basahon. Kon dili man, ang batan-ong 
mga babaye mahimong mobasa pag-usab sa kasulatan aron mahimong makatubag sa 
pangutana. Usahay ang batan-ong mga babaye mahimong mohatag sa hustong tubag 
sa iyang kaugalingong mga pulong nga dili na moabli sa tudling sa kasulatan. Kon kini 
mahitabo, pangutana og dugang nga mga pangutana aron siya mobasa sa kasulatan, 
sama pananglit, "Giunsa kini pagsulti ni Pablo?" o "Unsa ang dugang nga mga panan-
aw nga atong makuha gikan niini nga mga tudling?" 

Sa dili pa ikaw makapaaghat sa batan-ong mga babaye kabahin sa pagsiksik sa mga 
kasulatan ikaw mismo maaghat kabahin niini. Andama ang imong kaugalingon pinaagi 
sa pagtuon pag-ayo, pag-ampo ug pagpamalandong niadtong mga tudling nga imong 
pagahisgutan sa klase. 

Ang Teaching—No Greater Call (33043) maoy usa ka bililhong kapanguhaan alang sa 
mga magtutudlo. Kini naglangkob og mga sugyot alang sa pag-andam sa leksyon; 
espirituhan nga pag-andam; ug mga pamaagi sa pagtudlo sama sa role playing, buzz 
sesyon, mga pangutana, mga paghulagway diha sa pisara, praktikal nga paghulagway 
sa leksyon, ug paglakip sa estudyante diha sa mga leksyon. Kini usab naglangkob sa 
mga ideya mahitungod sa pagkontrol sa mga pamatasan diha sa klase, pagpahimutang 
sa lawak klasehahan, ug pagdugang sa mga kahanas sa pagtudlo. Dangup niini aron 
pagtabang sa pag-andam ug pagtudlo sa mga leksyon. 

Mga magasin sa Simbahan: Ang mga magasin sa Simbahan naglangkob og mga artikulo 
ug mga istorya nga mahimong makadugang sa materyal sa leksyon. 

PORMAT SA 
LEKSYON Ang matag leksyon naglangkob sa mosunod: 

1. Tumong. Kini nagpahayag sa tumong sa leksyon—unsa ang imong gusto sa batan-ong 
mga babaye nga masabtan o buhaton isip resulta sa leksyon. 

2. Pagpangandam. Kini naglakip niadtong mga butang nga gikinahanglan aron paghatag 
sa leksyon, sama sa mga litrato, mga handout, ug mga buluhaton nga gikinahanglan 
nga buhaton daan. Kadaghanan sa mga litrato nga gikinahanglan anaa gilakip diha sa 
likod sa manwal. Ang mga numero nga anaa sa parentesis nagpasabut nga ang litrato usa ka 
librariya sa balay tigumanan. Ang mga litrato dili gayud pagakuhaon gikan sa manwal. Ang 
mga handout gilakip diha sa katapusan sa mga leksyon. Ikaw mahimong mo photocopy niini 
alang sa mga sakop sa klase. Kadaghanan sa mga leksyon nagkinahanglan og mga 
kasulatan, tisas ug pisara. 

3. Gisugyot nga Pagpalambo sa Leksyon. Ang mga notasyon sa wala nga margin nagsugyot 
sa mga pamaagi sa pagtudlo, ug ang labing mahinungdanon sulod sa leksyon nagpaila 
sa kasayuran nga maoy itudlo. Gikan sa gihatag nga kasayuran, pilia kadtong mga 
materyal ug mga pamaagi nga labing mohaum sa pagtubag sa mga panginahanglan sa 
imong batan-ong mga babaye nga anaa sa maong higayon. (Kon angay, ang mga 
leksyon mahimong ilugway ngadto sa labaw sa usa ka higayon nga klase.) 

Ang mahinungdanon sulod sa leksyon naglangkob sa mosunod: 

a. Pasiuna. Kini ang gisugyot nga paagi sa pagsugod sa leksyon ug kuhaa ang 
atensyon ug interes sa mga sakop sa klase. 
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b. Mga Subhead (ubos nga ulohan). Kining tinagsa nga mga seksyon sa leksyon 
naglangkob sa mahinungdanong mga ideya. Itudlo ang matag seksyon ginamit ang 
mga kasulatan, mga istorya mga kinutlo, ug mga kalihokan nga gihatag. 

c. Panapos . Kini naghatag sa minubo sa leksyon ug nagsugyot sa pagpakig-ambit sa 
mga pagbati mahitungod sa baruganan sa ebanghelyo nga gihisgutan ug paghatag sa 
pagpamatuod mahitungod sa baruganan. 

d. Paggamit sa Leksyon. Kini nagsugyot sa usa ka piano sa aksyon, buluhaton, o 
tumong sa pagtabang sa matag batan-ong mga babaye sa paggamit sa gihisgutan 
nga mga baruganan sa iyang kinabuhi. Kon angay, ikaw mahimong mohatag og 
panahon diha sa pagsugod sa sunod nga higayon sa klase alang sa batan-ong mga 
babaye sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian. Ikaw mahimong moingon, "Sa 
miaging semana kita naghisgut kabahin sa . Inyo ba kining gisulayan? Unsay 
inyong gibati mahitungod niini?" Kon ang batan-ong mga babaye dili motubag sa 
sinugdanan, ikaw mahimong moingon, "Ako kining gisulayan, ug kini mao ang 
akong kasinatian." Pinaagi sa pagpaambit sa imong positibo nga mga kasinatian, 
ikaw makatabang sa batan-ong mga babaye sa pagkat-on unsaon paggamit sa mga 
baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. 

e. Gisugyot nga mga Kalihokan. Kini ang may kalabutan nga mga kalihokan nga 
mahimong maplano aron pagpadako ug pagpalig-on sa usa ka baruganan sa 
ebanghelyo. 

Ang mga istorya ug mga ehemplo nga gihatag niini nga mga leksyon gituyo aron 
pagtabang sa batan-ong mga babaye nga makasabut unsaon nga ang mga baruganan sa 
ebanghelyo nga gitudlo magamit sa Hang adlaw-adlaw nga mga kinabuhi. Samtang 
ikaw mainampuon nga nag-andam ug naghatag sa imong mga leksyon, ikaw mahimong 
mobati sa pag-ilis sa mga istorya o mga ehemplo gikan sa imong kaugalingon nga 
kasinatian o gikan sa kasaligan nga mga tinubdan nga nailhan sa batan-ong mga babaye 
nga imong gitudloan. Kon mobuhat sa ingon, kanunayng ibutang sa hunahuna ang 
baruganan sa ebanghelyo nga gitudlo diha sa leksyon. Dugang nga mga istorya 
kinahanglan nga moabag ug motabang sa pagtudlo sa baruganan sa ebanghelyo nga 
naila diha sa tumong sa leksyon. 

Ang mga leksyon wala magkinahanglan nga itudlo sama sa han-ay nga makita diha sa 
manwal, apan kinahanglan nga ang tanang mga hilisgutan matudlo sa bisan unsang 
higayon sulod sa tuig. 

PAGTUDLO SA 
BATAN-ONG MGA 
BABAYE Hinumdumi nga ikaw nagtudlo sa batan-ong mga babaye, dili lamang nagtudlo og mga 

leksyon. Pag-ampo alang sa kadasig aron pagtabang kanila nga makab-ut ang ilang 
hingpit nga potensyal isip mga anak nga babaye sa Dios. 

Ang epektibo nga pagtudlo naglakip sa pagkaila sa matag batan-ong babaye, sa iyang 
mga ginikanan, ug sa iyang pamilya. Hunahunaa ang matag batan-ong babaye ug ang 
iyang pamilya. Paningkamuti sa pagtan-aw kaniya sama sa pagtan-aw sa Langitnong 
Amahan . Dawata ang matag usa diha sa iyang kaugalingong kahimtang ug tabangi siya 
nga molambo diha sa ebanghelyo. 

Pagkat-on kabahin sa matag batan-ong babaye pinaagi sa pagpangutana sa imong 
kaugalingon sa mosunod: 

• Unsa ang iyang mga interes, mga tinguha, mga talento, ug mga tumong? 

• Unsa ang iyang kaagi ug kasinatian diha sa panimalay? diha sa simbahan? diha sa 
tulunghaan? diha sa trabaho? uban sa iyang mga kaedad? 

• Unsa ang iyang mga panginahanglan? 

• Unsaon nako pagtabang kaniya? 

Ang labing maayo nga paagi sa pagtabang sa matag batan-ong babaye mao ang 
pagtabang kaniya sa pagkat-on ug pagsunod sa ebanghelyo. Si Presidente Marion G. 
Romney mitambag: "Ang pagkat-on sa ebanghelyo gikan sa sinulat nga pulong . . . dili 
igo. Kini kinahanglan usab nga sundon. Sa pagkatinuod, ang pag-angkon og kahibalo sa 
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ebanghelyo ug ang pagsunod niini mag-agad sa usag usa. Sila magkuyog. Ang usa dili 
hingpit nga makat-on sa ebanghelyo sa walay pagsunod niini. Ang kahibalo sa 
ebanghelyo moabut sa hinayhinay: ang usa makat-on og dyutay, motuman unsa ang 
iyang nakat-onan; magkat-on pa og dugang ug motuman niana. Kini nga liyok 
magpadayon sa walay katapusan nga pagtuyok. Kini mao ang sumbanan diin ang usa 
mahimong makapadayon ngadto sa hingpit nga kahibalo sa ebanghelyo" ("Records of 
Great Worth," Ensign, Sept. 1980, p. 4). 

PAGLAKIP 
NIADTONG 
MAY MGA 
KAKULANGAN Ang Manluluwas naghatag og ehemplo alang kanato sa pagbati og kalooy alang 

niadtong may kakulangan. Sa dihang siya mibisita sa mga Nephite human sa iyang 
pagkabanhaw, siya miingon: 
"Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dad-a sila ngari. Aduna ba kamo dihay mga 
bakol, o mga buta, o mga pungkol, o mga angol, o mga sanglahon, o mga dili 
makalihok, o kadto nga mga bungol, o kadto nga gitakbuyan sa tanan nga mga matang 
sa sakit? Dad-a sila ngari ug Ako moayo kanila, kay Ako adunay kalooy diha kaninyo. 
(3 Nephi 17:7). 
Isip usa ka magtutudlo diha sa lawak klasehanan sa Simbahan ikaw anaa sa labing 
maayo nga posisyon aron pagpakita og kalooy. Bisan gani ikaw malagmit wala 
mabansay sa paghatag og propesyonal nga pagtabang, isip usa ka magtutudlo ikaw 
makapakita og kabalaka ug pagsabut sa matag tawo nga may mga kakulangan. Ikaw 
mahimong mopaapil sa matag sakop sa klase diha sa pagkat-on nga mga kalihokan 
kutob sa mahimo. 

Ang mga sakop sa klase nga may mga kakulangan mahimong maapektohan pinaagi sa 
pagkat-on sa may mga kakulangan, kakulang sa panghunahuna, mga problema sa 
pinulongan o paglitok, pagkawala sa panan-aw o pandungog, pamatasan ug sosyal nga 
mga problema, sakit sa utok, mga problem sa paglihok ug linihokan, o dugay na nga 
kaluya sa panglawas. Ang uban mahimong malisdan nga dili sinati sa pinulongan o 
kultura nga kahimtang. Bisan pa sa tinagsa nga mga kahimtang, ang matag sakop sa 
klase moambit sa samang mga panginahanglan nga mahimong higugmaon ug dawaton, 
sa pagkat-on sa ebanghelyo, sa malampuson nga pag-apil, ug sa pag-alagad sa uban. 

Gamita ang mosunod nga mga sugyot samtang ikaw magtudlo niadtong may mga 
kakulangan: 
• Tan-awa saylo sa kakulangan ug ilha ang tawo. Himoa nga natural, mahigalaon ug 

mainiton. 

• Pagkat-on kabahin sa mga kalig-on sa tawo ingon man sa iyang mga kakulangan. 
• Tudloi ang mga sakop sa ilang mga kaakohan sa pagrespeto sa ubang mga sakop sa 

klase. Ang pagtabang sa usa ka tawo nga may kakulangan mahimong usa ka 
Krisothanon nga kasinatian sa pagkat-on alang sa tibuok klase. 

• Pangitaa ang labing maayo nga mga pamaagi sa pagtudlo sa mga sakop sa klase 
pinaagi sa pagkonsulta sa mga ginikanan, uban sa ubang mga sakop sa pamilya, ug 
kon angay, uban sa sakop sa klase. 

• Sa dili pa motawag sa mga sakop sa klase nga may mga kakulangan aron sa pagbasa, 
pag-ampo, o dili ba kaha sa pag-apil, pangutan-a sila kon unsa ang ilang bation 
mahitungod sa pagsalmot sa klase. Ipasabut pag-ayo ang abilidad ug mga talento 
sa matag tawo ug pangita og mga paagi nga ang matag usa komportable ug 
malampuson nga makaapil. 

• Ipahiangay ang mga materyal sa leksyon ug ang mga palibut aron pagtubag sa mga 
panginahanglan sa mga sakop nga may mga kakulangan. 
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Pagpuyo isip Anak nga Babaye sa Dios 



Leksyon 

10 Dios nga Amahan 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye motubo sa iyang pagsabut sa iyang Langitnong 
Amahan. 

PAGPANGANDAM 1. Litrato 1, Ang Unang Panan-awon (62470), nahimutang diha sa likod sa manwal. 

2. Opsyonal: Pag-andam og usa ka poster sa mga pakisayran sa kasulatan ug mga 
kinaiya nga gilista diha sa ikaduhang seksyon sa leksyon. 

3. Pagtudlo og usa ka tawo sa pag-awit nga solo o mangulo sa uban sa pag-awit sa "How 
Wondrous and Great" {Mga Himno, nu. 267) o "O My Father" (Mga Himno, nu. 292). 

4. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Ipasabut nga ang mosunod nga istorya naghulagway og kabalaka nga gipaambit sa 
daghang mga tawo sa pagsabut sa tinuod nga kinaiya sa Dios nga Amahan. 

Istorya Adunay pipila ka mga butang nga makanunayon sa kanunay gayud nga pag-usab sa 
kinabuhi ni Ev, usa ka batan-ong lalaki nga nagtubo sa Georgia niadtong mga 1950. Usa 
ka panghitabo nga iyang mahinumduman matag semena, bisan pa niana, mao ang 
regular nga hitabo sa iyang inahan nga magpundok sa dakong pamilya ug dad-on sila 
sa simbahan. Ang amahan ni Ev mao ang ministro. 

Samtang si Ev mga napulog upat ang edad, siya nagsugod sa pagpangutana sa pipila sa 
mga pagtulun-an sa iyang simbahan. Siya naglibog gyud mahitungod sa simbahan sa 
paghulagway sa Dios. Siya naglisud sa paghulagway diha sa iyang hunahuna sa usa ka 
Dios nga walay parte sa lawas o mga pagbati kinsa mahimong maanaa bisan asa sa 
samang higayon ug gani wala diha. Siya daw adunay maayo pa nga ideya kinsa si Jesus 
tungod kay siya nakakita sa iyang mga litrato ug nakabasa sa iyang mga asoy diha sa 
Biblia sa iyang pagpangalangad dinhi sa yuta. 

Kini nahimong mas lisud alang ni Ev sa pag-adto sa simbahan, bisan unta siya buot nga 
mokanta sa koro. Apan labawng mahinungdanon, kini nahimong dugang nga lisud 
alang kaniya sa pag-ampo mining kahibulongang Dios. Sa kadugayan iyang nakaplagan 
nga ang iyang kinabuhi mibiya sa daghang mga paagi gikan sa iyang espirituhanong 
mga pagmatuto. 

Pipila ka tuig dili pa dugay siya nakahimamat og duha ka mga misyonaryo nga mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw diha sa iyang trabaho. Siya gibati og makapatandog 
sa iyang dughan sa iyang kanhing relihiyosong kinabuhi ug siya mihangyo sa mga 
misyonaryo ngadto sa iyang panimalay aron pagtudlo kaniya. Sa dihang ang mga 
misyonaryo mipresentar sa istorya ni Joseph Smith, si Ev wala matingala sa iyang 
pagkahibalo sa kalibog sa batan-ong Joseph mahitungod kon unsa nga simbahan siya 
magpamiyembro tungod kay siya nahinumdum sa iyang mga pagbati isip batan-ong 
lalaki. 

Litrato Ipakita ang litrato sa Unang Panan-awon. 

Ang mga misyonaryo misaysay pag-usab sa istorya sa unang panan-awon ni Joseph 
Smith, nagsulti ni Ev sa pagpakita sa Amahan ug sa Anak ingon nga duha ka managlahi 
nga gihimaya nga mga binuhat. Si Ev nakaamgo sa katinuod sa panan-awon, ug usa ka 
talagsaong mainit nga pagbati ang mipuno sa iyang kasingkasing. 
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Sa paglabay sa panahon siya gibunyagan. Pinaagi sa pagsabut nga ang Dios mao ang 
iyang Langitnong Amahan ug nga siya sa tinuoray usa ka espiritu nga anak sa Dios, si 
Ev nakahimo sa pagkakita sa mahinungdanon nga tumong sa iyang kinabuhi. 

Panaghisgutan 

Presentasyon sa 
magtutudlo ug mga 
kasulatan 

Pisara ug kinutlo 

Kita Makadugang sa Atong Pagsabut sa Dios nga Amahan 
• Nganong lisud man kini alang kang Ev sa pag-ampo ngadto sa iyang Langitnong 
Amahan? 

• Unsa ang nakat-onan ni Ev gikan sa istorya sa unang panan-awon ni Joseph Smith? 

• Ngano nga kini nga istorya nakatandog pag-ayo kaniya? 

• Unsaon nato pagkat-on bahin sa tinuod nga hiyas sa Dios? 

Siguroha nga ang batan-ong mga babaye makasabut nga kita nasayud sa hiyas sa Dios 
pinaagi sa mga pagpamatuod sa mga propeta, mga kasulatan, ug personal nga 
pagpadayag. 
Ipasabut nga si Joseph Smith mitudlo nga "kini ang unang baruganan sa Ebanghelyo 
nga masayud sa pagkatinuod sa Kinaiya sa Dios" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
sel. Joseph Fielding Smith [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1938], p. 345). 
Sultihi ang batan-ong mga babaye nga si Joseph Smith mihulagway sa iyang mga 
kasinatian uban sa Amahan ug sa Anak. Ipabasa og kusog sa batan-ong mga babaye ang 
Joseph Smith—Kasaysayan 1:17 ug Doktrina ug mga Pakigsaad 76:19-24. 

Ipasabut nga ang ngalan sa Dios nga Amahan mao si Elohim ug siya ang amahan sa 
mga espiritu sa tanang katawhan. Siya usab ang amahan ni Jesukrsito diha sa unod. 

Basaha ang mosunod nga pamahayag sa Unang Kapangulohan: "Dios ang Mahangturon 
nga Amahan, kang kinsa kita mihatag pinaagi sa gihimaya nga ngalan-ulohan nga 
'Elohim/ mao ang literal nga Ginikanan sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si 
Jesukristo ug sa mga espiritu sa katawhan" ("The Father and the Son: A Doctrinal 
Exposition by the First Presidency and the Twelve," Improvement Era, Ago. 1916, p. 934). 

Ipasabut nga ang Dios nga Amahan mipakita sa iyang kaugalingon o nakigsulti ngadto 
sa yutan-ong mga propeta sa pipila ka mga higayon. Sa dihang siya mihimo, kini labaw 
sa tanan mao ang pagpamatuod sa iyang balaanon nga pagtugot sa iyang Anak nga si 
Jesukristo. 

• Kanus-a mipamatuod ang Amahan sa iyang Anak? (Diha sa unang panan-awon ni 
Joseph Smith, sa dihang si Kristo gibunyagan, sa dihang si Kristo gihimaya sa 
atubangan sa iyang mga Apostoles, sa dihang si Kristo mipakita ngadto sa mga Nephite 
human sa iyang pagkabanhaw.) 

Ipasabut nga si Joseph Smith misulti kanato nga kita kinahanglang makasabut sa 
mosunod mahitungod sa kinaiya sa Dios nga Amahan. Samtang ikaw magbasa sa unom 
ka mga punto, isulat kini nga mga pulong diha sa pisara: 1. Mahangtnron, 2. Maloloy-on, 
3. Walay Pagkausab, 4. Matinuoron, 5. Walay pagtamud sa Tawo, 6. Mahigugmaon. 

"Una, nga siya mao ang Dios sa wala pa ang kalibutan malalang ug [mao] ang sama nga 
Dios nga siya mao human kini gilalang. 
"Ikaduha, nga siya maloloy-on ug mapuanguron, dili dali masuko, buhong sa kamaayo, 
ug nga siya mao gikan sa walay katapusan ug nga mahimo ngadto sa walay katapusan. 

"Ikatulo, nga siya walay pagkausab, ni walay pag-usab-usab diha kaniya, apan nga siya 
sama gikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan, nga sama sa kagahapon, 
karon, ug sa kahangturan ug ang iyang tumong usa ka walay katapusan nga nagsunod-
sunod nga buhat, sa walay pagkabalhin. 

"Ikaupat, nga siya mao ang Dios sa kamatuoran ug dili mamakak. 

"Ikalima, nga siya walay pagtamud sa mga tawo: apan sa matag nasud kadtong 
mahadlok sa Dios ug mobuhat sa pagkamatarung iyang dawaton. 
"Ikaunom, nga siya gugma" (Lectures on Faith, comp. N. B. Lundwall [Salt Lake City: 
N. B. Lundwall, n.d.], p. 35). 
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Presentasyon sa 
pisara o sa poster 

Isulat ang mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan sa usa ka kilid sa pisara ug pipila 
ka mga hiyas sa Dios sa pikas kilid. (O ipakita ang poster nga imong giandam.) 
Ipapangita sa batan-ong mga babaye ang mga kasulatan ug ipabasa pagkusog. 
Padrowinga sila og mga linya nga magsumpay sa husto nga mga hiyas diha sa mga 
pakisayran sa kasulatan. 

Juan 3:16 /Siya mao ang amahan 
sa atong mga espiritu. 

D&P 130:22 ^ / ^ ^ S i y a nahigugma 
kanato. 

Mga Hebreohanon 12:9 Siya adunay lawas nga 
unod ug mga bukog. 

D&P 10977 Siya walay pagkausab. 

Mormon 9:9 ^ Siya nagpuyo sa langit 

Kita Mga Anak ug Mga Sumusunod sa Atong Langitnong Amahan 
Ipasabut nga ang mga propeta sa ulahing mga adlaw mitudlo kanato nga kita sa tinuod 
espiritu nga mga anak sa atong Langitnong Amahan. 

Ipabasa ang mosunod nga kinutlo: 

Kinutlo 

Panaghisgutan 

Panaghisgutan sa 
kasulatan 

"Kitang mga mortal sa pagkatinuod ang tinuod nga mga anak sa Dios. Kon ang mga 
tawo nakasabut, mituo, ug midawat niini nga kamatuoran ug nagsunod niini, ang atong 
masakiton ug himatyon nga katilingban mahimong mausab ug matubos, ug ang mga 
tawo adunay kalinaw dinhi ug karon ug mahangturon nga kalipay diha sa laing 
kinabuhi." (Marion G. Romney, sa Conference Report, Abr. 1973, p. 133; o Ensign, Hulyo 
1973, p. 11). 

Awhaga ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna sa piho nga mga paagi diin ang 
ilang mga kinabuhi naapektohan sa kahibalo nga sila mga anak sa Dios. Ikaw 
mahimong mangutana og mga pangutana sama sa mosunod: 
• Sa unsa nga paagi nga ang kahibalo nga ikaw anak sa Dios nakaapekto sa inyong 
kinaiya nganha sa inyong kaugalingon? 

• Sa unsa nga paagi nga ang kahibalo nakaapekto sa paagi nga ikaw mitagad sa inyong 
mga sakop sa pamilya ug mga higala? 

• Unsa kaha kasama ang imong kinabuhi kon ikaw wala pa mahibalo nga ikaw adunay 
Amahan sa Langit diin ikaw mahimong mag-ampo? 

Ang kahibalo nga ang Dios mao ang atong Amahan makahatag kanato og kalinaw ug 
hingpit nga kalipay ug motabang kanato nga makasabut sa kabililhon sa matag tawo 
sa yuta. 

Ipabasa sa batan-ong babaye ang Mga Taga-Roma 8:16-17. 
Ipasabut nga kini nga mga bersikulo nagtudlo nga kita mga anak sa Dios ug kita iyang 
mga sumusunod. Kita makapanunod og kinabuhing dayon, diin mao ang matang sa 
kinabuhi nga ang Dios nagpuyo. Ang Dios motugot kanato sa pagpakigbahin sa samang 
kahibalo ug himaya nga iyang gihuptan. Apan ang Dios naghimo og mga kondisyon 
nga atong makab-ot kon kita buot og kinabuhing dayon. 

• Asa man kita makakita sa mga kondisyon nga gikinahanglan natong makab-ot? (Diha 
sa mga kasulatan, diha sa mga pagtulun-an, sa moderno nga mga propeta, sa mga 
pagtulun-an sa atong mga ginikanan, sa atong mga miting sa Simbahan. 

Ipasabut nga kini nga mga kondisyon mao ang mga sugo nga gihatag sa Dios kanato. 
Kini nga mga sugo mopakita kanato sa paagi aron kita magmalipayon kutob sa mahimo 
niini nga kinabuhi ug nga makapanunod sa kinabuhing dayon sa kinabuhi nga 
umaabut. 
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Tabangi ang batan-ong mga babaye sa pagsabut nga walay labaw ka nindot o 
labaw ka talagsaon kaysa matang sa kinabuhi nga ang Dios nagpuyo. Kita dili gani 
makahanduraw sa hingpit nga kalipay ug katahum niana nga kinabuhi. Ang paghupot 
sa mga sugo mao ang angay sa tanang paningkamot nga gikinahanglan niini tungod 
kay ang pagbuhat lamang sa ingon nga kita mamahimong sama sa atong Amahan ug 
makapanunod sa kinabuhing dayon. 

Kita Makakat-on mahitungod sa Langitnong Amahan pinaagi sa Pagkat-on 
mahitungod ni Jesukristo 

Panaghisgutan sa Ipabasa sa batan-ong babaye ang Juan 14:7. 
kasulatan Ipasabut nga kita adunay dyutay kaayo sa mga pulong ug mga aksyon sa atong 

Amahan sa Langit nga gitala diha sa mga kasulatan. Usa sa mga labing maayo nga mga 
paagi nga kita makat-on mahitungod sa atong Amahan sa Langit mao ang pagkat-on 
mahitungod sa iyang Anak, nga si Jesukristo. 
Aron pagtabang sa batan-ong mga babaye nga makasabut ngano nga kita makakat-on 
mahitungod sa Amahan pinaagi sa pagkat-on mahitungod ni Jesukrsito, ipahayag ang 
mosunod nga mga ideya: 

1. Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo usa ra. 

• Sa unsang mga paagi nga ang Dios Amahan ug si Jesukristo usa ra? 

Siguroha nga ang batan-ong mga babaye makasabut nga ang Amahan ug ang Anak 
usa diha sa ilang mga hunahuna, mga katuyoan, ug mga tumong. Sila magkalahi 
nga mga tawo, apan kay sila sa hingpit nagkahiusa diha sa mga butang nga ilang 
gihunahuna ug gibuhat, ang usa kanila mahimong mosulti alang sa usa. Kita makakat-
on mahitungod sa mga butang nga gisulti ug gibuhat nii Kristo, ug kita makahibalo 
nga ang Amahan mosulti ug mobuhat sa sama nga mga butang. (Tan-awa sa Juan 
17:20-23.) 

Usahay ang batan-ong mga babaye matingala kon si Jesukristo nagsulti diha sa mga 
kasulatan ug kon ang Amahan mao ang nagsulti. Ang mosunod nga kinutlo motabang 
sa pagtubag niana nga pangutana: 

Kinutlo Kadaghanan sa mga kasulatan nga nagsulti bahin sa Dios o sa Ginoo wala gani 
magtagad sa paghatag sa kalainan sa Amahan gikan sa Anak tungod kay sa yano kini 
wala makahimo og kalainan diin ang Dios naapil. Sila usa ra. Ang mga pulong o mga 
buhat sa hain kanila mao ang mga pulong ug mga buhat sa usa diha sa sama nga 
kahimtang. 

"Dugang pa, kon ang pagpadayag moabut gikan, o pinaagi sa gahum sa Espiritu 
Santo, sa kasagaran ang mga pulong mahimong iyaha sa Anak, bisan pa kon unsa ang 
gisulti sa Anak mao man ang isulti sa Amahan ug ang pulong mahimong iya sa 
Amahan" (Bruce R. McConkie, "Our Relationship with the Lord," sa Brigham Young 
University 19S1-S2 Fireside and Devotional Speeches [Provo: Brigham Young University 
Press, 1982], p. 101). 

Presentasyon sa 2. Ang Langitnong Amahan ug si Jesus nahigugma kanato sa sama nga paagi. 
magtutudlo Diha sa tanang butang nga iyang gihimo, si Jesus mipakita kanato og walay katapusan 

nga gugma. Ar\g Langitnong Amahan nahigugma kanato sa samang paagi. Kon kita 
mobasa mahitungod sa mga buhat sa dakong gugma nga si Jesus mipakita tali sa mga 
Judeo ug sa mga Nephite, kita masayud nga ang Amahan nahigugma kanato uban sa 
samang hingpit nga gugma. Si Kristo mitudlo sa dakong gugma nga ang Amahan 
aduna alang kanato. 
Ipabasa sa usa sa batan-ong mga babaye ang Mateo 7:7-11. Ipasabut nga ang Amahan 
nahigugma kanato pag-ayo nga siya dili gayud mobuhat bisag unsa nga dili alang sa 
atong kaayohan. 

3. Si Jesukristo mipatuman sa piano sa kaluwasan sa Amahan. 

Ang piano sa kaluwasan mao ang piano sa Amahan. Iyang gipresentar kini kanato 
diha sa kinabuhi sa wala pa dinhi ug mipili sa iyang Anak, nga si Jesukristo sa 
pagpatuman niini. Si Kristo minganhi sa yuta ug mitudlo kanato mahitungod sa piano 
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sa paghinulsol ug pagkamasulundon sa mga sugo sa Dios. Siya dayon nag-antus alang 
sa atong mga sala ug nabanhaw aron kita mahimong makabalik sa atong Amahan kon 
kita maghinulsol. Kita makasabut unsa ka maalamon ug kamahigugmaon ang atong 
Amahan sa Langit samtang kita makat-on mahitungod sa mahinungdanon nga piano 
sa kaluwasan nga gipatuman ni Jesukrsito. 

4. Si Jesukrsito mao ang Bugtong Anak sa Amahan diha sa unod. Ang iyang panagway 
ug ang mga lihok sama gayud sa lihok sa iyang Amahan. Tan-awa sa Juan 1:14; Mga 
Hebreohanon 1:1-3. 

5. Kita mag-ampo sa atong Langitnong Amahan pinaagi sa ngalan ni Jesukristo. Tan-awa 
sa 3 Nephi 18:19-21; 2 Nephi 32:9. 

6. Pinaagi sa iyang ehemplo, si Jesukristo mipakita kanato sa dalan aron makabalik sa 
Amahan. Tan-awa sa Juan 14:6; 2 Nephi 31:16-18. 

Panapos 
Ipasabut nga isip anak nga babaye sa Dios ang matag batan-ong babaye adunay 
kaakohan sa pagdugang sa iyang pagsabut sa hiyas sa Dios. Samtang siya magkat-on 
og dugang mahitungod sa iyang Langitnong Amahan, siya buot nga mosunod sa 
iyang mga sugo ug mokab-ot sa iyang potensyal isip iyang anak nga babaye. 

Awit Ipresentar isip solo o ipaawit sa batan-ong mga babaye ang "How Wondrous and Great" 
o "O My Father." 

Paggamit sa Leksyon 
1. Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghinumdum hangtud sa sunod nga semana 

nga sila mga anak sa Dios ug nga ang ubang mga tawo ilang mga igsoon. Iparekord 
kanila sa ilang journal ang mga paagi diin kini nga kahibalo nakapausab sa ilang 
kaugalingon nga pamatasan o ang ilang pagtagad sa uban. 

2. Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagmemorya sa Juan 17:3. 
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Ang Pagkaila sa Manluluwas Leksyon 10 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye maninguha sa paghimo ni Jesukristo nga iyang higala. 

PAGPANGANDAM 1. Litrato 2, si Jesus diha sa Pultahan (62170), anaa sa likod sa manwal. 

2. Ipakita ang litrato sa atubangan diha sa lawak klasehanan. 

3. Hangyoa ang batan-ong babaye sa pagpadayag sa iyang mga gibati mahitungod sa 
Manluluwas ug sa iyang relasyon uban kaniya. 

4. Sultihi ang batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya o mga 
kasulatan o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya: 

Usa ka tawo namatay ug nabanhaw ug naghulat sa usa ka lawak aron interbyuhon. 
Laing tawo nag-una kaniya. Ang pultahan giabli, ang tawo misulod, ug ang pultahan 
gisira. Ang tawo sa gawas makadungog sa panagsultihanay sa pikas bahin sa pultahan. 
Ang nag-interbyu misugod: Ako buot nga ikaw mosulti kanako unsa ang imong 
nahibaloan kabahin ni Jesukristo." 

"Nan, Siya natawo kang Maria sa Betlehem, siya nagpuyo og katloan ug tulo ka mga tuig, 
naggahin sa katapusang tulo ka tuig sa pagtukod sa iyang simbahan, nagpili sa iyang mga 
Apostoles, ug naghatag sa ebanghelyo aron pagdumala sa atong mga kinabuhi." 

Ang nag-interbyu mipahunong kaniya ug miingon "Oo, oo, kanang tanan tinuod, apan 
ako buot nga ikaw mosulti kanako unsa ang imong nahibaloan kabahin ni Jesukristo." 

"Nan, siya nag-antus ug namatay aron kita makaangkon og kinabuhing dayon. Human 
sa tulo ka adlaw siya nabanhaw aron kita mahimong makabalik ngadto sa Langitnong 
Amahan." 

"Oo, oo, kana tinuod, apan ako buot nga ikaw mosulti kanako unsa ang imong 
nahibaloan kabahin ni Jesukristo." Ang tawo, nalibog og diyutay, nagsugod pag-usab: 
"Nan, siya mipahiuli sa ebanghelyo sa kahingpitan niini ngadto sa yuta pinaagi ni 
Joseph Smith, mitukod pag-usab sa iyang simbahan, mihatag kanato og mga templo 
aron kita makahimo sa buluhaton aron pagluwas sa atong mga patay. Siya mihatag 
kanato og personal nga mga ordinansa alang sa atong kaluwasan ug kahimayaan." 

Ang nag-interbyu mipahunong pag-usab kaniya ug miingon, "Ang tanan nga imong 
gisulti ngari kanako tinuod." Dayon ang tawo gidapit sa pagbiya sa lawak. Human siya 
mibiya ang pultahan miabli ug ang ikaduhang tawo misulod. Samtang siya miduol sa 
nag-interbyu siya miluhod ug mihilak, "Akong Ginoo, akong Dios." 

Matag Usa Kanato Makat-on nga Makaila ni Jesukristo 

Panaghisgutan Hangyoa ang matag batan-ong babaye sa paghunahuna sa iyang kaugalingong 
kahimtang ug ipatubag ang mosunod nga pangutana sa iyang hunahuna. Hatagi ang 
klase og usa ka minuto sa kahilum diin mopalandong sa ilang mga tubag. 

• Maayo ba gyud kaayo ikaw karon sa imong pagkasinati sa Manluluwas nga ikaw 
makaila kaniya kon ikaw palakton ngadto sa iyang atubangan? 

Pahisguti sa klase ang ilang mga pagbati. Siguroha nga sila makasabut nga kini 
mahinungdanon nga makakita sa Manluluwas aron mahimong makaila kaniya. Bisan 
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tuod siya misaad nga mopakita sa iyang kaugalingon ngadto sa mga matarung sa iyang 
kaugalingong paagi ug panahon (tan-awa sa D&P 93:1), siya misulti usab kang Tomas, 
"Dalaygon kadtong wala managpakakita, ngani nanagpanoo" (Juan 20:29). 

Panaghisgutan sa Ipakita ang litrato ni Jesus diha sa pultahan. 
"fr3*0 • Unsa ang dili sagad kabahin niini nga litrato? (Walay gunitanan diha sa gawas sa 

pultahan.) 

• Kon si Kristo mosulod, unsa ang kinahanglang mahitabo? (Kinahangalan nga ang 
matag usa kanato moabli sa pultahan.) 

Kasulatan Isulat diha sa pisara ang 3 Nephi 9:14. Hangyoa ang matag batan-ong babaye sa 
pagpangita sa kasulatan. Basaha ug hisguti kini uban sa klase. 
Tabangi nga ang klase makaila nga si Kristo kinaugalingon nga midapit kanato sa pagduol 
ngadto kaniya. Apan kita kinahanglan mohimo sa desisyon sa pagbuhat sa ingon. 

Istorya Basaha ang kasinatian ni Elder Melvin J. Ballard diin siya nakakaplag nga ang hingpit 
nga kalipay maanaa ngadto kinsa sa tinuoray moduol ngadto ni Kristo. 
"Ako nahinumdum sa akong kasinatian duha ka mga tuig na ang milabay nga naghatag 
sa akong pagsaksi sa akong kalag sa katinuod sa Iyang kamatayon, sa Iyang 
pagkalansang sa krus, sa Iyang pagkabanhaw, nga dili gayud nako makalimtan. Ako 
kining gihatag kaninyo karong gabhiona, kaninyo, batan-ong mga lalaki ug batan-ong 
mga babaye, dili uban sa espiritu sa paghimaya niini, apan uban sa mapasalamaton nga 
kasingkasing ug uban sa pagpapasalamat sa akong kalag. Ako nasayud nga Siya buhi, 
ug ako nasayud nga pinaagi Kaniya ang katawhan kinahanglan makakaplag sa ilang 
kaluwasan, ug nga kita dili mopabale wala mining dalaygon nga paghalad nga Siya 
mihatag kanato isip ang pamaagi sa atong espirituhanon nga pagtubo aron pag-andam 
kanato sa pagduol ngadto Kaniya ug mahimong mapasaylo. 

"Didto sa Fort Peck Reservation diin ako anaa sa misyonaryo nga b u h a t . . . , akong 
nakaplagan ang akong kaugalingon usa ka gabii nga nagdamgo nianang sagrado nga 
bilding, ang templo. Human sa pag-ampo ug pagmaya ako gipahibalo nga ako adunay 
kahigayunan sa pagsulod ngadto sa usa sa mga lawak aron paghimamat og usa ka 
mahimayaon nga Personahe, ug, samtang ako misulod sa pultahan, akong nakita ang 
naglingkod sa gipataas nga plataporma, ang labing mahimayaon nga binuhat nga ang 
akong mga mata sukad nakakita o nga sukad akong nahunahunaan nga anaa sa tanang 
mahangturon nga mga kalibutan. Samtang ako miduol aron ipaila, siya mibarug ug 
milakaw paduol kanako uban sa gitunol nga mga kamot, ug siya mipahiyom samtang siya 
hinay nga militok sa akong ngalan. Kon ako mabuhi og usa ka milyon ang pangidaron, 
ako dili gayud makalimot niadto nga pahiyom. Iya akong gigakos ug mihalok kanako 
migakos og hugot kanako diha sa iyang dughan ug mipanalangin kanako, hangtud nga 
ang uyok sa akong kabukogan daw mahilis. Sa dihang siya nahuman, ako mihapa diha sa 
iyang tiilan ug samtang ako naghugas niini uban sa akong mga luha ug mga halok, akong 
nakita ang agi sa mga lansang diha sa mga till sa Manunubos sa kalibutan. Ang pagbati 
nga anaa kanako diha sa Iyang atubangan kinsa aduna sa tanang mga butang diha sa 
Iyang mga kamot, aron pag-angkon sa Iyang gugma, sa Iyang pagbati, ug sa Iyang 
panalangin sama sa ingon nga kon ugaling ako makadawat niana diin ako nakatilaw nang 
daan, akong ihatag ang tanan nga anaa kanako, tanan nga ako gayud nga gilauman nga 
akong bation unsa ang ako nang gibati!" (Melvin J. Ballard: Crusader for Righteousness 
[Dakbayan sa Salt Lake : Bookcraft, 1966], pp. 138—39). 

Ang mga Kasulatan ug mga Propeta Nagtudlo Kanato Unsaon Pagduol ngadto ni Kristo 
• Gikinahanglan ba nga mahimong Apostol aron mahimong higala ni Kristo? 
Kinahanglan ba nga kita mahimong hingpit? 

Kinutlo Ipabasa sa usa ka batan-ong babaye ang mosunod nga pamahayag: 
"Siya buot nga kita moduol ngadto kaniya ingon sa unsa kita. Wala kinahanglana nga 
kita mahimong hingpit aron moduol kaniya. Samtang si Jesus anaa pa dinhi sa yuta siya 
nakig-uban sa mga publikano ug mga makasasala ug ang iyang nga tinun-an nangutana 
kaniya ngano nga siya nakig-uban kanila, diin nga pangutana si Jesus mihatag og 
maanindot ug yano nga tubag: 'Ang mga maayo rag lawas ang wala magkinahanglan 
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og mananambal, kon dili ang mga masakiton (Marcos 2:17.) Ang Ginoo wala mangayo 
kanato sa pag-ayo sa atong mga kaugalingon sa atong mga kakulangan sa dili pa kita 
moduol kaniya, apan sa pagduol kaniya uban niadto nga mga kakulangan ug siya 
motabang kanato sa pagbuntog niini. Ang Ginoo nahigugma kanato ug buot nga kita 
mobuntog sa atong mga sala ug siya motabang kanato samtang kita maggamit sa atong 
kagawasan sa pagpili. Kita kinahanglan magsugod sa proseso sa paghinulsol ug 
maninguha uban sa atong gahum aron pagbuntog sa atong mga kahuyang" (Gospel 
Doctrine [A Course of Study for the Melchizedek Priesthood Quorums, 1970-71], p. 57). 

Kasulatan ug pisara Ipasabut og maayo nga ang matag usa kanato makaila sa Manluluwas sa kalibutan. Siya 
wala magmando nga kita hingpit, apan siya nagmando nga kita maningkamot. 

• Sumala sa pamahayag nga karon gibasa, unsa ang atong buhaton aron mapaduol 
ngadto sa Manluluwas? 

Isulat ang tubag sa batan-ong mga babaye sa pisara ubos sa ulohan "Unsaon nga ako 
mapaduol ngadto sa Manluluwas?" (Tan-awa ang paghulagway sa pisara.) 

Ipasabut nga si Jesus mipahayag og lain nga kinahanglanon sa Juan 15:14. Basaha ang 
kasulatan, dayon idugang ang kinahanglanon diha sa pisara. 

Kinutlo Aron pagtabang sa klase sa pagsabut unsa ang gipasabut sa pagbuhat sa "bisan unsa 
nga ako misugo kaninyo," basaha ang mosunod nga kinutlo: 

"Kamong batan-ong mga hingkod, kamo ang labing maayo sa bisan unsa nga kaliwatan. 
Ipabilin ang inyong kaputli. Himoa nga mahimong mga tighupot sa sumbanan diha sa 
mahinungdanon nga piano sa pagdala sa tanang katawhan ngadto sa Magtutudlo. 
Andama ang inyong mga hunahuna pinaagi sa pagpuno niini uban sa mahangturon nga 
mga kamatuoran nga anaa diha sa balaan nga mga kasulatan. Pagmasulundon sa mga 
ginikanan ug sa Dios. Paminawa ug awita ang musika sa Langit. Isalikway ang law-ay 
ug daotan nga mga tunog ug tugtug sa musika ni Satanas. Siya buot nga mokuha sa 
inyong pabor uban sa iyang mahilayon ug lawasnon nga mga ritmo ug busa modala 
kaninyo paingon sa impyerno. Likayi ang tintasyon pinaagi sa paglig-on sa inyong 
relasyon uban ni Jesukristo Walay lain nga relasyon ang mohatag kaninyo og labaw ka 
dako ug hingpit nga kalipay" (William R. Bradford, sa Conference Report, Abr. 1976, p. 
146; o Ensign, Mayo 1976, p. 98). 

Panaghisgutan Hisguti ang pipila ka mga rekomendasyon ni Elder Bradford. Tabangi nga makita sa 
batan-ong mga babaye nga kining praktikal nga mga sugyot motabang kanila sa 
pagsunod sa mga sugo. Pinaagi sa paghupot sa mga sugo ug pagsunod sa tambag sa 
buhing mga propeta, sila labaw nga mopaduol ngadto sa Manluluwas. 

Kasulatan Isulat diha sa pisara ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:62-63. Ipapangita sa batan-ong 
mga babaye ang kasulatan. 

• Unsa pa ang gipangayo sa Manluluwas nga atong buhaton aron mahimong iyang mga 
higala? 

• Unsaon nga kita "mahaduol," "mosiksik," ug "mangayo"? Isulat kini nga mga pulong 
diha sa pisara. 

Minubo Ipasabut og maayo nga samtang ang batan-ong mga babaye naninguha sa paghimo 
niadto nga mga butang nga gilista diha sa pisara, sila labaw nga mopaduol sa ilang 
Manluluwas. Ang leksyon karon nga tuig makatabang kanila nga labaw pa nga 
makasabut ni Jesukristo ug mahimong iyang higala. 

Unsaon nga ako labaw nga makapaduol sa 
akong Manluluwas? 

1. Moduol kaniya alang sa panabang sa pag-
buntog sa akong mga kakulangan? 

2. Maninguha sa paghinulsol ug pagbuntog 
sa akong mga kahuyang. 

3. Buhaton ang gisugo ni Kristo pinaagi sa 
pagsunod sa tanang mga sugo? 

4. Mopaduol, mosiksik, mangayo. 
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Panapos 
Mga Kinutlo Taposa ang leksyon pinaagi sa pagbasa sa mosunod nga duha ka mga kinutlo: 

"Pagpakig-uban ni Kristo, ug siya mopaduol diha kanimo ug nga mahimong imong 
labing suod nga higala. Walay labaw ka maayo nga higala kay ni Kristo" (William R. 
Bradford, sa Conference Report, Abr. 1976, p. 146; o Ensign, Mayo 1976, p. 98). 

"Ako mohatag sa akong Pagsaksi nga ang atong Ginoo ug Manluluwas, nga si 
Jesukristo, atong higala. Diha sa iyang mahigugmaong mga proseso sa pagmando, 
pagbadlong, pagtimbaya, pagpadayag, pagpadasig, ug pagkamainantuson, siya sa 
matag adlaw nagpamatuod niini. Sa pagkatinuod andam siyang modawat kanato apan 
siya buot nga mobiya kanato nga nag-uswag diha sa iyang pulong ug sa iyang agianan" 
(Marvin J. Ashton, sa Conference Report, Okt. 1972, p. 34; o Ensign, Ene. 1973, p. 43). 

Pagpamatuod Ipahayag sa gitudlo nang daan nga batan-ong babaye ang iyang mga pagbati 
mahitungod sa Manluluwas. Tugoti ang ubang mga sakop sa klase sa paghimo 
og susama. 

Hatag og pagpamatuod sa imong kaugalingong gugma alang sa Manluluwas. 
Awhaga ang matag batan-ong babaye sa dugang nga pagsulay aron mapaduol sa 
iyang Manunubos sulod sa umaabut nga tuig. Ang leksyon alang karong tuiga 
mohatag sa matag batan-ong babaye og dugang nga kadasig. Ang batan-ong mga 
babaye kinahanglang modala sa ilang mga kasulatan diha sa klase ug magtuon sa mga 
pulong sa Manluluwas pinaagi sa kanhi ug karon nga mga propeta. Ang matag batan-
ong babaye kinsa magtuon sa mga kasulatan, maghinulsol sa bisan unsang mga sala ug 
mga kakulangan, ug magsunod sa mga sugo makakaplag sa iyang relasyon uban ni 
Jesukristo nga makanunayong magtubo nga lig-on. 
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Pagsunod sa Ebanghelyo Matag Adlazv 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye maninguha nga mobati og kaduol sa Ginoo diha sa 
iyang matag adlaw nga kinabuhi. 

PAGPANGANDAM 1. Litrato 3, ang Manluluwas (62572), anaa sa likod sa manwal. 

2. Opsyonal: Pag-andam og poster sa Doktrina ug mga Pakigsaad 19:23. 

3. Opsyonal: Pag-andam og ginunting nga mga pulong o poster may mga pulong: 
Gugma, Pag-ampo, Pag-alagad, Pagmasulundon, Pagtuon, Trabaho. 

4. Opsyonal: Pag-andam og bookmark o susama nga aytem alang sa matag batan-ong 
babaye nga may mga pulong, "Ang siguro nga paagi sa kalinaw ug kalipay niini nga 
kinabuhi ug sa kinabuhi human dinhi mao ang pag-alagad sa Ginoo karon ug sa 
matag adlaw." 

5. Pagtudlo og unom ka batan-ong mga babaye matag usa sa mosunod nga mga 
hilisgutan. Ipasulti ang usa ka kasinatian diin ang (1) gugma, (2) pag-ampo, (3) pag-
alagad, (4) pagmasulundon, (5) pagtuon sa mga kasulatan, o (6) trabaho nakatabang 
kaninyo nga mobati nga labawng duol ngadto sa Ginoo. Kon ikaw walay unom ka 
batan-ong mga babaye diha sa imong klase, paghatag og mas dyutay nga mga 
hilisgutan. 

6. Pagtudlo og usa ka batan-ong babaye sa pag-awit o pagbasa sa "Come, Follow Me" 
(Hymns, no. 116), "Nagkinahanglan Ko Nimo Matag Takna" (Mga Himno, nu. 12), o 
laing himno nga adunay susama nga mensahe. 

7. Pagtudlo og batan-ong babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Litrato, poster, ug Ipakita ang litrato sa Manluluwas ug ang poster sa Doktrina ug mga Pakigsaad 19:23. 
panaghisgutan Hisguti ang kasulatan, ipasabut og maayo ang kamahinungdanon sa pagkat-on 

mahitungod ni Krsito ug magpuyo sama sa iyang pagpuyo aron kita makatagamtam sa 
panalangin sa kalinaw diha sa atong mga kinabuhi. Pamarkahi sa batan-ong mga 
babaye ang bersikulo diha sa ilang mga kasulatan, ug sultihi sila sa pagpabilin niini nga 
mga hunahuna diha sa alimpatakan samtang ang leksyon magpadayon. 

Kita Mobati nga Duol ngadto sa Ginoo sa Atong Matag Adlaw nga mga Kinabuhi 

Panaghisgutan Ipasabut nga kon kita mobati sa kalinaw ni Kristo diha sa atong mga kinabuhi, kita 
ginamit ang pisara kinahanglan mohimo og mga paningkamot nga maduol ni Kristo matag adlaw. 

• Unsa ang atong buhaton aron mobati nga duol ngadto sa Ginoo diha sa atong matag 
adlaw nga mga kinabuhi? 

Isulat ang mga tubag sa batan-ong mga babaye diha sa pisara. Ang ilang mga tubag 
malagmit maglakip sa maong mga ideya sama sa pagpakita sa nagkadugang nga 
gugma, pagbasa sa mga kasulatan, kinasingkasing nga pag-ampo, ug paghatag og 
maayong pag-alagad. 

Human ang batan-ong mga babaye nakapahayag sa ilang mga hunahuna, hangyoa ang 
pipila kanila sa pagbasa sa mosunod nga mga kinutlo gikan sa mga pangulo sa 
Simbahan. Ipasabut nga kini nga mga kinutlo nag-ila og mga butang nga atong mahimo 
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aron bation nga labawng duol ngadto sa Ginoo matag adlaw. Human mabasa ang matag 
kinutlo, hangyoa ang gitudlo nang daan nga batan-ong babaye sa pagsaysay giunsa nga 
kini nga baruganan nakatabang sa iyang pagbati nga labawng duol ngadto sa Ginoo. 

Ginunting nga mga Samtang ang batan-ong mga babaye nagbasa sa mga kinutlo, ipakita ang angay nga 
pulong ginunting nga mga pulong o poster, o isulat ang mga pulong sa pisara. 

Gugma. "Ang mga anak sa Dios nagkinahanglan nga higugmaon, ug adunay usa nga 
higugmaon. . . . Kita adunay duha ka dagkong mga hagit, ikaw ug ako, ug ang hagit dili 
gayud matapos hangtud ang gininhawa matapos: ang pagpili kaniya ug ang 
paghigugma sa usag usa. Dayon kita makasiguro nga kita makaila kaniya mini nga 
kalibutan ug sa katapusan diha niana nga gingharian nga dili niini nga kalibutan" 
(Marion D. Hanks, sa Conference Report, Abr. 1980, pp. 42-44; o Ensign, Mayo 1980, pp. 
30-31). 

Pag-ampo. "Ang kinasingkasing nga pag-ampo mao ang sentro sa malipayon ug 
mabungahon nga kinabuhi. Ang pag-ampo mopalig-on sa hugot nga pagtuo. Ang pag-
ampo mao ang pagpangandam alang sa mga milagro. Ang pag-ampo moabli sa 
pultahan ngadto sa walay katapusan nga kalipay" (H. Burke Peterson, sa Conference 
Report, Okt. 1973, p. 13; o Ensign, Ene. 1974, p. 19). 

Pag-alagad. "Ang maandamon ug dili hinakog nga pag-alagad sa uban kinahanglan mao 
ang usa sa atong labing mahinungdanon nga mga hiyas. Kini dili gani usa ka matang sa 
pagpili. Kini usa ka obligasyon, usa ka sagrado nga sugo 

"Busa, kita moalagad sa usag usa uban sa inigsoong gugma, wala gayuy kakapoy sa 
mga gihangyo gikan kanato, pagkamapailubon ug pagkamainantuson ug 
pagkamanggihatagon" (Ezra Taft Benson, "Your Charge," New Era, Sept. 1979, p. 44). 

Pagkamasidundon. "Usa sa tumong nga kadaghanan kanato nag-ambit niini nga kinabuhi 
mao ang tinguha sa pagkab-ot sa tinuod nga kalipay ug mahangturon nga kalipay. 
Adunay usa lamang ka paagi sa pagbuhat niini, ug nga kana mao ang 
pagkamasulundon sa tanang mga sugo sa Dios. . . . 'Kon ang Ginoo mosugo, buhata 
kini/ mao ang lagda sa kinabuhi sa unang propeta niini nga kapaigoan. Unta kana ang 
motto ug ang ginabuhat sa matag usa kanato" (Delbert L. Stapley, sa Conference Report, 
Okt. 1977, pp. 26, 30; o Ensign, Nob. 1977, pp. 19,21). 

Pagtuon. "Kon kita mosunod sa tambag sa atong mga pangulo sa pagbasa ug pagtuon sa 
mga kasulatan, mga kaayohan ug mga panalangin sa daghang mga matang moabut 
ngari kanato Aduna pa bay labaw ka mapuslanon nga paggamit sa panahon kaysa 
pagbasa gikan sa librariya sa kasulatan ang literatura nga nagtudlo kanato nga makaila 
sa Dios ug makasabut sa atong relasyon ngadto kaniya?" (Howard W. Hunter, sa 
Conference Report, Okt. 1979, p. 91; o Ensign, Nob. 1979, p. 64). 

Pagtrabaho. "Maabtikon, may tumong nga trabaho modala ngadto sa malagsikon nga 
panglawas, dalaygon nga mga kalampusan, klaro nga konsyensya, ug makapapiskay 
nga katulog. Ang pagtrabaho kanunay gayud nga panalangin ngadto sa tawo. Unta 
kamo adunay makapalipay nga respeto alang sa trabaho uban sa iyang ulo, 
kasingkasing o kamot" (Ezra Taft Benson, "Your Charge," p. 44). 

Panaghisgutan Human ang mga kinutlo nabasa ug ang batan-ong mga babaye nakahimo sa ilang mga 
pasundayag, ipangutana ang mosunod nga pangutana: 

• Ngano nga usahay lisud ang pagpabilin nga duol ngadto sa Ginoo matag adlaw? 
Awhaga ang batan-ong mga babaye sa paghatag og piho nga mga tubag. 

Pahinumdumi ang batan-ong mga babaye nga kon sila buot nga mopaduol ngadto sa 
Ginoo, sila kinahanglan nga mohimo niini nga mga baruganan nga kabahin sa ilang 
mga kinabuhi sa tanang panahon. Kini dili igo sa pagpuyo sa matarung nga paagi sa 
matag Domingo o panagsa lang. 

Kinutlo Ipabasa ang mosunod nga kinutlo: "Ang siguro nga paagi sa kalinaw ug kalipay niini 
nga kinabuhi ug sa kinabuhi human dinhi mao ang pag-alagad sa Ginoo karon ug sa 
matag adlaw" (Marion G. Romney, "Serve the Lord Today," Ensign, Hunyo 1979, p. 3). 

Bookmark Hatagi ang matag batan-ong babaye sa bookmark o susama nga aytem nga imong 
giandam. Isugyot nga iya kining hiposon diin siya mapahinumduman sa matag adlaw 
sa mensahe niini. 
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Kon Kita Magpuyo sa Ebanghelyo, ang Ginoo Motabang Kanato sa Pag-atubang sa 
Matag Adlaw nga mga Hagit 

Panaghisgutan • Ang pagpuyo nga duol sa Ginoo mopawala ba sa tanan natong mga problema? 

Ipasabut nga ang mga hagit kanunay nga kabahin sa atong mga kinabuhi, bisan kon kita 
magsunod sa ebanghelyo. Apan ang ebanghelyo mohatag og direksyon aron pagtabang 
kanato sa pagsulbad sa mga problema, ug ang kahupay ug kalinaw nga atong madawat 
gikan sa pagpuyo nga duol ngadto sa Ginoo makatabang kanato sa pag-atubang niini 
nga mga problema sa walay kalisang o kahadlok. 

• Unsa ang pipila ka mga hagit ug mga problema nga imong giatubang matag adlaw? 
Isulat sa pisara ang mga tubag sa batan-ong mga babaye. 

Ipasabut nga ang atong mga hagit nagkalahi ang mga ang-ang sa kalisud. Ang uban 
niini yano ug kon itandi dili mahinungdanon. Apan kon kini dili husto ang pagdala, kini 
makaingon sa dili pagsinabtanay, kahigawad, ug kasuko. Usab adunay mas dagko pa, 
labaw ka grabe nga mga problema nga mahimong molungtad sulod sa taas nga 
panahon, hinungdan sa matag adlaw nga kahingawa. 

Hangyoa ang batan-ong babaye mga pagpili og duha o tulo ka mga problema nga 
gisulat sa pisara. Papasa ang sinulat sa pisara ug isulat kini nga mga problema diha sa 
ibabaw. Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagsugyot og mga paagi diin ang unom 
ka mga baruganan nga ilang gihisgutan—gugma, pag-ampo, pag-alagad, 
pagkamasulundon, pagtuon, ug trabaho—mahimong magamit sa pagtabang kanila sa 
pag-atubang niini nga mga hagit. Isulat ang ilang mga sugyot ubos sa angay nga 
problema. 

Mga Pagtuon sa Sultihi ang batan-ong mga babaye nga ikaw mohatag kanila og pipila ka mga sitwasyon 
Sitwasyon nga mohulagway sa pipila ka labaw kalisud nga mga hagit nila o sa ilang mga higala 

malagmit nag-atubang. Hangyoa sila sa pagsugyot og mga paagi nga sila makagamit sa 
mga baruganan sa ebanghelyo sa pagtabang og sulbad sa mga problema. 

1. Dili pa dugay, ang imong higala wala mosulti og bisan unsa kanimo mahitungod sa 
pipila ka mga problema sa pamilya nga may dako kaayo nga kabalaka kaniya. Ang 
iyang igsoong babaye nagsugod na og panigarilyo ug kadaghanan sa iyang panahon 
tua sa mga higala nga dautan og impluwensya. Ang iyang mga ginikanan nagsige 
lang og lalis ug karon naghisgot og diborsyo. Siya nahibulong ngano nga kini nga 
mga problema anaa sa iyang pamilya ug sa iyang kinabuhi. Gani kini miabut nga siya 
nakapangutana sa ka tinuod sa ebanghelyo. Siya misulti kanimo mahitungod niini nga 
mga problema ug nangayo sa imong tambag. Unsa ang imong ikasulti kaniya aron 
makatabang kaniya sa pagdala niini nga mga hagit ? 

2. Ikaw nakahimo og usa ka problema sa imong kaugalingon tungod sa dinalidali ug 
sayop nga desisyon. Sa katapusan sa termino sa eskwela, sa dihang ikaw gibati og 
kabug-at sa katapusan nga mga kinahanglanon sa matag klase, mikopya ka og report 
alang sa imong klase sa history. Ikaw nakadawat og " A " alang sa report apan karon 
ikaw mibati nga sad-an ug naulaw. Ikaw nagmahay nga ikaw nangopya, apan ikaw 
usab nabalaka nga kon ikaw moangkon sa imong sayop, ang uban mahingangha ug 
mahigawad diha kanimo. Unsa ang kinahanglan nimong buhaton? 

3. Ikaw nadani ngadto sa usa ka batan-ong lalaki kinsa dili miyembro sa Simbahan ug 
kinsa daw interesado kanimo. Siya maayo nga estudyante, siya maayog pamustura, 
ug ang iyang moral nga mga sumbanan daw madawat. Bisan pa niana, ikaw nasayud 
nga siya manigarilyo ug moinum og beer panagsa. Unsa ang kinahanglan nimong 
buhaton kon siya mohangyo kanimo nga mogawas uban kaniya? 

Panaghisgutan sa Ipabasa sa batan-ong babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58:2-4. 
k i m i l l n 

Pahinumdumi ang batan-ong mga babaye nga ang Ginoo wala mosaad kanato og 
kagawasan sa mga problema, apan siya misaad sa pagsuporta kanato diha sa atong mga 
pagsulay. Kon kita magmatinud-anon, kita adunay dakong ganti diha sa gingharian sa 
langit. 
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Panapos 

Ipaawit og ipabasa sa usa ka batan-ong babaye ang "Come, Follow Me," "Ako 
Nagkinahanglan Kanimo Matag Takna," o usa ka himno uban sa susamang mensahe. 

Paggamit sa Leksyon 

1. Isugyot nga samtang ang batan-ong mga babaye naghimo sa ilang mga piano alang sa 
matag adlaw sa umaabut nga semana, sila moplano og usa ka yano nga kalihokan nga 
motabang kanila nga labaw nga maduol sa Ginoo nianang adlawa. Sila mahimong 
mogamit sa unom ka mga baruganan sa ebanghelyo nga gihisgutan diha sa leksyon 
aron pagtabang kanila sa pagpili niining kalihokan. 

2. Isugyot ngadto sa batan-ong mga babaye nga samtang sila makasugat og mga 
problema matag adlaw sa umaabut nga semana, sila mosulay sa pagdala niini ginamit 
ang mga baruganan nga gihisgutan diha sa leksyon. 
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Pagtuman sa Balaanong mga Tahas sa mga Babaye 



Leksyon 10 Pag-andam aron Mahimong usa ka 
Mahangturon nga Kauban 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makahimo og mga paagi aron siya makaandam nga 
mahimong mahangturon nga kauban. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og papel ug lapis alang sa matag batan-ong babaye. 

2. Opsyonal: Pag-andam og lamesa nga kabutangan aron paghulagway sa mga erya sa 
pagpangandam alang sa kaminyoon. Ang gipakita mahimong maglakip sa mga 
kasulatan, journal, de lata nga mga pagkaon, mga proyekto sa panahi, o mga sangkap 
sa paggardin. 

3. Sultihi daan ang batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, 
mga kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Matag Batan-ong babaye Kinahanglan nga Mag-andam sa Iyang Kaugalingon alang 

sa Kaminyoon 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya: 

Ika-23 kadto sa Disyembre. Sa katapusan ang adlaw sa pagpauli ni Diane miabut na 
gikan sa layong dakbayan aron magbakasyon sa Pasko uban sa iyang pamilya. Samtang 
ang awto mipaingon sa agianan, ang iyang inahan ug amahan ug mga igsoon nagdali 
paggawas aron pagsugat kaniya. Human sa daghang mga gakos ug mga halok, ang 
pamilya mibalik ngadto sa kainit sa ilang panimalay nga napuno sa tam-is nga baho sa 
paghudno alang sa Pasko. Ang panimalay daw dili gayud ingon ka maanindot alang ni 
Diane. Gimingaw gayud siya pag-ayo sa iyang pamilya! 

Samtang siya mitabang sa iyang inahan sa pagpanghugas nianang gabhiona, si Diane 
nagsugilon mahitungod sa daghang mga butang nga iyang nakat-onan samtang siya 
didto sa layo. "Usa ka butang nga akong nakat-onan, Mama," siya miingon, "ako sa 
pagkatinuod dili pa gayud andam nga mahimong asawa. Kon ikaw sa kalit lang anaa sa 
imong kinaugalingon uban sa imong mga kauban sa lawak nga imong uyon-uyonan, ikaw 
makakat-on og daghan kabahin sa imong kaugalingon mismo, sa imong disposisyon, ug 
sa imong mga kahanas sa pag-atiman sa panimalay—o sa kakulang sa kahanas sa pag-
atiman sa panimalay. Ako nangandoy nga ako unta mihatag og dugang nga atensyon 
unsaon sa pagpanglimpyo, pagluto, ug pagbadyet. Mas sayon unta kaayo alang kanako. 
Maayo na lang gani, ako nakakuha og kahigayunan sa pagpraktis uban sa akong mga 
kauban sa lawak kay sa pagpaningkamot sa tanan uban sa usa ka bag-ong bana! 

"Akong nakat-onan nga ako kinahanglan nga mahimong mas mapailubon ug sensitibo 
sa mga pagbati sa uban. Kon wala ka ug si Papa nga makaistorya, ako kinahanglan nga 
magsalig og labaw pa sa hingpit diha sa akong Langitnong Amahan. Ang akong tinguha 
sa pagtuon sa mga kasulatan ug pag-andam sa akong kaugalingon sa pagtudlo sa uban 
mahitungod sa ebanghelyo nadugangan. Ako kinahanglan makat-on taman sa akong 
mahimo samtang ako anaa sa panimalay ug labaw pa nga mokugi kon ako mobalik sa 
dakbayan aron pag-andam sa akong kaugalingon aron sa umaabut nga adlaw mohimo 
og usa ka malipayon nga panimalay alang sa akong pamilya." 

Panaghisgutan • Unsa ang nakat-onan ni Diane kabahin sa iyang kaugalingon samtang siya didto sa 
layo? Sa unsa nga mga erya nga siya gibati og kakulang o dili andam? 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang mga babaye karon naghimo og nagkalainlain nga mga tahas. Adunay 
magtutudlo usa ka tahas, bisan pa niana, nga ang kadaghanan sa mga babaye mohimo niana sa usa 

ka panahon sa ilang mga kinabuhi. Pangutan-a ang batan-ong mga babaye unsa sa ilang 

16 



Kinutlo 

Panaghisgutan sa 
kasulatan 

Panaghisgutan 

Kinutlo 

Kalihokan 

hunahuna kana nga tahas. (Asawa.) Kon giunsa sa usa ka batan-ong babaye sa 
pagtuman niini nga tahas kini motino ngadto sa dakong bahin sa iyang kaugalingong 
walay katapusan nga kalipay ug ang kalipay niadtong duol kaniya. 
Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: "Ang batan-ong mga babaye kinahanglan 
nga magplano ug mag-andam alang sa kaminyoon ug ang pag-amuma og mga anak. 
Kini inyong balaanon nga katungod ug ang agianan ngadto sa labing dako ug hilabihan 
nga nga kalipay" (Ensign, Nob. 1978, p. 103). 

Basaha ug hisguti ang pipila sa mosunod nga mga kasulatan uban sa batan-ong mga 
babaye: Genesis 2:18, 24; 1 Mga Taga-Corinto 11:11; Moises 3:18, 21—24. Tabangi ang 
batan-ong mga babaye nga makasabut nga ang kaminyoon giorden sa Dios. 

Ipasabut nga daghang mga babaye misulod sa kaminyoon nga gamay ra ang 
pagpangandam sa mga gikinahanglan niini. Isulat ang mosunod nga mga ulohan sa 
pisara: Espirituhanon ug Pag-atiman sa Panimalay. Ipasabut nga adunay mga erya diin ang 
batan-ong mga babaye kinahanglan maandam, apan kini nga leksyon mohisgut lamang 
og duha. 

• Sa unsang mga paagi nga ang batan-ong mga babaye makaandam sa matag usa niini 
nga mga erya? Isulat ang mga tubag sa batan-ong mga babaye sa pisara. 

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: "Ako mosulti sa batan-ong mga babaye . . . nga 
sila kinahanglan mohimo kutob sa ilang mahimo sa paghimo sa ilang mga kaugalingon 
nga madanihon sa pisikal nga paagi sa pagsinina ug pamustura, pagkamaalamon sa 
daghang mga hilisgutan, dili matandog sa espirituhanong paagi tim-os ug takus sa 
emosyon" ("Marriage Is Honorable," sa Speeches of the Year, 1973 [Provo: Brigham Young 
University Press, 1974], pp. 261-62). 

Ipasabut nga ang batan-ong mga babaye mahimong dili batid sa matag usa niini nga 
mga erya sa panahon nga sila magminyo. Apan kon maayo kaayo silang pagkaandam, 
malagmit sila adunay usa ka malipayon nga kaminyoon. 

Hatagi ang matag batan-ong babaye og papel ug lapis. Sulod sa mosunod nga 
panaghisgutan, hangyoa ang matag batan-ong babaye sa paghimo og lista sa piho nga 
mga erya diin siya nagkinahanglan og dugang pang pagpangandam. 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kinutlo 

Panaghisgutan 

Istorya 

Espirituhanon nga Pagpangandam 

Ipasabut nga kon kita espirituhanon nga andam, kita mahimong mas makasugakod sa 
mga hagit sa kaminyoon. Kini mahinungdanon nga ang mga babaye magpalambo og 
maayong mga batasan sa pagtuon sa mga kasulatan, pag-ampo, pagpuasa ug pagsulat 
sa journal. Si Presidente Ezra Taft Benson mihatag niini nga tambag ngadto sa batan-ong 
mga babaye sa Simbahan: 

"Batan-ong mga babaye, mahimo bang ako motambag kaninyo sa pag-apil sa programa 
sa matag adlaw nga pagbasa ug pagpamalandong sa mga kasulatan.. . . Ang Basahon ni 
Mormon makapausab sa inyong kinabuhi. Kini makapanalipod kaninyo batok sa mga 
dautan sa atong panahon. Kini modala og pagkaespirituhanon sa inyong kinabuhi diin 
walay laing basahon nga makahimo. Kini mao ang labing mahinungdanon nga basahon 
nga imong basahon aron pagpangandam alang sa mga hagit sa kinabuhi. Ang batan-ong 
babaye kinsa nahibalo ug nahigugma sa Basahon ni Mormon, kinsa nakabasa niini sa 
pipila ka mga higayon, kinsa adunay mapadayonon nga mga pagpamatuod sa iyang 
pagkamatinud-anon, ug kinsa migamit sa iyang mga pagtulun-an mahimong makasagang 
batok sa mga limbong sa yawa ug mahimong usa ka gamhanan nga himan diha sa mga 
kamot sa Ginoo" (Ensigti, Nob. 1986, p. 82). 

• Sa unsa nga paagi nga ang Basahon ni Mormon mipanalangin sa imong kinabuhi? Sa 
unsang paagi nga ang pagtuon sa kasulatan usa ka panalangin diha kanimo kon ikaw 
maminyo ug adunay pamilya? 

Ang mosunod nga istorya nagpakita kon sa unsa nga paagi nga ang pagkaandam sa 
espirituhanong paagi sa usa ka batan-ong babaye nakatabang kaniya isip usa ka bag-ong 
asawa. 

Si Brad ug si Kathy nakadawat og maalamong tambag gikan sa mga temple sealer sa 
templo sa adlaw sa ilang kasal: "Mga panaglalis moabut. Pagkat-on sa pagpakigsulti. 
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Pag-ampo diha sa inyong panaglahi ug mga problema. Pagmapasayloon. Pag-alagad sa 
usag usa nga dili hinakog." 
Bisan og sila nagpasalamat niini nga tambag, kini daw wala kinahanglana nianang 
higayona. Bisan pa niana, sila naminyo sulod sa mubong panahon pa lamang sa dihang 
sila anaa sa ilang unang panaglalis. Sa wala pa sila maminyo, si Kathy wala magtuo nga 
silang duha maglalis. Diha sa panaglalis, silang duha misulti og mga butang nga dili 
unta angay, ug si Brad suko kaayong midali paggawas sa balay. 

Si Kathy wala pa gayud makabati og sama niadtong kasakit. Sa wala pa ang kaminyoon 
aduna gayuy kanunayng mahigugmaon nga ginikanan o mga higala nga kasumbongan 
sa mga panahon sa problema, apan karong higayona siya gibati nga nag-inusara. Siya 
miluhod ug mibubo sa iyang mga gibati ngadto sa iyang Langitnong Amahan. Siya nag-
ampo nga ang ilang mga kasingkasing mahimong malumo ug nga ang panag-uyon 
mobalik sa ilang panimalay. 
Human sa iyang pag-ampo siya nasayud nga bisan unsa pa nga mga hagit ang moabut, 
siya gusto nga ang ilang kaminyoon mahimong walay katapusan. Kon sila mangayo og 
panabang sa Ginoo sila makasulbad sa ilang mga problema. Sa dihang si Brad mibalik, 
sila mainiton nga nagkumustahay sa usag usa ug matag usa nangayo og pasaylo. Silang 
duha nangluhod diha sa pag-ampo. 

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang espirituhanon nga pagkaandam ni Kathy nakatabang 
kaniya nga mahimong mas maayo nga asawa? Unsa unta ang mga resulta sa panaglalis 
kon si Kathy wala pa mag-ampo? Unsa ang impluwensya sa sealing sa templo diha niini 
nga kaminyoon? 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 

Kinutlo 

Panaghisgutan 

Pagpangandan sa mga Kahanas sa Pag-atiman sa Panimalay 

Ipasabut nga ang usa ka batan-ong lalaki sa misyon gipangutana unsa ang iyang labing 
gikamingawan samtang layo sa panimalay. "Ang laming niluto ni Mama," siya mitubag 
sa walay pagduhaduha. Usa ka batan-ong babaye nga nag-eskwela sa layong dapit 
gipangutana unsa ang iyang labing gikamingawan. "Ang malipayong mga pagbati nga 
gipakita ni Mama diha sa among panimalay. Kini kanunayng limpyo nga 
gidayandayanan uban sa iyang kaugalingong mga hinimo nga nakapahimo sa among 
panimalay nga espesyal ngari kanamo. "Usa ka bag-ong amahan gipangutana unsa ang 
iyang gikamingawan sa dihang ang iyang asawa atua sa ospital alang sa ilang unang 
anak. "Ako naghunahuna nga ako wala makaamgo sa tanan nga mga butang nga iyang 
gibuhat aron paghimo sa among panimalay nga nindot puy-an. Uban sa bag-ong bata 
nga moabut sa among panimalay, ako ilabi na nga mapasalamaton nga ang akong asawa 
adunay mga kahanas sa pag-atiman sa panimalay nga gikinahanglan sa pag-atiman sa 
among pamilya ug panimalay." 

• Unsa ang gikamingawan mining tulo ka mga tawo? (Mga kahanas sa pag-atiman sa 
panimalay.) Ngano sa imong hunahuna nga kini nga mga kahanas mahinungdanon diha 
sa kaminyoon ug sa usa ka panimalay? 
Si Sister Camilla Kimball, asawa ni Presidente Spencer W. Kimball, miingon: "Bisan 
kinsa nga mangayo og pasaylo nga moingon, Ako usa lamang ka tig-atiman sa 
panimalay' wala gayud sa hingpit nakapasalamant sa kamahinungdanon ug kakuti sa 
iyang propesyon. Ang ubang mga hiyas nga gikinahanglan aron mahimong 
malampuson mao ang walay kinutuban nga gidaghanon sa gugma ug pagpailub, pagka 
dili hakog ug paglahutay. 

"Ang usa ka babaye kinahanglan nga hanas sa pag-amuma sa anak, sa psychology ug 
sociology, sa economics ug management, sa nutrition ug nursing" ("A Woman's Preparation 
Ensign Marso 1977, p. 58). 
• Unsa nga mga erya sa pagpangandam ang giingon ni Sister Kimball? Unsa ang imong 
gibuhat karon aron pag-andam sa tahas nga tig-antiman sa panimalay? Awhaga ang 
batan-ong mga babaye sa paghisgut og piho nga mga butang nga ilang buhaton aron 
pag-andam sa ilang mga kaugalingon nga mahimong maayong mga tig-atiman sa mga 
panimalay. 
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Leksyon 10 

Pariapos 
Presentasyon sa Usa ka tawo sa makausa miingon, "Walay panahon sa paghulat, panahon lamang sa 
magtutudlo pag-andam." Kini maayo nga tambag kon kini gamiton sa kaminyoon. Kadaghanan ang 

batan-ong mga babaye maghulat lamang alang sa kaminyoon imbis nga mag-andam 
samtang sila naghulat. Ipasabut sa batan-ong mga babaye nga kon sila andam, sila mao 
ang matang sa mga tawo kinsa madanihon ngadto sa takus nga batan-ong mga lalaki. 

Matag batan-ong mga babaye maminyo sa nagkalahi nga higayon. Bisan pa niana, kon 
mag-andam sa ilang mga kaugalingon diha sa mga erya nga gihisgutan niini nga 
leksyon, ilang madugangan ang ilang mga kahigayunan nga adunay malampuson ug 
malipayon nga kaminyoon. 

Paggamit sa Leksyon 

Awhaga ang batan-ong mga babaye sa pagdala sa ilang mga lista ngadto sa panimalay 
ug pagtipig niini diha sa journal o luwas nga dapit ug motan-aw niini kanunay. Hagita 
sila sa pagpili og usa sa mga butang nga ilang gisulat ug ipraktis kini sulod sa sunod 
nga mga semana. Hagita usab sila sa pagribyu sa ilang mga lista ug mopili og dugang 
nga mga butang nga praktison hangtud sa umaabut nga mga tuig. 
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Leksyon 10 Paghimo og Espirituhanon nga Palibut 
diha sa Panimalay 

Aron ang matag batan-ong babaye maninguha sa paghimo og espirituhanon nga palibut 
diha sa panimalay. 

1. Hatagi og papel ug lapis ang matag batan-ong babaye. 

2. Pagtudlo og pipila ka batan-ong mga babaye sa pagdala og usa ka butang gikan sa 
panimalay nga nagrepresentar sa maayong mga pagbati diha sa ilang mga panimalay. 
Hangyoa sila sa pagpasabut sa mga aytem diha sa klase. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya sa 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

TUMONG 

PAGPANGANDAM 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Pagsulat Panghatag og papel ug mga lapis. Pabutangi sa matag batan-ong babaye og numero 
gikan sa usa hangtud sa walo diha sa wala nga bahin sa tahas. Sultihi ang batan-ong 
mga babaye sa pagsulat sa ilang unang tubag sa usa o duha ka mga pulong alang sa 
matag pulong nga imong Basahon. Dayon basaha ang mosunod nga lista sa mga 
pulong. 
1. Panimalay 
2. Pahiyom 
3. Gubot 
4. Templo 
5. Lawak katulganan 
6. Ngitngit 
7. Musika 
8. Mga ginikanan 

Panaghisgutan Ipatandi sa batan-ong mga babaye ang mga tubag; dayon hisguti ang mosunod: 

• Hain niini nga mga pulong ang nakahatag og maayong pagbati alang kanimo? 
Ngano? 
• Hain niini nga mga pulong ang nakahatag og ngil-ad nga pagbati alang kanimo? 
Ngano? 
• Sa unsa nga paagi nga ang atong mga palibut, sama niini nga mga pulong, makahimo 
og mga pagbati ug mga gawi? 

Pisara 

Pagsulat 

Usa ka Batan-ong Babaye Makahimo og Gawi sa Iyang Panimalay 

Ipasabut nga adunay daghang mga butang nga motabang sa paghimo og gawi o palibut 
diha sa panimalay. Kini nga leksyon mohisgut og duha niini: (1) ang pisikal nga palibut 
ug (2) ang mga kinaiya sa mga nagpuyo. Isulat kining duha ka mga aytem sa pisara. 

Ang Pisikal nga Palibut 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghulagway sa ilang mga hunahuna sa ilang 
mga lawak (o ang kabahin sa ilang mga panimalay nga sila may kaakohan) pareha 
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Istorya 

Panaghisgutan sa 
kasulatan 

Istorya 

Panaghisgutan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Mga sakop sa klase 

gayud sa ilang pagbiya niini. Ipalista diha sa tuong bahin sa ilang mga tahas ang upat 
ka mga pulong nga maghulagway niana nga lawak o erya karon. 

Isaysay ang mosunod nga istorya, nga gisaysay sa usa ka asawa sa presidente sa stake: 
"Si Elder LeGrand Richards miistar uban kanamo atol sa komperensya sa stake. 
Samtang ako midala kaniya ngadto sa lawak diin siya moistar, ako naghunahuna 
sa uban kinsa nakaistar niini nga lawak. 

"Usahay, may problema nga mga tin-edyer miistar uban kanamo ug midayandayan 
sa lawak sumala sa ilang espiritu ug buot. Usahay makahadlok nga moabli sa pultahan 
ug makakita og murag mangtas nga mga hayop, idlas nga mga lalaki sakay sa mga 
motorsiklo, o kalkag og buhok nga mga rock star sa poster. Dili gayud komportable nga 
mosulod niini nga lawak. 

"Bag-ohay pa lang ang among duha ka anak nga mga babaye mibalhin niini nga lawak 
ug midayandayan niini sumala sa ilang mga personalidad. Sa akong pag-abli karon sa 
pultahan, ako nasayud nga kini usa ka lawak nga angay sa usa ka Apostol sa Ginoo." 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagbasa sa ika napulog tulo nga artikulo sa 
hugot nga pagtuo ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad 90:18. 

• Ngano nga importante man ang maglikay sa pagkatapulan ug pagkahugawan? 

Ipatan-aw sa batan-ong mga babaye ang mga pulong nga ilang gigamit sa paghulagway 
sa ilang mga lawak. 

• Kini ba nga mga pulong mopadayag og pagkaespirituhanon? 

Mga Kinaiya 
Ipasabut nga ang kinaiya sa usa ka tawo makaapekto og dako sa tibuok pamilya. 

• Sa unsa nga paagi ang imong kinaiya makaapekto sa ubang mga tawo diha sa imong 
panimalay? 

Isaysay ang mosunod nga istorya: 
Ang inahan ni Heather miabut usa ka hapon human sa dugay kaayo nga miting sa 
pagplano uban sa kapangulohan sa Young Women sa ward. Siya gikapoy ug 
naghandum og kalinaw sa iyang kaugalingong panimalay. Ang pangumusta ni Heather 
hait ug maidlot. 

"Diin ka man gikan, Mama? Kasagaran ania ka ra sa balay kon mangabot na mi. Si Brad 
nagsige og sungog sa gagmayng mga babaye. Gigutom ko; ug, wala nako makit-i ang 
sinina nga imong gisaad nga imong sursihan alang kanako. Ako kinahanglan nga 
molakaw na karong taudtaud aron moadto sa ilang Sally." 

Ang mama ni Heather nanghupaw ug nangutana, "Kumusta ang inyong dula ganinang 
hapon?" 

"Makalilisang," ang tubag ni Heather. "Napilde mi, apan dili to among sala. Ang repere 
mihimo og pipila ka bati nga mga desisyon!" 

• Unsa ang epekto sa gawi ni Heather ngadto sa iyang panimalay? 

• Sa unsa nga paagi nga makaangkon unta siya og positibo nga epekto? 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna og mga kasinatian uban sa ilang 
mga pamilya nga nakadugang o nakaus-us ba sa pagkaesprituhanon sa ilang mga 
panimalay. Dapita sila sa pagpaambit niini uban sa klase. 

Ipasabut sa batan-ong mga babaye nga ang mga kinaiya ug mga batasan nga ila karong 
gipalambo ngadto sa pag-atiman sa ilang mga panimalay ug sa paagi nga sila maglihok 
moapekto sa kahimtang sa ilang mga panimalay sa tibuok nilang mga kinabuhi. Sila 
mahimong makapadugang o makapaus-us sa pagkaespirituhanon sa ilang mga 
panimalay. 

Hangyoa ang gitudlo nang daan nga batan-ong mga babaye sa pagpakita sa mga butang 
nga ilang gidala gikan sa panimalay ug ipasabut kini. 
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Panaghisgutan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Pagmugna og usa ka Balay nga may Espirituhanon ang Palibut Magkinahanglan 
og Pagpangandam ug Pagtrabaho 
Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente David O. McKay: "Ang pagka 
espirituhanon mao ang pagkahibalo sa kadaugan sa kaugalingon, ug sa pagpakigsulti 
uban sa Dios." (sa Conference Report, Abr. 1949, p. 17). 
Ipasabut nga kita kinahanglan nga mahimong magmadaugon ibabaw sa atong dautan 
nga mga kinaiya ug mga batasan kon kita buot nga molambo ang pagka espirituhanon 
sa atong mga panimalay. 
Isaysay ang mosunod nga istorya: 

"Sa eskwelahan aduna koy higala kinsa malipayon kaayo nga siya daw bidlisiw sa silaw 
sa adlaw. Ilabi na gayud sa buntag, siya madasigon ug malipayon uban sa matag usa 
kanamo. Ako wala maila sa akong maayong mopakatawa sa dihang ako unang nagtubo, 
ni nga ako nakasabut sa iyaha. 
"Usa ka adlaw, nangutana ko niya ngano nga siya malipayon kaayo ilabina sa buntag. 
Ang iyang tubag nakahatag og walay katapusan nga panumduman ngari kanako. Siya 
miingon nga sa dihang siya bata pa, siya saputon kon buntag nga kini dili makapalipay 
nga ikauban. Usa ka adlaw ang iyang mama midala kaniya kaniya ngadto sa daplin ug 
misulti kaniya nga ang iyang umaabut nga bana ug mga anak mahimong alaot kon siya 
dili mag-usab sa iyang batasan. Siya sa tinuoray nakuratan niana. 

"Dili buot nga mopahamtang sa iyang bati nga buot sa iyang umaabut nga pamilya, siya 
nakahukom sa pag-usab. Matag buntag sa bulan, iyang gipugos ang iyang kaugalingon 
sa pagbangon ug magpakaaron ingnon nga malipayon. Kini lisud sa sinugdanan. Kini 
nagkinahanglan sa tanang disiplina nga iyang nahimo. Apan sa wala madugay, siya 
wala na magpakaaron-ingnon pa. 
"Ako nakahukom nga ako usab mosulay. Kadto malisud, apan human sa pipila ka mga 
bulan akong nakit-an nga ako makabangon nga malipayon ug masadyaon. Karon ako 
usa ka batan-ong minyo nga babaye, ug akong nakita ang kalainan nga nadala sa akong 
kinaiya diha sa espirituhanon nga kahimtang diha sa among panimalay. 

• Sa unsa nga paagi nga kining unang kinaiya sa batan-ong babaye nakapaubos sa 
pagkaespirituhanon sa usa ka panimalay? 
• Giunsa niya pag-usab? 

Ipasabut nga ang pagpalambo og mga batasan ug mga kinaiya nga makapauswag sa 
pagkaespirituhanon dili sayon, apan kini takus sa paningkamot. Ang napauswag nga 
pagkaesprituhanon magdala og gugma ug hingpit nga kalipay diha sa atong mga 
panimalay. Ipasabut nga sa pagkab-ot og bisan unsa nga takus sa kinabuhi 
nagkinahanglan og pagplano, pagpangandam ug pagtrabaho. 

• Nganong mahinungdanon ang pag-usab sa negatibo nga mga kinaiya? 

• Unsaon ninyo pag-usab ang mga kinaiya? 

Samtang kini gihisgutan, ikaw mahimong mopamubo sa mga tubag diha sa pisara. Ang 
mga lista mahimong maglakip sa: 
1. Paghukom nga ikaw kinahanglan mag-usab. 

2. Pangayoa ang panabang sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. 

3. Paninguha og maayo sa pag-usab. 
Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagsulat sa ilang mga papel og usa ka batasan 
ug kinaiya nga sila aduna nga wala makatabang sa pagkaespirituhanon sa ilang mga 
panimalay. 
Hagita sila sa pagpauswag sa pagkaespirituhanon sa ilang mga panimalay pinaagi sa 
pagpaningkamot og maayo aron pag-usab niini nga batasan o kinaiya. Ipasabut nga kini 
mas sayon kon sila magpabilin sa kahapsay ug kalimpyo sa pisikal nga palibot nga 
modapit sa presensya sa Espiritu sa Ginoo. Pinaagi sa pagsugod karon ug pagpangayo 
sa panabang sa Ginoo, sila makapausawag sa ilang pagkaespirituhanon dili igsapayan 
kon unsa ang buhaton sa ubang mga sakop sa panimalay. 
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Hangyoa sila sa pagsulat sa ubang piho nga mga butang nga ilang buhaton karon aron 
pagpauswag sa pagkaespirituhanon sa ilang kaugalingong mga panimalay. 

Panapos 

Presentasyon sa Ipamatuod ngadto sa batan-ong mga babaye nga samtang sila maghimo sa ilang mga 
magtutudlo panimalay nga mas espirituhanon nga mga dapit, sila mas mahimong maglipayon karon 

ug hangtud sa kahangturan. 

Paggamit sa Leksyon 

Awhaga ang batan-ong mga babaye sa pagrekord diha sa ilang journal ang progreso nga 
ilang nahimo sa pagbuntog sa mga butang diha sa ilang mga kinabuhi nga nakapaubos 
sa pagkaespirituhanon sa ilang mga panimalay. 
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Ang Kaakohan sa Usa ka Babaye sa 
Pagtudlo 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makasabut ug makatuman sa iyang kaakohan sa 
pagtudlo. 

PAGPANGANDAM 1. Litrato 4, Si Jesus uban sa mga Bata; litrato 5, Si Jesus Nagtudlo diha sa Sakayan; 
litrato 6, Wali sa Bukid (62166). Ang tanan anaa sa likod sa manwal. 

2. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa paghatag sa lima ka mga hiyas sa pagtulun-an ni 
Kristo nga gihisgutan diha sa ikaduhang seksyon sa leksyon. Ipasabut sa matag batan-
ong babaye nga kinahanglan mohisgut sa ilang gihatag nga hiyas ginamit ang 
pakisayran sa kasulatan nga gihatag. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Mga kasulatan ug 
panaghisgutan 

Kinutlo 

Pisara 

Panaghisgutan 

Kita Adunay mga Kahigayunan sa Pagtudlo sa tibuok Natong mga Kinabuhi 

Hangyoa ang tulo ka batan-ong mga babaye sa pagbasa sa mosunod nga mga kasulatan: 
Doktrina ug mga Pakigsaad 88:77; 88:118; Mosiah 4:14-15. 

• Unsa ang kahulugan sa pagtudlo sa usa ka tawo? 

• Nganong mahinungdanon man ang pagtudlo sa uban? 

Pasabta pag-ayo nga kon kita magtudlo diha sa husto nga paagi, kita naghatag sa uban 
og kahibalo ug mga abilidad nga kini ilang magamit sa pagpauswag sa ilang mga 
kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa uban. Kita makat-on sa kadaghanan sa mga butang nga 
kinahanglan natong masayran gikan sa ubang tawo, gikan ba sa ilang mga pulong o sa 
ilang mga ehemplo. 

• Sa unsang mga paagi nga ang babaye usa ka magtutudlo? 

Ipasabut sa batan-ong mga babaye nga sa tibuok panahon sa ilang kinabuhi, sila adunay 
mga kahigayunan sa pagtudlo. Sila magtudlo sa ilang mga pamilya karon; sa 
eskwelahan; tali sa mga silingan, mga higala, ug kaedad; diha sa ilang mga komunidad; 
ug sa balaang mga tawag sa Simbahan. Sila usab magtudlo sa umaabut nga mga 
sitwasyon sa pamilya. 

Kon sila makigsulti uban sa usa ka higala, motambag sa usa ka tawo, o motandog sa 
kinabuhi sa usa ka anak, sila nagtudlo. Sila magtudlo matag adlaw pinaagi sa mga 
pulong, mga kinaiya, mga lihok, ug mga ehemplo. Sila sa kanunay nagtudlo. 

Si Elder Boyd K. Packer miingon: "Kadaghanan sa unsay atong gibuhat mao ang 
pagtudlo. Ipakita sa gamayng bata unsaon paghigot sa iyang liston,. . . pagtabang sa 
usa ka anak nga babaye sa usa ka bag-o nga recipe, paghatag og pakigpulong sa 
simbahan, pagpamatuod, pagpahigayon og pagpangulo nga miting, ug, dayag lang, 
pagtudlo sa klase—ang tanan niini pagtudlo, ug kita nagbuhat niini kanunay" (Teach Ye 
Diligently [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975], p. 2). 

Isulat sa pisara: Kanunay nga usa ka Magtutudlo. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna og mga paagi diin sila nagtudlo 
pinaagi sa pulong, kinaiya, lihok o ehemplo sulod sa milabay nga kawhaan ug upat ka 
oras. Awhaga ang batan-ong mga babaye sa pagsulti unsa ang piho nga mga butang nga 
ilang gihimo. 

• Asa ang labing mahinungdanon nga dapit nga ang matag usa makatudlo? 
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Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente David O. McKay: "Ang panimalay 
mao ang una ug labing epektibo nga dapit sa pagkat-on sa mga leksyon sa kinabuhi: 
kamatuoran, dungog, hiyas, pagkontrol sa kaugalingon; ang bili sa edukasyon, matinud-
anon nga trabaho, ug ang tumong ug kahigayunan sa kinabuhi. Walay makapuli sa 
dapit sa panimalay sa pag-atiman ug pagtudlo sa mga anak, ug walay laing kalampusan 
ang makabayad sa kapakyas diha sa panimalay" (sa Family Home Evening Manwal, 
196S—69, p. iii). 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya kon giunsa nga ang pagtulun-an sa inahan 
nakapanalangin sa iyang anak nga lalaki sa panahon sa iyang dakong panginahanglan. 

Si Elder Frank Croft usa ka misyonaryo sa habagatan sa Tinipong Bansa niadtong bag-o 
pa ang Simbahan. Siya nagtudlo sa ebanghelyo diha sa usa ka dapit diin ang pipila sa 
mga tawo nasuko sa iyang mga pagtulun-an. Usa ka panon sa manggugubot nga armado 
mipugos sa pagdala kaniya sa kakahoyan, diin sila misulti kaniya sa paghubo sa iyang 
saput ibabaw sa hawak. Hang gihigot ang iyang mga bukton ug lawas sa kahoy ug 
miandam sa paglatus sa iyang likod hangtud nga moagas ang dugo. 

Si Elder Croft walay kapilian apan sa pagbuhat sa gipabuhat sa panon, apan samtang 
siya nagbuhat sa ingon, usa ka sulat natagak gikan sa iyang bulsa. Kadto sulat sa iyang 
inahan, kinsa nagpuyo sa Utah. Sa bag-o pa lang, si Elder Croft misulat sa iyang mga 
ginikanan nag-asoy kanila mahitungod sa pagdagmal sa panon sa manggugubot, ug 
kini nga sulat gikan sa iyang inahan mao ang tubag sa iyang mga kabalaka. Ang sulat 
miingon: 

" 'Akong hinigugmang anak, imo gayud nga hinumduman ang mga pulong sa 
Manluluwas sa dihang Siya miingon, "Bulahan sila diin gipanggukod tungod sa 
pagkamatarung: kay ila ang gingharian sa langit;" usab "Bulahan kamo kon ang mga 
katawhan mobiaybiay kanimo, ug mogukod kanimo, ug mosulti sa tanang matang sa 
dautan batok kanimo sa bakak nga paagi, tungod kanako. Pagmaya ug paglipay sa 
hilabihan: tungod kay dako ang imong ganti sa langit: kay gani sila migukod sa mga 
propeta diin nag-una kanimo." Hinumdumi usab ang Manluluwas diha sa krus nag-
antus gikan sa mga sala sa kalibutan sa dihang Siya namulong niining imortal nga mga 
pulong, "Amahan, pasayloa sila, kay sila wala mahibalo sa ilang gibuhat." Sa tinuod, 
akong anak, sila kinsa nagdagmal kaninyo mga Elders wala mahibalo sa ilang gibuhat o 
sila dili mobuhat niini. Usahay, bisag asa, sila makasabut ug dayon sila magmahay sa 
ilang mga lihok ug sila mopasidungog kaninyo tungod sa mahimayaong buhat nga 
inyong gibuhat. Busa pagmapailubon, akong anak, higugmaa kadtong kinsa nagdagmal 
kaninyo ug nagsulti sa tanang matang sa dautan batok kaninyo ug ang Ginoo 
mopanalangin kaninyo ug mopadako kaninyo diha sa ilang mga paglantaw ug ang 
imong misyon mahimong mahimayaon ug malampuson." 

Ang pangulo sa panon sa manggugubot mipunit sa sulat ug misugod sa pagbasa niini. 
Ang iyang nawong ug mga mata mikusmaot pag-ayo ug madagmalon nga si Elder Croft 
nasayud nga walay kalooy nga magagikan kaniya. Siya mipiyong sa iyang mga mata ug 
naghulat sa pagsugod sa panglatus, sa hilum naghunahuna sa iyang panimalay ug sa 
iyang hinigugmang inahan. Iyang gibuka ang iyang mga mata ug human sa dyutayng 
panahon iyang nakit-an ang pangulo nga milingkod sa duol ug mibasa pag-usab sa 
sulat. Ang iyang nawong nausab sa hilabihan. "Ang kaisug ug kamadagmalon sa iyang 
nawong nawala; ug ang iyang mata nahanap og dyutay tungod sa luha. Ang iyang 
tibuok pagkatawo nausab. Siya mobasa og usa o duha ka linya o parapo ug dayon 
molingkod ug mamalandong, ug diha sa kalauman sa konsyensya sa Elder mao ang 
paglaum, oo ang hukom nga ang kasingkasing sa tawo natandog pinaagi sa 
mahigugmaon ug sa kanindot sa sulat sa inahan. 

Ang tawo sa katapusan mibarug ug miingon, " 'Feller, ikaw gayud adunay buotan 
nga inahan. Abi nimo, ako usab sa una adunay buotan nga inahan. 'Dayon, namulong 
ngadto sa ubang sakop sa panon, siya miingon, 'Mga kauban, human makabasa niining 
sulat sa usa ka Mormon nga inahan, ako dili gayud makapadayon sa pagbuhat. Tingali 
maayo pa nga ato siyang buhian.' Si Elder Croft gibuhian ug mipauli" (Arthur M. 
Richardson, The Life and Ministry of John Morgan [Nicholas G. Morgan, Sr., 1965], 
pp. 267-68). 

Panaghisgutan • Giunsa niini nga inahan pagtudlo sa iyang anak nga lalaki? 
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• Unsa sa inyong hunahuna ang gibuhat niini nga inahan aron pag-andam sa iyang 
kaugalingon sa pagtudlo uban sa dako kaayong gugma ug gahum? 

• Unsa ang inyong makat-onan gikan niini nga inahan mahitungod sa kaakohan sa 
babaye sa pagtudlo? 

Ipasabut sa batan-ong mga babaye nga sila mga magtutudlo sa ilang mga panimalay 
karon ug usab mag-andam sa pagtudlo sa ilang kaugalingong mga anak sa umaabut. 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Mga litrato 

Mga kasulatan ug 
panaghisgutan 

Mga Pagtuon sa 
Sitwasyon 

Si Jesukrsito Mao ang Atong Ehemplo isip usa ka Magtutudlo 

Ipasabut sa batan-ong mga babaye nga adunay daghang mga paagi diin sila 
makaandam karon nga mahimong epektibo nga mga magtutudlo. 

• Kinsa ang bantugang magtutudlo? 

Ipakita ang mga litrato nga si Kristo nagtudlo, ug ipasabut nga si Jesus mao ang 
labawng magtutudlo. Ipasabut nga kita makat-on og daghan pinaagi sa pagtuon sa 
iyang mga pamaagi ug pagsunod sa iyang ehemplo. 

Hangyoa ang gitudlo nang daan nga mga sakop sa klase sa paghatag sa mga hiyas sa 
pagtulun-an ni Kristo ug hisguti kon sa unsa nga paagi nga ang tudling sa kasulatan nga 
ilang gitun-an nagpakita niini nga mga hiyas. Samtang ang matag batan-ong babaye 
naghimo sa ilang mga pagtudlo, isulat ang pipila ka mga pulong nga minubo diha sa 
pisara. 

1. Si Jesus naghigugma sa mga tawo nga iyang gitudloan, ug sila gibati sa iyang gugma. 
Tan-awa sa 3 Nephi 17:3-10. (Si Jesus nahigugma sa mga tawo sa hilabihan nga siya 
mipuyo og dugay uban kanila tungod kay gusto sila . Siya miayo sa ilang mga 
masakiton ug sila misimba kaniya.) 

2. Siya migamit og mga istorya ug mga ehemplo nga sinati sa mga tawo aron sila 
makasabut ug nga mahimong mogamit sa iyang mga pagtulun-an. Tan-awa sa Lucas 
15:3-10. (Si Jesus migamit og mga ehemplo sa magbalantay ug sa usa ka babaye nga 
nanglimpyo sa iyang balay aron pagpakita sa kalipay sa Langitnong Amahan kon ang 
makasasala maghinulsol.) 

3. Siya mitudlo sa mga tawo sa dihang sila nagkinahanglan nga pagatudloan. Siya wala 
mosulti kanila nga maghulat hangtud kini sayon alang kanila. Tan-awa sa Lucas 
9:10—11. (Si Jesus ug ang mga Apostoles miadto sa usa ka dapit diin sila mahimong 
mag-inusara, apan ang mga tawo misunod kanila. Si Jesus wala mosulti kanila sa 
pagpauli ug nga mobalik dili madugay. Siya mitudlo kanila ug miayo kanila.) 

4. Siya nahibalo pag-ayo sa mga kasulatan ug nga nag-andam sa iyang kaugalingon sa 
pagkaespirituhanon nga motudlo. Tan-awa sa Mateo 4:1-11. (Si Jesus miadto sa 
desyerto aron makagugol og panahon sa pagpuasa ug sa pagpakig-uban sa 
Langitnong Amahan. Sa dihang ang yawa miabut ug mitintal kaniya, siya 
nakasalikway sa mga pagtintal tungod kay siya nasayud unsa ang gitudlo sa mga 
kasulatan.) 

5. Siya nag-ampo kanunay sa Langitnong Amahan aron siya tabangan sa pagtudlo ug 
pagpanalangin sa mga tawo nga iyang gitudloan. Tan-awa sa 3 Nephi 17:14-17. (Sa 
dihang si Jesus nag-ampo sa Langitnong Amahan ug naghangyo kaniya sa 
pagpanalangin sa mga tawo, ang mga butang nga iyang gilitok mga sagrado kaayo 
nga ang mga tawo dili gani makasulat niini.) 

Ipasabut nga pinaagi sa pagsunod sa ehemplo ni Jesus, ang batan-ong mga babaye 
mahimong makatudlo sa uban ug motabang kanila sa pag-usab sa ilang mga kinabuhi. 
Sa mosunod nga mga pagtuon sa sitwasyon, ang batan-ong mga babaye adunay mga 
kahigayunan sa pagtudlo. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghukom unsaon 
mining batan-ong mga babaye sa paggamit sa mga hiyas gikan sa kinabuhi ni Kristo nga 
bag-o pa lang gihisgutan. 

Ihatag ang mosunod nga mga pagtuon sa sitwasyon, ug hatagi og panahon alang sa 
panaghisgutan sa klase. 
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Pagtuon sa Sitwasyon 1 

Si Sarah nakahimamat ni Judy, dili miyembro nga ig-agaw, diha sa relation sa pamilya. 
Sila nagsugod og padad-anay og sulat ug nahimong suod nga mga higala. Si Judy sa 
bag-ohay pa misulat ni Sarah ug nangutana sa iyang mga relihiyoso nga mga pagtuo. 

Pagtuon sa Sitwasyon 2 

Si Lynne gihangyo sa pagtabang sa iyang manghod nga lalaki nga si Tom sa iyang math. 
Siya miingon nga siya maglagot sa math ug ang mga numero walay kahulugan alang 
kaniya. 

Pagtuon sa Sitwasyon 3 

Si Eileen natawag isip visiting teacher sa Relief Society. Usa ka sister midapit kaniya sa 
pagbisita apan mihangyo nga dili siya mohatag og relihiyoso nga mensahe. 

Pagtuon sa Sitwasyon 4 

Ang amahan ni JoAnn mitudlo kaniya sa paghisgut sa hilisgutan sa paghinulsol sa ilang 
family home evening. Si JoAnn adunay tulo ka manghod nga mga babaye ug lola sa iyang 
pamilya. 

Panapos 

Kinutlo Ipasabut nga si Presidente Spencer W. Kimball miingon niini mahitungod sa atong 
labing mahinungdanong mga kaakohan sa pagtudlo: 

"Kita nahinumdum sa mga pulong ni Nephi samtang siya mitambag: 'Ug kami 
naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, 
kami nanagna kang Kristo . . . nga ang among mga anak mahimo nga masayud sa unsa 
nga tinubdan sila mahimo nga mangita.' (2 Ne. 25:26.) Unsa kalig-on ang kinahiladman 
nga mahimong maanaa sa matag tawo kon siya masayud nga ang Magtutudlo ug ang 
Iyang mga pagtulun-an nga sa pagkatinuod mao ang iyang dakong tinubdan sa 
paggiya, sa iyang dakong tinubdan sa husto nga ehemplo, ug sa iyang dakong tinubdan 
sa tabang! Kana mao ang labing una nga tumong sa tanan natong pagtulun-an sa 
panimalay" ("Therefore I Was Taught," Ensign, Ene. 1982, p. 4). 

Paggamit sa Leksyon 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagsulay sa paggamit sa tibuok semana sa pipila 
ka mga pamaagi sa pagtudlo ni Kristo. Pahunahunaa sila og mga sitwasyon diin sila 
malagmit magtudlo sulod sa semana. 
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Ang Atong Katuyoan sa Kinabuhi 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye maninguha aron mahibalo ug motuman sa iyang 
katuyoan sa kinabuhi. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og kopya alang sa matag batan-ong babaye sa lima ka mga paagi nga kita 
makat-on mahitungod sa atong tumong sa kinabuhi, makit-an diha sa ikaduhang 
seksyon sa leksyon. 

2. Kon kini anaa sa inyong dapit, ikaw mahimong mopasalida sa Man's Search for 
Happiness, nga kabahin sa Come Unto Me videocassette (53146). 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Kinutlo 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kinutlo 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kita Adunay Katuyoan sa Kinabuhi 

Ipasabut nga usahay kitang tanan mobati og walay hinungdan ug matingala kon ang 
atong mga kinabuhi sa tinuoray mahinungdanon ba gayud. Si Elder Gordon B. Hinckley 
misiguro kanato nga ang matag tawo mahinungdanon diha sa walay katapusan nga 
piano sa Ginoo ug nga Siya adunay katuyoan alang kanato nga natawo niini nga 
dispensasyon. 

"Ako nagtuo nga ang Dios . . . mipili sa matag usa kaninyo alang sa usa ka butang nga 
mahinungdanon diha sa iyang mahinungdanon nga piano. . . . Siya nahigugma kaninyo 
ug siya adunay ipabuhat alang sa matag usa kaninyo" (sa Conference Report, Okt. 1972, 
p. 106; o Ensign, Ene. 1973, p. 91). 

Ipasabut nga kon kita motandi sumala sa gamay nga gidaghanon sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw kaysa dakong populasyon sa kalibutan, kita daw walay hinungdan. 
Ang atong balaan nga katungdanan sa pag-andam alang sa ikaduhang pag-anhi sa 
Manluluwas malagmit hapit dako ra kaayo alang sa hilabihan ka dyutay kanato. Ang 
mosunod nga pamahayag maghatag kanato og madasigong tambag mahitungod sa 
trabaho nga atong buhaton: 

"Sulod sa hapit unom ka libo ka mga tuig, ang Dios migahin kaninyo aron ikaw 
magpakita sa katapusang mga adlaw sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo. 
Tanang miaging dispensasyon misangpot ngadto sa apostasiya, apan ang atoa dili 
gayud . . . ang Dios mitagana alang sa katapusang higayon sa pipila sa iyang labing lig-
on nga mga anak, kinsa motabang pagdumala sa Gingharian nga magmadaugon. Ug 
kana mao diin kamo moapil, tungod kay kamo ang kaliwatan nga kinahanglan mag-
andam aron pagsugat sa inyong Dios. 

"Sa tibuok kapanahonan ang mga propeta mitan-aw ngadto sa mga koridor sa atong 
panahon karon. Binilyon ka mga patay ug kadtong ipakatawo pa anaa nagtan-aw 
kanato. Ayaw pagpaksayop mahitungod niini—kamo nga kaliwatan gitagana nang 
daan. Wala gayuy mas gipaabot nga mga matinud-anon sa ingon ka mubo nga panahon 
kaysa anaa kanato" (Ezra Taft Benson, "In His Steps," sa Speeches of the Year, 1979 [Provo: 
Brigham Young University Press, 1980], p. 59). 

Ipasabut nga kita mipuyo uban sa atong Langitnong Amahan sulod sa taas nga panahon 
sa wala pa kita matawo ug siya nakahibalo sa tanang mga butang kalabut nato—ang 
atong mga kalig-on ug mga kahuyang, ang atong mga gusto ug dili gusto, ang giladmon 
sa atong hugot nga pagtuo ug pagpamatuod, ang atong mga talento ug mga abilidad, 
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ang mga pagbati sa atong mga kasingkasing. Siya nahibalo unsaon sa matag usa kanato 
paggamit niini nga mga hiyas alang sa atong pagtubo ug alang sa pagtukod sa 
gingharian sa Dios niining ulahing mga adlaw. 

Kinutlo Si Bishop H. Burke Peterson miingon: 
"Nakahunahuna ba ikaw sa makadiyot nga ang Langitnong Amahan mopadala sa usa 
sa Iyang mga anak niini nga yuta sa sulagma, nga walay posibilidad sa usa ka 
mahinungdanon nga trabaho nga pagabuhaton? . . . 

"Akong mahal nga mga higala, kamo mga harianon nga kaliwatan. Kamo gigahin nga 
moanhi sa yuta niini nga panahon alang sa usa ka linain nga tumong. Dili lamang pipila 
kaninyo, apan kamong tanan. Adunay mga butang alang sa matag usa kaninyo nga 
buhaton nga walay laing makahimo og maayo gawas kanimo. . . . Kon kamo motugot 
Kaniya, ako magpamatuod nga ang atong Amahan sa Langit molakazv uban kanimo sa tibuok 
panaw sa kinabuhi ug tnodasig kanimo sa pagpakisayud sa inyong linain nga tumong dinhi" 
("Your Life Has a Purpose," Nczv Era, Mayo 1979, pp. 4-5; mga italiko gidugang). 

Kasulatan ug 
panaghisgutan 

Pisara 

Panaghisgutan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kasulatan ug 
panaghisgutan 

Ang Pagkat-on sa Kabubut-on sa Ginoo Makahatag og Direksyon sa Atong mga 
Kinabuhi 

Basaha pagdungan ug markahi ang Mga Proverbio 3:5-6. 
• Unsa ang gihangyo nga atong buhaton niini nga kasulatan? 

• Unsaon nga ang matag usa kanato magkat-on sa linain nga mga katuyoan nga ang 
Langitnong Amahan aduna alang sa atong mga kinabuhi? 

Isulat ang mga tubag sa batan-ong mga babaye sa pisara ug idugang ang mosunod kon 
kini nga mga puntos dili malakip: 

1. Personal nga Pag-ampo 

Ipasabut nga sa atong pribado nga mga pag-ampo kita makigsulti sa atong Amahan ug 
mangutana unsa ang iyang ipabuhat kanato samtang kita ania sa mortalidad. Si 
Presidente Spencer W. Kimball mitambag, "Kini dili mopasakit kanato, ni, kon kita 
mohunong sa katapusan sa atong mga pag-ampo sa paghimo og pagpaminaw pag-
ayo—gani sa usa ka tipik sa panahon o duha—kanunayng mag-ampo sama sa gihimo sa 
Manluluwas, 'dili akong pagbuot, apan ang imo ang matuman' (Lucas 22:42)" (sa 
Conference Report, Okt. 1979, p. 5; o Ensign, Nob. 1979, pp. 4-5). 

• Adunay bay mga higayon nga ang atong kaugalingong kabubut-on ug ang kabubut-
on sa Ginoo malagmit magkasumpaki? Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa 
pagngalan og pipila niini nga mga higayon. 

• Unsa ang imong buhaton niini nga mga sitwasyon? 
2. Pagtuon ug Pamalandong 

Ipasabut nga ang mainampoong mga pagbasa sa mga kasulatan makatabang kanato sa 
pagsabut unsa ang buot sa Ginoo nga atong buhaton. Ang mga kasulatan mosulti 
kanato sa mga sugo sa Dios, diin kitang tanan kinahanglan mosunod. Apan kita 
kanunay nga makagamit sa mga kasulatan aron pagkaplag og mga tubag sa atong 
tinagsa nga mga sitwasyon. 

Ipasabut nga daghan sa mga kasulatan gihatag aron pagtabang sa mga tawo nga 
makasabut unsa ang buot sa Ginoo nga atong buhaton. Kini nga mga tawo nagpuyo sa 
laing panahon, apan ang tambag sa Ginoo nga gihatag kanila mahimong magamit 
kanato. Ang seksyon 121 sa Doktrina ug mga Pakigsaad maoy usa ka pag-ampo nga 
gihalad ni Joseph Smith samtang siya anaa sa Bilanggoan sa Liberty sa panahon sa 
dakong panginahanglan. Siya buot nga masayud unsa ang buot sa Dios nga iyang 
buhaton. 

Basaha ang mga bersikulo 7 ug 8, diin naglakip og kabahin sa tubag sa Ginoo. 
• Unsaon niini nga tubag sa pag-ampo ni Joseph Smith makatabang kanato unsa ang 
buot sa Ginoo nga atong buhaton karon? 
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3. Gasa sa Espiritu Santo 

Ipasabut nga isip mga miyembro sa Simbahan, kitang tanan makadawat sa gasa sa 
Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang usa sa atong mahinungdanon nga mga giya 
sa pagsabut unsa ang buot sa Ginoo nga atong buhaton dinhi sa yuta. Siya moaghat ug 
mogiya kanato sa atong tibuok kinabuhi. 

Kinutlo "Himoa nga maimpluwensya nianang ligdong, hinay nga tingog. Hinumdumi nga ang 
usa nga may pagtugot mipandong sa iyang mga kamot diha sa inyong mga ulo sa 
panahon sa inyong pagkumpirma ug miingon, 'Dawata ang Espiritu Santo.' Ablihi ang 
inyong mga kasingkasing, gani ang inyo mismong mga kalag, ngadto sa tunog nianang 
talagsaon nga tingog diin nagpamatuod sa kamatuoran. Ingon sa gisaad ni propeta 
Isaiah 'Ang imong mga dunggan makadungog og pulong . . . maga-ingon, Kini mao ang 
dalan, lakaw niini' (30:21)" (Thomas S. Monson, "The Lighthouse of the Lord," New Era, 
Hul 1980, p. 19). 

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian diin ilang 
gibati ang impluwensya sa Espiritu Santo. Ikaw mahimo usab nga mopaambit sa imong 
kasinatian. 

4. Mga Panalangin sa Priesthood 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang batan-ong mga babaye mahimong mohangyo sa ilang mga amahan, 
magtutudlo mga home teacher, o ubang takus nga mga pangulo sa priesthood alang sa mga 

panalangin kon sila nagkinahanglan og tabang o direksyon. Ang Ginoo mahimong 
modasig niini nga mga naghupot sa priesthood sa pagsulti og mga pulong sa paggiya 
ug paghupay. 

5. Patrii/arkal nga mga Panalangin 
Ipasabut nga isip takus nga miyembro sa Simbahan, kita adunay katungod sa usa ka 
patriyarkal nga panalangin nga gihatag gikan sa Ginoo ngari kanato sa tinagsa. Kon kita 
makadawat sa patriyarkal nga panalangin, kita sultihan sa daghang mga panalangin nga 
gigahin sa Langitnong Amahan alang kanato niini nga kinabuhi ug sa kahangturan. Kini 
nga mga panalangin mahimong maangkon nato kon kita magpuyo sa tinuod ug 
matinud-anong mga kinabuhi. Ang patriyarkal nga mga panalangin kadaghanan moila 
sa atong espirituhanong mga gasa. Ang pagkasayud niini nga mga gasa makatabang 
kanato sa pagtino sa atong tumong sa kinabuhi. (Tan-awa sa D&P 46:10-12.) Kita usahay 
gipasidan-an sa paglikay og piho nga dautan nga mga impluwensya nga ang atong 
Amahan nasayud nga motintal kanato. Pinaagi sa pagkahibalo sa gisaad nga mga 
panalangin, ang atong espirituhanon nga mga gasa, ug ang mga pasidaan, kita mas 
maalamon sa paghimo og mga desisyon sa atong tibuok nga kinabuhi. 

Istorya Si Janet anaa sa kalibog. Si Tom mihangyo kaniya nga sila magpakasal. Sila nagsige na 
og date mga usa na ka tuig ug nahigugma pag-ayo sa usag usa. Si Janet naghunahuna 
nga ang labing malipayong adlaw sa iyang kinabuhi mao nga kon si Tom mohangyo 
kaniya nga mahimong iyang asawa. Apan ang adlaw miabut ug si Janet gibati nga wala 
mahimutang. Siya wala pa makahatag sa iyang pihong tubag apan iyang giingnan nga 
siya motubag sa sunod adlaw. Unsa ang nakapabalaka kaniya? Si Tom usa ka elder sa 
Simbahan ug miingon nga kon siya gusto, sila magpakasal sa templo. Siya taud-taod na 
nga wala makahupot og katungdanan sa Simbahan tungod sa iyang trabaho, apan siya 
misaad nga siya mag-usab human sila makasal. 

Si Janet nahinumdum nga ang iyang patriyarkal nga mga panalangin misulti og mga 
butang mahitungod sa tawo nga iyang pakaslan, busa siya mikuha niini ug nagsugod sa 
pagbasa: "Ang panahon moabut nga ang imong kamot pagakuhaon sa kaminyoon. Ako 
moagda kanimo nga magmatinguhaon sa pag-ampo nga unta ikaw maalamon sa pagpili 
niadtong nagtinguha sa imong kamot nga takus. Pinaagi niini nga mga timaan ikaw 
masayud sa usa ka tawo kinsa ang Ginoo motugot. Siya limpyo sa lawas ug hunahuna. 
Siya naghupot sa balaan nga priesthood ug nangandoy sa pagdala kanimo sa templo ug 
didto magpa-seal ngadto kaniya, ug siya diha kanimo alang sa karon ug sa tanang 
kahangturan."Si Janet nasayud nga si Tom wala makaabot sa tanan niini nga mga 
gikinahanglan. Siya nasayud nga siya dili mao nga gitugot sa Ginoo. 

Kinutlo Si Elder Thomas S. Monson miingon: "Ang tabang mahimong moabot pinaagi sa inyong 
patriyarkal nga panalangin. Ang maong panalangin naglakip og mga kapitulo gikan sa 

30 



inyong basahon sa mahangturon nga mga posibilidad. Basaha kanunay ang inyong 
panalangin. Tun-i kini og maayo. Himoa nga magiyahan pinaagi sa iyang mga pasidaan. 
Pagpuyo aron takus niini nga mga panalangin" ("The Lighthouse of the Lord," p. 19). 

Kini Atong Kaakohan sa Pagsunod sa Direksyon nga Gihatag Kanato 

Presentasyon sa Ipasabut nga kutob dinhi, ang leksyon naghisgot og mga paagi nga kita makasiksik og 
magtutudlo direksyon ug modawat og paggiya. Apan kita kinahanglan modawat sa kaakohan sa 

paglihok diha sa direksyon nga atong nadawat. Kita dili lamang maghulat sa Ginoo nga 
mosulti kanato unsa ang buhaton. Si Elder John Groberg miingon: 

Kinutlo "Sa nangagi ako misulay sa pagpiho kon ako magnegosyo ba o magtudlo o sa mga arte 
o bisag unsa. Samtang ako nagsugod sa pagpadayon uban sa usa ka dalan, nga adunay 
kapin kon kulang nakapundok og mga tinuod nga taho, ako nakaamgo nga kon kana 
nga desisyon sayop og nagdala kanako ngadto sa sayop nga dalan—dili kinahanglan 
nga usa ka dautan, apan usa nga dili husto alang kanako—sa walay pagkapakyas, ang 
Ginoo kanunay nga mopahibalo kanako ingon lamang niini katataw: 'Kana sayop; ayaw 
pag-adto niana nga dalan. Kana dili alang kanimo!' 

"Sa laing bahin, anaa untay duha o tulo ka mga paagi nga ako untang naadto, bisan asa 
niini mahimo untang husto ug nga anaa unta sa kinatibuk-ang dapit nga maghatag og 
kasinatian ug pamaagi diin ako makatuman sa misyon nga gitagana sa Ginoo alang 
kanako. Tungod kay siya nasayud nga kita nagkinahanglan sa pagtubo, siya sa 
kasagaran dili motudlo ug moingon, 'Ablihi ang pultahan ug lakaw og napulog duha ka 
mga yarda diha nga direksyon; dayon moliko sa tuo ug lakaw og napulo ka milya. . . '. 
Apan kon kini sayop, siya mopahibalo kanato-ato kining bation nga sigurado gyud. 
Ako sigurado niana. Busa kaysa moingon nga, 'ako dili molihok hangtud nga aduna 
akoy kainit sa akong kasingkasing/ ato kining balihon ug moingon, ako molihok gawas 
kon akong bation nga kini sayop; ug kon kini sayop, nan dili nako kini buhaton.' 
Pinaagi sa pagwagtang sa tanan niining sayop nga mga dalan, sa hilabihan ka dali ikaw 
makakaplag sa imong kaugalingon nga magsubay sa direksyon nga imo gayud nga 
pagaadtoan, ug dayon ikaw makadawat sa kasiguroan: 'Oo, ako moadto sa husto nga 
direksyon. Ako nagbuhat unsa ang buot sa akong Amahan sa Langit nga akong buhaton 
tungod kay ako dili mobuhat og mga butang nga siya dili buot nga ako mobuhat. 'Ug 
ikaw makahibalo niana nga siguro gayud. Kana mao ang kabahin sa proseso sa pagtubo 
ug kabahin sa pagtuman sa unsa ang gitagana sa Amahan sa Langit alang kanato." 
("What Is Your Mission?" sa Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young University 
Press, 1980], pp. 97-98). 

Panaghisgutan • Unsa ang atong kaakohan sa paghimo og desisyon mahitungod sa atong personal nga 
mga kinabuhi? Giunsa ni Elder Groberg pagkahibalo kon siya anaa ba sa husto nga 
direksyon o sa sayop nga direksyon? 

Makapahunahuna Ipasabut nga ang pag-angkon og kaakohan alang sa atong mga kinabuhi 
nga mga pangutana nagkinahanglan og aksyon sa atong bahin. Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa 

pagtubag sa mosunod nga mga pangutana sa ilang mga kaugalingon: 

1. Kanus-a ang katapusang higayon nga ako nagpuasa ug matinguhaon nga nag-ampo 
alang sa direksyon sa akong kinabuhi? 

2. Human sa akong mga pag-ampo, ako naminaw ba alang sa mga tubag sa Ginoo? 

3. Nakadawat ba ako sa akong patriyarkal nga panalangin? Kon mao, nagsige ba kog 
basa ini? Kini ako bang gigamit isip giya sa paghimo sa akong mga desisyon? 

4. Ako ba sa piho mihangyo sa akong Langitnong Amahan sa paggiya kanako sa 
pagsuta sa iyang kabubut-on alang kanako? 

5. Ako nagpuyo ba nga takus aron ako mahiuyon sa mga pag-aghat sa Espritu? 

6. Naghimo ba ako sa akong mga desisyon ug paghimo og mga tumong nga mobutang 
kanako sa husto nga dalan? 

7. Ang ako bang mga lihok matag adlaw nakapahimuot ba sa Ginoo? 
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Minubo 

Kinutlo Sa usa ka pakigpulong sa kabatan-onan sa Simbahan si Elder John Groberg misugyot 
nga kita mopamatuod pag-usab sa atong mga kinabuhi sa kamahinungdanon sa labing 
menos tulo ka mga butang: una, nga ang Dios, atong Amahan sa Langit, adunay piho 
nga misyon alang kanatong tanan sa pagtuman ug pagpahigayon samtang kita ania 
niini nga yuta; ikaduha, nga kita makadiskobre dinhi ug karon niini nga kinabuhi unsa 
kana nga misyon; ug ikatulo, nga uban sa Iyang tabang kita makatuman niana nga 
misyon ug masayud ug adunay kasiguroan —dinhi ug karon niini nga kinabuhi—nga 
kita naghimo niana nga makapahimuot sa atong Amahan sa Langit. Kining tanan 
mahinungdanon kaayo nga mga konsepto ug kining tanan tinuod" ("What Is Your 
Mission?" p. 92). 

Paggamit sa Leksyon 
Ipanghatag ang mga kopya sa lima ka mga paagi nga kita makat-on mahitungod sa 
katuyoan sa atong kinabuhi. Awhaga ang matag batan-ong babaye sa paghunahuna og 
mga ideya ug maninguha sa pagkat-on og dugang mahitungod sa tumong sa iyang 
kinabuhi. 
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Pagtabang sa Kinabuhi sa Pamilya 



Mahangturon nga mga Pamilya 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makasabut nga ang Ginoo naghatag og paagi alang 
kanato nga magpuyo isip mga pamilya nga mahangturon ug magtinguha sa mga 
panalangin sa mahangturon nga pamilya. 

PAGPANGANDAM 1. Litrato 7, Usa ka Pamilya diha sa Templo, anaa sa likod sa manwal. 

2. Panghatag og papel ug mga lapis alang sa mga sakop sa klase. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

Pahinumdum: Pagmabination sa mga panginahanglan ug mga pagbati sa batan-ong 
mga babaye kinsa malagmit mao lamang ang mga miyembro sa Simbahan sa ilang mga 
pamilya o kinsa malagmit nagagikan sa gubot nga mga panimalay. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Kinutlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Ang Pamilya Mao ang Sukaranang Yunit sa Piano sa Dios 

Basaha ang mosunod nga pamahayag: 

"Ang tibuok tumong ug katuyoan sa ebanghelyo mao ang paghimo sa mga lalaki ug 
mga babaye— nga maghiusa diha sa Ginoo—aron paglalang alang sa ilang mga 
kaugalingong mahangturon nga mga yunit sa pamilya diha sa kahangturan. Ang 
celestial nga kaminyoon mag-andam kanato alang sa labing dako nga kalipay nga 
nailhan sa mga mortal ug alang sa kinabuhing dayon diha sa mga gingharian nga 
umaabut. 

"Mahimo ba kitang moingon, sama sa daghang nagbuhat sa una, nga unsa ang gitawag 
sa mga tawo nga Mormonism mao ang mismong sistema sa mga lagda ug mga 
kamatuoran diin mohimo sa yuta nga langit ug sa tawo usa ka dios" (Bruce R. 
McConkie, in Conference Report, Okt. 1979, p. 82; o Ensign, Nob. 1979, p. 55). 

Ipasabut sa batan-ong mga babaye nga kini nga leksyon mopokus kon sa unsa nga paagi 
nga ang pamilya mahimong mahangturon. 

Pagdrowing sa mosunod nga paghulagway sa pisara: 
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Kinabuhi sa wala 
pa dinhi sa Yuta 

Kinabuhi sa Yuta 

Panaghisgutan sa 
pisara 

Irebyu uban sa batan-ong mga babaye ang mosunod nga mga butang: 

1. Sa langit, kita nakat-on sa piano sa Dios aron kita moanhi sa yuta ug magpuyo isip 
mga pamilya. 

2. Ang kinabuhi sa yuta maoy usa ka pagsulay nga mopiho sa atong katakus nga 
molambo ug mahimong labawng susama sa atong langitnong mga ginikanan. 

3. Sumala sa piano sa Dios, kon kita matinud-anon ug takus niini nga kinabuhi, kita 
makadawat og mas dako nga mga panalangin. Kon dili, kita adunay mga limitasyon 
nga ibutang ngari kanato sa sunod nga kinabuhi. 

4. Kon kita mopamatuod nga matinud-anon ug takus, ang atong mga pamilya ma-seal 
ug ang atong kinabuhi sa pamilya magpadayon sa kahangturan. Kining tanan 
kabahin sa piano sa Dios aron paghatag kanato og paagi nga kita maghiusa isip 
mahangturon nga mga pamilya. 

Idugang ang mosunod nga paghulagway sa pisara: 
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Ipagamit sa batan-ong mga babaye ang ilang mga kasulatan aron pagtubag sa mosunod 
nga mga pangutana: 

Pagbasa sa kasulatan 
ug panaghisgutan 

Litrato 

• Unsa man ang atong nahibaw-an mahitungod sa kinabuhi sa pamilya sa sunod nga 
kinabuhi (Tan-awa sa D&P 132:19-20; niadtong kansang mga kaminyoon na-seal diha sa 
templo ug kinsa nagpuyo nga takus mahimong mahimaya ug magpuyo isip mga 
pamilya sa kahangturan.) 

• Unsa nga ang-ang sa unsa nga gingharian ang mga pamilya mahimong tugotan nga 
magpabilin nga maghiusa? (Tan-awa sa D&P 131:1-4.) 

Ikompleto ang gihulagway sa pisara sama sa gipakita, ug pasabta pag-ayo nga sa 
dihang ang Dios mitukod sa unit sa pamilya siya nagpasabut niini sa pagpadayon nga 
mahangturon. Bisan pa niana kana nga panalangin moabut kanato lamang kon kita 
takus niini. Aron pagpabilin niini nga yunit sa pamilya nga mahangturon, kita 
kinahanglan mahimong takus sa pag-adto sa labing taas nga ang-ang sa celestial nga 
gingharian. Ang pisara nagpakita nga ang mga pamilya maghiusa sa labing taas nga 
ang-ang sa celestial nga gingharian. 

Ang mga Panalangin sa Mahangturon nga Pamilya Mahimong Maangkon Lamang sa 
mga Templo 

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 132:13-20 ngadto sa batan-ong mga babaye ug 
hisguti ang mga bersikulo. 

• Sumala mining mga bersikulo, kansang pagtugot ang gikinahanglan sa mga pakigsaad 
ang mahimong ma-seal? (Tan-awa sa D&P 132:13-14.) 

• Asa kamo kinahanglang maminyo aron ang inyong kaminyoon mahimong 
mahangturon? 

• Unsa ang mahitabo sa sunod nga kinabuhi niadtong kinsa wala mokuha og 
kahigayunan niini nga kinabuhi nga maminyo sa mga templo sa Ginoo? (Tan-awa sa 
D&P 132:15-17.) Unsa kaha kadtong kinsa walay kahigayunan niini nga kinabuhi? 
(Mga pag-seal sa templo mahimong mabuhat alang sa patay.) 

• Unsa ang mahimong kondisyon niadtong kinsa nagpuyo isip mga pamilya diha sa 
sunod nga kinabuhi? (Tan-awa sa D&P 132:18-20.) 

Guniti pataas ang litrato sa pamilya diha sa templo. 

Siguroha nga ang batan-ong mga babaye makasabut nga kadtong kinsa nakaabut sa 
kinatas-an nga ang-ang sa celestial nga gingharian mahimong magpuyo isip mga 
pamilya ug mahimong mga dios. 
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Kinutlo ug 
panaghisgutan 

Pagpamatuod 

Kita Kinahanglan nga Mag-andam alang sa Mahangturon nga Pamilya Karon 

Basaha ug hisguti ang mosunod nga kinutlo: 

"Kon ang usa ka lalaki [o babaye] dili makatuman sa lagda nga celestial, siya dili 
makadawat sa celestial nga himaya; kon ang usa ka lalaki dili makatuman sa lagda nga 
terrestrial siya dili makadawat sa terrestrial nga himaya; ug kon siya dili makatuman sa 
lagda nga telestial siya dili makadawat sa telestial nga himaya, apan magapuyo sa 
gingharian diin dili gingharian sa himaya. Kini sumala sa mga pagpadayag sa Dios 
ngari kanato" (Wilford Woodruff, in Journal of Discourses, 12:278). 

• Nganong mahinungdanon man nga kita mag-andam karon alang sa kinabuhing 
dayon? 

Siguroha nga ang batan-ong mga babaye makasabut nga sila dili makapuyo uban sa 
ilang mahangturon nga mga pamilya gawas kon sila maninguha karon sa pagpuyo sa 
lagda nga celestial. Sila mopuyo sa kahangturan sa gingharian nga ilang gi-andam alang 
sa ilang mga kaugalingon, ug kini takus sa tanang paningkamot aron angayan karon 
alang sa mga panalangin sa celestial nga gingharian. 

Ipahayag ang imong mga pagbati ug paghatag sa imong pagpamatuod mahitungod sa 
kamahinungdanon sa pag-angkon sa gikinahanglang mga ordinansa sa templo ug 
magpuyo sa lagda nga celestial sa atong yutan-ong mga pamilya aron kita mahimong 
mahangturon nga mga pamilya. 

Paggamit sa Leksyon 

Ipanghatag ang papel ug mga lapis sa batan-ong mga babaye. Pahinumdumi sila nga 
sila naghisgut sa daghang mahinungdanon nga mga butang diha sa leksyon 
mahitungod sa ilang umaabut nga mga kinabuhi. Hangyoa sila sa paghunahuna og usa 
ka butang nga magpabilin kanila gikan sa pagkamatang sa tawo kinsa mahiangay nga 
adunay mahangturong relasyon sa pamilya. 

Sila mahimong mosulat, "Ako mosulay nga dili . . . " ug dayon idugang pagbutang ang 
ilang nahukman nga himoon. Pipila ka mga ehemplo mahimong — 

1. Daling masuko diha sa panimalay. 

2. Sa hinakog mobutang sa akong kaugalingong interes ug mga tinguha ibabaw sa 
kaayohan sa akong pamilya. 

3. Dali mawad-an og pasensya sa akong mga ginikanan. 

Kon ang batan-ong mga babaye nakasulat na sa mga butang nga ilang pagahimoon, 
isugyot nga sila maghunahuna og usa ka butang nga ilang kinahanglan sugdan aron 
mahimong kabahin sa yunit sa mahangturon nga pamilya. 

Pasulata sila og, "Ako mosulay sa . . . " ug isulat ang nahibilin sa pamahayag. Pipila ka 
mga ehemplo mahimong— 

1. Pagpakita og dugang nga gugma ug respeto sa akong mga ginikanan. 

2. Magmahigugmaon ug matinahuron sa akong mga igsoon. 

3. Motabang sa mga kaakohan sa buluhaton sa panimalay. 

4. Mohatag sa akong kaugalingon nga labawng gawasnon. 

Awhaga ang batan-ong mga babaye sa pagtuman sa mga tuyo nga ilang nabutang alang 
sa ilang mga kaugalingon ug mohimo sa tanang mahimo karon aron sa pag-andam sa 
ilang mga kaugalingon nga mahimong takus sa mga panalangin sa kinabuhi sa 
mahangturon nga pamilya. 
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Leksyon 10 Pag-awhag og Panaghiusa sa Pamilya 

TUMONG Aron ang matag batan-ong mga babaye moawhag ug molig-on sa panaghiusa sa iyang 
pamilya. 

PAGPANGANDAM 1. Panghatag og papel ug mga lapis sa mga sakop sa klase. 

2. Pagsangkap og pisi, lubid, o yarn uban sa nagusbat nga tumoy aron gamiton diha sa 
paghulagway ug ihatag sa batan-ong mga babaye diha sa panapos sa leksyon. 
Siguroha nga ang pisi adunay pipila ka mga lanot nga dali rang mabulag ug maputol. 
Ipraktis ang paghulagway sa dili pa kini itudlo. 

3. Pag-andam og mga kopya sa mga sitwasyon diha sa ikatulo nga seksyon sa leksyon. 

4. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, mga 
kasulatan ug mga kinutlo nga imong gusto. 

Pahinumdom: Pagmabination sa mga panginahanglan ug mga pagbati sa batan-ong 
mga babaye kinsa mahimong naggikan sa gubot nga mga panimalay. 

Pasiuna 

Hatagi og pisi ang usa ka batan-ong babaye. Hangyoa siya sa pagputol niini ginamit ang 
bisan unsang pamaagi gawas sa paggunting. Dayon ihulagway ngadto sa klase unsaon 
nga ang pisi maputol pinaagi sa pagputol og usa sa matag higayon. 

Ipasabut nga ang usa ka pamilya adunay susama nga mga hiyas sama mining pisi. Ang 
usa ka pamilya lig-on kon ang tanang mga sakop magtrabaho nga maghiusa ug, sama sa 
pisi, dili daling maputol. Apan kon ang tinagsa nga mga miyembro dili magtrabaho nga 
maghiusa uban sa usag usa, ang pamilya mahimong huyang, sama sa nahitabo sa pisi, 
ug dali nga maputol. Matag usa sa pamilya mahatagan og kaayohan kon ang tinagsa 
nga mga sakop motrabaho nga maghiusa. 

Ang Panaghiusa sa Pamilya Maoy Usa ka Bahin sa Piano sa Dios 

Ipasabut nga ang sumbanan sa kinabuhi sa pamilya giugmad sa wala pa ang kalibutan. 
Sa langit, kita kabahin sa langitnong pamilya, ug kita mianhi sa yuta isip bahin sa yutan-
ong pamilya. Ang mga kasulatan nagpamatuod nga ang Dios buot nga kita magkahiusa. 
Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagbasa ug paghisgut sa mosunod nga mga 
kasulatan: 

1. 3 Nephi 11:29 

2. Doktrina ug mga Pakigsaad 38:27 (katapusang han-ay sa mga pulong) 

3. 4 Nephi 1:15-16 

• Nganong importante man kaayo nga ang mga pamilya magkahiusa? (Aron sila labing 
makatabang sa usag usa nga mahimong mahimaya ug makatampo sa buluhaton sa 
Ginoo.) 

Kita Makatampo sa Panaghiusa sa Pamilya Pinaagi sa Atong mga Kinaiya ug mga 
Kalihokan 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang tanang mga pamilya magkahiusa. Tingali ang pipila sa batan-ong mga 
magtutudlo babaye sa klase nangandoy nga ang mga sakop sa ilang pamilya bation og labaw pa nga 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Praktikal nga 
paghulagway sa 
leksyon 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Presentasyon sa 
magtutudlo 
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gugma alang sa matag usa ug nga menos ang panaglalis diha sa ilang mga panimalay. 
Gani ang mga pamilya kinsa daw naghigugmaay sa usag usa kadaghanan adunay mga 
higayon nga sila kinahanglan motrabaho og dugang aron mahimong magkahiusa. 

Itudlo nga ang Langitnong Amahan nahigugma sa matag pamilya ug buot motabang 
kanila nga makakaplag og hingpit nga kalipay nga naggikan sa kinabuhi sa 
nagkahiusang pamilya. Adunay daghang mga paagi diin usa lamang ka sakop sa 
pamilya makadugang sa pagbati sa gugma ug panag-uyon diha sa tibuok pamilya. 

Ipasabut nga ikaw mosaysay og istorya gikan sa mga kasulatan nga naghulagway sa 
nahimong epekto sa usa ka tawo sa panaghiusa sa pamilya. 

Istorya sa kasulatan Isaysay ang istorya ni Nephi sa nabali nga gapasan gikan sa 1 Nephi 16:17-32. Unya 
ug panaghisgutan ipangutana ang mosunod nga mga pangutana ug ipabasa sa batan-ong mga babaye ang 

mga bersikulo sa kasulatan nga naghatag sa tubag. 

• Unsa ang reaksyon sa igsoong mga lalaki ni Nephi sa sitwasyon? (Bersikulo 20.) Sa 
unsa nga paagi nga ang ilang reaksyon nakaapekto sa mga gibati sa ubang mga sakop sa 
pamilya? 

• Unsa ang reaksyon sa amahan ni Nephi? (Bersikulo 20.) 

• Unsa ang pamaagi ni Nephi mahitungod sa problema? (Mga bersikulo 22-23.) Sa unsa 
nga paagi nga ang iyang mga aksyon nakaapekto sa iyang amahan ug igsoong mga 
lalaki, ingon man sa uban diha sa pamilya? 

• Unsa ang epekto nga nahatag ni Nephi sa panaghiusa sa pamilya? 
Ipadayon ang panaghisgutan sa klase pinaagi sa pagpangutana sa mosunod nga mga 
pangutana: 

• Sa unsa nga paagi nga ang pagbagulbol ug pagreklamo makaapekto sa panaghiusa sa 
atong kaugalingong mga pamilya? 

• Sa unsa nga paagi nga ang atong kaugalingong kahakog makaapekto sa panaghiusa sa 
pamilya? 

• Unsa ang mga kinaiya nga maanaa sa batan-ong babaye nga malagmit 
makasangpot kaniya nga mahimong "Laman" nga matang sa tawo? Usa ka "Nephi" 
nga matang sa tawo? 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya: 

Ang mga sakop sa pamilya ni Anne daw kanunayng mag-away, ug siya kasagaran 
mosaway kanila sa pagpangita og sayop sa usag usa ug adunay negatibo nga mga 
kinaiya. 

Usa ka adlaw, ang amahan ni Anne pribado nga nakigsulti kaniya. Siya nagpasabut nga 
ang pamilya adunay lisud nga pinansyal nga mga problema. Si Anne wala nakaamgo 
nga ang pipila sa iyang mga batasan nakadugang sa panaglalis diha sa panimalay. Siya 
kasagaran moreklamo kon iya nang tumo sa pagpanghugas sa mga plato, ug siya 
nagpaabut nga ang iyang mama adunay kwarta alang sa mga butang nga iyang 
gikinahanglan. Usahay walay kwarta, ug si Anne moreklamo og kusog. 

Ang amahan ni Anne mipasabut sa mga sakripisyo nga gihimo sa iyang inahan. Siya 
walay kwarta aron ipalit og sinina alang sa iyang kaugalingon. Ang sobra nga kwarta 
nga iyang nakuha gikan sa pagbaligya og mga utanon gisangkap alang sa mga 
panginahanglan sa pamilya. Siya dili makapalit og antyohos alang sa iyang 
kaugalingon, ug usahay siya maglisud og basa. 

Human maminaw sa iyang amahan, si Anne nakahukom sa pag-usab sa iyang mga 
hunahuna ug mga lihok. Imbis nga iyang sawayon ang iyang inahan, siya miboluntaryo 
nga mobantay sa bata aron ang iyang mama makagahin og gabii sa iyang papa. Siya 
mihimo sa pagbuhat sa iyang buluhaton sulod sa balay nga mas mauyonon, ug siya 
naninguha nga dili makiglalis sa iyang mga igsoon. 

Si Anne nakamatikod nga ang ubang mga butang nagsugod sa pagkausab diha sa 
panimalay. Ang iyang mga igsoon mas mauyonon nga mobuhat sa ilang mga buluhaton, 
ug tungod kay siya naninguha nga dili makiglalis, menos na lang ang panaglalis diha sa 
panimalay. Ang pamilya nagsugod sa pagkalingaw nga maghiusa ang pamilya diha sa 
mga family home evening. 
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Diha sa umaabut nga mga bulan si Anne nagsugod paghatag og mga leksyon sa piano 
sa mga bata diha sa kasilinganan. Siya nagtigum sa uban niyang kwarta ug siya 
nakahimo sa pagbutang og espesyal nga regalo ubos sa Christmas tree alang sa iyang 
inahan. Ang sulod mao ang antiyohos nga iyang gikinahanglan. Ang iyang amahan 
mitabang kaniya pagkuha sa gikinahanglan nga preskripsyon. Pinaagi sa iyang mga 
paningkamot, si Anne nakahatag og makahuluganon nga serbisyo ngadto sa iyang 
pamilya. 

Presentasyon sa Ipasabut nga adunay daghang mga kahigayunan diha sa matag adlaw nga kinabuhi sa 
magtutudlo pamilya nga mabuhat ug alang sa matag usa. Usahay kita kinahanglan nga 

mosakripisyo sa atong personal nga kaharuhay aron paghatag sa mga panginahanglan 
sa uban. 
Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna mahitungod kon sa unsa nga 
paagi nga sila makatabang sa paghimo og mga kausaban diha sa ilang kaugalingong 
mga pamilya. 

Mga Sitwasyon ug Iapud-apod ang mosunod nga mga ehemplo diha sa tinagsa nga mga piraso sa papel. 
Panaghisgutan Hangyoa ang matag batan-ong mga babaye sa pagbasa sa iyang ehemplo ug pagsugyot 

og posible nga mga paagi nga siya makatampo og panaghiusa sa pamilya diha sa 
sitwasyon: 
1. Ang imong igsoong lalaki nagsugod sa pagtabako, ug ang imong mga ginikanan 

nangayo sa imong panabang. Ikaw naulaw sa mga batasan sa imong igsoong lalaki. 
2. Ang imong igsoong lalaki nag-alagad sa misyon ug nag-agad og pinansyal nga abag 

gikan sa pamilya. 

3. Ang imong inahan wala sa panimalay maadlaw, ug ang imong mga manghod 
kasagaran maglalis kon sila moabut sa panimalay gikan sa eskwelahan. 

4. Ang imong igsoong babaye adunay kakulangan ug nanginahanglan og linain nga 
tabang. 

5. Ang imong amahan misunod sa tambag sa propeta ug naggardin karong 
tingpamulak. 

6. Ang gabii sa pamilya diha sa imong panimalay maoy usa ka butang nga walay 
naghinamhinam, lakip nimo. Walay usa nga ganahan moapil sa leksyon, ug ang tanan 
mobiya dayon. 

Panapos 
Ipasabut nga kita nakigsaad diha sa pagbunyag "sa pagtambayayong sa usag usa nga 
mga alantuson nga sila mahimo nga magaan/' "sa pagbangutan uban niadto nga 
nagbangutan/' ug sa "paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan" (tan-awa sa 
Mosiah 18:8-9). 

• Unsaon nato paggamit niini nga pakigsaad ngadto sa atong kaugalingon nga mga 
pamilya? 

Kinutlo Aron paghatag sa batan-ong mga babaye og pipila ka mga ideya, basaha ang mosunod 
nga kinutlo: 

"Mahimo bang mosugyot ko nga kita mohatag og labaw pa sa atong mga 
kaugalingon. . . . Kini mahimong ingon ka yano sama sa labaw pa nga pagpahiyom diha 
sa inyong panimalay. 

"Unsa ang imong mahunahuna sa pagsulti og labaw pa ka masadyaon? Maninguha sa 
kasagaran sa pagsulti og palihug ug salamat? 

"Unsa ang imong mahunahuna sa pagpangita og kahigayunan alang sa usa ka 
matinuoron nga pagdayeg alang sa matag [tawo] matag adlaw, ug dayon maghulat 
kanila nga motubag? 

"Unsa kaha kon ikaw makahukom nga magmasayaon karong gabii sa kan-anan, ug 
bisan kon unsa ang buhaton o isulti sa uban, pabilin sa imong dalan. Tan-awa unsa ka 
dugay ikaw makabayaw sa imong tibuok pamilya" (H. Burke Peterson, sa Conference 
Report, Okt. 1972, pp. 148-49; o Ensign, Ene. 1973, p. 115). 
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Leksyon 10 

Paggamit sa Leksyon 

Awhaga ang batan-ong mga babaye sa paghukom og paagi diin sila makadugang sa 
paghiusa sa ilang mga pamilya karong semanaha. Panghatag og mga papel ug mga 
lapis, ug ipasulat kanila ang butang nga ilang napili. Hatagi ang matag batan-ong 
babaye og pisi aron pagpahinumdum kaniya nga siya makahimo sa iyang pamilya nga 
mahiusa ug malig-on. 
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Leksyon 

10 Pag-awhag og Makalingaw nga mga 
Kalihokan sa Pamilya 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makadiskobre og mga paagi diin siya makaawhag og 
makalingaw nga mga kalihokan sa pamilya. 

PAGPANGANDAM 1. Paghatag og papel ug lapis alang sa matag batan-ong babaye. 

2. Pag-andam og yano nga papel o panapton nga bag uban sa mga pulong "Sako nga 
Makalingaw sa Pamilya" nga gisulat diha niini. 

3. Kon kini anaa sa inyong dapit, ikaw mahimong mopasalida sa video sa Family First 
(53119). 

4. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Kalihokan Ipakita sa batan-ong mga babaye ang sako nga makalingaw sa pamilya. Ipasabut nga 
bisan tuod og ang atong mga pamilya kasagaran magtrabaho nga magtambayayong ug 
ang matag sakop sa pamilya adunay daghang mga kaakohan, kini mportante alang sa 
pamilya nga maglingawlingaw ang tanan. Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa 
pagsulat sa usa ka papel og pagsugyot alang sa usa ka piho nga kalihokan nga sila 
gustong mohimo uban sa ilang pamilya. (Ang ilang mga ideya mahimong maglakip sa 
mga butang sama sa paglakaw nga mag-uban, magdula, magluto og paborito nga 
pagkaon, o mobakasyon.) Ipabutang sa matag batan-ong babaye ang piraso sa papel 
sulod sa sako nga makalingaw sa pamilya. 

Ang Batan-ong mga babaye Makatabang sa Ilang mga Pamilya nga Malingaw ang Tanan 

Presentasyon sa Kuhaa ang mga piraso sa papel gikan sa sako nga makalingaw sa pamilya ug basaha 
magtutudlo ang mga ideya sa matag usa niini. Itudlo ang nagkalainlaing mga ideya, ug pahisguti sa 

batan-ong mga babaye. Ipasabut nga ang batan-ong mga babaye makahimo ug 
kinahanglan nga motabang sa ilang mga pamilya nga malingaw ang tanan pinaagi sa 
pagsalmot sa mga kalihokan nga gisugyot sa matag sakop sa pamilya. 
• Unsa ang pipila ka mga paagi diin ang mga kalihokan sa pamilya mahimong mas 
makalingaw? Pahisguti sa batan-ong mga babaye, ug ipasabut pag-ayo ang mosunod 
nga mga pun to: 

1. Ang mga kalihokan sa pamilya kinahanglan motugot sa matag sakop sa pamilya pagpahayag 
og talagsaon nga mga interes ug mga kapabilidad. Ipasabut nga sa usa ka pamilya si John 
ganahan molangoy, si Nancy malingaw nga mobisita sa mga art museum, ug si Tim 
gustong mokolekta og mga insekto. Busa alang sa mga awting sa pamilya, usahay ang 
pamilya mangaligo sa pool, usahay sila mobisita og mga museum, ug usahay sila 
mangolekta og mga insekto. 

Ipasabut nga ang mga gusto ug mga interes sa matag sakop sa pamilya mga balido, 
ug ang mga sakop sa pamilya molambo og dako pa nga gugma ug pagsabut alang sa 
matag usa samtang sila mopauyon sa interes sa matag usa. Usahay ang mga pamilya 
makaplano og usa ka kalihokan nga gipauyon sa mga kapabilidad sa usa ka batan-on, 
tigulang, o dugay nang masakiton nga sakop sa pamilya. 
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Mga pagtuon sa 
sitwasyon ug 
panaghisgutan 

Presentasyon sa 
magtutudlo ug 
panaghisgutan 

2. Kini importante nga magpositibo ug mosuporta samtang ikaw moapil sa mga kalihokan sa 
pamilya. Ipasabut nga kon kita magnegatibo ug mosaway sa uban sa higayon sa mga 
kalihokan sa pamilya, ang mga kalihokan kasagaran dili makalingaw. Kon kita 
modayeg sa uban ug moila sa ilang maayong mga hiyas, kita nagpakita og gugma ug 
nagtabang sa uban nga bation og kamaayo. 

Ang mga komentaryo ug mga kinaiya sa batan-on nga mga anak diha sa pamilya 
makatabang sa pag-usab sa kahimtang sa kalihokan sa pamilya. Pangutan-a ang 
batan-ong mga babaye unsaon nila paglihok sa higayon sa kalihokan sa pamilya aron 
pagdugang sa kompyansa ug pag-awhag sa mga igsoon ug mga ginikanan. 

3. Paghan-ay sa atong mga iskedyul aron paghatag og panahon alang sa kalingawan sa pamilya 
mahimong magkinahanglan og mga sakripisyo, pagplano, ug pag-usab sa mga gipang-una. 
Ang Unang Kapanguluhan miingon, "Ang batan-ong mga lalaki ug batan-ong mga 
babaye kinahanglan mobalanse sa ilang pag-apil sa eskwelahan ug sa ubang sosyal 
nga mga kalihokan pinaagi sa pag-apil sa mga kalihokan sa pamilya ug paggugol og 
husto nga panahon sa panimalay." (Heaven in Our Home [family home evening 
manwal, 1980-81], p. iv). 

• Unsa sa imong hunahuna ang bation sa mga sakop sa pamilya kon ang batan-on 
nga mga igsoon panagsa ra moapil sa mga kalihokan sa pamilya? 
Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghisgut og mahigugmaong mga sulbad sa 
mosunod nga mga panghitabo: 
Sa family home evening, ang pamilya ni Susan nagplano og panihapon pagka-Sabado 
aron pagsaulog sa adlawng natawhan ug bunyag sa iyang igsoong lalaki. Ang mga 
apohan ug ubang suod nga mga paryente gidapit. Sa adlaw na sa panihapon, usa ka 
higala mitawag ni Susan ug mihangyo kaniya nga moadto sa salo-salo nianang 
gabhiona. Si Susan sa tinuoray gustong moadto niini nga party ug makig-uban sa 
iyang mga higala. 
Si Paula adunay eskedyul sa trabaho sulod sa semana. Siya adunay usa lamang ka 
gabii nga libre. Ang iyang amahan nagplano sa pagdala sa pamilya ngadto sa usa ka 
linain nga kulturang panghitabo nianang gabhiona, apan si Paula nagplano nga 
moadto sa sine uban sa iyang mga higala. 

4. Ang kalingazoan sa pamilya mahimong dili magastos. Ipasabut nga kadaghanan kanato 
sayon ra kaayong makahimo og mga ideya alang sa kalingawan sa pamilya nga dili 
kaayo magastos. Apan ang pagka mas praktikal maghagit kanato sa pag-inat sa atong 
mga paghanduraw ug magmamugnaon. 

Pananglitan usa ka sakop sa pamilya buot moadto sa restawran isip usa ka kalihokan 
sa pamilya. Malagmit ang mga sakop sa pamilya makaplano sa pagtigum alang sa 
maong gabii. Bisan pa niana, kon ang pag-adto sa restwran mahimong magastos 
kaayo, unsaon sa pamilya sa pagpaninguha aron pagtuman sa hangyo? 

Pasugyota og mga ideya ang batan-ong mga babaye. Makahimo ba sila sa pagmugna 
pag-usab sa pagpahimutang sa restawran? Unsa ang pipila ka mga paagi diin matag 
sakop sa pamilya mahimong mapaapil niining gabhiona? (Espesyal nga mga menu 
mahimong mabuhat, ang lamesa mahimong ayohon pagpahimutang, ang pagkaon 
mahimong pagaandamon sa tanang sakop sa pamilya. Mga sakop sa pamilya 
mahimong adunay pasundayag sa panihapon.) 

• Sa imong hunahuna ang panihapon sa pamilya diha sa panimalay mahimo bang 
halandumon alang sa pamilya? Ngano? 

Ang mga Kalihokan sa Pamilya Mahimong Yano o Komplikado 
Isulat ang mosunod nga kasulatan sa pisara: "Pinaagi sa gagmay ug yano nga mga 
butang ang mga dagko nga mga butang ipahinabo" (Alma 37:6). 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 
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Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagsugyot og mga paagi diin ang ilang mga 
pamilya makapatuman sa pipila ka mas yano nga mga sugyot gikan sa sako nga 
makalingaw sa pamilya. 

O 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagsugyot og mga kalihokan sa pamilya nga dili 
magkinahanglan og linain nga pagpangandam. Itudlo nga kini nga mga kalihokan 
mahimong mahitabo nga magdungan (Mga ideya mahimong maglakip sa pagdula sa 
unang pag-ulan sa snow, pagdula og dula sa pamilya, pagpananum sa garden, o 
paghapit aron pagbisita og tigulang nga silingan.) 

O 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagsugyot og mga kalihokan sa pamilya nga 
nagkinahanglan og pagplano daan ug mas komplikado, sama sa pagkat-on sa tanan og 
usa ka bag-o nga butang, magtukod o magbuhat og usa ka butang, magsugod og food 
storage, pagpatuman og proyekto sa pagserbisyo sa pamilya, mobiyahe, o magplano og 
reunion sa pamilya. Kanus-a ug unsaon nga sila makahatag sa maong mga ideya ngadto 
sa ilang mga pamilya? Unsaon nila paghimo sa piano nga kabahin sa kalihokan? 

Istorya Ipasabut nga usahay ang yano nga mga kalihokan sa pamilya makadala ngadto sa 
mapadayonon nga mga interes ug pagkaapil sa pamilya. 

Usa ka banay sa Austria nanag-iya og usa ka spinning wheel nga labaw na sa 100 ang 
pangidaron. Sila nagtinguha nga makat-on sa pagbubod. Gani ang amahan nakat-on sa 
pamaagi sa usa lamang ka adlaw. Karon ang tibuok pamilya magbubod sa ilang bakante 
nga panahon ug naghimo og maanindot nga hand-knit nga panapton. Kasagaran usa sa 
mga babaye magtugtog sa gitara ug magkanta samtang ang uban nagbubod. Kini nga 
kalihokan wala lamang makatabang sa pamilya nga nahimong magkinaugalingon apan 
nakadani sa dili miyembro nga mga higala (tan-awa sa Richard M. Romney, "A Close-
Knit Family/' New Era, Jan. 1979, pp. 27-29). 

Presentasyon sa Ipasabut nga usahay ang mga kalihokan sa pamilya mahimong mga tradisyon. Ang 
magtutudlo batan-ong mga babaye mahimong ganahan motabang og proyekto sa pamilya o 

magmugna og usa ka tradisyon nga motabang sa ilang mga pamilya nga mahinundum 
o magsaulog og usa ka linain nga panghitabo. Pipila ka mga pamilya nakahimo og 
maanindot nga butang nga tinahi sa kamot uban sa motto sa pamilya o paborito nga 
kasulatan nga gitahi niini; ang uban nagpahimutang og mga litrato sa pamilya sa usa ka 
linain nga paagi; ang uban naghimo og mga libreta uban sa mga litrato ug mga istorya 
gikan sa mga kinabuhi sa ilang mga apohan. Ang uban nakat-on mahitungod sa mga 
kaliwatan pinaagi sa pagsulti kanila mahitungod sa mga anibersaryo sa ilang adlawng 
natawhan. 

Panaghisgutan Tan-aw mgadto sa kasulatan diha sa pisara. 

• Unsa ang dagko nga mga butang nga lagmit mapahinabo uban sa yano nga mga 
kalihokan sa pamilya? (Paghiusa sa pamilya, mga tradisyon, mga proyekto sa pamilya, 
pagpalambo sa talento.) 

Panapos 
Kinutlo Ang Unang Kapangulohan naghatag kanato og pipila ka piho nga mga tambag 

mahitungod sa panahon nga atong gigugol isip mga pamilya: "Magpundok ang tanan 
kanunay, ug magpaambit og mga problema ug mga kalampusan niana nga adlaw. 
Planoha ang imong trabaho ug mga kalihokan nga magkauban aron ang matag tawo 
mahimong makahimo sa iyang bahin ug makatampo ngadto sa usa ka malipayon nga 
pamilya. Kami mosaad nga sa inyong pagbuhat niini ug samtang ang mga sakop sa 
pamilya kanunay nga mag-ampo og dungan, mga kanta nga mag-uban ug magbasa ug 
maghisgut sa mga kasulatan nga mag-uban ug magpaambit sa ilang mga pagpamatuod 
uban sa usag usa, ang gugma ug panag-uyon molambo diha sa inyong panimalay" 
(Personal Commitment [family home evening manwal, 1979-80], p. v). 
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Ipasabut og maayo ang saad sa Unang Kapangulohan nga ang "gugma ug panag-uyon" 
molambo sa ilang mga panimalay samtang sila motabang sa ilang mga pamilya nga 
adunay halandumon nga mga kalihokan nga magkauban. Ang matag batan-ong babaye 
makahimo og daghan aron pagtabang sa iyang pamilya nga mopaambit og makalingaw 
nga mga kalihokan. 

Paggamit sa Leksyon 

Hangyoa ang matag batan-ong babaye nga motabang unta niining semanaha sa mga 
piano sa pamilya alang sa mga kalihokan o sa pagsugyot og kalihokan alang sa iyang 
pamilya nga makaapil niini. 

Gisugyot nga Kalihokan 

Usa ka kalihokan mahimong maplano sulod sa semana aron ang matag batan-ong 
babaye makahimo og usa ka sako nga makalingaw sa pamilya alang sa ilang mga 
pamilya. 
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Leksyon 

10 Mga Relasyon sa Kabanay 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye maninguha sa paglig-on sa relasyon uban sa kabanay. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og kopya sa pangutana "Kinsa Ako?" alang sa matag batan-ong babaye. 
Panghatag og mga lapis. 

2. Ipakita ang mga litrato sa kabanay nga nakig-uban sa tanan. 

3. Pagtudlo og duha ka mga sakop sa klase nga mag-andam nga mopakigbahin og mga 
paagi nga ang ilang pamilya mapalig-on sa ilang relasyon uban sa kabanay. 

4. Pagtudlo og duha ka mga sakop sa klase sa sa pag-asoy og mubo sa mga istorya nila 
ni Ruth ug ni Naomi (tan-awa sa Ruth 1 -4) ug Moises ug Jethro (tan-awa sa Exodus 
18:7-27). 

5. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, mga 
kasulatan o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Handout Hangyoa ang matag batan-ong babaye sa pagkompleto sa pangutana nga "Kinsa Ako?" 

Kinsa Ako? 

Sulati ang mga blangko nga imong magamit og daghang ngalan kutob sa imong 
mahimo. 

Ako anak nga babaye sa 

Ako igsoong babaye ni 

Ako bayaw nga babaye ni 

Ako apo nga babaye ni 

Ako pag-umangkon nga babaye ni 

Ako ig-agaw ni 

Ako iyaan ni 
Ipasabut nga ang mga pamilya sa sukaranan naglangkob sa mga ginikanan ug sa ilang 
mga anak apan ang mga pamilya naglakip usab sa ubang mga sakop sama sa mga 
apohan, mga iyaan, mga uyoan, mga ig-agaw, mga kapikas sa igsoong lalaki ug mga 
babaye, mga pag-umangkon. Kining ubang mga paryente gitawag og kabanay nga mga 
sakop sa pamilya ug makapalambo kaayo sa atong kaugalingong mga sakop sa pamilya. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pag-ihap kon pila ka buok ang ilang nasulat nga 
kabanay. Itudlo nga kadaghanan sa mga tawo adunay daghang kabanay diin sila 
makaugmad og malungtaron nga mga relasyon. 

Kita Kinahanglan nga Molig-on sa mga Relasyon uban sa Kabanay 

Presentasyon sa Ang mga kasulatan naghatag kanato og mga ehemplo sa unsa nga paagi ang kabanay 
magtutudlo nakahimo og lig-on nga mga relasyon ug nagpakita og dakong gugma ug kabalaka 

alang sa usag usa. Usa ka ehemplo mao si Joseph kinsa gibaligya ngadto sa Ehipto sa 
iyang mga igsoong lalaki. Si Joseph nahimong magmamando sa Ehipto, ug ang iyang 
mga igsoong lalaki, nga miluib kaniya, miabut sa iyang atubangan nangayo og tabang. 
Sila wala mahibalo nga siya mao ang igsoong lalaki nga ilang gibaligya sa daghang mga 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 
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tuig na nga milabay. Kini sayon ra gyud unta kaayo ni Joseph sa pagpanimalus, apan 
hinoon siya misaad nga motabang dili lamang kanila, apan usab sa ilang mga asawa, 
mga anak, ug ang tanan nga pamilya sa iyang amahan. (tanang Genesis 45; 47:11-12.) 
Siya nahimong dako nga panalangin ngadto sa iyang tanang pamilya. 

Presentasyon sa mga Hangyoa ang gitudlo nga batan-ong mga babaye sa pag-asoy sa mga istorya nila ni Ruth 
sakop sa klase ug Naomi (tan-awa sa Ruth 1-4), ug Moises ug Jethro (tan-awa sa Exodus 18:7-27). 

• Unsa ang atong makat-onan gikan niini nga mga tawo kabahin kon unsa ang gusto sa 
Ginoo sa atong pakigrelasyon sa kabanay? 

Kinutlo Ipasabut nga kita gitambagan mining ulahing mga adlaw sa pag-ugmad og suod nga 
mga relasyon uban sa atong mga kabanay. Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: 
"Kita kinahanglan nga moawhag sa atong mga anak nga makaila sa ilang mga 
kaparyentehan. Kita kinahanglan nga maghisgot kanila, mohimo og paningkamot nga 
mosulat kanila, mobisita kanila, moapil sa mga kapunongan sa pamilya, ubp." (sa 
Conference Report, Okt. 1974, p. 161; o Ensign, Nob. 1974, p. 112). 

Panaghisgutan • Ngano sa imong hunahuna nga kini mahinungdanon nga kita makaila sa atong mga 
kaparyentehan? 
Ipasabut og maayo ang mosunod nga mga punto: (1) Ang gugma sa atong kabanay 
makahimo kanato nga mobati og seguridad ug maghatag kanato og pagbati nga 
nahisakop. (2) Kita adunay kaakohan sa pagtabang sa atong kabanay ug kinahanglan 
nga masayud sa ilang mga panginahanglan aron kita makatabang kon gikinahanglan. 
(3) Kita mas maayo nga makasiksik sa kasaysayan sa pamilya ug mohatag sa mga 
ngalan sa ubang mga sakop sa pamilya alang sa buhat sa templo kon kita nagbuhat isip 
kabanay. 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Presentasyon sa mga 
sakop sa klase 
Panaghisgutan 

Mga istorya 

Makalig-on Kita Niini nga Relasyon sa Daghang mga Paagi 

Ipasabut nga kini sayon ra kaayo pagsulti nga kita bise kaayo, layo kaayo, o usab dili 
interesado sa paglig-on sa atong relasyon uban sa kabanay. Apan kon hatagan og gamay 
nga pagkamamugnaon ug panahon, kita makahimo sa mga butang uban sa kabanay nga 
mahimong pipila sa atong mga labing pinili nga mga handumanan. 

Hangyoa ang duha ka gitudlo nga batan-ong mga babaye sa pagpaambit diha sa klase 
sa mga paagi diin ang ilang mga pamilya naglig-on sa mga relasyon uban sa kabanay. 

• Unsa ang ubang mga paagi nga kita makalig-on niini nga relasyon? 
Mga tubag mahimong maglakip sa mga rennion sa pamilya; mga nezvsletter sa pamilya; 
magtambayayong nga magbuhat diha sa family history; pag-ugmad o pag-apil sa mga 
kapunongan sa pamilya; pagdapit sa kabanay sa panahon sa mga adlwang natawhan, 
mga bunyag, ug mga kasal; magtambayayong nga magbuhat aron pag-alagad sa sakop 
sa pamilya; motabang sa mga sakop sa pamilya sa mga panahon sa kalit nga hitabo og 
mga krisis. 
Ipasabut nga usa ka paagi sa paglig-on sa relasyon sa kabanay sa pamilya mao ang 
pagplano og makalingaw o mga kalingawan nga mahimo sa mga sakop sa pamilya nga 
magkapundok. Ang maong kalihokan maglakip sa mga piknik, mga pagsaulog sa 
adlwang natawhan, pagbakasyon nga mag-uban, o mga pagbisita lamang sa laing 
panimalay. 
• Unsa ang mga kalihokan nga nakalingaw nimo uban sa imong kabanay. 

Laing paagi sa paglig-on sa relasyon sa kabanay mao ang pinaagi sa pagsinulatay 
sumala sa gipakita niini nga istorya mahitungod sa usa ka batan-ong babaye ug sa iyang 
lola. 
Si Nancy buot nga mohatag sa iyang lola og usa ka butang nga espesyal alang sa iyang 
adlawng natawhan. Si Nancy nagpuyo nga duol sa iyang lola hangtud sa iyang 
katapusang tuig sa high school, apan ang iyang pamilya mibalhin sa layo. Karon si 
Nancy dili na kaayo makakita sa iyang lola kaysa una. Si Nancy nakahukom sa pagsulat 
sa iyang lola diin iyang gitala ang tanang espesyal nga mga handumanan nga ilang 
giambitan. Siya mipahayag sa iyang gugma, pagtamud ug nagpasalamat. Ang iyang lola 
naghinamhinam pag-ayo nga siya nakahilak sa kalipay. Sukad niadto siya misulti ni 
Nancy sa daghang mga higayon kon unsa ka makahuluganon alang kaniya ang sulat. 
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Siya mibasa ug mibasa pag-usab ug gani mipadala og mga kopya niini ngadto sa pipila 
ka mga sakop sa pamilya. 

Panaghisgutan • Ngano sa inyong hunahuna nga ang apohang babaye mitubag sama sa iyang gibuhat? 
Unsa ang inyong mamugna niining matang sa pagkasuod diha sa inyong mga apohan 
ug ubang mga sakop sa pamilya? 

Relasyon sa mga Kabanay Makahatag og mga Panalangin 

Ipasabut nga hapit ang tanan kinsa nahilayo sa panimalay, pamilya, ug mga paryente 
sulod sa dugay na nga panahon sa dili madugay makaamgo sa daghang mga kaayohan 
sa lig-on nga relasyon sa pamilya. Sayon ra hinoon, nga ibalilwala, kini nga mga 
kaayohan kon sila anaa ra kanunay sa atoa. 

Ang uban sa batan-ong mga babaye diha sa klase mahimong mobiya sa panimalay sa 
sunod nga pipila ka mga tuig aron moeskwela o motrabaho. Pangutan-a ang mga sakop 
sa klase sa paghanduraw nga siya mibiya sa panimalay ug nga dili na duol ni bisan 
kinsa sa kabanay. Hangyoa sila sa paghingalan og pipila ka mga butang nga tingali ilang 
kamingawan pag-ayo kalabut sa pagkasuod niining mga sakop sa pamilya. (Ang uban 
sa ilang mga tubag mahimong maglakip sa mga panihapon sa pamilya, usa ka suod nga 
higala sa usa ka ig-agaw, pagkugos og bag-ong natawo nga pag-umangkon, o makigsulti 
sa usa ka paborito nga iyaan, mosakay sa mga kabayo sa uyoan, magtan-aw sa tam-is 
nga pahiyom ni lola ug mokaon sa iyang laming niluto, ug mga dula, mga piging, ug 
mga pagsaulog nga giambitan sa tanan.) 

Ipasabut nga bisan kon kita nagpuyo nga duol sa mga kabanay o nagpuyo nga layo 
kanila, kita kinahanglan nga mohatag og bili ug moamuma sa daghang mga panalangin 
nga ilang gidala ngari sa atong mga kinabuhi. 

Si Elder Vaughn J. Featherstone misulti kon giunsa sa mama sa iyang lola sa paghimo og 
dakong impluwensya sa iyang iyaan: 

"Ako adunay matahum nga iyaan nga si Tiya Beryl Hollindrake. Siya misulti kanako nga 
samtang siya tulo o upat pa lamang ang panuigon ang mama sa akong lola, ang iyang Lola 
Featherstone, mosabak ug mosulti kaniya kalabut sa Manluluwas, ang tanang maanindot 
nga mga istorya. Dayon siya mohinumdum giunsa sa mama sa akong lola pagsulti bahin 
sa mga pagsulay sa Manluluwas ug giunsa nila siya pagbunal ug pagtunglo kaniya ug 
pagluwa kaniya-giunsa nila siya pagguyod ug pagpugos kaniya ngadto sa krus ug 
midukduk og dagko nga mga lansang ngadto sa iyang mga kamot sa tampalasang paagi. 
Siya miingon, 'Samtang ang akong lola mosulti nako niini nga mga istorya, ang mga luha 
modagayday sa iyang mga aping. Ug siya moingon, 'Diha sa sabakan sa akong lola nga 
ako nakat-on sa paghigugma sa Manluluwas sa akong tibuok kasingkasing ug kalag'" (sa 
Conference Report, Okt. 1974, p. 39; o Ensign, Nob. 1974, p. 30). 

• Aduna bay kabanay nga milig-on sa imong pagpamatuod sa ebanghelyo? Sa 
unsang paagi? 

Panapos 
Pahinumdumi ang batan-ong mga babaye nga ang mga kabanay sa tinuoray usa ka 
panalangin ngadto kanila. Sila kinahanglan nga mosunod sa tambag nga gihatag sa 
ilang mga pangulo ug mogahin og panahon sa paghimo og paningkamot sa paglig-on 
niini nga pakigrelasyon. Ang mga pakigrelasyon mopabuhong sa inyong mga kinabuhi 
ug mahimong usa kahupayan ug kalig-on nga ilang mapaabut. 

Paggamit sa Leksyon 
Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpili og usa ka kabanay nga sila buot nga 
mahimong suod ug mogamit sa usa sa mga paagi nga gihisgutan diha sa leksyon aron 
paglig-on nianang pakigrelasyon. 
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Leksyon 

10 Ang mga Panalangin sa Priesthood 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye labaw nga makasabut mahitungod sa priesthood ug 
sa mga panalangin nga moabut pinaagi sa gahum sa priesthood. 

PAGPANGANDAM 1. Litrato 8, Giandam nga Lamesa sa Sakrament; hulagway 9, Batan-ong Babaye nga 
Gibunyagan; litrato 10, Babaye nga Gikumpirmahan. Ang tanan anaa sa likod sa 
manwal. 

2. Paghimo og usa ka poster sa kapunongan sa priesthood nga gipakita diha sa leksyon. 

3. Uban sa pagtugot sa inyong pangulo sa priesthood, hangyoa ang amahan sa usa sa mga 
sakop sa klase o laing naghupot sa Melchizedek Priesthood, aron paghisgut og pipila 
ka mga paagi diin siya migamit sa iyang priesthood aron pagpanalangin sa uban. 

4. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

5. Kon kini anaa sa inyong dapit, pag-andam sa pagpasalida sa "'Ang mga Panalangin sa 
Priesthood," sa Family Home Evening Video Supplement 2 (53277). 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Kinutlo 

Panaghisgutan 
ganamit ang 
kasulatan 

Pasiuna 

• Unsa man ang priesthood? 

Basaha ang mosunod nga kinutlo o iminubo ang impormasyon sa imong kaugalingong 
nga pulong: 

"Ang priesthood mao ang gahum ug pagtugot sa Dios. Kini anaa uban Kaniya sa 
sinugdanan ug mopadayon sa pagkaanaa hangtud sa tanang kahangturan (tan-awa sa 
D&P 84:17). Pinaagi niini Siya momugna, mopaluyo, modumala, motubos, ug 
mohimaya. 

"Ang Dios naghatag og gahum sa priesthood ngadto sa takus nga lalaki nga mga 
miyembro sa Simbahan, kinsa modawat niini pinaagi sa panagna ug sa pagpandong sa 
mga kamot pinaagi sa Iyang gitugotan nga mga sulugoon (tan-awa sa Mga Artikulo sa 
Hugot nga Pagtuo 1:5; Mga Hebreohanon 5:1,4). Ang priesthood mohimo sa mga mortal 
sa paglihok sa ngalan sa Dios alang sa kaluwasan sa tawhanong pamilya. Pinaagi niini 
sila mahimong pagatugotan sa pagsangyaw sa ebanghelyo, mangalagad sa mga 
ordinansa sa kaluwasan, ug modumala sa gingharian sa Dios sa yuta" (Melchizedek 
Priesthood Leadership Handbook, p. 1). 

Kita Adunay Duha ka mga Priesthood: Aaronic ug Melchizedek 

• Unsa ang mga ngalan sa duha ka mga priesthood sa Simbahan? 

• Unsa ang pipila ka mga kalainan tali niini? 

Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 107:1, 6-8. 

• Unsa ang mga buhatan sa Aaronic Priesthood? 

Ipasabut nga ang mga katungdanan sa Aaronic nga Priesthood mao ang deacon, 
magtutudlo, pari, ug bishop. Bisan pa niana, ang mga obispo gipili gikan sa 
Melchizedek nga Priesthood tungod kay kadto kinsa naghupot sa Melchizedek nga 
Priesthood adunay pagtugot sa paglihok sa tanang mga katungdanan sa mas ubos nga 
priesthood (tan-awa sa D&P 68:14-15; 107:14-17). 
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• Unsa ang pipila ka mga kaakohan sa mga naghupot sa Aaronic Priesthood ? 
Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad seksyon 13. 

Ipasabut nga ang mga naghupot sa Aaronic Priesthood maoy mopaambit sa Sakrament, 
mokolekta sa mga halad sa puasa, ug motabang sa bishop sa pagtan-aw sa mga 
miyembro sa ward. Kadto nga mga pari makapanalangin sa Sakrament ug mobunyag 
sa bag-ong mga miyembro. 

• Unsa ang mga katungdanan sa Melchizedek Priesthood? 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang mga katungdanan sa Melchizedek Priesthood mao ang elder, high 
magtutudlo priest, patriyarka, Seventy, ug Apostol. Kadto nga naghupot niini nga priesthood 

adunay gahum sa pagpangalagad sa espirituhanon nga mga panalangin sa Simbahan 
(tan-awa sa D&P 107:18). Kon magtrabaho ubos sa direksyon sa tigdumalang 
kadagkoan, sila mahimong mobunyag, mohatag sa gasa sa Espiritu Santo, mo-orden sa 
mga lalaki ngadto sa mga katungdanan sa priesthood, mopahigayon sa sealing nga mga 
ordinansa sa templo. Sila usab mahimong mangalagad sa mga masakiton ug 
mopahigayon sa ubang mga ordinansa. Sila makapahigayon sa tanang mga buluhaton 
sa Aaronic Priesthood. 

Kadtong mga lalaki kinsa angayan nga modawat sa Melchizedek Priesthood modala sa 
ilang mga kaugalingon sa usa ka balaan nga obligasyon, diin gitawag nga ang panumpa 
ug pakigsaad sa priesthood. 

Panaghisgutan Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 84:33-44 ug hisguti 
ginamit ang pisara ang tudling. Ibutang ang mosunod nga impormasyon diha sa pisara. 

Panumpa ug Pakigsaad sa Priesthood 

Ang Dios Nagsaad sa mga Naghupot sa Priesthood 

1. Sila pagabalaanon pinaagi sa Espiritu 

2. Ang ilang mga lawas pagabag-ohon 

3. Sila mahimong pinili nga mga sumusunod sa Dios 

4. Sila makadawat sa Amahan ug sa Anak 

5. Sila makadawat sa tanan nga ang Amahan aduna ug mahimong 
mga dios 

Ang mga Naghupot sa Priesthood Nagsaad sa Dios 

Sa pagdawat sa priesthood ug pagpalambo niini. 

• Unsa ang gisaad sa naghupot sa priesthood ngadto sa Ginoo? 
• Unsa ang gisaad sa Ginoo sa naghupot sa priesthood kinsa mopasidungog sa 
panumpa ug pakigsaad sa priesthood? 

• Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut sa Ginoo sa dihang siya misaad sa matinud-
anon "ang tanan nga ang akong Amahan aduna"? (Siya nagsaad sa mahangturong 
kinabuhi.) 

Mahinungdanon nga mga Panalangin Moabut sa mga Lalaki ug mga Babaye pinaagi 
sa Priesthood 

Panaghisgutan Ipasabut nga ang naghupot sa priesthood makahatag og mahinungdanon nga mga 
panalangin sa uban kon sila mopasidungog sa ilang mga pakigsaad sa priesthood. 

Pisara ug mga litrato Hangyoa ang klase sa paghunahuna sa pangutana: Unsa nga mga panalangin sa 
priesthood ang maanaa sa matag babaye sa Simbahan? Ipakita ang mga litrato sa mga 
ordinansa sa priesthood ingon nga angay sa panahon sa panaghisgutan. 
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Isulat ang mga ideya sa batan-ong mga babaye diha sa pisara. Siguroha nga ang tanan 
adunay kahigayonan sa pagtampo. Ang mga tubag mahimong maglakip sa mosunod: 
bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, pagkumpirma ug pagdawat sa gasa sa 
Espiritu Santo, ang sakrament, ang tuga sa templo, kaminyoon sa templo, mga 
ordinansa sa templo alang sa mga patay, usa ka pagngalan sa batang masuso ug 
panalangin, panalangin sa amahan, pagpangalagad alang sa mga sakit, patriyarkal nga 
mga panalangin, igahin alang sa pag-alagad sa Simbahan, pagdawat sa mga magtutudlo 
sa panimalay, personal nga mga interbyu sa mga sakop sa bishopric. 

Tabangi ang batan-ong mga babaye nga makakita nga daghan sa labing bililhon nga 
mga panalangin sa atong mga kinabuhi moabut pinaagi sa priesthood. 

Poster Ipakita ang poster sa kapunongan sa priesthood. Ipasabut nga ang mga seksyon sa 
kapunongan nagpaila sa mga agianan diin ang atong Langitnong Amahan maghatag og 
mga panalangin sa priesthood ngadto sa mga miyembro sa Simbahan. 

Ang Langitnong Amahan naghatag sa iyang mga panalangin ngadto sa tanan 

Ipasabut nga ang mga panalangin sa priesthood mahatag sa tanang babaye diha sa 
Simbahan, bisan kon anaa o walay naghupot sa priesthood sa iyang panimalay. Matag 
panalangin nga gihisgutan niini nga leksyon anaa pinaagi sa mga naghupot sa 
priesthood nga gilista sa kapunongan sa priesthood. 

Istorya Iasoy ang mosunod nga istorya sa usa ka batan-ong babaye kinsa nakadawat og dako 
nga mga panalangin pinaagi sa gahum sa priesthood. 
Si Jane Snyder Richards natawo niadtong 1823 sa Tinipong Bansa. Ang iyang igsoong 
lalaki nga si Robert dinha dihang hapit na siya mamatay, mibasa sa Bag-ong Tugon 
kalabut sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod ug nag-ampo nga mahibalo kinsa ang angay 
nga mopahigayon niini nga ordinansa. Siya sa piho nakadungog sa ngalan "John E. 
Page" nga gisulti sa iyang hunahuna. Sa ulahi lamang siya nakadiskobre nga si John E. 
Page usa ka misyonaryo gikan sa Simbahan kinsa miabut aron pagsangyaw niana nga 
dapit. Human sa paghangyo og bunyag ug pagdawat sa panalangin sa priesthood gikan 
ni Elder Page, si Robert naulian sa maayong panglawas ug mipadayon aron pagbunyag 
sa gatusan ka mga tawo. 

Nianang higayona nga si Jane napulog unom na ang edad, kadaghanan sa iyang 
pamilya nabunyagan na apan si Jane wala pa. Siya grabeng nasakit, ug walay doktor 
nga makaayo niya. Si Robert mipauli gikan sa iyang misyonaryo nga buhat aron 
pagbisita kaniya. Sa mga pulong ni Jane: 

"Sa dihang siya mipauli ug nakakita kanako nga hilabihan ka masakiton, siya mibati og 
hilabihang kahingawa ug mipuasa ug miampo alang kanako . . . walay tubig o pagkaon 
sulod sa tulo o upat ka mga adlaw. . . . Siya misulod sa akong lawak ug mipahimutang 
sa iyang nawong tupad sa akoa diha sa unlan, miingon, 'O, sis, ako nangandoy nga 
ikaw mabunyagan.' 
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"Pagkasunod buntag . . . ako naparalisis ug himatyon na. Ako dili makasulti ni 
makalihok, bisan ako makasabut sa tanan ug moyango sa akong ulo. Ang akong igsoong 
lalaki naghilak tupad nako ug usab miingon nga siya nangandoy nga ako mabunyagan. 
Dayon siya mihangyo kon siya mahimo ba nga mangalagad og lana ug moampo alang 
kanako. . . . Samtang siya nag-ampo ang kahayag miabut sa akong hunahuna, ug ako 
nakakita ingon ka tin-aw nga daw adunay basahon nga giablihan sa akong atubangan 
uban niini gisulat ang akong panginahanglan sa bunyag. Kon si Kristo kinsa walay sala 
nagkinahanglan nga pagabunyagan, ako ba mopataas sa akong kaugalingon nga mas 
maayo pa kay Kaniya? 

"Nianang higayona, ang tanang sakit mibiya kanako. Ang paralisis nawala. Ako naluya 
lang. Samtang ang akong igsoong lalaki mibarug gikan sa iyang pagluhod, ako . . . 
nagpakilooy alang sa bunyag. Siya mitutol kay kini tungatunga na sa tingtugnaw ug 
ang ice kinahanglan pagadugmokon ug ang pagpabantang malagmit makamatay. Apan 
wala ako mahadlok sa kamatayon—kinahanglan lang ako magpabunyag.. 

"Agi og sangputanan sa akong pagpamugos ako gidala sa lawa sa sunod adlaw diin ang 
ice gidugmok nga daw usa ka pie ang gibag-on. Ang mga tawo nga nagpundok daghan 
kaayo. Ang uban miingon nga ang akong igsoong lalaki pagadakpon kon siya mounlod 
kanako diha sa kuyaw nga sitwasyon. Bisan pa niana kini nahuman ra, ug ako naayo 
sukad niadtong higayona . . . Akong gisultihan [ang mga tawo] nga ang tanan akong 
kaugalingong kabubut-on, nga ako wala pugsa sa paghimo ni ini , . . . ug nga sila dili 
gayud mopasakit sa akong igsoong lalaki tungod kay siya nagbuhat sa buluhaton sa Dios 
ug ang Dios mosilot kanila kon sila manghilabot. "Si Robert wala dakpa, ug si Jane, kinsa 
wala mag-antus gikan sa pagpabantang, sa milagroso nga paagi naayo. (Autobiographical 
sketch of Jane Snyder Richards, in LDS Historical Department, pp. 1-7.) 

• Sa unsang paagi nga ang priesthood mipanalangin ni Jane? (Ang iyang igsoong lalaki 
nangalagad kaniya sa dihang siya nasakit. Siya mibunyag kaniya, ug siya naayo ug 
nakadawat og usa ka pagpamatuod sa ebanghelyo.) 

• Unsa ang nakapadani kanimo bahin ni Jane? Unsa ang imong nakat-onan gikan sa 
iyang kinabuhi? 

Mga kinutlo Imubo pinaagi sa pagbasa sa mosunod nga mga kinutlo: 

"Ang priesthood alang sa pagpanalangin sa tanan—mga lalaki, mga babaye, ug mga 
anak. Pinaagi sa priesthood kita makadawat ug mangalagad sa mga ordinansa sa 
ebanghelyo, diin maglakip sa bunyag, pagkumpirma, sa sakrament, ang tanang mga 
ordinansa sa templo, lakip ang sealing alang sa karon ug sa tanang kahangturan, ug 
buluhaton alang sa mga patay. Pinaagi sa gahum sa priesthood ang masakiton maayo, 
ang pungkol makalakaw, ang buta makakita, ug ang bungol makadungong, sumala sa 
ilang hugot nga pagtuo ug sa kabubut-on sa atong Amahan sa langit. Ang mga 
panalangin sa priesthood mohupay niadtong kinsa nagbangutan, ug mohatag og tabang 
sa natakbuyan" (N. Eldon Tanner, "The Priesthood of God," Ensign, Hun 1973, p. 6). 

"Ang batan-ong mga babaye, ingon man sa batan-ong mga lalaki, adunay katarungan 
nga malipay sa pagpahiuli sa [priesthood]. Kita malipay . . . tungod kay ang priesthood 
gipahiuli aron pagpanalangin sa tibuok tawhanong pamilya. Ang gahum sa priesthood, 
kon gigamit sa pagkamatarung, mohiusa sa katawhan, mga anak ug mga pamilya. 
Kitang tanan adunay rason nga magmalipayon. Ang pagkahiusa sa pagkamatarung 
mao mismo ang sentro sa piano sa atong Langitnong Amahan alang sa iyang mga anak. 
Kini mao ang mahimayaong piano diin kitang tanan adunay parte" (Ardeth G. Kapp, 
"Together in Righteousness," Nezv Era, Hun 1986, p. 20). 

Presentasyon sa bisita Hangyoa ang gitudlo nga amahan sa paghisgut og pipila ka mga paagi nga iyang 
gigamit ang iyang priesthood aron pagpanalangin niadtong kinsa anaa sa iyang palibot. 

Panaghisgutan • Sa unsang paagi nga ang usa ka babaye nga mahimong maayo pa nga makadawat sa 
mga panalangin sa priesthood? 

Ipasabut og maayo nga kon kita magpuyo nga takus, kita makadawat og maanidot nga 
mga panalangin pinaagi sa priesthood. 
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Panapos 

Pagpamatuod Paghatag sa imong pagpamatuod mahitungod sa mga panalangin nga ang priesthood 
makadala sa atong mga kinabuhi. Ipasabut og maayo nga tungod kay ang gahum ug 
mga panalangin sa priesthood mahinungdanon kaayo sa atong mga kinabuhi, ang 
matag batan-ong babaye adunay kaakohan sa pagsabut sa priesthood ug mag-awhag sa 
tanang batang-ong mga lalaki sa pagbuhat sa ilang balaang mga tawag. Kini 
mahinungdanon kaayo nga siya magpuyo nga takus sa iyang kaugalingon aron magpili 
og takus nga naghupot sa Melchizedek nga Priesthood alang sa usa ka bana. 
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TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makasabut sa unsang paagiha nga ang priesthood 
makapanalangin sa mga pamilya. 

PAGPANGANDAM 1. Panghatag og papel ug lapis sa matag batan-ong babaye. 

2. Pag-andam og kopya sa handout "Mga Kaakohan sa usa ka Amahan" alang sa matag 
batan-ong babaye. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

Pahinumdom: Pipila sa batan-ong mga babaye sa imong klase mahimong sa karon 
walay naghupot sa priesthood sa ilang panimalay. Pagmabination sa mga pagbati niini 
nga batan-ong mga babaye aron sila dili sila mawad-an og kadasig niini nga leksyon. 
Ang batan-ong mga babaye kinahanglan morespeto sa ilang mga amahan bisan og sila 
naghupot sa priesthood o wala. Ang mga baruganan nga gitudlo niining leksyon 
mahimong magamit kon posible diha sa ilang mga panimalay karon ug kinahanglan 
makat-on sa paggamit sa ilang umaabut nga mga panimalay. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Mga kinutlo ug 
panaghisgutan 

Ang mga Naghupot sa Priesthood Kinahanglan Moagak sa Ilang mga Pamilya sa 
Pagkamatarung 
Basaha ug hisguti ang mosunod nga mga kinutlo: 

"Ang Dios mipadayag pinaagi sa iyang mga propeta nga ang mga lalaki kinahanglan 
makadawat sa priesthood, mahimong mga amahan, ug uban sa kalumo ug kadalisay, 
tiunay nga gugma sila moagak ug moamuma sa ilang mga pamilya sa pagkamatarung 
sama nga ang Manluluwas nangulo sa Simbahan (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 5:23). Sila 
gihatagan sa unang kaakohan alang sa temporal ug pisikal nga mga panginahanglan sa 
pamilya (tan-awa sa D&P 83:2)" (M. Russell Ballard, Ensign, Nob. 1993, p. 90). 

"Walay mas taas pa nga pagtugot sa mga matang nga may kalabutan sa kapunongan sa 
pamilya, ilabi na kon ang maong kapunongan gidumala sa usa nga naghupot sa mas 
taas nga priesthood kaysa niana nga amahan. Ang pagtugot gipasidunggan dugay na, 
ug taliwala sa mga tawo sa Dios sa tanang mga dispensasyon kini labing gitahud ug 
kadaghanan gipasabut og maayo pinaagi sa mga pagtulun-an sa mga propeta kinsa 
gidasig sa Dios. Ang patriyarkal nga tawag gikan sa balaan nga sinugdanan ug 
magpadayon sa tibuok panahon ug sa kahangturan" (Joseph F. Smith, "The Rights of 
Fatherhood," Juvenile Instructor, 1 Mar. 1902, p. 146). 

• Unsa ang mga kaakohan nga gihatag sa Dios ngadto sa mga amahan? 

• Sa unsang mga paagi nga ang matarung nga naghupot sa priesthood mopanalangin sa 
ilang mga pamilya? 

Ipasabut nga ang Ginoo mihatag sa mga amahan sa kaakohan sa pag-agak sa ilang mga 
pamilya diha sa pagkamatarung ginamit ang gahum sa priesthood. Kini nga pagkapangulo 
makahatag og mahinungdanon nga mga panalangin sa mga pamilya. Kon walay amahan 
sa panimalay o kon ang amahan wala maghupot sa priesthood, ang pamilya mahimong 
makadawat sa mga panalangin sa priesthood pinaagi sa takus nga mga paryente, sa bishop 
o sa branch president, ang mga lider sa korum, ug sa mga home teacher niana nga pamilya. 
Ang mga panalangin sa priesthood alang sa tanang mga miyembro sa Simbahan. 
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Panaghisgutan Ipasabut nga ang Ginoo mihatag sa mga lider sa priesthood og mga tamdanan kon 
ginamit ang kasulatan unsaon sa nila pag-agak sa ilang mga pamilya. Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang 

Doktrina ug mga Pakigsaad 121:41—45. 

• Unsa ang mga hiyas sa pagpangulo nga mga hiyas ang ipalambo sa mga naghupot sa 
priesthood? 

Ikaw mahimong molista niini sa pisara, lakip ang pagdani, sa pagkamainantuson, sa 
kalumo, sa kaaghup, sa tiunay nga paghigugma, pagkamabination, putli nga kahibalo, 
pagpanton kon gidasig sa Espritu Santo, ug dayon mopakita og dugang nga 
paghigugma, gugma nga putli, ug mahiyasong mga hunahuna. Ribyuha ang mga 
kahulugan sa pipila niini nga mga pulong uban sa batan-ong mga babaye aron 
pagseguro nga sila makasabut niini. 

• Unsa ang imong bation kon giagak sa usa ka tawo kinsa anaa niini nga mga hiyas? 

Panaghisgutan 

Mga handout 

Mga pagtuon sa 
sitwasyon 

Ang mga Amahan Adunay Daghang mga Kaakohan 

Ipasabut nga ang mga amahan adunay daghang mahinungdanon nga mga kaakohan 
samtang sila naninguha sa pag-agak sa ilang mga pamilya sa pagkamatarung. Hangyoa 
ang klase sa paghingalan og pipila ka mga kaakohan nga anaa sa mga amahan. 

Iapud-apod ang mga handout nga imong giandam. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa 
pagbasa sa matag pamahayag ug hisguti kini. Ipasabut nga ang lista mao ang sumbanan 
nga himoon sa tanang takus nga mga amahan. Sa imong panaghisgutan, ipasabut nga 
ang batan-ong mga babaye kinahanglan nga motabang sa ilang mga amahan samtang 
sila naninguha sa pagkab-ot mining takus nga mga tumong. 

Mga Kaakohan sa usa ka Amahan 

1. Ang mga amahan kinahanglan mao ang mga pangulo sa ilang mga panimalay sa 
paagi nga ang Ginoo mitudlo (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121:41-45). 

2. Ang mga amahan adunay kaakohan sa paghatag ug pagpanalipod sa pisikal nga 
paagi ilang mga pamilya (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 83:2, 4-5). 

3. Ang mga amahan maghigugma sa ilang mga anak ug magtudlo kanila sa ebanghelyo 
(tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 68:25-28). 

4. Ang mga amahan kinsa naghupot sa priesthood adunay katungod ug kaakohan sa— 

• Paghatag og mga panalangin sa paghupay sa ilang asawa ug mga anak. 

• Pagpangalagad sa masakiton sa ilang mga pamilya. 

• Pagdawat og kadasig ug pagpadayag alang sa ilang mga pamilya. 

• Paghatag og ngalan ug pagpalangin, pagbunyag, pagkumpirma, ug pag-orden sa 
ilang mga anak, ubos sa direksyon sa obispo. 

5. Ang mga amahan moawhag og takus nga mga sakop sa pamilya sa pag-alagad isip 
mga misyonaryo ug modawat sa mga panalangin sa templo. 

6. Ang mga amahan mohupot sa mga sugo ug mohatag og maayong mga ehemplo alang 
sa ilang mga anak. 

7. Ang mga amahan takus nga mga kauban sa ilang asawa. 

8. Ang mga amahan makigtambag kanunay uban sa ilang mga pamilya ug magpabilin 
og maayong komunikasyon uban sa mga sakop sa pamilya. 

Patipigi kini nga lista sa batan-ong mga babaye. Samtang sila makig-datc ug mag-andam 
alang sa kaminyoon, sila mahimong motan-aw sa lista aron pagtimbangtimbang kon 
ang batan-ong lalaki mahimo bang maayong amahan. Ang batan-ong mga babaye 
kinahanglan nga mopasalig sa pagtabang sa batan-ong mga lalaki sa pagpalambo niini 
nga mga kinaiya. 

Basaha ang mosunod nga mga pagtuon sa sitwasyon ngadto sa klase. Pangayo og mga 
sugyot kalabut kon unsaon sa amahan nga makapanalangin ug makagiya sa iyang 
pamilya sa matag sitwasyon. Pagkahuman sa mga komentaryo sa klase sa matag 
pagtuon sa sitwasyon, basaha ang mga sugyot kon kini wala mahisguti. 
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Pagtuon sa Sitwasyon 1 

Ang pamilya nga Thomas adunay unom ka mga anak. Tulo kanila mga tin-edyer, ug ang 
uban ubos sa edad nga napulog duha. Ang kamagulangan nga babaye anaa sa soccer team, 
ug ang uban sa mga anak nahiapil usab sa mga kalihokan sa eskwelahan ug sa Simbahan. 
Sila adunay daghang mga higala ug malipayon diha sa ilang ward ug kasilinganan. Si 
Brother Thomas gitanyagan og mas maayo nga trabaho sa laing dapit sa nasud. Naglisud 
ang pamilya sa paghukom unsa ang buhaton. Unsaon ni Brother Thomas paggamit sa 
iyang priesthood aron pagtabang sa paghimo og husto nga desisyon? 

Mga sugyot: Si Brother Thomas mahimong motawag og council meeting diin ang tanang 
sakop sa pamilya adunay kahigayonan sa pagpahayag sa ilang mga pagbati. Siya 
mahimong mohangyo sa pamilya nga mag-uban ang tanan sa pagpusa ug pag-ampo ug 
mangayo og direksyon gikan sa Langitnong Amahan. Isip pangulo sa pamilya, ang 
amahan gitugyanan sa Ginoo sa pagdawat sa pagpadayag alang sa mga panginahanglan 
sa pamilya. Ang uban sa pamilya mahimong makigtambag uban kaniya, motanyag og 
mga sugyot ug mangayo og kumpirmasyon sa desisyon pinaagi sa Espritu Santo. 

Pagtuon sa Sitwasyon 2 

Si Susan napulog unom ka tuig ang edad nga batan-ong babaye kinsa adunay pipila ka 
bag-ong mga higala. Kini nga mga higala usahay motabako ug bag-ohay lang nangawat 
og sinina gikan sa duol nga tindahan. Ang amahan ug inahan ni Susan wala makaila sa 
iyang bag-ong mga higala, apan silang duha gibati nga adunay usa ka butang nga dili 
husto sa kinabuhi ni Susan. Unsaon sa iyang amahan paggamit sa iyang priesthood aron 
pagtabang ni Susan? 
Mga sugyot: Si Susan bulahan nang daan tungod kay ang iyang amahan ug inahan 
gidasig nga masayud nga siya nagkinahanglan sa ilang panabang. Ang mga ginikanan 
ni Susan mahimong makapakita sa ilang gugma alang kaniya sa daghang mga paagi ug 
himoon nga say on alang kaniya nga mosulti kanila. Ang iyang amahan mahimong 
mointerbyu ni Susan. Siya mahimong motanyag sa paghatag kaniya og linain nga 
panalangin alang sa kalig-on ug pag-ila sa pagpili og mga kauban ug paghimo og mga 
desisyon. 

Ang Batan-ong mga babaye Kinahanglan nga Mosuporta sa Ilang mga Amahan 

Panaghisgutan • Sa unsang mga paagi nga ikaw makatabang sa imong amahan sa pagtuman sa iyang 
ginamit ang pisara mga kaakohan sa priesthood? (Kon ang uban sa batan-ong mga babaye walay 

priesthood sa ilang mga panimalay, sila mahimong mosugyot og mga paagi nga sila 
makatabang sa ilang mga amahan o mga inahan nga mahimong maayong mga pangulo 
sa panimalay.) 
Ilista ang ilang mga tubag sa pisara. Ang mga tubag mahimong maglakip sa mosunod: 

• Respeto ug gugma sa akong amahan ug mosunod kaniya sa pagkamatarung. 

• Mangayo sa akong amahan og panalangin kon gikinahanglan, sama sa mga panahon 
sa sakit o kalisud. 
• Moawhag sa akong amahan ug igsoong mga lalaki sa pagtuman sa mga buluhaton sa 
priesthood, sama sa balaang mga tawag sa pagpangulo sa Simbahan, home teaching, ug 
pagtambong sa mga miting sa priesthood. 

• Mopakita og respeto alang sa tanang mga naghupot sa priesthood. 

Kalihokan sa Pagsulat Hatagi ang matag batan-ong babaye og papel ug lapis ug pasulata siya sa pipila ka mga 
butang nga buot niyang buhaton sa pagsuporta ug paglig-on sa mga naghupot sa 
priesthood sa iyang panimalay. 
Ang batan-ong babaye kinsa walay priesthood sa iyang panimalay mahimong makalista 
sa mga butang nga iyang buhaton aron pagsuporta sa pagpangulo sa iyang amahan ug 
inahan sa panimalay. Ang tanang batan-ong mga babaye kinahanglan mopasidungog ug 
mopaluyo sa ilang mga ginikanan, bisan kon ang priesthood wala sa ilang mga panimalay. 

Ipaambit sa batan-ong mga babaye ang pipila sa ilang mga ideya kon sila gusto. 
Ipasugyot usab sa mga sakop sa klase unsa ang ilang mabuhat nga ang ilang umaabut 
nga mga panimalay mahimong maagak sa priesthood. 
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Panapos 

Kasulatan 

Basaha ang Mga Taga-Efeso 6:1-4. Hisguti kon unsaon sa batan-ong mga babaye nga 
makagamit niini nga kasulatan sa ilang mga panimalay. Ipasabut nga ang Ginoo 
mahimuot kon kita mosunod ug mopasidungog sa atong mga amahan ug motabang 
kanila sa pagtuman sa ilang mga kaakohan sa priesthood. 

Gisugyot nga mga Kalihokan sa Klase 
Ang mosunod nga mga kalihokan mahimong magamit isip usa ka pag-follozv-up niini 
nga leksyon. 

1. Matag sakop sa klase mahimong makahimo og sulat sa pasalamat sa iyang amahan 
nga magpahayag og pagpasalamat sa pagpangulo sa priesthood ug mga panalangin. 

2. Ang batan-ong mga babaye mahimong magkapundok ug moorganisar og mga 
sertipiko nga nagpakita sa mga ordinansa sa priesthood nga ilang nadawat, sama sa 
paghatag og ngalan ug panalangin, bunyag, ug pagkumpirma. 
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Kita Adunay Talagsaon nga Kabilin 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makasabut nga siya kabahin sa usa ka talagsaon nga 
kabilin tungod kay siya namiyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahrng mga Adlaw. 

PAGPANGANDAM 1. Pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan: 2 Mga Taga-Tesalonica 2:2-3; Mateo 
24:11-12; Isaiah 24:5; 2 Timoteo 4:3-4; Amos 8:11-12. 

2. Kon anaa sa inyong dapit, pag-andam sa pagpasalida sa Ang Unang Panan-awon ug 
Pagpahiuli sa Priesthood gikan sa videocassette Moments from Church History (53145). 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa ang mga istorya, mga 
kasulatan o mga kinutlo nga imong gusto. 

Pahinumdom: Kini nga leksyon giandam aron pagtabang sa mga magtutudlo 
pagpahinumdum sa batan-ong mga tawo sa ilang halangdong panulundon isip mga 
miyembro sa Simbahan sa Ginoo sa yuta. Ang leksyon malagmit magkinahanglan og 
duha ka mga higayon sa pagtudlo. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kalihokan sa 
kasulatan 

Panaghisgutan 

Dihay Dakong Apostasiya 

Ipasabut nga si Jesukristo mitukod sa iyang Simbahan sa dihang siya nagpuyo dinhi sa 
yuta. Siya miorden og mga Apostoles ug ubang mga pangulo aron mangulo sa 
Simbahan human sa iyang kamatayon. Kini nga mga pangulo nagtudlo sa ebanghelyo sa 
tibuok kalibutan ug mitukod og daghang mga branch sa Simbahan. Bisan pa niana, 
pipila sa mga tawo nagsugod sa pag-usab sa pagtulun-an sa Manluluwas, ug daghang 
mga tawo ang nalingla. 

Isulat ang mosunod nga mga kasulatan sa pisara: 

2 Mga Taga-Tesalonica 2:2-3 

Mateo 24:11-12 

Isaiah 24:5 

2 Timoteo 4:3-4 

Amos 8:11-12 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpangita niini nga mga kasulatan ug ipabasa 
kini aron makat-onan unsa ang nahitabo sa Simbahan human sa kamatayon ni Jesus. 
Human sa pagtuon sa mga kasulatan, ang matag tawo kinahanglan mga makatubag 
niini nga mga pangutana: 

• Unsa ang nahitabo sa Simbahan nga gitukod ni Jesus sa dihang siya nagpuyo dinhi 
sa yuta? 

• Giunsa kini pagkahitabo? 

Ikaw mahimong mogamit sa pipila sa mosunod nga mga ideya sa inyong 
panaghisgutan: 

• Diha sa iyang sulat ngadto sa Mga Taga Tesalonica , unsa ang gisulti ni Pablo nga 
mahitabo sa Simbahan sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa Manluluwas? (Adunay 
pagbiya gikan sa kamatuoran tan-awa sa 2 Mga Taga-Tesalonica 2:2-3.) 
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• Sa Mateo gitala ang panagna sa Manluluwas kalabut kon unsa ang mahinabo sa dili 
pa siya mobalik sa yuta. Unsa ang usa sa mga butang nga gisulti ni Jesus nga mahitabo? 
(Mini nga mga propeta molingla sa daghan; tan-awa sa Mateo 24:11-12.) 

• Unsa ang gisulti ni Isaiah nga mahitabo sa mga ordinansa sa ebanghelyo? (Sila 
pagausbon, tan-awa sa Isaiah 24:5.) 

• Ngano man nga ang mga tawo mobiya gikan sa kamatuoran? (Sila mangita og mga 
magtutudlo kinsa mosulti kanila unsa ang ilang gusto nga paminawon, wala 
kinahanglana ang kamatuoran; tan-wa sa 2 Timoteo 4:3-4.) 

• Unsang matang sa kagutom ang gisulti ni Amos mga moabut? (Kagutom sa 
pagpaminaw sa mga pulong sa Dios; tan-awa sa Amos 8:11-12) 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Pagpasalida sa Video 

Asoy sa kasulatan 

Pagpamatuod 

Ang Ebanghelyo Gipahiuli sa Yuta 

Ipasabut nga kini nga pagbiya gikan sa kamatuoran mao ang gitawag nga Apostasiya. 
Human sa Apostasiya, ang tinuod nga Simbahan wala na sa yuta sulod sa daghang 
gatusan nga mga tuig. Dayon ang panahon miabut nga ang Ginoo mipahiuli sa iyang 
tinuod nga ebanghelyo uban sa tanang mga gahum ug mga panalangin pinaagi sa 
Propeta Joseph Smith. 

Ipasalida ang video nga giulohan og Ang Unang Panan-awon. 

Ribyuha uban sa batan-ong mga babaye ang asoy ni Joseph Smith sa iyang panan-awon 
nga gitala sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:7-26. Ikaw mahimog mopabasa kabahin sa 
asoy. Ikaw mahimong motudlo og batan-ong babaye sa pag-asoy sa istorya. 
Hatag sa imong pagpamatuod nga ang ebanghelyo gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith. 
Iasoy ang pipila ka kasinatian o pagbati nga nagtabang kanimo nga mahibalo sa 
kamatuoran. Pagdapit og mga sakop sa klase sa pagpaambit og mga kasinatian nga 
nakatabang kanila nga mahibalo nga ang tinuod nga ebanghelyo gipahiuli. 

(Ikaw mahimong motapos sa unang bahin sa leksyon dinhi.) 

Presentayon sa 
magtutudlo 

Kasulatan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kasulatan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Tungod kay ang Ebanghelyo Gipahiuli, Kita Adunay Mahinungdanon nga mga 
Panalangin 

Ipasabut nga daghang mahinungdanong mga butang nga nahitabo human sa unang 
panan-awon ni Joseph Smith. Usa niini mao ang pagpahiuli sa gahum sa priesthood. 
Ang Aaronic ug Melchizedek Priesthood gipahiuli sa yuta. 
Samtang si Joseph Smith ug Oliver Cowdery naghubad sa Basahon ni Mormon niadtong 
Mayo sa 1829, sila nakahukom sa pagpangutana sa Ginoo alang sa paggiya kalabut sa 
bunyag. Sila miadto sa kakahoyan aron mag-ampo ug samtang sila nag-ampo, si Juan 
Bautista nanaog gikan sa langit, ug mipandong sa iyang mga kamot ibabaw sa ilang 
mga ulo, ug miorden kanila ngadto sa Aaronic Priesthood. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagbasa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:69 aron 
pagkat-on unsa ang giingon ni Juan Bautista. Dayon ribyuha ang mga bersikulo 70-72. 

Ipasabut nga human dayon sa pagpahiuli sa Aaronic Priesthood, sila si Pedro, Santiago, 
ug Juan, tulo sa mga Apostoles sa Ginoo, mitugyan sa Melchizedek Priesthood diha ni 
Joseph Smith ug ni Oliver Cowdery. Kini nga priesthood naglakip sa Balaan nga 
Pagkaapostol, diin naghatag kanila sa pagtugot sa pag-organisar sa Simbahan. 

Niadtong 6 sa Abril 1830, si Joseph Smith ug ubang mga kalim-an nagtigum sa balay 
nga troso sa umahan ni Peter Whitmer, Sr., sa Lalawigan sa Seneca, New York. Didto sila 
miorganisar sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, 
Seksyon 21 sa Doktrina ug mga Pakigsaad nga gihatag sa panahon nga ang Simbahan 
giorganisar. 

Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 21:1-3. 

Ipasabut nga gikan niini nga organisasyon miabut ang talagsaon nga Simbahan nga 
atong nahibaloan karon. Ang Simbahan mihimo niini nga posible alang kanato nga 
mahibalo ug mosimba sa Ginoong Jesukristo. Kita makahimo sa pag-adto sa mga balay 
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tigumanan ug mga templo ug matudloan mahitungod sa pag-ula ni Jesukristo. Kita usab 
makaambit sa sakrament, diin nagpahinumdum kanato sa dakong sakripisyo nga 
gihimo ni Jesus. Kita makat-on sa mga sugo sa Dios, diin modala kanato sa kalipay niini 
nga kinabuhi ug sa sunod nga kinabuhi. Kita mahimong ma-sealed nga mag-uban ang 
tanan isip nga pamilya diha sa balaang mga templo. 

Pagpasalida sa Video Ipasalida ang video nga giulohan og Pagpahinli sa Priesthood. 

Kita Adunay Kabilin sa Hugot nga Pagtuo 

Presentasyon sa Ipasabut nga daghan sa mga tawo kinsa nagpamiyembro sa Simbahan sulod sa unang 
magtutudlo nga tuig human sa pagpahiuli mao ang mga tawo nga dako kaayo ang hugot nga 

pagtuo ug kaisog. Sila adunay daghang mga pagsulay, ilabi nga sa dihang sila giabog 
gikan sa ilang mga panimalay ug gipugos sa pagbiyahe sa liboan ka mga milya aron 
pagtukod og mga panimalay diha sa hilit nga Walog sa Salt Lake. Walay sapayan kon 
diin kita nagpuyo karon, sila nagbilin kanato og ehemplo nga sundon. 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya mahitungod sa batan-ong pioneer nga babaye: 

Si Mary Goble Pay, kinsa gitawag og Polly, napulog tulo ang edad sa dihang siya 
milabang sa mga patag sa Walog sa Salt Lake. Siya ug ang iyang pamilya nakabig 
didto sa Inglaterra. Sila adunay wagon ug duha ka parisan sa mga baka ug giingnan 
sa pagbiyahe uban sa usa sa mga handcart company. Sila nag-antus sa hilabihan apan 
gituboy pinaagi sa ilang dakong hugot nga pagtuo sa Dios. Si Polly sa ulahi misulat 
mahitungod sa iyang mga kasinatian sama sa mosunod: 

"Kami mibiyahe gikan sa kinse hangtud sa baynte singko ka mga milya matag adlaw . . . 
hangtud kami miabut sa Platte River. . . . Kami naapsan sa mga handcart company 
nianang adlawa. Kami nagtan-aw kanila nga milabang sa suba. Adunay dagkong 
mga bugon sa yelo nga nanglutaw sa suba. Kadto hilabihan katugnaw. Pagkasunod 
buntag adunay napulog upat namatay. . . . Kami mibalik sa kampo ug nag-ampo ug . . . 
nanganta 'Dali, Dali Kamo mga Santos, Walay . . . / Ako natingala unsa ang nakapahilak 
sa akong inahan nianang gabhiona. . . . Pagkasunod buntag ang akong maghud nga 
babaye natawo. Kadto ikakawhaag tulo sa Septyembre. Kami mingalan kaniya og Edith. 
Siya nabuhi sa unom ka mga semana ug dayon namatay. . . . Siya gilubong sa 
katapusang kinasang-an sa Sweetwater. 

"Sa dihang kami miabut sa Devil's Gate kadto hilabihan ka tugnaw. Kami mibiya sa 
daghan namong mga butang didto.. . . Ang akong igsoong lalaki nga si James . . . 
maayo ra kaayo siya sa among pagkatulog nianang gabhiona. Pagkabuntag patay na 
siya. . . . 

"Ang akong mga tiil mikaging sa kabugnaw; mao usab sa akong mga igsoon. Kadto 
pulos gayud snow. Kami dili makaugsok sa among mga tolda. . . . Kami wala mahibalo 
unsa ang mahitabo kanamo. Dayon usa ka gabii niana usa ka tawo miabut ug misulti 
kanamo . . . Si Brigham Young mipadala og mga lalaki ug mga team aron pagtabang 
kanamo . . . . Kami nanganta, ang uban nanayaw, ug ang uban nanghilak. . . . 

"Ang akong inahan wala gayud maayo. . . . Siya namatay taliwala sa Little ug Big 
Mountains. . . . Siya nag-edad og kwarenta y tres. 

"Kami miabut sa Dakbayan sa Salt Lake pagka alas nuebe sa gabii ika napulog usa sa 
Disyembre, 1856. Tulo sa upat nga nabuhi mikaging sa katugnaw. Ang akong inahan 
patay na diha sa wagon. . . . 

"Sayo sa sunod buntag si Brigham Young miabut. . . . Sa dihang siya nakakita sa among 
kahimtang, ang among mga tiil mikaging sa katugnaw ug ang among inahan namatay, 
mga luha midagayday sa iyang mga aping. . . . 

"Ang doktor miputol sa tudlo sa akong tiil. . . samtang ang mga sister miilis ni mama 
alang sa iyang paglubong. . . . Nianang hapona siya gilubong. 

"Ako sa kasagaran maghunahuna sa mga pulong sa akong inahan sa wala pa mi mobiya 
sa Inglaterra. 'Polly, ako buot nga moadto sa Zion samtang ang akong mga anak mga 
gagmay pa aron sila mapadako diha sa Ebanghelyo ni Jesukristo' " (gikutlo ni Gordon B. 
Hinckley, "The Faith of the Pioneers," Ensign, Hul 1984, pp. 5-6). 
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• Unsa sa imong hunahuna ang nakapahimo ni Mary ug sa ubang mga pioneer sa 
paglahutay niining mapintas nga mga pagsulay? 

Kinutlo Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon nga kini "maoy representante sa mga istorya 
sa mga kaliboan. Kini usa ka pagpahayag sa kahibulongan apan yano nga hugot nga 
pagtuo, usa ka dili mapangutana nga pagtuo, nga ang Dios sa Langit sa iyang gahum 
mohimo sa tanang mga butang nga husto ug magpahinabo sa iyang mahangturong mga 
katuyoan sa mga kinabuhi sa iyang mga anak. 

"Kita nagkinahanglan kaayo og lig-ong mainiton nga hugot nga pagtuo sa buhing Dios 
ug sa iyang nabanhaw nga Anak, tungod kay kini mao ang hilabihan ug makapatandog 
nga hugot nga pagtuo sa atong mga katigulangan sa ebanghelyo" ("The Faith of the 
Pioneers," p. 6). 

• Unsa ang inyong makat-onan gikan sa istorya ni Mary nga makatabang kaninyo diha 
sa inyong kinabuhi? 

Panapos 
Kinutlo Basaha ang mosunod nga pagpamatuod gikan ni Presidente Joseph Fielding Smith: 

"Kami nagtuo nga pagkahuman sa taas nga kangitngit, walay pagtuo, ug pagbiya sa 
mga kamatuoran sa putli ug hingpit nga Kristiyanismo, ang Ginoo sa iyang walay 
kinutuban nga kaalam mipahiuli pag-usab sa yuta ang kahingpitan sa walay katapusang 
ebanghelyo 

"Kami nasayud nga si Joseph Smith usa ka propeta; nga ang Amahan ug ang Anak 
mipakita kaniya niadtong tingpamulak sa 1820 aron pagdala niining katapusang 
dispensasyon sa ebanghelyo, nga siya mihubad sa Basahon ni Mormon pinaagi sa gasa 
ug gahum sa Dios; nga siya nakadawat sa mga yawe ug pagtugot gikan sa mga anghel 
nga gipadala alang niini gayud nga katuyoan; ug nga ang Ginoo mipadayag kaniya sa 
mga doktrina sa kaluwasan. 

"Kami mopahibalo nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw mao ang gingharian sa Dios sa yuta, ang mao lamang nga dapit diin ang mga 
tawo mahimong makat-on sa tinuod nga mga doktrina sa kaluwasan ug makakaplag sa 
pagtugot sa balaan nga priesthood" (sa Conference Report, Apr. 1971, p. 5; o Ensign, 
Hun 1971, p. 4). 

Pagpamatuod Hatag sa imong pagpamatuod nga ang ebanghelyo ni Jesukristo gipahiuli. Tabangi ang 
batan-ong mga babaye nga makasabot nga tungod sa ilang pagpamiyembro sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, sila adunay talagsaon nga 
kabilin sa hugot nga pagtuo ug kamatuoran. Awhaga sila sa pagpalambo og mas lig-on 
nga mga pagpamatuod nga kini nga Simbahan tinuod, nga kini gipahiuli pinaagi ni 
Joseph Smith, ug nga ang tanang mga panalangin sa walay katapusan nga kinabuhi 
maanaa ngadto sa mga matinud-anon. 
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Pagkat-on Mahitungod sa Family History ug 
Buhat sa Templo 



Mga Panalangin sa Balay sa Israel 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makasabut sa iyang mga panalangin ug mga 
obligasyon isip sakop sa balay sa Israel. 

PAGPANGANDAM 1. Litrato 7, Ang Pamilya diha sa Templo, anaa sa likod sa manwal. 

2. Kon ikaw adunay makuha nga kopya sa Mormon Doctrine ni Elder Bruce R. McConkie, 
kini makatabang kanimo sa pagbasa sa artikulo nga giulohan og "Israel" isip 
kasinatian nga kasayuran. Laing maayo nga kapaninguhaan mao ang artikulo "Of the 
House of Israel" ni Daniel H. Ludlow, Ensign, Ene. 1991, pp. 51-55. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

Leksyon 

13 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Pisara 

Kita Makadawat sa mga Panalangin sa Gisaad sa Ginoo ni Abraham 

• Unsa ang imong nahibaloan bahin kang propeta Abraham? 

Human ang batan-ong mga babaye makahisgot niini nga pangutana, ipasabut nga si 
Abraham usa ka bantugan nga propeta kinsa nagpuyo sa mga panahon sa Daang Tugon. 
Siya matinud-anon ug masulundon sa Ginoo sa tanang mga butang, ug ang Ginoo 
mihimo og talagsaon nga mga saad kaniya. 

Hangyoa ting batan-ong mga babaye sa pagbasa sa Abraham 2:8-11 aron makat-on sa 
pipila ka mga saad sa Ginoo nga gihimo ngadto ni Abraham. 

• Unsa ang pipila sa mga panalangin sa Ginoo nga gisaad ngadto ni Abraham? 

Ipasabut nga ang Ginoo misaad ni Abraham nga ang iyang kaliwatan kanunay nga 
adunay tulo ka mahinungdanon kaayo nga mga panalangin nga maanaa kanila. Ilista 
kini nga mga panalangin sa pisara ingon sa gipakita. 

Ang Balay sa Israel 

Si Abraham ug ang iyang kaliwatan mahi-
mong sa kanunay adunay— 

1. Mga panalangin sa ebanghelyo. 

2. Mga panalangin sa priesthood. 

3. Mga panalangin sa kinabuhing dayon. 

Presentasyon sa Ipasabut nga kita makadawat sa mga panalangin nga gisaad ngadto ni Abrahan pinaagi 
magtutudlo sa iyang kaliwatan. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, ug si Isaac mao ang amahan 

ni Jacob, kinsang ngalan giusab ngadto sa Israel. Si Jacob, o si Israel, adunay napulog 
duha ka anak nga mga lalaki, ug ang iyang mga kaliwatan nahimong nailhan nga balay 
sa Israel. 

Kita nahimong mga sakop sa balay sa Israel pinaagi sa pagkatawo ingon nga tinuod nga 
mga kaliwat sa Israel o pinaagi sa pagkasagop. Usa ka tawo kinsa dili tinuod nga mga 
kaliwat sa Israel gisagop ngadto sa balay sa Israel sa dihang siya gibunyagan. Mga 
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miyembro sa Simbahan nakat-on sa ilang kagikan diha sa balay sa Israel sa dihang sila 
makadawat sa ilang patriyarkal nga mga panalangin. 

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag: 

"Matag tawo kinsa midawat sa ebanghelyo mahimong sakop sa balay sa Israel. Sa laing 
mga pulong, sila mahimong mga sakop sa gipili nga kagikan, o mga anak ni Abraham 
pinaagi ni Isaac ug ni Jacob ngadto kang kinsa ang mga saad gihimo. Ang dako nga 
gidaghanon niadtong kinsa nahimong mga miyembro sa Simbahan tinuod nga mga 
kaliwat ni Abraham pinaagi ni Ephraim, anak nga lalaki ni Joseph. Kadtong kinsa dili 
tinuod nga mga kaliwat ni Abraham ug Israel kinahanglan mahimong mao, ug kon sila 
nabunyagan ug nakumpirmahan sila gisumbak sa kahoy ug adunay katungod sa tanang 
mga katungod ug mga kahigayunan isip mga sumusunod" (Joseph Fielding Smith, 
Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [Dakbayan sa Salt Lake: 
Bookcraft, 1954-56], 3:246; italiks gitangtang. 

Ipasabut nga ang matag batan-ong babaye, isip sakop sa balay sa Israel, adunay 
katungod sa tanang mga panalangin nga gisaad ngadto ni Abaraham kon siya takus. 

Kita Adunay mga Panalangin ug mga Obligasyon isip mga Sakop sa Balay sa Israel 

Tan-aw ngadto sa pisara ug ipasabut og maayo nga usa sa labing mahinungdanon nga 
mga panalangin nga miabut sa batan-ong mga babaye isip mga sakop sa balay sa Israel 
mao nga mahimong makat-on sa ebanghelyo ug mabunyagan sa Simbahan samtang 
ania pa sa yuta. 

• Unsa nga mga saad ang atong gihimo sa dihang kita gibunyagan ug samtang kita 
moambit sa sakrament? (Kita motuman sa tanang mga sugo sa Dios, kita kanunay nga 
mahinundom sa Manaluluwas, kita mohigugma ug moalgad sa uban.) 

Itudlo nga ang pagkahimo mining linain nga mga saad maoy usa ka bahin sa 
panalangin nga kita midawat isip mga sakop sa balay sa Israel. 

Ipasabut nga matag batan-ong babaye, isip miyembro sa Simbahan ug sa balay sa Israel, 
gihatagan usab sa kahigayunan sa pagtagamtam sa mga panalangin sa priesthood. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagribyu sa mga panalangin sa priesthood nga 
ilang nadawat karon o mahimong madawat sa ulahian. (Kini nga mga panalangin 
naglakip sa nabunyagan nga miyembro sa tinuod nga Simbahan sa Ginoo, nagdawat sa 
mga panalangin sa priesthood, nag-ambit sa sakrament, nag-adto sa templo aron 
pagbuhat sa buluhaton sa ordinansa alang sa atong kaugalingon ug sa uban, nga 
adunay gidasig nga mga pangulo aron motabang ug mogiya kanato, nga nakahimo sa 
pag-adto sa templo aron maminyo. 

Pangutan-a kon aduna bay bisag kinsa sa batan-ong mga babaye nga adunay personal 
nga kasinatian diin ang ilang mga kinabuhi labi na nga natandog pinaagi sa mga 
panalangin sa priesthood. Dapita sila sa pagpaambit niini nga mga kasinatian diha sa 
klase. Isaysay ang personal nga kasinatian kon gusto. Ipasabut og maayo nga ang pag-
angkon og mga panalangin sa priesthood magdala og dakong kahupayan ug panalipod 
sa matag batan-ong babaye. 

Ang Kinabuhing dayon Mao ang Atong Labing Mahinungdanon nga Panalangin isip 
mga Sakop sa Balay sa Israel 

Mga kasulatan ug Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7 ug pamarkahi 
panaghisgutan kini diha sa ilang mga kasulatan. 

• Unsa ang labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Dios? (Kinabuhing dayon.) 

• Unsa ang gisulti sa Ginoo nga kita kinahanglan mobuhat aron makaangkon og 
kinabuhing dayon? 

Isulat ang mga tubag sa pisara ug ingon sa gihulagway sa sunod nga pahina. 
Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagbasa sa mosunod nga mga tudling aron pag-
ila sa ubang mga kinahanglanon aron pag-angkon sa kinabuhing dayon. (Basaha ang 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Personal nga mga 
kasinatian 
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Sampol sa pisara 

Kinutlo 

Pisara 

Pagpasabut ginamit 
ang litrato 

una ug ang katapusang bahin sa D&P 132:19 ingon sa gipakita.) Idugang kini nga mga 
kinahanglanon sa lista diha sa pisara. 
Juan 3:36 

2 Nephi 9:39 
D&P 132:19: "Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kon ang tawo 
mangasawa pinaagi sa akong pulong, nga mao ang akong balaod, ug pinaagi sa bag-o 
ug walay katapusan nga pakigsaad, ug gi-seal ngadto kanila pinaagi sa Balaan nga 
Espsirtu sa saad, pinaagi kaniya kinsa nadihogan, ngadto kang kinsa Ako mitudlo niini 
nga gahum ug mga yawe niini nga priesthood;. . . sila moagi sa mga anghel, ug sa mga 
dios, diin gipahimutang didto, diha sa ilang pagkahimaya ug himaya sa tanan nga mga 
butang, ingon nga na-sealed diha sa ilang mga ulo, diin nga himaya mao ang 
kahingpitan ug pagpadayon sa mga binhi hangtud sa hangtud." 

Ang Balay sa Israel 

Si Abraham ug ang iyang kaliwatan mahi-
mong sa kanunay adunay— 

1. Mga panalangin sa ebanghelyo. 
2. Mga panalangin sa priesthood. 
3. Mga panalangin sa kinabuhing dayon. 

Aron pag-angkon sa kinabuhing dayon— 
Mohupot sa akong mga sugo. 
Molahutay sa katapusan. 
Motuo ni Jesukrsito. 
Espirituhanon og hunahuna. 
Magminyo sa templo. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpaminaw og maayo sa mosunod nga kinutlo 
aron pagdiskobre sa kalainan tali sa imortalidad ug sa kinabuhing dayon, ug makat-on 
kinsa ang takus nga manununod sa matag usa. 

"Ang kinabuhing dayon mao ang ngalan nga ihatag sa matang sa kinabuhi nga ang atong 
Amahan sa Kahangturan nagpuyo. . . . 
"Ang kinabuhing dayon dili usa ka ngalan nga adunay kalabutan lamang sa walay 
katapusan nga gidugayon sa usa ka umaabut nga kinabuhi; ang imortalidad mao ang 
pagpuyo sa kahangturan diha sa nabanhaw nga kahimtang, ug pinaagi sa grasya sa 
Dios ang tanang katawhan makaangkon niining walay katapusan nga pagpadayon sa 
kinabuhi. Apan kadto lamang kinsa nagtuman sa kahingpitan sa balaod sa ebanghelyo 
ang makapanunod sa kinabuhing dayon" (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. 
[Dakbayan sa Salt Lake: Bookcraft, 1966], p. 237). 

Pagdrowing og linya diha sa pisara nga gisundan og gamay nga tuldok. 

Sultihi ang klase nga ang linya nagpaila sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Ang 
mga desisyon nga atong gihimo didto nakaimpluwensya sa matang sa kinabuhi nga kita 
nagpuyo sa mortalidad. Ang mortalidad girepresentar sa tublok. Karon pagdrowing og 
linya human sa tublok sa atbang nga bahin sa pisara. Ipasabut nga kini nga linya sa 
tinuoray walay katapusan ug nagrepresentar og kahangturan. Ang mga desisyon nga 
atong gihimo sa higayon niining gamay nga lugway sa mortalidad motino unsaon nato 
pagpuyo ang kahangturan. 

Tan-aw pag-usab sa pisara ug ipasabut nga ang labing mahinungdanon nga panalangin 
nga moabut sa batan-ong mga babaye isip mga sakop sa balay sa Israel mao ang 
kinabuhing dayon. Tan-aw ngadto sa litrato sa pamilya diha sa templo. Ipasabut og 
maayo nga ang kaminyoon sa templo mag-abli sa pultahan alang sa mga pamilya nga 
ma-sealed nga maghiusa sa kahangturan ug naghatag sa matag batan-ong babaye sa 
kahigayunan sa pagkaasawa ug pagkainahan sa kahangturan. Kini mao ang labing 
mahinungdanon nga panalangin nga mahatag sa Ginoo ni bisan kinsa nga iyang anak 
nga mga babaye. 
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Si Presidente Ezra Taft Benson miingon sa batan-ong mga babaye sa Simbahan: 

"Akong batan-on nga igsoong mga babaye, kami adunay ingon nga paglaum alang 
kaninyo. Kami adunay ingon ka dako nga pagdahum alang kaninyo. Ayaw pag-uyon sa 
menos kaysa unsa ang buot sa Ginoo nga kamo mahimo . . . . 

"Hatagi ko og batan-ong babaye kinsa maghigugma sa panimalay ug pamilya, kinsa 
magbasa ug magpalandong sa mga kasulatan matag adlaw, kinsa adunay mainiton nga 
pagpamatuod sa Basahon ni Mormon. . . . Hatagi ko og batan-ong babaye kinsa 
mahiyason ug kinsa nagpabilin sa iyang personal nga kaputli, kinsa dili mouyon og 
menos kaysa usa ka kaminyoon sa templo, ug ako mohatag kaninyo og batan-ong 
babaye kinsa mopahigayon og mga milagro alang sa Ginoo karon ug sa tibuok 
kahangturan" (Ensign, Nob. 1986, p. 84). 

Panapos 

Rebyu Taposa ang leksyon pinaagi sa pagtan-aw pag-usab sa pisara. Pahinumdumi ang batan-
ong mga babaye sa tulo ka talagsaon nga mga panalangin nga moabut sa mga sakop sa 
balay sa Israel. Ipasabut og maayo nga ang pag-angkon niini nga mga panalangin mao 
ang kaakohan sa matag batan-ong babaye. Siya kinahanglan modawat ug mosunod sa 
ebanghelyo, mopasidungog sa priesthood, ug takus nga magpuyo sa pagdawat sa 
kinabuhing dayon. 
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Leksyon 

13 Endowment sa Templo 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye mas makasabut sa mga katuyoan sa templo ug sa 
endowment sa templo. 

PAGPANGANDAM 1. Litrato 11, Ang Sulod sa Templo, anaa sa likod sa manwal. Panghatag og ubang mga 
litrato sa templo kon gusto ka. 

2. Pagkuha og dili kasagaran nga himan o kasangkapan. 

3. Opsyonal: Isulat ang pito ka mga pamahayag mahitungod sa mga katuyoan sa mga 
templo sa mga piraso sa papel aron ihatag sa mga sakop sa klase. 

4. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

Pasiuna 

Ipakita sa batan-ong mga babaye ang dili kasagaran nga himan o kasangkapan. Pagpili 
og usa nga dili nila sinati. Patag-ana sila unsa kaha ang kagamitan niini. Dayon sa daklit 
ipasabut ang gamit ug bili niini. 

Ipasabut nga ang batan-ong mga babaye malagmit wala makaamgo unsa ka bililhon kini 
nga himan hangtud nga sila makahibalo sa gamit niini. Ang endowment sa templo 
mahimong susama sa usa ka himan. Kita dili makaamgo sa kamahinungdanon ug gamit 
niini sa atong mga kinabuhi hangtud nga kita makahibalo sa katuyoan niini. 

Ang mga Templo Adunay Sagrado nga mga Katuyoan 

Panaghisgutan • Unsa ang inyong nahibaloan mahitungod sa mga katuyoan sa mga templo? 

Aron pagtabang sa batan-ong mga babaye nga makadiskobre sa mga katuyoan sa mga 
templo, ikaw mahimong mosulat sa mosunod nga mga pamahayag diha sa papel ug 
ihatag kini sa mga sakop sa klase aron mabasa og kusog. 

Kinutlo 1. "Ang templo usa ka balay o panimalay sa Ginoo. Kon ang Ginoo mobisita sa yuta, siya 
moabut sa iyang t e m p l o . . . . 

2. "Ang te?nplo usa ka dapit sa panudlo. Dinhi ang mga baruganan sa ebanghelyo girebyu 
ug lawum nga mga kamatuoran sa gingharian sa Dios ibutyag. 

3. "Ang templo usa ka dapit sa kalinazv. Dinhi kita mahimong mopadaplin sa mga 
pagtagad ug mga kabalaka sa gawas, samok nga kalibutan. . . . 

4. "Ang templo usa ka dapit sa mga pakigsaad, diin motabang kanato nga makatuman sa 
mga balaod sa Dios. . . . 

5. "Ang templo usa ka dapit sa panalangin. Ang mga saad gihimo alang kanato, uban sa 
kondisyon lamang sa atong pagkamatinud-anon. . . . 

6. "Ang templo usa ka dapit diin ang mga seremonyas kalabut sa PagkaDios gitudlo. Ang 
dakong mga misteryo sa kinabuhi, uban sa wala matubag nga mga pangutana sa 
tawo, dinhi mahimong tataw: (1) Diin ako gikan? (2) Nganong riia ko dinhi? (3) Asa 
ko paingon kon ang kinabuhi mahuman na? . . . 

7. "Ang templo usa ka dapit sa pagpadayag. Ang Ginoo mahimong mohatag dinhi og 
pagpadayag, ug matag tawo mahimong modawat og pagpadayag aron pagtabang 
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kaniya sa kinabuhi" (John A. Widtsoe, "Looking toward the Temple/' Ensign, Ene. 
1972, pp. 56-57). 

Litrato Ipakita ang litrato sa sulod sa templo, nga makit-an sa katapusan niini nga manwal o sa 
bag-ohay pa nga mga publikasyon sa Simbahan. 

Presentasyon sa Ipasabut nga sa sulod sa templo, takus nga mga miyembro sa Simbahan mopahigayon 
magtutudlo og mga ordinansa, maglakip sa-

• Mga bunyag alang sa patay. 

• Mga pag-orden sa priesthood alang sa patay. 

• Mga endowment. 

• Mga kaminyoon. 

• Ubang mga ordinansa sa sealing. 

Kasulatan Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 124:40-41. 

• Unsa ang gitudlo niini nga kasulatan mahitungod sa kamahinungdanon sa templo? 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Mga kinutlo 

Pisara 

Ang Endowment Mahinungdanon sa Kahimayaan sa Matag Batan-ong Babaye 

Ipasabut nga ang endowment sa templo usa sa labing mahinungdanon nga mga 
ordinansa nga atong madawat sa yuta. Ang pulong endowment nagkahulugan nga usa ka 
gasa sa espirituhanon nga mga panalangin. Gamita ang mosunod nga kasayuran aron 
pagtabang sa batan-ong mga babaye nga makasabut niini nga ordinansa. 

Diha sa endowment, ang mga miyembro sa Simbahan makadawat og mga panudlo ug 
mohimo og mga pakigsaad. Sila makadawat og mga panudlo mahitungod sa atong 
unang mga ginikanan, nga si Adan ug si Eva; sa ilang pagkapukan; ug sa dakong piano 
sa kaluwasan nga nagtugot kanila sa paghinulsol ug pag-uswag. Ang endowment 
nagtudlo mahitungod sa dakong Apostasiya, sa pagpahiuli sa ebanghelyo uban sa 
tanang mga gahum ug mga kahigayunan, ug sa kamahinungdanon sa paghupot sa 
tanang nga sugo sa Dios. 

Diha sa endowment, ang mga sakop nakigsaad sa "pagtuman sa balaod sa hingpit 
nga hiyas ug kaputli, pagkamanggiloy-on, mapuangoron, masinugtanon ug putli; sa 
paghatag sa talento ug mga materyal nga mga kabuhian sa pagsangyaw sa kamatuoran 
ug sa pagbayaw sa kaliwat; sa pagpabilin sa debosyon tungod sa kamatuoran; ug sa 
pagpangita sa tanang paagi sa pagtampo sa dakong pagpangandam sa yuta nga mahimo 
unta nga andam sa pagdawat sa iyang Hari,- ang Ginoong Jesukristo. Uban sa pagdala 
sa matag pakigsaad ug sa pag-angkon sa matag obligasyon usa ka gisaad nga panalangin 
gipamulong, nag-agad sa kamatinud-anon nga paghupot sa mga kondisyon" (James E. 
Talmage, The House of the Lord [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1968], p. 84). 

Si Presidente Brigham Young mihatag sa kahulugan sa endowment: "Ang imong 
endowment, mao ang pagdawat sa tanan niadtong mga ordinansa diha sa balay sa 
Ginoo, diin gikinahanglan alang kaninyo, human kamo mobiya niini nga kinabuhi, 
aron makapahimo kanimo sa paglakaw pagbalik sa atubangan sa Amahan, molabay 
sa mga anghel kinsa mobarug isip nga bantay, nga mahimong makahatag kanila sa 
mahinungdanon nga mga pulong, ang mga sinyas ug mga timailhan, kabahin sa balaan 
nga Priesthood, ug pag-angkon sa inyong mahangturon nga kahimayaan bisan pa sa 
yuta ug sa impyerno" (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [Dakbayan sa 
Salt Lake Deseret Book Co., 1941], p. 416). 

Isulat ang Doktrina ug mga Pakigsaad 124:40-41 sa pisara. Idibuho ang sampol nga 
paghulagway sa ubos aron pagpakita unsa ka mahinungdanon ang endowment sa 
templo sa pag-angkon og kahimayaan, o pag-andam og ginunting nga mga pulong aron 
ipapilit sa pisara sa mosunod nga mga paagi: 
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D&P 124:40-41 

Kaminyoon nga walay katapusan 

Endowment sa templo 

Gasa sa Espiritu Santo 

Bunyag 

Paghinulsol 

Hugot nga Pagtuo 

Ipasabut nga ang endowment sa templo mahinungdanon sa kahimayaan sa matag 
batan-ong babaye. Kini mao ang lakang nga iyang subayon aron pagbalik sa atubangan 
sa iyang Amahan sa Langit. 

Ang Endowment Maghatag og Mahinungdanon nga mga Panalangin 
Mga kinutlo Ipasabut nga ang ubang kanhing mga presidente sa templo gihangyo sa paghulagway sa 

pipila sa mga panalangin nga miabut niadtong kinsa mitambong sa templo. Ribyuha 
ang ilang mga ideya uban sa batan-ong mga babaye. 

"Dili nimo malikayan nga mobiya sa templo nga gibati og pagbayaw. Ikaw makat-on og 
putli nga gugma ug kalooy Ikaw mobiya sa mga kabalaka karon diha sa gawas sa mga 
pultahan sa templo, ug kon ikaw mogawas, ang imong mga tiil dad-on ngadto sa mga 
dalan nga imong gipangita aron pagtabang kanimo uban sa pipila ka problema nga 
malagmit ikaw aduna. 

"Human ikaw makahimo sa mga pakigsaad, ikaw dili sayon kaayo nga pagabirahon 
ngadto ug ngari sa kalibutan. Kini usa ka lig-on sa imong kinabuhi ug motabang nga 
magpabilin sa matarung nga mga tumong." 

"Samtang ikaw moabut sa pagkasagrado sa templo, ikaw modala sa imong kaugalingon 
gawas sa kalibutan. Ikaw makalimot sa imong kaugalingon diha sa buhat nga imong 
gihimo." 

"Ikaw makaangkon og panan-awon sa imong kinabuhi nga magbutang niini sa han-ay 
alang kanimo. Ug ang kasinatian diha sa templo moabag sa SUA nga paagi sa kinabuhi. 
Kini maghatag kanimo og panagang, usa ka kasigurohan nga unsa ang imong gibuhat 
matarung" (kinutlo sa Kathleen Lubeck, "Preparing for the Temple Endowment," New 
Era, Peb. 1987, p. 11). 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya kabahin sa batan-ong babaye kinsa nakaamgo sa 
daghang mga panalangin sa templo: 

Niadtong 1846 ang unang mga miyembro sa Simbahan mipahinungod sa templo sa 
Nauvoo. Daghan sa mga Santos nakalabang na sa Suba sa Mississippi ug mibiya sa 
Nauvoo mining higayona sa pagsugod sa ilang panaw ngadto sa Winter Quarters. 
"Pipila niadtong anaa na sa dalandalan paingon sa Winter Quarters mibalik alang sa 
pagpahinungod, apan ang usa kinsa mibalik mao ang napulog upat ang edad nga si 
Elvira Stevens. Nailo didto sa Nauvoo ug nagbiyahe sa kasadpan uban sa iyang igsoong 
babaye ug bayaw nga lalaki, si Elvira milabang sa Mississippi makatulo ka higayon aron 
pagtambong sa [pahinungod] nga mga pangalagad, ang mao lamang nga sakop sa iyang 
wagon company nga mibuhat sa ingon. 'Ang langitnong gahum hilabihan ka maanindot,' 
siya misulat, 'Unya ako milabang ug milabang pag-usab aron mahimong mahatagan og 
kaayohan niini, nga batan-on sama kanako. Si Elvira wala pa makadawat sa mga 
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ordinansa sa templo, apan ang espirituhanon nga gahum sa gambalay mismo ug sa mga 
kahimtang sa iyang pagpahinungod nagpabilin og dungganon nga mga handumanan sa 
iyang . . . kinabuhi sa Nauvoo" (Carol Cornwall Madsen, In Their Own Words: Women 
and the Story of Nauvoo [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1994], p. 23). 

Panapos 

Isulti sa batan-ong mga babaye nga ang Langitnong Amahan buot nga matag usa kanato 
makadawat sa mga panalangin sa endowment sa templo. Ang panudlo ug mga 
pakigsaad nga madawat sa templo sa hilabihan mopalig-on kanila sa matarung nga 
pagpuyo ug motabang kanila sa pag-andam alang sa kinabuhing dayon. Ipahayag ang 
imong tinguha nga ang matag batan-ong babaye magpuyo nga takus sa pagdawat niini 
nga ordinansa. 
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Leksyon 

13 Pag-andan alang sa Pagtambong sa 
Templo 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye magtinguha sa pag-andam sa iyang kaugalingon 
alang sa pagtambong sa templo. 

PAGPANGANDAM 1. Opsyonal: Hangyoa ang bishop o presidente sa branch sa paghatag sa tanan o kabahin 
niini nga leksyon ngadto sa batan-ong mga babaye. 

2. Isulat ang siyam ka mga pangutana alang sa batan-ong mga babaye aron 
pagpangutana kanimo og sa obispo diha sa piraso sa papel. 

3. Kon kini anaa sa inyong dapit, ikaw mahimong mopasalida sa "Temples Are for 
Eternal Covenants," sa Family Home Evening Video Supplement 2 (53277). 

4. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang istorya, mga 
kasulatan o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Presentasyon sa 
magtutudlo o sa 
bishop 

Panaghisgutan 

Ang matag Batan-ong Babaye Kinahanglan nga Takus sa Pagdawat sa usa ka 
Rekomen sa Templo 

Ipasabut nga ang matag tawo kinsa moadto sa templo kinahanglan makadawat pag-una 
og rekomen sa templo. Aron makadawat og rekomen, usa ka miyembro sa Simbahan 
kinahanglan adunay interbyu uban sa obispo ug sa usa ka sakop sa kapangulohan sa stake. 

Kon ang obispo nagbisita sa klase, siya makapasabut sa mga kinahanglanon aron 
makadawat sa rekomen sa templo. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagsusi sa pribado nga paagi sa ilang 
kaugalingong mga kinabuhi aron masuta kon sila takus ba alang sa rekomen karon. Kon 
dili, sila kinahanglan nga magsugod aron paghimo sa ilang mga kaugalingon nga takus. 

Ipasabut nga sa tinuod nga interbyu, ang matag batan-ong babaye pagainterbyuhon sa 
tinagsa. Siya kinahanglang mopirma sa iyang rekomen aron pagpakita nga siya 
nakatubag sa tanang mga pangutana sa husto ug sa matinuorong paagi. Dayon ang 
obispo mosaksi niana nga pirma. Unya usa ka sakop sa kapangulohan sa stake mopirma 
usab sa rekomen. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagsugyot og mga paagi nga sila makaandam 
alang sa ilang mga interbyu sa rekomen sa templo ug sa pagsulod sa templo. 

Human sa ilang panaghisgutan, ikaw mahimong mosugyot og mga ideya sama sa 
mosunod: 

1. Tun-i pag-ayo ang mga kasulatan. Sama sa gisulti sa usa ka kanhi presidente sa 
templo, "Sutaa sa imong kaugalingon kinsa gayud sa tinuod si Jesukristo. Ikaw 
makaila kaniya, ug samtang ikaw maghimo sa mga pakigsaad sa templo uban sa Dios 
ikaw nagbutang sa imong mga pagsalig sa iyang kamot, ug modawat sa mga 
panalangin gikan sa iyang kamot sa tanang panahon" (kinutlo sa Kathleen Lubeck, 
"Preparing for the Temple Endowment," New Era, Peb. 1987, p. 11). 

2. Paghupot sa mga sugo aron ikaw mahimong takus sa tanang higayon. Ipabasa sa 
batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 97:15-17. Hisguti unsa ang 
kahulugan niini nga kasulatan sa batan-ong mga babaye samtang sila mag-andam 
alang sa templo. 

3. Pakigsulti sa mga ginikanan o sa uban kinsa nakaadto na sa templo. Hangyoa sila sa 
pagpasabut unsa ang kahulugan sa templo alang kanila ug sa unsa nga paagi kini 
nakapanalangin sa ilang mga kinabuhi. 

72 



Pagpamatuod Hatag sa imong pagpamatuod sa hingpit nga kalipay nga moabut niadto kinsa 
magpuyo nga takus sa pagsulod sa templo alang sa ilang mga endowment ug kinsa 
magpabilin nga takus niini nga mga panalangin sa ilang tibuok kinabuhi. 

Mga Pangutana kabahin sa Templo 
Panaghisgutan uban Kini ang maayo kaayo nga kahigayunan sa pagtubag sa bisan unsa nga angay nga mga 
sa magtutudlo o sa pangutana nga aduna sa batan-ong mga babaye bahin sa endowment. Lakip niini mao 
obispo ang siyam ka mga pangutana nga kasagaran ipangutana sa batang-on mga tawo 

samtang sila mag-andam sa pag-sulod sa templo sa unang higayon. Ikaw mahimong 
moapod-apod og siyan nga ginumerohan na nga mga papel nga naglangkob sa 
mosunod nga mga pangutana alang sa batan-ong mga babaye. Gamita ang 
impormasyon sa ubos ingon nga gikinahanglan aron pagtubag sa mga pangutana. 

1. Unsa ang mapaabut sa usa ka batan-ong babaye kon siya moadto sa templo sa unang 
higayon? 
Ang mga tigpahigayon sa ordinansa mohatag og gugma ug tabang. Ang mga sister 
anaa sa tupad sa batan-ong babaye matag minuto kon siya nagkinahanglan og tabang. 
"[Ikaw] kinahanglan usab nga masayud nga kon moadto ka sa templo sa unang 
higayon, ikaw dili biyaan nga walay magtagad. Ang mga nangatungdanan sa templo, 
mga receptionist, ug ubang gitudlo aron motrabaho sa sulod motabang kanimo nga ang 
imong kasinatian sa templo maanindot ug makahuluganon" (EIRay L. Christiansen, 
"Some Things You Need to Know about the Temple," New Era, Hun 1971, p. 27). 

2. Ang ako bang pamilya, pamanhonon, o mga higala makasulod ba sa seremonya uban 
kanako? 
Ang usa ka batan-ong babaye nga moadto sa templo sa unang higayon mahimong 
makuyogan sa iyang inahan, igsoong babaye, magtutudlo, o higala kon ang mao nga 
tawo adunay balido nga rekomen sa templo. 

3. Unsa ang akong kinahanglan nga dad-on sa templo? 
Duha lamang ka butang ang mahinungdanon. Ang usa mao ang bag-o nga rekomen 
sa templo (bag-o ang gikinahanglan matag tuig) nga gipirmahan sa obispo ug usa ka 
sakop sa kapangulohan sa stake. Ang lain mao ang mga saput sa templo. Ang batan-
ong mga babaye mahimong makasusi sa presidente sa Relief Society sa ward aron 
mahibalo asa mopalit sa mga saput. 

4. Unsa nga sinina ang angayng isul-ob diha sa templo? 
Ang usa ka batan-ong babaye kinahanglan mosul-ob og maligdong nga sinina diha sa 
templo. Ang sinina nga may bukton ang angay. Human makadawat sa endowment, 
ang mga sinina sa batan-ong babaye kinahanglan nga maligdong, isul-ob man sa 
templo o dili. Ang pantalon dili angay alang sa batan-ong babaye nga isul-ob sa 
templo. 

5. Ako nagkinahanglan ba og linain nga sinina sa templo? 

Diha sa templo, kadtong nagdawat sa mga endowment mosul-ob og linain nga 
puting sinina. Ang tanang gikinahanglan nga sinina anaa sa templo nga mahimong 
kaabangan, o ang sinina mahimong mapalit. Ang batan-ong babaye kinahanglan 
maghisgot mining mga butanga uban sa iyang obispo sa dili pa moadto sa templo. 

Si Elder Hugh B. Brown misugyot sa rason alang sa linain nga sinina: 
"Dinhi dili lamang kita mopadaplin sa pangkarsada nga sinina, apan ang mga 
hunahuna sa pangkarsada, ug dili lamang mosulay sa pagsinina sa atong mga 
lawas sa limpyong puti nga panapton apan ang atong mga hunahuna sa kaputli sa 
hunahuna. Unta kita adunay kaayohan gikan sa gilitok nga pulong ug unsa ang 
labawng malungtaron ug labawng dalaygon , modawat og panudlo gikan sa Espititu" 
(sumala sa kinutlo ni EIRay L. Christiansen, "Some Things You Need to Know about 
the Temple," p. 26). 
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6. Nganong ting tanan magsul-ob og susamang matang sa sinina diha sa templo ? 

"Diha sa mga templo ang tanan nagsinina og puti. Ang puti mao ang simbolo sa kaputli. 
Walay hugaw nga tawo ang adunay katungod sa pagsulod sa balay sa Dios. Gawas 
pa niana, ang unipormi nga sinina nagsimbolo nga sa atubangan sa Dios nga atong 
Amahan sa Langit, ang tanang tawo managsama. Ang makililimos ug ang tagabanko, 
ang makinaadmanon ug ang walay kahibalo, ang prinsipe ug ang kabus kaayo 
maglingkod nga magtupad diha sa templo ug managsama ang kamahinungdanon kon 
sila magpuyo nga matarung sa atubangan sa Ginoong Dios, ang Amahan sa ilang mga 
espiritu. Mao kini ang espirituhanong katakus ug pagsabut nga madawat sa usa ka tawo 
diha sa templo. Ang tanan adunay susamang dapit sa atubangan sa Ginoo" (John A. 
Widtsoe, "Looking toward the Temple," Ensign, Ene. 1972, p. 58). 

7. Human ang tawo ma-endowed, kinahanglan ba nga mosul-ob siya sa saput sa templo 
sa tibuok niyang kinabuhi? 

Ang mga sakop makadawat sa sinina sa templo diha sa endowment ug mosul-ob niini 
pagkahuman sa ilang tibuok kinabuhi. Sila dili gayud mousab o mohubo sa saput 
aron sila makasul-ob sa dili ligdong nga mga urog. Si Presidente Joseph F. Smith 
miingon: 

"Ang Ginoo naghatag kanato og mga saput sa balaang priesthood. . . . Ug gani adunay 
uban kanato kinsa moputol niini, aron kita makasunod sa binuang, walay pulos ug 
(tugoti ko sa pag-ingon) sa law-ay nga binuhatan sa kalibutan. Aron nga ang maong 
mga tawo makasunod sa uso, sila dili magduhaduha sa pagputol niana diin 
kinahanglan gayud nga hup tan nga . . . sagrado. . . . Sila kinahanglan mohupot niining 
mga butanga nga gihatag kanila sa Dios nga sagrado, dili mausab ug dili mailisan 
gikan sa sumbanan mismo diin ang Dios mihatag kanila. Kita unta adunay moral nga 
kaisog sa pagbarug batok sa mga opinyon sa uso, ug ilabi na diin ang uso magpugos 
kanato sa pagsupak sa usa ka pakigsaad ug sa ingon makahimo og grabeng sala" 
("Editor's Table," Improvement Era, Ago. 1906, p. 813). 

8. Ang minyo nga sakop nga babaye makaadto ba sa templo alang sa iyang kaugalingon 
nga endowment nga wala ang iyang bana? Ang dili minyo nga sakop nga babaye 
makadawat ba sa iyang kaugalingon nga endowment. 

Ang usa ka asawa kansang bana wala pa ma-endowed mahimong mahatagan og 
rekomen aron pagdawat sa iyang kaugalingon nga endowment kon siya takus ug ang 
obispo modawat sa sinulat nga pag-uyon sa bana. Ang obispo ug ang presidente sa 
stake kinahanglan nga makapamatuod nga ang kaakohan sa babaye nag-angkon nga 
ang endowment dili makapamenos sa panag-uyon sa iyang kaminyoon. 

Ang usa ka dili minyo nga sakop mahimong makadawat sa iyang kaugalingon nga 
endowment kon siya takus ug may igong kahingkod sa pagsabut ug paghupot sa mga 
pakigsaad nga gihimo diha sa templo. Ang dili minyo nga mga sakop kinsa 
nagtinguha sa pagdawat sa endowment kinahanglan makigtambag sa ilang obispo ug 
presidente sa stake. 

Ang dili minyo nga mga babaye mahimong moadto sa templo alang sa ilang 
kaugalingon nga mga endowment kon sila mag-andam alang sa misyon. 

9. Ngano nga ang endowment sa templo sekreto kaayo? 

"Ang mga ordinansa sa templo sagrado kaayo nga kini dili abli aron matan-aw sa 
publiko. Kini alang lamang niadtong kinsa takus pinaagi sa matarung nga pagpuyo. 
Kini gipahigayon sa mga dapit nga gipahinungod nga ilabi na alang niini nga 
katuyoan. Ang sagrado nga kinaiyahan niini mao nga ang panaghisgutan sa detalya 
gawas sa templo dili angay. 

"Daghang mga panalangin moabut niadtong kinsa modawat ug morespeto niining 
sagrado nga mga ordinansa, diin kinahanglanon kaayo alang sa kahimayaan. Pag-apil 
diha sa buhat sa templo maghatag og kusganon, tataw, mapuslanon nga panudlo sa 
mga baruganan sa ebanghelyo, ug ang templo mao ang dapit alang sa 
pagpamalandong ug pag-ampo. 
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"Ang templo mao ang santuwaryo gikan sa kalibutan, tipik sa langit dinhi sa yuta, ug 
ang usa kinahanglan nga magpadayon sa pagpuyo nga takus aron siya makaadto sa 
templo kanunay ug mobag-o sa iyang mga pakigsaad" (EIRay L. Christiansen, "Some 
Things You Need to Know about the Temple," p. 27). 

Panapos 

Kasulatan Human ang batan-ong mga babaye adunay igong panahon sa pagpangutana kabahin 
sa templo ug sa endowment sa templo, ipabasa nila ang Doktrina ug mga Pakigsaad 
105:18. Hatag sa pagpamatuod sa kamatuoran niini nga kasulatan, ingon man sa 
kamahinungdanon sa endowment. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpasalig sa ilang mga kaugalingon sa 
pagpuyo nga takus sa rekomen sa templo matag adlaw ug sa paggamit matag adlaw og 
kaligdong sa ilang pagsinina aron sila maandam alang sa pagsul-ob sa saput sa templo. 

Posible nga mga Kalihokan sa Klase 

Usa o labaw sa mosunod nga mga kalihokan maghatag og labing maayo nga pag-follozu-
up alang niini nga leksyon. 

1. Paghimo og usa ka fireside uban sa obispo aron pagpadayon sa paghisgut niini nga 
matang sa materyal ug pagtubag sa mga pangutana. 

2. Pagbisita og templo nga abli ngadto sa publiko sa dili pa ang pagpahinungod. 

3. Pagbisita og templo aron pagpahigayon og mga bunyag alang sa patay. 
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Kaminyoon sa Templo 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makasabut nga ang ilang desisyon sa pagminyo sa 
templo adunay walay katapusan nga mga sangputanan. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og lima ka ginunting nga mga pulong nga naglangkob sa mga pangutana 
nga ipangutana diha sa ikaduhang seksyon sa leksyon. 

2. Alang sa matag sakop sa klase, paghimo og gamay nga triyanggulo uban sa Dios, 
Bana, ug Asawa nga gisulat diha sa tulo ka mga kanto, ug Sagrado nga Triyanggulo 
gisulat sa tunga sa atubangan. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

Mubong sulat: Samtang ikaw magtudlo niini nga leksyon, hinumdumi nga pipila sa 
batan-ong mga babaye nasakop sa mga pamilya kinsa wala magpuyo sa mga paagi nga 
makapasarang kanila nga maghiusa diha sa celestial nga gingharian. Pagmabination 
niini. Tabangi ang batan-ong mga babaye nga makaamgo nga sila makaimpluwensya sa 
ilang mga pamilya karon alang sa maayo ug maghimo og ilang kaugalingon nga 
mahangturong mga pamilya sa umaabut nga adlaw. 

Leksyon 
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GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Panaghisgutan 

Pasiuna 

Isulat ang mga pulong Usa ka Sagrado nga Triyanggulo diha sa pisara. Sa ilalum niini, 
pagdrowing og tryanggulo. 

Sultihi ang klase nga sila mahimong mangutana og kawhaan ka mga pangutana aron 
pagdiskobre unsa ang girepresentar sa triyanggulo. Ikaw mahimong motubag lamang sa 
ilang mga pangutana og oo o dili. Kon sila makadiskobre nga ang triyanggulo 
nagrepresentar sa relasyon tali sa bana, asawa, ug Dios, isulat ang Dios diha sa taas sa 
triyanggulo, ug ang mga pulong Bana ug Asawa diha sa laing duha ka mga eskina. 

Ipasabut nga sa kaminyoon sa templo, ang Dios makahimo sa pagpanalangin ug 
paggiya sa bana ug asawa nga mas kompleto kaysa bisan unsa nga matang sa 
kaminyoon. 

Ipangutana ang mosunod nga mga pangutana: 

• Kinsa kaninyo ang nakadungog na og leksyon o pakigpulong kabahin sa kaminyoon 
sa templo? 
• Kinsa kaninyo ang nakadungog na og usa ka leksyon o pakigpulong kabahin sa 
templo? 

• Ngano sa imong hunahuna nga ang Ginoo nagdasig sa iyang mga pangulo sa paggiya 
kanato sa pagtudlo mining sagrado nga baruganan nga gibalikbalik sa makadaghan? 

Ipasabut nga ang Ginoo nagpakabana pag-ayo nga ang tanang tawo sa Simbahan 
masayud mining sagrado nga obligasyon nga ma-sealed alang karon ug sa tanang 
kahangturan ug ang walay katapusang mga sangputanan niini nga desisyon. 

Isulat ang tumong sa leksyon sa pisara, ug ipabasa kini sa batan-ong mga babaye sa 
dungan. 
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Ang Kaminyoon sa Templo Magdala og Mahinungdanon nga mga Panalangin 
Panaghisgutan Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagngalan og duha ka mga matang sa 
ginamit ang pisara kaminyoon nga mahimong maana kanato isisp mga miyembro sa Simbahan. 

Kon ang kaminyoon nga sibil ang gisulti, pagpapilit og ginunting sa pulong o isulat sa 
pisara: Ko?itrata alang sa Karon. Kon ang kaminyoon sa templo ang gisulti, pagpapilit og 
ginunting nga pulong o isulat sa pikas bahin sa pisara: Pakigsaad alang sa Kahangturan. 

Iapod-apod ang lima ka mga pangutana nga imong giandam. Ipabasa kini sa batan-ong 
mga babaye, ug pahisguti sa mga sakop sa klase ang mga tubag. Gamita ang mga 
kasulatan ug impormasyon sa ubos aron pagtabang sa batan-ong mga babaye nga 
makasabut sa mga ideya. Imubo ang mga tubag ubos sa husto nga ulohan. Ipapakli sa 
batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 132 ug paandama sa pagbasa sa 
gisugyot nga mga kasulatan. 

1. Asa man nga dapit mahitabo ang kaminyoon? 

Sibil: Panimalay, simbahan, opisina sa hustisya sa kalinaw, hapit bisan asa. 

Templo: Usa ka sagrado nga lawak sa pag-seal diha sa templo. 

2. Kinsa ang mopahigayon sa kaminyoon? 

Sibil: Hustisya sa kalinaw, ministro, huwes, bishop, presidente sa stake. 

Templo: Usa kinsa gitudlo ug gihatagan og gahum sa pa-seal gikan sa propeta sa Ginoo. 
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 132:7-8 aron pagdiskobre kinsa ang 
mopahigayon sa kaminyoon sa templo. 

Ipasabut nga ang propeta sa Simbahan naghupot sa pagtugot sa priesthood aron pag-
seal sa lalaki ug babaye nga maghiusa alang karon ug sa tanang kahangturan. Siya 
motugyan niini nga gahum sa priesthood diha sa uban, kinsa dayon adunay pagtugot 
gikan sa Dios aron mopahigayon sa mga ordinansa sa pag-seal diha sa mga templo 
nga magbugkos sa mga pamilya nga maghiusa alang sa kahangturan. 

3. Unsa ang gidugayon nga ang kaminyoon molungtad? 

Sibil: Hangtud bulagon sa kamatayon ang bana ug asawa. 

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 132:14-15. 

Templo: Alang sa karon ug sa kahangturan. 

Basaha ang mosunod nga kinutlo: 

"Ang kinabuhi walay katapusan. Ang kamatayon dili motapos sa pagkaanaa sa tawo. 
Siya magpadayon nga buhi. . . . Ang labing dako nga kalipay sa kinabuhi sa tinuod 
nga kaminyoon mahimong mapadayon. Ang labing nindot nga relasyon sa mga 
ginikanan ug mga anak mahimong permanente. Ang balaan nga asosasyon sa mga 
pamilya mahimong dli gayud matapos kon ang bana ug asawa na-seal diha sa balaan 
nga pagbugkos sa walay katapusan nga matrimonyo. Ang ilang hingpit nga mga 
kalipay ug pag-uswag dili gayud matapos" (Spencer W. Kimball, sa Conference 
Report, Okt. 1964, p. 25; o Improvement Era, Dis. 1964, p. 1055). 

4. Unsa ang buhaton sa mga tawo sa tibuok kahangturan? 

Sibil: Kadto kinsa adunay kahigayunan sa pagdawat sa pakigsaad sa kaminyoon nga 
walay katapusan sa balaan nga templo apan mipili nga maminyo gawas sa templo 
mahimong mosulod ngadto sa celestial nga gingharian o usa sa ubang mga 
gingharian. Apan sila dili mahimong mahimaya ug magpuyo nga walay katapusan 
uban sa ilang mga pamilya. Sila magpuyo isip tinagsa nga mga tawo ug mangalagad 
nga mga sulugoon niadtong kinsa mipili sa pagsunod sa piano sa Dios. Sila mawad-an 
og daghang mga panalangin tungod kay "sila mas mituo sa kalibutan ug sa pakigsaad 
niini, kaysa sila mituo sa Dios ug sa iyang mga pakigsaad" (Joseph Fielding Smith, 
Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [Dakbayan sa Salt Lake : 
Bookcraft, 1954-56], 2:65). 

Ang mga ordinansa sa pag-seal mahimong mapahigayon human sa kamatayon alang 
niadtong kinsa walay kahigayunan alang sa kaminyoon sa templo niini nga kinabuhi. 
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Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 132:16-17. 

Templo: Kadtong kinsa naminyo sa balaan nga templo ug mga matinud-anon sa mga 
pakigsaad nga ilang gihimo mahimong mga dios ug mga diosa. Sila mahimong 
mahimaya ug makabaton sa tanang gahum. Sila magpuyo nga walay katapusan isip 
mga banay. 
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 132:19-20. 

5. Unsa man ang kahimtang sa pamili/a sa kahangturan? 
Sibil: Kadto kinsa naminyo lamang alang sa karon dili makaangkon sa mga sakop sa 
ilang mga pamilya sa sunod nga kinabuhi. Sila magpuyo isip tinagsa nga mga tawo. 
Kini mao ang tinubdan sa ilang dakong kagul-anan. 

Templo: Kadto kinsa naminyo sa templo ug nagpuyo nga takus sa ilang tibuok nga 
mga kinabuhi mahimong mahiusa uban sa ilang matarung nga mga ginikanan, mga 
igsoon, ug mga anak alang sa kahangturan. Kining mapadayonon nga yunit sa 
pamilya mao ang usa sa labing mahinungdanon nga mga panalangin nga mahatag sa 
Dios ngadto sa iyang mga anak. 
• Unsa nga matang sa kaminyooan ang adunay potensyal sa pagdala sa labing dako 
nga kalipay? Ngano? 

Praktikal nga 
paghulagway sa 
leksyon 

Kasulatan nga 
panaghisgutan 

Mapadayonon nga Katakus Maghatag Kanato og Katungod sa mga Panalangin sa 
Celestial nga Kaminyoon 
Tan-aw ngadto sa sagrado nga triyanggulo. Pangutan-a ang klase unsa ang tulo ka mga 
hingtungdan nga naapil diha sa sagrado nga mga pakigsaad nga gihimo sa templo. 
Papasa ang mga linya nga nagpaingon gikan sa bana ug asawa ngadto sa Dios, magbilin 
og tul-id og pinahigda nga linya. 
Ipasabut nga ang batan-ong mga babaye kinahanglan mobuhat sa tanan nga ilang 
mahimo aron paglikay sa usa ka sitwasyon diin ang Dios dili kabahin sa ilang 
kaminyoon. 
Basaha pag-usab ang mosunod nga bahin sa Doktrina ug mga Pakigsaad 132:19. 
Hangyoa ang klase sa pagdiskobre unsa gayud ang mahitabo sa matag kaminyoon sa 
templo sa dili pa kini mahimong molungtad hangtud sa kahangturan. 

"Ug usab, sa pagkatinuod ako moingon nganha kaninyo, kon ang tawo mangasawa 
pinaagi sa akong pulong, nga mao ang akong balaod, ug pinaagi sa bag-o ug walay 
katapusan nga pakigsaad, ug gi-seal ngadto kanila pinaagi sa Balaang Espiritu sa saad, 
pinaagi kaniya kinsa nadihogan, ngadto kang kinsa Ako mitudlo niini nga mga gahum 
ug mga yawe niini nga priesthood." 

Seguroha nga ang batan-ong mga babaye makasabut nga ang kaminyoon kinahanglan 
nga ma-seal pinaagi sa Balaang Espiritu sa Saad. 

Ipasabut nga ang usa ka lihok diin na-sealed pinaagi sa Balaang Espiritu sa Saad mao 
ang usa nga giaprobahan pinaagi sa Balaang Espiritu ug sa Ginoo. Matag sagrado nga 
ordinansa nga atong madawat kinahanglan maaprobahan niini nga paagi sa dili pa kini 
mabugkos alang sa kahangturan. Kita kinahanglan nga magpuyo nga takus sa pagdawat 
sa tanang mga panalangin nga kita gisaaran. Ang mga panalangin dili atomatik nga 
moabut kanato tungod lang kay kita nakadawat og ordinansa. 

Pipila sa mga tawo kinsa naminyo sa templo wala maghupot sa mga pakigsaad nga 
ilang gihimo. Sila dili makadawat sa mga panalangin sa walay katapusan nga mga 
pamilya tungod kay ang ilang mga kaminyoon sa templo dili aprobahan sa Ginoo. 
Kadto kinsa naghupot sa ilang mga pakigsaad ug magpuyo nga takus sa tibuok nila nga 
mga kinabuhi makadawat sa gisaad nga mga panalangin sa kahimayaan tungod kay 
ang ilang mga kaminyoon sa templo ma-sealed pinaagi sa Balaang Espiritu sa Saad. 

Ipasabut og maayo nga ang pagminyo diha sa templo dili garantiya sa walay katapusan 
nga mga pamilya ug kahimayaan. Matag batan-ong babaye kinahanglan nga 
maningkamot nga mohupot sa mga sugo sa Ginoo ug sa tanang mga pakigsaad nga 
gihimo diha sa templo sa iyang tibuok kinabuhi. 
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Presentasyon sa Ipasabut nga kon ang duha ka matarung ug takus nga mga tawo modala diha kanila sa 
magtutudlo ilang mga kaugalingon sa mga pakigsaad sa walay katapusan nga kaminyoon, ang Dios 

mahimong kabahin sa ilang kaminyoon. 

Idrowing pag-usab ang sagrado nga triyanggulo. Hangyoa ang batan-ong mga babaye 
sa pagsugyot og mga paagi diin ang usa ka kaminyoon mahimong mapanalanginan 
pinaagi sa paghimo sa Dios nga kabahin niini. Ikaw mahimong mopakig-ambit og 
kasinatian nga imong kaugalingon o sa usa ka tawo aron paghulagway kon sa unsa 
nga paagi nga ang kaminyoon sa templo mahimong mapanalanginan sa Dios. 

Ipasabut nga ang pagpangandam alang sa walay katapusan nga kaminyoon dili 
matuman sulod sa pipila ka mga oras, mga semana, o gani mga bulan. Ang maong 
pagpangandam moabut og mga tuig, ug kini nagkinahanglan nga pagasugdan karon. 

Panapos 

Hatagi ang matag batan-ong babaye og gamay nga triyanggulo nga ang Dios gisulat sa 
usa ka iskina, Bana sa lain nga eskina, Asawa sa ikatulo, ug ang mga pulong Sagrado nga 
Triyanggulo sa tunga sa atubangan. Ipasulat sa matag usa diha sa likod: "Ako mag-
andam karon nga mahimong takus sa pag-apil diha sa sagrado nga triyanggulo sa walay 
katapusan nga kaminyoon." 

Praktikal nga 
paghulagway sa 
leksyon 
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Leksyon 

13 Panulundon 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makasabut sa kamahinungdanon sa mga tradisyon 
nga iyang nadawat ug ihatag ngadto sa umaabut nga mga kaliwatan. 

PAGPANGANDAM 1. Ribyuha ang panan-awon ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi nga gitala sa 1 Nephi 8. 

2. Panghatag og mga lapis ug papel alang sa mga sakop sa klase. 

3. Pagpili og usa o labaw pa sa mga kalihokan nga gilatid sa unang seksyon sa leksyon, 
ug pangandam niini. Pundoka ang tanang mga materyal nga gikinahanglan ug himoa 
ang gikinahanglan nga mga buluhaton aron pagseguro nga kini nga bahin sa leksyon 
mahimong makalingaw ug makaayo ngadto sa klase. 

4. Basaha ang kapanguhaan nga materyal diha sa katapusan sa leksyon. Gamita kini 
aron pagtabang kanimo sa pag-andam sa leksyon. Mahimo ka usab nga 
mopakigbahin og pipila ka mga bahin niini uban sa batan-ong mga babaye. 

5. Pagtudlo og batan-ong mga babaye aron pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, 
mga kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Matag Usa Adunay Talagsaon nga Panulundon 

Kinutlo Sa pag-abli sa musikal nga Fiddler on the Roof, si Tevye, usa ka Russian nga manggagatas 
nga may Jewish nga kaliwat, misulti niini nga mga linya: 

"Dinhi sa Anatevka kami adunay among mga tradisyon alang sa tanan—unsaon 
pagkaon, unsaon pagkatulog, unsaon pagtrabaho, gani unsaon sa pagsul-ob og mga 
sinina. Sama pananglit, kami kanunay motabon sa among mga ulo; kami magsul-ob 
niining gamay nga bilo sa pag-ampo. Kini nagpakita sa among kanunay nga debosyon 
sa Dios. Ikaw malagmit mangutana, giunsa niini nga tradisyon pagsugod? Ako mosulti 
kaninyo—ako wala mahibalo! Apan kini usa ka tradisyon. Tungod sa among mga 
tradisyon ang matag usa dinhi nahibalo kinsa siya ug unsa ang gipaabot sa Dios nga 
iyang buhaton." 

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghatag og pipila ka mga ehemplo sa tradisyon 
nga naggikan sa ilang pamilya, kultura, ug nasyonal nga kagikan. Ang mga tubag 
mahimong maglakip sa mga istorya, mga pagtuo, mga kustombre, ug memorabilya nga 
gihatag gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Itudlo nga matag usa kanato adunay 
talagsaon nga mga tradisyon tungod kay kita naggikan sa nagkalainlaing mga pamilya, 
ug ang atong mga pamilya naggikan sa nagkalainlain nga mga nasud ug mga kultura. 
Matag tradisyon adunay espesyal nga kahulugan alang sa tinagsa ka pamilya. 

Opsyonal nga mga Pagpili og usa o labaw pa sa mosunod nga mga kalihokan aron paghulagway sa mga 
kalihokan tradisyon. Kini nga mga kalihokan kinahanglan modugang sa mga kahibalo sa batan-ong 

mga babaye kalabut niini ug sa interes sa ilang tinagsa nga mga panulundon. Pagpili og 
kalihokan o mga kalihokan nga labing haum sa imong mga sakop sa klase ug sa ilang 
mga kahimtang. Siguroha nga ang matag batan-ong babaye adunay kahigayunan sa 
paghulagway o pagdiskobre og tradisyon kabahin sa iyang panulundon. 

1. Susiha unsa nga nasud magagikan ang mga kaliwatan sa pipila sa imong mga sakop 
sa klase. Pagkat-on kalabut sa usa ka kustombre gikan sa usa o labaw pa niini nga 
mga nasud. Ihulagway o isaysay kini nga mga kustombre ngadto sa klase. Ipaila sa 
mga sakop sa klase diin nga mga nasud ang kustombre nagagikan. 
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2. Sultihi ang tanang mga sakop sa klase sa pagdala og bahandi o kabilin nga butang 
sama sa lace, ginama sa kamot, o usa ka hulagway nga nagrepresentar sa ilang 
talagsaon nga panulundon. Sila kinahanglan nga andam sa pagsulti kaninyo 
mahitungod sa butang—diin kini naggikan, kinsa ang naghimo niini ug ang iyang 
kamahinungdanon ngadto sa pamilya. 

3. Sultihi ang matag batan-ong babaye sa pagpasabut o paghulagway sa usa ka 
tradisyon sa pamilya, sama sa paagi nga siya magsaulog sa iyang adlawng natawhan 
o mga pista opisyal. Hangyoa siya sa pagpasabut sa unsa nga paagi nga ang tradisyon 
milambo ug unsa ang kahulugan niini ngadto kaniya. 

4. Kon ang mga kahimtang motugot, pakigsultihi ang matag inahan o lola sa matag 
batan-ong babaye. Hangyoa siya sa pagpadala og sulat ngadto sa iyang anak nga 
babaye o apo nga babaye nga mag-asoy mahitungod sa usa ka talagsaon nga 
tradisyon og aspeto sa iyang panulundon nga makapabayaw sa batan-ong babaye. 
Ang mga sulat kinahanglan nga isurpresa ngadto sa mga sakop sa klase ug nga ihatod 
sa panahon sa klase. 

Presentasyon sa Ipasabut og maayo nga ang matag batan-ong babaye napanalanginan og talagsaon nga 
magtutudlo panulundon nga puno sa makapalipay nga mga posibilidad. Kini nga panulundon iyaha 

tungod sa iyang mga kaliwat. Siya mapasigarbohon gayud ug malipay kalabut sa iyang 
kultura. 
Sultihi ang batan-ong mga babaye nga aron pagsumpay nga maghiusa sa nangagi ug sa 
umaabut nga mga kaliwatan sa ilang mga pamilya, ikaw karon mopukos sa batan-ong 
mga babaye mismo. 

Pinaagi sa Matarung nga Pagpuyo, Kita Makahatag og Takus nga Panulundon ngadto 
sa Atong Kaliwatan 

Panaghisgutan Isulat sa pisara: Unsa kaha ikaw nga matang nga kagikanan ? 
ginamit ang kasulatan i p a s a b u t n g a bisan og kita dili makakontrol unsa nga matang nga mga kagikan aduna 

kita, matag usa nato makatino unsa nga matang nga kagikan kita sa atong mga 
kaliwatan. 

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang 1 Nephi 1:1. Dayon sa lakbit iparebyu nila ang 
1 Nephi 2:1-15 ug ipatubag ang mosunod nga pangutana: 

• Sa unsang paagi nga ang mga ginikanan ni Nephi matarung? 

1. Matinud-anon sa mga sugo (tan-awa sa 1 Nephi 2:1) 

2. Masulundon (tan-awa sa 1 Nephi 2:3) 

3. Mipanalangin ug mitudlo sa mga anak (tan-awa sa 1 Nephi 2:9-14) 
Ipasabut nga kita kinahanglan magtinguha og pagkamatarung alang sa atong mga anak. 
Si Lehi mibati pag-ayo bahin niini. Ribyuha ang panan-awon sa kahoy sa kinabuhi 
ingon nga gitala sa 1 Nephi 8. Ipabasa sa mga sakop sa klase ang 1 Nephi 8:12. 

Ipasabut pag-ayo nga ang labing dako nga tinguha ni Lehi mao nga ang mga sakop sa 
iyang pamilya nga moambit sa bunga, diin nagrepresentar sa gugma sa Dios. Ingon man 
sa atong panahon, ang labing dako nga tradisyon nga atong mahatag sa atong kaliwatan 
mao ang pagkatakus nga sakop sa Simbahan uban sa lig-on nga pagpamatuod sa 
ebanghelyo. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagbasa sa Mosiah 1:5. 

• Unsa ang epekto sa mga tradisyon sa ilang mga amahan diha sa mga Nephite ug sa 
mga Lamanite? 
Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagbasa sa Helaman 15:7-8. 

• Unsaon nga ang impluwensya sa dili matarung nga mga tradisyon mausab? Ipasabut 
og maayo nga ang dili matarung nga mga tradisyon mahimong mabuntog pinaagi sa 
pagpalambo sa hugot nga pagtuo sa Ginoo, sa pagtuon sa mga kasulatan, ug sa 
pagsinati sa kausaban sa kasingkasing nga mao ang pagkakabig sa ebanghelyo. 
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Kinutlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Aron masabtan og mayo ang kamahinungdanon sa paghatag og matarung nga 
panulundon, basaha ang mosunod nga kinutlo: 
"Ang usa ka panulundon sa Pagka-Dios imoha. . . . Natawo sa espiritu nga usa ka anak 
sa Dios ug nadasig karon pinaagi sa iyang gahum, sa iyang gugma. Tungod kanimo siya 
mihatag sa iyang Bugtong Anak. Tungod kanimo si Kristo nabuhi ug namatay ug 
nabuhi pag-usab. 

"Kini nga Simbahan maghatag kanimo sa usa ka panulundon sa kamatuoran, sa 
pakigsaad, sa pagdasig, sa kaisug, sa direksyon, sa mga panaghigala ug pagpangulo, sa 
kalig-on aron mobangon gikan sa abog niini nga kinabuhi ngadto sa bag-ong ang-ang sa 
pagkatawo. 
"Hupti pag-ayo ang imong panulundon. Kini labing bililhon. Ipataas ang imong ulo. 

"Pagmaya nga ikaw mao ikaw—dili lain hinuon. Uban sa tanan nga ikaw makapanunod, 
dugangi og pipila sa imong kaugalingon. Pagtampo. Pagkab-ot. Pag-lagad. Paghawud. 
Inom og maayo sa maayong mga butang sa kinabuhi ug sa espiritu. Pagpuyo nga unta 
usa ka adlaw ikaw makatunol sa imong mga anak ug sa mga anak sa imong mga anak sa 
panalangin sa panulundon gani mas takus kaysa imong kaugalingon" (Elaine Cannon, 
"What of Your Heritage?" Improvement Era, Ago. 1964, p. 690). 

• Unsa ang imong mahimo karon aron pag-andam nga mahimong matarung nga 
ginikanan uban sa panulundon sa matarung nga mga tradisyon nga mahatag ngadto sa 
imong mga anak? 

Itala ang mga tubag sa mga sakop sa klase sa pisara samtang ikaw maghisgut niini. Sila 
mahimong molakip sa mosunod: 
Aron mahimong matarung nga ginikanan— 

1. Pagtuon sa ebanghelyo. 

2. Pag-angkon og pagpamatuod. 

3. Pagsunod sa mga sugo. 

4. Pagpalambo og maayong mga tradisyon. 

5. Pagpalambo og mga talento ug mga gasa. 

6. Pagkat-on gikan sa mga pamilya nga adunay maayong mga tradisyon. 

7. Pag-alagad sa uban. 

8. Pagtampo ngadto sa gingharian sa Ginoo. 

Pagsulat nga 
kalihokan 

Panapos 
Panghatag og mga papel ug mga lapis sa batan-ong mga babaye. Isip sinugdanan sa 
panulundon sa matarung nga mga tradisyon alang sa iyang kaliwatan, hangyoa ang 
matag batan-ong babaye sa pagtala sa iyang pagpamatuod o personal nga espirituhanon 
nga kasinatian. Kon angay, siya mahimong mosulat sa istorya sa iyang pagkakabig sa 
ebanghelyo. Kini nga papel kinahanglan itago ug ilakip sa iyang basahon sa 
handumanan o personal nga kasaysayan. 

Pagpamatuod Hatag sa imong pagpamatuod nga ang batan-ong mga babaye kinahanglan magsugod 
karon sa pagpalambo og matarung nga mga tradisyon nga sila makahatag sa ilang 
sunod nga kaliwatan. Ipamatuod nga ang ebanghelyo mao ang labing dako nga bahandi 
nga mahimong mahatag ngadto sa umaabut nga mga kaliwatan. 

KAPANGUHAAN 
NGA MATERYAL "Pananglitan ikaw magtudlo og usa ka leksyon o maghatag og usa ka pakigpulong 

ngadto sa grupo sa batan-ong Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tema sa mismong unang 
mga pulong sa Basahon ni Mormon: 'Ako, si Nephi, natawo sa mga matarung nga 
ginikanan. . . . ' (1 Nephi 1:1.) Kini dili lisud kaayo, dili ba? Total adunay halos gidawat 
nga kamatuoran sa tanan—kini maanindot nga kaayohan nga mahimong matawo sa 
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mga matarung nga mga ginikanan ug ngadto sa panimalay diin ang anak gikinahanglan 
ug mahimong higugmaon ug mabansay ug matudloan ug mahatagan og maayong 
ehemplo. 
"Apan pananglitan ikaw nakaila og maayo sa grupo nga imong tudloan ug nasayud nga 
tali kanila adunay pipila ka mga batan-on diin kini nga leksyon, matudlo sa kasagaran 
nga paagi, mahimong makasakit sa kasingkasing ug makasangput og kabalisa ug 
kaulaw? Ania si John kansang mga ginikanan mipakita og dili maayo nga ehemplo sa 
panimalay, kinsa nagbulag o nagdiborsyo human sa mapait ug pagkadili maunongon ug 
makalilisang nga kanunayng kontrobersiya. Si John naningkamot sa iyang bahin ngadto 
sa maayong kinabuhi, masibuton ug determinado sa paghimo og butang sa iyang 
kaugalingon sa pag-andam alang sa usa ka malipayon nga panimalay nga iyang 
kaugalingon. Didto naglingkod si Phyllis kansang mga ginikanan mipili og dalan nga 
sukwahi gikan niana nga ilang gisunod kaniadto ug diin maoy iyang buot sundon 
Atbang sa lawak mao si Robert kinsa nahigugma sa iyang amahan apan naglibog 
tungod kay ang iyang Papa nagtuo nga ang paghanting ug pagpangisda ug mga dula sa 
bola, ug tingali ang tabako ug alkohol, mas importante kaysa iyang mga kahigayunan sa 
priesthood. 

"Unsaon nimo pagtudlo sa imong leksyon uban mining mga batan-on sa grupo? 

"Ikaw gustong moatubang sa kamatuoran sa imong pagsugod, nag-ila nga samtang 
ang matag usa kanato nakahibalo nga ang kaanindot sa panulundon usa ka dakong 
panalangin, daghang mga ginikanan ug panimalay dili mao unsay angay unta. 
Makanunayon ug dalayegon, mahalaron, madasigong mga batan-on naningkamot 
og mauyonon nga impluwensya sa mga ginikanan ug mga panimalay, apan kini 
kadaghanan tinuod nga adunay makapawala sa kadasig nga gamay ra ang mahimo 
aron pag-usab sa mga ginikanan pinaagi sa ilang mga anak kinsa sila sa ilang 
kaugalingon buot gayud nga maninguha sa pag-uswag diha sa ilang panulundon. 

"Unsa ang mahimo ug kinahanglan nga itudlo mao nga bisan kon wala kita sa posisyon 
sa pagpalambo sa atong mga ginikanan, aduna tay daghang mahimo sa paghukom unsang 
matang sa mga ginikanan aduna ang atong kaugalutgong mga anak! Gikan nianang 
espirituhanon nga pag-uyon 'Ako, si Nephi, natawo sa matarung nga mga ginikanan . . . 
' kita makatudlo uban sa epektibo nga pagpasabut ug sinseridad, Ako, si John, 
makugihong matinguhaon nga usa ka adlaw mahimong matarung nga ginikanan. . . ' 

"Usa ka tawo miingon, 'Kini tilinguhaon nga mahimong maayong kagikanan, apan ang 
himaya napanag-iya sa atong mga kagikanan.' 

"Aron mahimong matarung nga ginikanan maoy usa ka hagit ug tumong nga angay 
alang sa labing kusgan ug labing determinado nga batan-ong tawo, ug ang pagkab-ot 
niini nga tuyo nag-agad sa tinarung diha sa mga abaga sa usa ka tawo. Ang usa 
mahimong unsa ang iyang matinuoron nga tinguha ug buot mga mahimo.. . . 

"Anaa sa mga batan-on karon ang mga liso sa umaabut. Ubos sa normal nga mga 
kahimtang ug mga ekspektasyon nga moabut ang adlaw nga adunay motawag kanila og 
'papa'o 'mama,' ug kinsa maimpluwensya og dako sa ilang pagkamama o pagkapapa. 
Isip umaabut nga mga ginikanan sila nagkinahanglan nga makat-on sa makahibulong 
nga kamahinungdanon sa maayong panulundon, apan sila mahimong matudloan niini 
gikan sa mga kasulatan sa paagi nga makapaaghat ug makapadasig ug nga mohatag 
kanila sa hagit ug hinungdan nga mahimong 'matarung nga mga ginikanan' " (Marion D. 
Hanks, "I, Johnny, Parent-to-Be . . . , " Improvement Era, Peb. 1961, pp. 97,113). 
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Pag-apil sa Misyonaryo nga Buhat 



Leksyon 

13 Pagsabut sa mga 
Kaakohan sa Misyonaryo 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makasabut sa mga kaakohan sa misyonaryo. 

PAGPANGANDAM 

Pahinumdom alang 
sa magtutudlo 

1. Litrato 12, Misyonaryo nga mga Kauban, anaa sa likod sa manwal. 

2. Pag-andam og poster o tsart sa matag adlaw nga iskedyul sa misyonaryo. 

3. Opsyonal: Andama ang batan-ong mga babaye sa pag-awit "Called to Serve" (Hymns, 
no. 249). 

4. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

Kini nga leksyon maghisgut sa mga kaakohan sa full-time nga mga misyonaryo. Ang 
tanang batang-ong mga lalaki kinahanglan moalagad og mga misyon. Ang dili minyo 
nga babaye nga nag-edad og baynte uno ug mas magulang pa mahimo usab nga 
moalagad og full-time nga mga misyon. Bisan pa niana, ang batan-ong mga babaye 
kinahanglan nga dili mobati nga obligado ug kinahanglan dili pugson sa pag-alagad og 
fulll-time nga mga misyon. Ang misyon kinahanglan dili makababag sa kahigayonan sa 
usa ka babaye alang sa kaminyoon. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Litrato ug istorya Ipakita ang litrato sa mga kauban nga misyonaryo, ug isasay ang mosunod nga istorya: 

Human sa mga tuig sa pagpangandam, usa ka elder diha sa airport, sa katapusan 
andam na nga mobiya paingon sa Guatemala alang sa iyang misyon. Siya miingon: "Sa 
dihang ako miabut sa pultahan sa departure area, ang akong amahan miingon, 'Anak, 
sunda ang tanang mga lagda, ug ikaw magmalipayon sa kinabuhi.' Ako miyango ug 
nagdali 'Sigurado, Pa,' ug milakaw. Samtang ako naglakaw paingon sa eroplano, ako 
mikatawa sa akong kaugalingon. 'Pa, imo na usab nga "gisagol ang mga pulong". Buot 
nimong ipasabut, "Sundon ang tanang mga lagda, ug magmalipayon ka sa imong 
misyon." ' Uban niana, akong gibutang sa kalimot ang iyang tambag, gihan-ay ubos sa 
'Tambag sa Ginikanan.' 

"Pito ka mga bulan ang milabay, ang akong amahan namatay." 

Niadtong unang mga takna human ang iyang presidente sa misyon misulti kaniya sa 
makalilisang nga aksidente sa eroplano sa iyang amahan , siya naglibog ug nasubo. Usa 
ka bahin niya miingon, " 'Unsa ang imong gibuhat dinhi? . . . [Ikaw] mianhi sa langyaw 
nga yuta, uban sa langyaw nga mga tawo ug langyaw nga mga kustombre; ug ang 
imong amahan namatay. Sigurado kini mao ang labing malipayon nga duha ka mga tuig 
sa imong kinabuhi. Duha ka libo ka mga milyas ang gilay-on gikan sa panimalay, ug 
ikaw nag-inusara.' " 

Laing bahin kaniya miingon, " 'Barug og taas, Elder. Ikaw adunay halangdong amahan 
nga imong ikapasigarbo, usa ka gamhanan nga patriyarka kinsa nagtudlo kanimo sa 
ebanghelyo sa tanang mga butang. Ikaw nahibalo sa kinabuhing dayon nga usa ka tinuod 
nga baruganan sa ebanghelyo, ug ikaw nahibalo sa imong amahan maghulat kanimo. 
Ikaw adunay pagpamatuod sa ebanghelyo sukad ikaw adunay igong edad sa paghilak. 
Kini dili panahon sa pagsugod og kalibog.' 

"Taliwala niini nga pakigbisog tali sa kalibog ug sa katinuod, ang katapusang mga 
pulong sa akong amahan sa airport milanog sa akong hunahuna. 'Anak, sunda ang 
tanang mga lagda ug ikaw magmalipayon sa kinabuhi.'. . . 
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" . . . Ang iyang kamatayon maoy importanting hitabo sa akong misyon. Kana tingali dili 
sagad nga isulti, ug ako nangandoy nga ang akong amahan buhi pa, apan ang akong 
misyon human niana nahimong buhing pagpamatuod sa kinabuhi sa akong amahan. 
Ako dayon nahibaloan unsa ka bililhon ang pagpuyo sa 'tanang mga lagda.' Bisan unsa 
ka gamay o dili malagmit mahinungdanon ang lagda, kon ako mosunod, ako malipayon" 
(H. Kent Rappleye, "Obey All the Rules," New Era, Ene.-Peb. 1979, pp. 24-25). 

Panaghisgutan • Ngano man kita nga gihatagan og mga lagda nga sundon diha sa panimalay, sa 
ginamit ang mga eskwelahan, ug sa simbahan? 
pangutana # Unsa nga mga panalangin ang miabut kanimo tungod kay ikaw nakahukom sa 

pagsunod sa mga lagda? 

Ang usa ka Misyonaryo Kinahanglan nga Mosunod sa mga Kinahanglanon sa Misyon 

Mga kasulatan Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Marcos 16:15 ug Doktrina ug mga Pakigsaad 18:15. 

• Ngano sa imong hunahuna nga ang Ginoo naghunahuna nga ang misyonaryo nga 
buhat mahinungdanon kaayo? 

Presentasyon sa Kon ang mga misyonaryo magsugod sa ilang mga misyon, sila hatagan og mga lagda ug 
magtutudlo mga iskedyul nga motabang sa paghimo sa ilang mahinungdanon nga buhat nga 

epektibo ug mabungahon. Ang mga misyonaryo kinahanglan nga mopasalig sa 
pagsunod niini aron sa pag-alagad sa Ginoo ug magbaton sa Espiritu aron mogiya 
kanila. Ang matag adlaw nga iskedyul sa kadaghanan sa mga misyonaryo maglakip sa 
mosunod: 

Poster o tsart Ipakita ang poster o tsart. 

6:30 s.b. Mobangon 
7:00 s.b. Panahon sa pagtuon uban sa kauban 
8:00 s.b. Pamahaw 
8:30 s.b. Personal nga pagtuon 
9:30 s.b. Pagsangyaw 
Noon Paniudto 
1:00 s.h. Pagsangyaw 
5:00 s.h. Panihapon 
6:00 s.h. Pagsangyaw 
9:30 s.g. Taposon ang pagsangyaw; maeplano 

sa sunod adlaw nga mga kalihokan 
10:30 s.g. Matulog 

Depende sa misyon ug kultura sa mga tawo, ang misyonaryo gipaabut nga mosunod 
niining dugang nga mga lagda: 

1. Ang mga misyonaryo gihangyo sa pagsulat sa ilang mga ginikanan kausa matag 
semana. 

2. Ang mga misyonaryo kinahanglan dili manawag sa telepono ngadto sa ilang mga 
pamilya gawas kon ang presidente sa misyon mohatag kanila og pagtugot. 

3. Ang mga misyonaryo mohatag sa ilang presidente sa misyon og senemanang taho 
ug sulat. 

4. Ang mga misyonaryo kinahanglan dili mangutang. Mogamit gayud sila sa ilang 
kwarta nga maalamon ug alang sa mga butang nga may kalabutan sa ilang misyon. 

5. Ang mga misyonaryo kinahanglan dili magdugay labaw sa usa ka oras kon sila 
imbitahon og panihapon, ug kinahanglan mogamit sila sa panahon sa pagdasig sa 
mga sakop sa ilang misyonaryong mga paningkamot. 

6. Ang mga misyonaryo kinahanglan dili mag-inusara kauban sa lain nga sekso o dili 
angay nga mga paghugoyhugoy. Sila kinahanglang dili motudlo og dili minyo nga 
mga sakop sa laing sekso gawas kon adunay hamtong nga kauban. 

7. Ang mga misyonaryo kinahanglan dili mosulat sa mga tawo kinsa nagpuyo sa mga 
utlanan sa misyon. 

Presentasyon sa 
magtutudlo 
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8. Ang mga misyonaryo dili gayud mogawas sa ilang giasayn nga mga dapit nga walay 
pagtugot gikan sa presidente sa misyon. 

9. Ang mga misyonaryo kinahanglan molihok uban sa dignidad ug mopabilin sa ilang 
mga pagsultihanay nga gawasnon sa debate ug panaglalis. Sila mobasa lamang sa 
literatura nga gitugot sa presidente sa misyon. (Tan-awa sa Handbook sa Misyonaryo .) 

Kinutlo ug Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Gordon B. Hinckley: "Ang misyonaryo 
panaghisgutan nga buhat mabudlayon. Kini masuknaon. Kini malisud. Kini dili gayud sayon, ug kini 

dili gayud mahimong masayon. Kini nagkinahanglan og kalig-on sa lawas, kalig-on sa 
hunahuna, kalig-on sa espiritu" (Brian Kelly, "A Visit with Elder Gordon B. Hinckley 
about Missionary Work," New Era, Hun 1973, p. 31). 

• Ngano sa imong hunahuna nga kini nga mga lagda gihatag sa mga misyonaryo? 

• Unsa ang maayo nga mga butang nga moabut gikan niini nga mga lagda? 

Ang mga Sakop Makatabang sa mga Misyonaryo nga Mahimong Epektibo 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang mga misyonaryo adunay mubo lamang nga panahon sa paghalad sa 
magtutudlo ilang mga misyon. Kinahanglan mogamit sila sa matag adlaw sa hingpit nga kaayohan. 

Sila naggahin og dako sa ilang mga misyon—kwarta, mga paningkamot sa ilang mga 
pamilya, mga tuig sa pagbansay ug pagpangandam, panahon, ug labing mahinungdanon 
ang ilang mga kaugalingon. Isip mga sakop, kita makahimo og angay nga pakigrelasyon 
sa mga misyonaryo ug motabang kanila nga makahimo sa labing maayo niini nga 
paggahin. Kita makatabang kanila sa pagbuntog sa labing dakong hagit nga ilang 
giatubang, niana sa pagkalimot sa ilang mga kaugalingon ug pagwagtang sa ilang mga 
kaugalingon diha sa ilang buhat. 

Kinutlo Ang mosunod nga kinutlo nagpasabut unsa kini ka mahagiton alang sa mga 
misyonaryo ang pagwagtang sa ilang mga kaugalingon diha sa ilang buhat. 

"Kitang tanan gusto og kahayahay; apan kakugi ang labing sentro sa misyonaryong 
buhat. Kini wala gayud mausab sukad pa sa panahon sa Manluluwas. Siya miingon, 

. . bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako ug tungod sa 
ebanghelyo magapatunhay niini.' (Marcos 8:35.) Kana tinuod ilabi na uban sa 
misyonaryong buhat. Ang labing dako nga hagit mao ang kanunay nga pagdangup 
sa atubangan sa Ginoo diha sa pag-ampo ug mohangyo og kalig-on ug kasarang ug 
direksyon, ug unya mogawas ug motrabaho. Ang Ginoo mipahayag: 'Busa kon ang 
imong mata mapunting [sa akong himaya], ang tibuok nimong lawas mapuno sa 
kahayag.' (Mat. 6:22.) Kon ang misyonaryo mobuhat uban sa pagpunting sa himaya sa 
Dios, dayon ang kangitngit mawala, ang kangitngit sa katapulan, ang kangitngit sa sala, 
ang kangitngit sa pag-unya-unya , ang kangitngit sa kahadlok, ug kini mao ang tanang 
mga rason nga moimpluwensya sa misyonaryong buhat" (Brian Kelly, "A Visit with 
Elder Gordon B. Hinckley," p. 31). 

Panaghisgutan • Unsa ang mabuhat sa usa ka SUA nga batan-ong babaye aron pagtabang sa mga 
ginamit ang misyonaryo nga makahimo sa ilang mga kaakohan sa ilang buhat alang sa Ginoo? Ilista 
pangutana ug pisara ang mga sugyot sa batan-ong mga babaye sa pisara. 

Ang batan-ong mga babaye mahimong mohatag og mga ideya nga makita sa mosunod 
nga kinutlo. Kon kini wala isulti, isugyot kini. 

"Kita makapailaila sa dili sakop nga mga pamilya ug mga higala ngadto sa mga 
misyonaryo. Kita usab magmatngon nga dili makakuha sa panahon sa mga misyonaryo. 
Kon kita modapit kanila sa atong mga panimalay alang sa pagkaon, kita makasilbe sa 
madali kanila. Unya kita makaawhag kanila sa pagbiya ug mopadayon sa ilang buhat. 
Kita dili gayud magpaabut o motugot kanila nga motabang sa mga hugasan. Kita dili 
gayud modapit kanila sa pagtan-aw og telebisyon uban kanato. Kita magkat-on sa mga 
lagda sa misyon ug motabang sa mga misyonaryo nga motuman niini. 

" . . . Ang batan-ong mga babaye kinahanglan dili gayud mag-inusara uban sa [lalaki] nga 
misyonaryo o magdasig kanila og suod nga relasyon uban kaniya. Ang batan-ong mga 
babaye kinahanglan dili gayud mosulat o motelepono sa mga misyonaryo sa ilang dapit. 
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"Samtang kitang tanan nagpakita og respeto alang sa mga misyonaryo ug sa ilang 
balaang mga tawag, kita nagtabang kanila sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa uban" 
(The Latter-day Saint Woman, Part A, p. 144). 

Ipasabut nga ang batan-ong mga babaye makadasig usab sa batan-ong mga lalaki sa 
pag-alagad og misyon. Si Presidente Ezra Taft Benson miingon: 

"[Ang batan-ong mga babaye] mahimong adunay positibo nga impluwensya sa 
pagdasig sa batan-ong mga lalaki sa pag-alagad og full-time nga mga misyon. Himoa 
nga ang batan-ong mga lalaki nga imong kaila masayud nga ikaw nagpaabut kanila sa 
pagdawat sa ilang misyonaryong kaakohan, nga ikaw sa personal buot nga sila 
moalagad og misyon, tungod kay ikaw nasayud mao kadtoy gusto sa Ginoo nga ilang 
adtoan. 

"Likayi ang kanunay nga pag-date uban sa batan-ong lalaki sa dili pa ang panahon 
sa iyang pagtawag sa misyon. Kon ang imong relasyon uban kaniya ordinaryo ra, 
siya dayon makahimo niana nga desisyon sa pag-alagad sa labawng kasayon ug 
makapunting usab sa iyang tibuok kusog sa iyang misyonaryong buhat imbis sa 
iyang uyab didto sa iyang pinuy-anan" (Ensign, Nob. 1986, pp. 82-83). 

Panapos 

Presentasyon sa Isaysay sa batan-ong mga babaye nga samtang sila si Elder and Sister Vaughn J. 
magtutudlo Featherstone didto sa ilang misyon sa Texas, si Sister Featherstone midangup sa Ginoo 

alang sa panabang. Siya hilabihan ka bise sa misyon nga wala na siyay panahon alang sa 
iyang kaugalingon bisan lang og gamay nga minutos sa usa ka adlaw. Siya nag-ampo, " 
'Palihug, Langtinong Amahan, tabangi ko nga makakaplag og gamayng panahon alang 
sa akong kaugalingon samtang ania ako dinhi. ' Ug siya miingon nga sama ka tin-aw sa 
bisan unsa niini nga kalibutan ang mga pulong miabut sa iyang hunahuna, nag-ingon, 
'Akong anak nga babaye, kini dili imong panahon; kini akoang panahon' " (Vaughn J. 
Featherstone, sa Conference Report, Okt. 1978, p. 34; o Ensign, Nob. 1978, p. 26). 

Ipasabut nga ang mga misyonaryo nagtrabaho alang sa Ginoo. Walay usa nga adunay 
katungod sa pagkuha sa ilang atensyon palayo gikan niana nga buhat. Kita kinahanglan 
nga motagad sa mga misyonaryo uban sa respeto ug pagkahigala, apan usab uban sa 
kapormal. Kita makatabang sa mga misyonaryo nga makapuyo unsa ang gipaabut gikan 
kanila ug mopaambit sa ebanghelyo nga epektibo ngadto sa uban. 

Musika Tapusa pinaagi sa pagpaawit sa batan-ong mga babaye sa "Called to Serve". 
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Leksyon 

13 Pagkat-on sa Pagpaambit sa Ebanghelyo 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makasabut sa iyang kaakohan sa pagpaambit sa 
ebanghelyo ug pagbaton og pagsalig sa paghimo og misyonaryong buhat. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og usa ka kandila (mas mayo ang dako ) ug dyutay nga asin. 

2. Isulat sa papel ang sitwasyon sa role playing. 

3. Paghimo og kandila gikan sa tuskig nga papel alang sa matag batan-ong babaye sama 
sa mosunod: 

4. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, mga 
kasulatan o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Ginoo Buot nga Kita Mopaambit sa Ebanghelyo ngadto sa Uban 

Ipakita ang kandila ug ang asin. (Ayaw dagkuti ang kandila, kay kana supak sa 
regulasyon sa Simbahan.) 

Pangutana kon aduna bay bisag kinsa sa batan-ong mga babaye nga makapasabut giunsa 
sa Manluluwas pagtandi sa mga sakop sa Simbahan ngadto sa usa ka kandila ug asin. 

Human sa mubo nga panaghisgutan, ipasabut nga si Jesus miingon nga kita mao ang 
asin sa yuta ug ang kahayag sa kalibutan. 

Ipabasa sa batan-ong babaye ang Mateo 5:13-16 ug ang unang duha ka han-ay sa mga 
pulong sa 3 Nephi 18:24. 

• Unsa ang atong kahayag nga angay natong idan-ag? 

"[Adunay] usa ka talagsaong hitabo nga mahitabo taliwala sa mga tawo kon ang 
kahayag sa ebanghelyo modan-ag sa ilang mga kinabuhi. Hapit sa kinabubut-on, daw 
kini, ang kahayag sa kamatuoran moaghat sa tinguha sa pagpaambit. Kon ang atong 
mga hunahuna napadako tungod sa bag-o nga kahibalo, kita buot nga ang uban 
makahibalo ; kon ang atong mga espiritu nabayaw tungod sa langitnong impluwensya, 
kita buot sa uban nga mobati; ug kon ang atong mga kinabuhi puno sa kamaayo, kita 
buot sa uban, ilabi na kadtong kinsa atong gihigugma, sa pagtagamtam og susama nga 
mga kasinatian" (Carlos E. Asay, sa Conference Report, Okt. 1976, p. 58; o Ensigit, Nob. 
1976, p. 41). 

Kasulatan Basaha uban sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 123:12. Ipasabut 
og maayo nga ang tanan nga naglibot kanato atong mga igsoon ug anak nga mga sa 
Dios, kinsa modawat sa ebangehelyo kon sila tataw nga nakasabut niini, apan kinsa 
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nagtago gikan sa kamatuoran tungod kay "sila wala masayud asa kini pangitaa. "Ang 
atong kaakohan mao ang pagpakita kanila. 

Ang matag Batan-ong Babaye mga Babaye Makakat-on Unsaon sa Pagpaambit sa 
Ebaghelyo 

Presentasyon sa Ipasabut nga kita kinahanglan nga makatudlo sa ebanghelyo sa positibo nga paagi, uban 
magtutudlo sa tabang sa Espiritu sa Ginoo, aron pagpahibalo sa mga tawo sa hingpit nga kalipay 

nga ikahatag niini ngadto kanila. 
Panaghisgutan • Unsa ang mga butang nga makababag kanato kon kita mosulay sa pagpaambit sa 
ginamit ang pisara ebanghelyo ngadto sa uban? (Isulat ang mga tubag sa pisara. Kini malagmit maglakip sa 

mosunod.) 

1. Kahadlok nga kita malagmit makapahiubos og mga tawo o nga ang mga tawo dili 
ganahan nato 

2. Kulang sa abilidad o kasinatian 

3. Kulang sa kahibalo mahitungod sa ebanghelyo 

• Unsa sa imong hunahuna nga kini nga mga butang mahimong mabuntog? (Ilista ang 
mga tubag sa pisara. Ang mosunod mao ang pipila ka makatabang nga mga sugyot.) 

1. Pag-ampo ug pangayo sa Ginoo nga tabangan ka sa pagbuntog sa kahadlok ug 
panalanginan ka uban sa paggiya sa iyang Espiritu. Kon ikaw matinuoron ug 
mahigumaon, ikaw panagsa ra makapahiubos og mga tawo. Kon ikaw labaw nga 
mahingawa kalabut sa kaluwasan sa imong mga higala kaysa kalabut sa imong 
kaugalingon nga mga pagbati, ang imong kahadlok mawala. 

2. Himoa nga makaila og daghang nagkalainlaing mga tawo. Mangutana kabahin kanila, 
ug susiha ang mga butang nga sila interesado. Samtang ikaw makaila kanila, ikaw 
makapasabut kon sa unsa nga paagi ang ebanghelyo makatabang kanila uban sa ilang 
mga panginahanglan ug mga kahingawa. Ipahayag uban sa kadasig unsa ang nahimo 
sa ebanghelyo diha kanimo. 

Sa kadaghanan kita motanyag og matinuoron nga pakighigala ngadto sa uban sa dili pa 
kita mosulay sa pagtudlo kanila. Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: 
"Kasagaran kita kinahanglan mosuod sa atong mga silingan sa dili pa kita 
makapahimangno kanila sa husto. Ang atong mga silingan makasinati gayud sa atong 
tinuod nga pakighigala ug pakigdait" ("Report of the Regional Representatives' 
seminar," Ensign, Nob. 1976, p. 140). 

3. Pagtuon sa ebanghelyo aron nga ikaw makaandam sa pagtubag sa mga pangutana 
nga epektibo kon ang kahigayunan moabut (tan-awa sa D&P 11:21). Sinatia ang 
istorya sa pagpahiuli sa ebanghelyo pinaagi ni Joseph Smith ug ang pag-abut sa 
Basahon ni Mormon. Pag-andam sa pagpamatuod nga ang Simbahan ni Jesukristo 
gipahiuli sa iyang katim-os, sama sa gipakita sa mosunod nga istorya. 

Istorya "Usa ka Protestante nga ministro . . . nangutana sa usa sa atong mga misyonaryo, 
'Ngano nga kamo magsangyaw taliwala sa akong mga tawo? Silang tanan maayo nga 
mga Kristiyano.'. . . Ug ang tubag miabut: 'Kon ikaw, sir, nakahibalo sa piho nga ang 
Dios Amahan ug ang iyang Anak nga si Jesukristo mipakita sa ilang mga kaugalingon 
ug nakigsulti pag-usab niini nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan, gipahiuli ang 
mahinungdanong impormasyon ug gipahiuli usab ang tinuod nga awtoridad sa 
priesthood ngadto sa tawo, ikaw ba magpabilin nga maghilum?' " (Robert L. Simpson, 
sa Conference Report, Okt. 1974, p. 63; o Ensign, Nob. 1974, p. 46). 

Presentasyon sa Ipasabut nga kini importante nga dili modepensa kon kita magsulti kalabut sa 
magtutudlo ebanghelyo. Wala kinahanglana nga kita mangayo og pasaylo alang sa mga sugo sa 

Dios. Kini gihatag sa Dios sa kalibutan alang sa kaayohan sa tawo. 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya mahitungod kon giunsa ni Lorenzo Snow, kinsa 
nahimong ikalima nga Presidente sa Simbahan, pagpaambit sa ebanghelyo uban sa 
daghang mga tawo. 
Niadtong 1850, si Elder Lorenzo Snow ug duha ka mga kauban gipadala ni Brigham 
Young sa pagsugod sa misyonaryong buhat sa Italya. Sila nagtrabaho sulod sa daghang 
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mga bulan nga makapaambit sa ebanghelyo sa bisan kinsa nga Italyano. Unya, si Elder 
Snow mitala, "ang Ginoo mipakita sa iyang gahum alang kanamo." Ang tres anyos nga 
anak nga lalaki sa pamilya nga gikauban sa mga misyonaryo sa pagpuyo hilabihan ka 
masakiton ug daw hapit na mamatay. Si Elder Snow ug ang iyang kauban nakakita sa 
batang lalaki ug nakaamgo nga kini makahatag og kahigayunan aron pagpakita sa 
Italyano nga mga tawo sa gahum ug paghigugma sa Ginoo. 

Si Elder Snow ug ang iyang kauban nagsugod sa pagpuasa, ug sila miadto sa bukid diin 
sila makainusara ug makaampo. Si Elder Snow mitala: "Didto kami mitawag sa Ginoo 
sa ligdong nga pag-ampo sa pagluwas sa kinabuhi sa bata. Samtang ako naghinuktok sa 
dalan nga among gipangandoy nga padayonon ug ang mga pag-angkon nga kita 
kinahanglan mopasidaan sa kalibutan; ako nag-isip niini nga kahimtang nga importante 
kaayo. Ako wala mahibalo sa bisan unsa nga sakripisyo diin ako posible nga makahimo, 
nga ako dili andam sa paghalad aron ang Ginoo unta mohatag sa atong mga hangyo. 
Kami mibalik mga alas tres sa hapon, ug nakapahinungod og gamayng lana, akong 
gidihogan ang akong kamot, ug mibutang niini sa iyang ulo, samtang kami hilum nga 
mihalad sa mga pangandoy sa among mga kasingkasing alang sa iyang pagkaayo. . . . 

"Gikan nianang orasa siya nagsugod sa pagkaayo ug uban sa kasingkasing nga puno sa 
pagpasalamat sa atong langitnong Amahan, ako malipayon nga moingon, nga sa pipila 
ka mga adlaw siya mibiya sa iyang higdaanan, ug miapil sa gagmay niyang mga 
kauban" (Lorenzo Snow, "Organization of the Church in Italy," Millennial Star, 15 Dis. 
1850, pp. 370-71). 

Isip resulta niini nga mga pagpakita sa gahum sa priesthood, ang mga kasingkasing sa 
daghang mga tawo natandog, ug ang mga pultahan sa kalit naabli alang sa mga 
misyonaryo. Daghang mga tawo ang naminaw sa mensahe sa ebanghelyo ug 
nagpamiyembro sa Simbahan. 

• Unsa ang gibuhat ni Lorenzo Snow aron pagtandog sa mga kasingkasing sa mga tawo 
nga ilang gipaninguha sa pagtudlo? 

• Unsa ang imong nakat-onan gikan kang Elder Snow kalabut sa atong mga kinaiya kon 
kita magpaambit sa ebanghelyo? 

Role playing Ang mosunod mao ang pipila ka mga ehemplo sa mga kahigayunan nga moabut kanato 
sa pagpaambit sa ebanghelyo. Bahina ang batan-ong mga babaye nga magparis, apil ang 
imong kaugalingon kon gikinahanglan. Basaha ang matag sitwasyon ug ipa-act out sa 
duha ka batan-ong mga babaye ang sitwasyon. Human sa matag role play, pangayo sa 
mga sakop sa klase og laing mga sugyot kon unsaon pagdumala nianang matang sa 
misyonaryo nga kahigayunan. 
1. Ikaw gipangutana sa dili miyembro nga higala, "Ang mga Mormon motuo ba ni 

Jesukrsito ?" 
2. Usa ka bisita nga imo lang nahimamat buot masayud, "Ngano nga gitawag man mo 

og mga Mormon?" 

3. Usa ka less-active nga higala buot masayud nganong dili ka motabako o moinum. 
4. Ikaw gipangutana sa bag-o pang kaila, "Unsa ang nakapahimo sa imong Simbahan 

nga lahi gikan sa ubang mga simbahan?" 

5. Ikaw nakatupad og usa ka tawo sa bus o sa eroplano. Unsaon nimo pagpapainteres 
kaniya sa Simbahan? 

Tuguti ang mga sakop sa klase sa pagpaambit sa ilang personal nga mga kasinatian sa 
pagpaambit sa ebanghelyo. Ipaambit ang imong kaugalingong mga kasinatian. 

Panapos 

Itudlo nga kasagaran kita adunay mas dako nga kahigayunan sa pagpaambit sa 
ebanghelyo ngadto sa atong mga higala kay ni bisan kinsa. 
Kita kinahanglan mangutana sa atong mga kaugalinon sa pangutana, "Kon ako dili 
mopaambit sa ebanghelyo uban sa akong mga higala, asa, kanus-a , ug gikan kang kinsa 
sila makadungog niini?" 
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Leksyon 10 

Pagpamatuod Ikaw mahimong motapos pinaagi sa paghatag sa imong pagpamatuod. 

Handoat Hatagi ang matag batan-ong babaye og kandila nga papel isip tigpahinumdum sa iyang 
kaakohan nga mahimong usa ka misyonaryo. 

Gisugyot nga mga Kalihokan 

1. Dapita ang full-time nga mga misyonaryo sa patambong sa klase aron sa pagpasabut 
sa unsa nga paagi nga ang batan-ong mga babaye makatabang kanila. Siguroharoha 
nga sila adunay pagtugot gikan sa ilang presidente sa misyon nga motambong. 

2. Isip usa ka klase, paghukom sa mga butang nga ikaw makahimo aron pagbisita sa dili 
kaayo aktibo nga sakop sa imong klase. 

3. Isip usa ka klase, isulat ang mga pangutana nga sa kasagaran ipangutana sa mga dili 
miyembro, ug pagtudlo sa matag batan-ong babaye sa pagsulat sa ubang maayo nga 
mga tubag ug ipaambit kini sa umaabut nga klase. 

4. Pagplano og kalihokan ug pagdapit og pipila ka dili sakop nga batan-ong mga 
babaye. 

5. Pagdapit og pipila ka mga tawo nganha sa klase kinsa makahisgut sa ilang mga 
pagkakabig sa Simbahan. Sila mahimong mohatag og ubang mga ideya kon unsaon 
pagduol sa dili mga miyembro. 
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Pagdugang sa Pagkaespirituhanon 



TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makasabut sa mahangturon nga panglantaw sa 
kinabuhi ug mas maayong pagkaandam sa pag-atubang sa mga pagsulay sa mortalidad. 

PAGPANGANDAM 1. Isulat o imakinilya ang matag mosunod nga duha ka mga kasulatan sa kard. Gamita 
lamang kini nga mga pulong, ug ayaw isulat ang pakisayran sa kard. 

"Hangtud kanus-a mohuwas ang imong pagkahubog? Isalikway ang vino gikan 
kanimo." 

"Ayaw ako paghangyoa aron sa pagbiya kanimo, o sa pagbalik gikan sa pagsunod 
kanimo: kay bisan asa ikaw moadto, ako moadto; ug bisan asa ikaw mopuyo, adto ako 
mopuyo: ang imong katawhan mamahimo nga akong katawhan, ug ang imong Dios 
mamahimong akong Dios." 

2. Sinatia ang 1 Samuel kapitulo 1 ug ang istorya ni Ruth nga makita diha sa basahon ni 
Ruth. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Panaghisugtan 
ginamit ang kasulatan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang 
pangutana 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Pasiuna 

Hatagi ang usa sa batan-ong mga babaye sa unang kard (ang bersikulo makita sa 1 
Samuel 1:14). Hangyoa siya sa pagbasa niini og kusog. 

Pangutana kon aduna bay usa nga makatubag sa mosunod nga mga pangutana: 

• Unsa ang imong unang mga hunahuna niini nga tudling? 

• Kinsa ang nagsulti? 

• Kinsa ang iyang gipakigsultihan? 

• Unsa ang panghitabo niana nga panahon? 

Ipasabut sa batan-ong mga babaye nga kini nga kasulatan nagpasabut ni Hannah, ang 
inahan ni Samuel ang propeta. Siya nangaliyupo sa tiubok niyang kasingkasing ngadto 
sa Ginoo diha sa templo tungod kay siya dili mahimong makabaton og mga anak. Si Eli, 
ang halangdong pari, nagtuo nga siya nahubog. Sa dihang si EH nakakita kinsa siya, siya 
misaad kaniya nga ang Dios mohatag sa iyang giampo. 

• Unsa ang imong mga pagbati kalabut sa pag-usab sa tudling kon ikaw nahibalo unsa 
ang nahitabo? 

Ipabasa sa laing batan-ong babaye ang ikaduhang kard (ang bersikulo makaplagan sa 
Ruth 1:16). Pangutana og susama niadtong gigamit sa unang ehemplo. Tungod kay kini 
nga bersikulo mas nailhan pa, ang pipila sa mga sakop sa klase kinahanglan mahibalo sa 
mga tubag sa mga pangutana. Itudlo nga kon sila nahibalo kon unsa ang panghitabo sa 
istorya sa wala pa ug human sa bersikulo, sila mas makasabut pa. 

Ang Mahangturon nga Panglantaw Makatabang Kanato sa Pagtan-aw sa mga Butang 
Sama nga Sila mao Karon, Kaniadto, ug sa Umaabut 

Panaghisgutan • Unsa ang panglantaw? (Ang abilidad sa pagtan-aw sa mga butang sa ilang tinuod nga 
relasyon.) 
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Istorya 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Diyagram sa pisara 

Mga Kinutlo ug 
panaghisgutan 

Ipasabut nga, sama pananglit, ang usa ka husto nga panglantaw makapahimo kanimo sa 
pag-ila nga ang poste sa telepono nga tua sa layo pareho ra og gidak-on sa anaa sa duol 
nga dako tan-awon. Tan-awon sa layo, ang mga bukid murag gitabonan gyud og mga 
kahoy, apan ang tawo nga may husto nga panglantaw nasayud nga sa tinuod adunay 
mga dapit nga hawan taliwala sa mga kahoy. 

Isaysay ang mosunod nga istorya: 

Usa ka batan-ong babaye nga apil sa usa ka pagbansay nga ehersisyo didto sa desyerto. 
Sa panahon sa ehersisyo siya nabulag gikan sa uban ug nasaag. Siya nagtuo nga ang 
uban layo na kaayo gikan sa iyang nahimutangan. Siya nagsige og lakaw hangtud nga 
nga mingitngit na pag-ayo nga mopadayon pa og lakaw. 
Sa katapusan siya nakahukom nga ang labing maayo nga buhaton mao ang paghulat 
hangtud sa buntag ug naglaum nga sa sunod adlaw ang uban makakaplag kaniya. Samtang 
ang kangitngit naglibot kaniya, siya nag-ampo sa tibuok niyang kasingkasing. Siya walay 
katulog sa tibuok gabii ug pagkakaadlawon iyang nadiskobre-an nga sa tibuok gabii siya 
diha sa usa ka pangpang. Siya mikatkat sa bungtod. Uban niining bag-o nga panglantaw, 
siya nakakita na sa uban nga nagkampo sa ibabaw sa bungtod mga tunga ka milya ang 
gilay-on. 
• Unsa ang gisulti niini nga istorya kalabut sa panglantaw? (Kon kita adunay husto nga 
panglantaw, kita makatino hain kita ug unsaon nga kita makaabut sa atong padulngan.) 

• Unsa ang mahangturon nga panglantaw? 

Tugoti ang batan-ong mga babaye sa pagtubag niini nga pangutana. Dayon ipabasa 
kanila ang Doktrina ug mga Pakigsaad 93:24. 

• Sa unsang paagi nga ang kahibalo sa kamatuoran mopauswag sa atong panglantaw? 

Aron paghulagway niini nga punto, drowinga ang mosunod nga dyagram diha sa 
pisara. 

Ang Panglantaw sa Dios 

Nangagi 
(Kinabuhi sa wala 
pa dinhi sa Yuta) 

Karon 
(Kinabuhi sa 

Yuta) 

Umaabut 
(Kinabuhi human 

sa Kamatayon) 

Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Isaias 55:8-9 ug Jacob 4:13. 

Ipasabut nga samtang kita magbaton og kahibalo sa kamatuoran, ang atong panglantaw 
mahimong labaw ug labaw pa nga mahisama sa Dios. Kini mahimong mahangturon sa 
kinaiyahan. 

Ipabasa sa usa sa batan-ong mga babaye ang mosunod nga kinutlo ni Joseph Smith: 

"Kon ang tawo magkaduol na sa pagkahingpit, ang iyang mga panglantaw mas klaro, 
ug ang iyang mga kalipay mas dako, hangtud nga siya makabuntog sa mga dautan sa 
iyang kinabuhi ug mawala ang tanang tinguha sa sala" (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1938], p. 51). 

• Unsa ang makatabang kanato sa pagtan-aw sa mga butang ingon nga mao gayud? 

Si Elder LeGrand Richards miingon: "Ang Dios mopanalangin kaninyo nga makaamgo 
diin kamo gikan ug ang mahinungdanong mga kahigayonan nga mainyoha. Kon ang 
tabil lukoton pagbalik ug kamo makakita og daklit lamang sa mahinungdanon og 
mahangturon nga piano sa Dios kalabut kaninyo ug kinsa kamo, kini dili gayud malisud 
alang kaninyo sa paghigugma Kaniya, sa paghupot sa Iyang mga sugo, ug sa pagpuyo 
nga takus sa matag panalangin nga Iyang gitagana kaninyo sa wala pa ang mga 
katukuran sa kalibutan gipahimutang" ("Patriarchal Blessings," New Era, Peb. 1977, p. 7). 
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Makapahunahuna • Sa unsang paagi nga ang mahangturon nga panglantaw makatabang kaninyo sa pag-
nga mga pangutana atubang sa mga hagit nga moabut sa inyong kinabuhi? 

• Sa unsang paagi nga ang inyong patriyarkal nga panalangin malagmit makadugang sa 
panglantaw sa inyong kinabuhi? 

Ang Usa ka Mahangturon nga Panglantaw Makatabang Kanato nga Makaangkon og 
Usa ka Positibo nga Kinaiya sa Pag-atubang sa mga Pagsulay 

Ipasabut nga ang usa ka mahangturon nga panglantaw makatabang kanato sa pag-
atubang sa atong mga pagsulay sa usa ka positibo nga kinaiya ug sa hugot nga pagtuo. 

Istorya Isaysay ang mosunod nga tinuod nga hitabo: 

Si Jill mipauli gikan sa opisina sa doktor uban sa makalilisang nga balita nga siya 
adunay talagsaon nga matang sa spinal meningitis nga kasagaran makamatay. Siya 
gitagalan og unom ka bulan nga mabuhi. Ang hunahuna sa pagbiya sa iyang bana ug sa 
ilang tulo ka gagmay nga mga anak masakit kaayo ngadto kaniya. 

Ang kasakit nga iyang giantus uban niini nga balatian dili kanunay apan hilabihan 
kasakit. Sa panahon sa usa niini ka terible nga pag-ataki sa sakit, siya nagtuo nga usa sa 
labing lisud, gani mahinungdanon, nga mga butang alang kaniya nga buhaton nianang 
higayona mao lamang ang pagpahiyum. Siya nasayud nga bisan unsa ang mahitabo, 
siya makaangkon gihapon sa iyang pamilya human niini nga kinabuhi, mao nga siya 
buot nga mopatunhay sa maayong espiritu sa ilang relasyon 

Kining kausaban sa kinaiya sa wala madugay nahimong tinubdan sa kalig-on dili 
lamang kaniya apan sa iya usab nga mga hinigugma. Si Jill sa hinayhinay nahupay sa 
kamatuoran nga kon siya makalahutay niining kasakit ug pag-antus, siya ug kadtong 
naglibut kaniya mahimong mahatagan og kaayohan gikan sa iyang mga aksyon, ug ang 
mga bulan nga umaabut mahimong labaw pa nga maantus. 

Panaghisgutan • Sa unsang paagi nga ang usa ka mahangturon nga panglantaw nakatabang ni Jill ug 
kadtong naglibot kaniya sa pag-atubang niini nga pagsulay? 

• Sa unsang mga paagi sa inyong hunahuna nga ang iyang mahangturon nga 
panglantaw nakaapekto sa iyang kinaiya? 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpaambit og mga ehemplo gikan sa ilang 
kaugalingon nga mga kinabuhi o sa mga kinabuhi sa mga higala aron pagpakita giunsa 
nga ang mahangturon nga ehemplo makatabang kanato sa pag-atubang sa mga 
pagsulay uban sa hugot nga pagtuo. 

Isaysay ang mosunod nga duha ka mga istorya kalabut kon giunsa sa unang mga sakop 
sa Simbahan pagpabilin sa usa ka mahangturon nga panglantaw taliwala sa dakong 
oposisyon. 

Istorya Niadtong Marso sa 1832, ang Propeta nga si Joseph Smith giguroy gikan sa iyang 
panimalay sa tungang gabii sa masuk-anong manggugubot nga panon. Siya gibunalan, 
gituok, ug gibutangan og alkitran ug balhibo sa iyang mga kaaway. Unya sila mibiya 
kaniya diha sa bugnaw nga yuta. 
Pagkataudtaud, siya nakahimo sa pagbangon ug mipauli sa iyang balay. Ang iyang mga 
higala migahin sa nahibilin nga kagabhion pagtangtang sa mga alkitran sa iyang lawas. 

Ang sunod nga adlaw Domingo. Ang Propeta nag-ilis ug mitambong sa miting sa 
Igpapahulay, diin siya nagsangyaw og sermon ngadto sa katiguman. Tali sa mga tawo 
diha sa miting mao ang pipila sa mga manggugubot nga panon sa miaging gabii. 
Pagkahapon nianang adlawa, tulo ka tawo gibunyagan. (See Histori/a of the Church, 
1:261-64.) 

Istorya Si Charles Pulsipher miasoy sa mosunod nga istorya gikan sa iyang kasinatian sulod sa 
unang mga tuig diha sa Walog sa Salt Lake: 

"Kami nakapatubo og maayong abut sa mais niadtong [1849]. . . . Kana mihatag kanamo 
og binhi alang sa sunod tuig. Bisan pa niana, sa tuig nga ang mga timus hapit mihurot 
sa tanan namong mga tanum, ug kami nahutdan sa rasyon, ang among harina hapit na 
mahurot. Daghan pang uban nga nahutdan usab og pagkaon. Kami adunay mga I ka 
kwart sa harina sa balay. 
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"Usa sa among mga silingan miabut ug mihangyo kon siya makahulam ba og igong 
harina aron makahimo og biskwet alang sa iyang asawa, kinsa masakiton, ug wala 
makakaon bisag unsa sulod na sa pila ka adlaw. Busa, ako nangutana kon unsa ka 
daghan pa ang among harina. Ang tubag mao, 'Mga 1 pa ka kwart, apan ato kiriing 
bahinon uban niining tawhana, ug kita adunay igo pa alang sa atong pamahaw pagka 
buntag.' Busa kami mihatag og katunga sa harina. Iya kining gidala ug miingon, 'Unta 
ang Ginoo mopanalangin kaninyo nga kamo dili makulangan.' 

"Sa sunod buntag sa dihang kami nagkuha sa among harina, adunay usa pa ka kwart 
gihapon nga harina diha sa sudlanan. Kining sama nga butang nahitabo matag adlaw 
sulod sa usa ka semana o labaw pa, hangtud kami makakuha og laing sako sa harina. 
Busa, kami wala makulangi" (kinutlo ni Richard Cottam Shipp, Champions of Light 
[Orem: Randall Book, 1983], p. 82). 

Panaghisgutan • Unsa sa inyong pagtuo nga ang usa ka mahangturon nga panglantaw nakatabang ni 
Joseph Smith ug Charles Pulsipher niini nga mga sitwasyon? 

• Unsa ang inyong makat-onan gikan niini nga mga istorya kalabut sa pagpabilin og 
mahangturon nga panglantaw sa imong kinabuhi. 

Panapos 

Ipasabut nga kon kita magpalambo og mahangturon nga panglantaw, ang atong mga 
kinaiya mahimong positibo. Kita makakaplag og mas dakong kalipay ug kalinaw sa 
kinabuhi, ug ang uban mahimong makaangkon og kalig-on gikan sa atong ehemplo. 

Pagpamatuod Hatag sa imong pagpamatuod ngadto sa batan-ong mga babaye kalabut kon sa unsa nga 
paagi nga ang mahangturon nga panglantaw nakatabang kanimo sa imong kinabuhi? 

Gisugyot nga mga Kalihokan 

Ipaandam sa mga sakop sa klase ang lista sa mga butang nga ilang mahimo karon aron 
makabaton og mas maayo nga panglantaw sa kinabuhi. Sila malagmit mohunahuna sa 
pagpangita og pagpamatuod sa katinuod sa Simbahan, pag-angkon og mas maayo nga 
pagsabut sa misyon ug pag-ula sa Manluluwas, pag-andam alang ug pagdawat sa 
patriyarkal nga panalangin, ug pagbuntog sa kahuyang sama sa pag-unya-unya o 
kasuko. 
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13 Pagbuntog sa Oposisyon 

TUMONG Aron ang matag batan-ong babaye makat-on unsaon pagdawat ug pagbuntog sa 
oposisyon, kasubo, ug kahigawad. 

PAGPANGANDAM 1. Panghatag og papel ug lapis sa mga sakop sa klase. 

2. Isulat ang mga pakisayran sa kasulatan sa ikaduhang seksyon sa leksyon diha sa 
pisara sa dili pa ang klase kon mahimo. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Ipasaysay sa mga sakop sa klase ang mosunod nga mga istorya: 

1. Si Toni nagkinahanglan og eskolarship aron siya makaeskwela sa kolehiyo. Maayo 
ang iyang mga grado, apan karon siya nagkinahanglan gayud sa labing maayo nga 
mga grado aron pagkuha sa eskolarship. Si Toni nagtuon pag-ayo sa tibuok tuig ug 
nag-andam. 

Sa semana sa katapusang mga eksamen, siya giubo. Ang iyang ulo bug-at ug ang 
iyang mga mata init. Siya mikuha sa eksamen, apan tungod sa iyang sakit ang iyang 
abilidad sa paghunahuna dili maayo. 

Isip resulta, si Toni wala gayud madawat sa eskolarship. "Nganong ako man?" siya 
naghunahuna. "Nganong nahitabo man kini kanako?" 

2. Si Michelle nag-edad og dies anyos sa dihang ang iyang inahan namatay. Ang iyang 
amahan buotang tawo, apan siya kulang og abilidad sa pagpabilin sa iyang pamilya 
nga maghiusa. Si Michelle gibutang sa balay alimahan diin siya gitratar isip sulugoon, 
kaysa usa sa pamilya. Siya mirebelde ug gibutang sa usa ka panimalay nga iyang 
gusto, apan tungod sa naghigos nga panglawas sa inahan siya kinahanglan nga 
mobiya. 

Sa edad nga desesiete, si Michelle nakaagi og tulo ka balay alimahanan. Usa ka adlaw 
siya misulti sa tigtambag sa eskwelahan, "Walay usa nga adunay kinabuhi nga ingon 
ka lisud kay sa akoa. Wala gani akoy dapit nga mata wag nga akong panimalay." 

3. Si Janice natawo nga may arthritis. Samtang ang ubang mga bata nagkat-on paglakaw, 
siya nagbendahe sa duha ka mga bitiis. Samtang ang ubang mga bata nagsugod sa 
pag-eskwela, si Janice anaa sa ospital gioperahan sa iyang ikasiyam nga operasyon. 
Samtang ang ubang batan-ong mga babaye nagsugod sa pagpakigdate, si Janice, karon 
napilay ug anaa sa wheelchair, anaa gioperahan sa ikakawhaan og usa ka higayon. 

Siya nanglimbasog og maayo ug nangandoy sa pag-agpas sa iyang buluhaton sa 
eskwelahan, apan ang mga panahon sa pagkawalay kadasig daghan kaayo. "Usahay 
ako natingala nganong ako ang nahitaboan niining tanan," siya misulti sa iyang 
inahan. 

4. Si Brenda usa ka intelihente nga batan-ong babaye ug adunay daghang mga higala, 
mga lalaki ug batan-ong mga babaye, apan siya wala makigdate. Siya napili nga 
mahimong opisyal sa klase sa iyang senyor nga tuig. Isip usa ka opisyal, siya gipaabut 
nga motambong sa senyor prom. Sa dihang ang panahon sa prom miabut, si Brenda 
walay ka date. Siya gibatig kaulaw. 
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Panaghisgutan 

Pagsulat nga 
kalihokan 

"Wala nay laing mas makainsulto/' siya mihilak. "Mga butang sama niini wala 
mahitabo ni bisan kinsa apan sa akoa ra!" 
(Ang mga panapos niirii nga mga istorya ihatag sa kaulahian sa leksyon.) 

• Unsa ang anaa sa matag usa niining batan-ong mga babaye nga komon? (Sila nag-
atubang og oposisyon nga wala makasabut kon ngano.) 

Iapud-apod ang papel ug mga lapis. Hangyoa ang matag batan-ong babaye sa pagsulat 
og panagsumpaki, oposisyon, o problema nga iya karong giatubang. Ipasabut nga walay 
usa nga makakita sa iyang papel. Ang papel alang lamang sa iyang kaayohan. 

Ang Oposisyon ug Kasubo Gikinahanglan aron Paghatag Kanato og Kasinatian 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Pisara 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Minubo 

Ipasabut nga daghang mga butang sa kinabuhi adunay mga kaatbang. Hangyoa ang 
batan-ong mga babaye sa pagngalan og pipila niini. Ipasabut og maayo nga gawas niana 
nga mga kaatbang sa pisikal nga mga aspeto sa kinabuhi, ang atong mga emosyon 
adunay mga kaatbang, sama sa gugma ug kasilag, pagkakontento ug pagselos, kalipay 
ug kasubo. Kini dili lamang sulagma. Kini kabahin sa piano sa atong Langitnong 
Amahan alang sa tanang mga butang nga adunay oposisyon. 

Isulat sa pisara: Nganong kinahanglan nga adunay oposisyon sa tanang mga butang? Ayaw 
ipatubag ang pangutana sa batan-ong mga babaye karong panahona. 
Ubos sa pangutana, isulat ang Doktrina ug mga Pakigsaad 122:7. Ipasabut nga kini nga 
seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad gihatag ni Joseph Smith samtang siya usa ka 
binilanggo sa Bilanggoan sa Liberty. Basaha kining bersikulo uban sa batan-ong mga 
babaye. 

Isulat ang mosunod nga mga pakisayran sa pisara ug ipabasa kini. Hisguti kon giunsa 
sa matag usa pagdugang sa atong pagsabut sa oposisyon. 

Doktrina ug mga Pakigsaad 24:8 
Doktrina ug mga Pakigsaad 29:39 
Doktrina ug mga Pakigsaad 58:2-4 
Doktrina ug mga Pakigsaad 136:31 

Ipasabut sa batan-ong mga babaye nga ang oposisyon ug kasubo gikinahanglan aron 
kita motubo. Kita dili gayud mahadlok sa maong kasinatian ni mahimong mawad-an og 
kadasig tungod niini. Pinaagi sa pagpuyo nga duol sa atong Amahan sa Langit, kita 
makaangkon og kalig-on sa pagbuntog niini nga mga kasakit, ug kini ipahinungod 
alang sa atong kaayohan. 

Ang Matag Batan-ong Babaye Makabuntog sa Kasubo ug Kahigawad 

Pisara Ipasabut nga si Presidente Ezra Taft Benson mihulagway sa napulog duha ka mga paagi 
diin kita makabuntog sa kasubo, kahigawad, ug kapit-os (tan-awa sa Conference Report, 
Okt. 1974, pp. 90-94; o Ensign, Nob. 1974, pp. 65-67). Isulat ang matag importanteng 
pulong sa pisara ug hisguti kini, ginamit ang kinutlo nga gihatag sa ubos ingon sa 
gikinahanglan. (Ang tanang mga kinutlo gikan sa pakigpulong ni Presidente Benson nga 
pakigpulong.) Awhaga ang batan-ong mga babaye sa pagsulat. Ipasabut nga daghang 
mga problema nagkinahanglan og usa o duha lamang niini nga mga sulbad. 

1. Paghinulsol: "Ang sala nagmugna og dili pagkauyon uban sa Dios ug 
makapakunhod sa espiritu. . . . Matag lagda nga gihuptan magdala og usa ka piho 
nga panalangin. Matag lagda nga gisupak magdala og piho nga kasub-anan. 
Kadtong kinsa nabug-atan uban sa kakulang sa paglaum kinahanglan moduol 
ngadto sa Ginoo, tungod kay ang iyang yugo sayon ug ang iyang palas-anon gaan." 

2. Pag-ampo: "Ang pag-ampo sa oras sa panginahanglan usa ka dakong grasya. Gikan 
sa usa ka yano nga mga pagsulay sa atong mga Getsemani, ang pag-ampo 
makapahimo kanato nga makasulti uban sa Dios, sa atong labing dako nga tinubdan 
sa kahupayan ug tambag." 
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3. Pag-alagad: "Ang pagkalimot sa imong kaugalingon sa matarung nga pag-alagad sa 
uban makapataas sa imong panglantaw ug makalimot ka sa personal nga mga 
problema, o sa labing kubos mobutang niini sa husto nga pokus. ' Kon ikaw 
makakaplag sa imong kaugalingon nga magul-anon,' miingon si Presidente Lorenzo 
Snow, 'tan-aw sa imong palibut ug makakaplag ka og usa ka tawo nga anaa sa labing 
malisud nga kahimtang kaysa imong kaugalingon; adtoa siya ug sutaa unsa ang 
nakasamok kaniya, ug unya pagtinguha sa pagsulbad niini uban sa kaalam diin ang 
Ginoo naghatag kanimo, ug ang unang butang nga imong mahibaloan, ang imong 
kagul-anan mawala, imong bation ang kagaan, ang Espiritu sa Ginoo anaa kanimo 
ug ang tanan daw hayag.' (Conference Report, 6 Abr. 1899, pp. 2-3.)" 

4. Trabaho: "Ang trabaho maoy atong panalangin, dili ang atong kagul-anan . . . Kita 
kinahanglan motrabaho sa pag-atiman sa espirituhanon, mental, sosyal, ug pisikal 
nga mga panginahanglan sa atong mga kaugalingon ug niadtong kinsa kita 
gitahasan sa pagtabang. Diha sa simbahan ni Jesukristo adunay daghang trabaho nga 
buhaton aron pagpauswag sa gingharian sa Dios. Matag sakop usa ka misyonaryo, 
genealogy sa pamilya ug ang buluhaton sa templo, mga home evening, pagdawat og 
buluhaton sa Simbahan ug ang paghimo niini mao ang pipila sa atong gikinahanglan 
nga mga paghago." 

5. Panglawas: "Ang kondisyon sa pisikal nga lawas makaapekto sa espiritu. Mao kana 
kon ngano nga ang Ginoo mihatag kanato sa Pulong sa Kaalam. Siya miingon usab 
nga kita kinahanglan nga matulog og sayo ug mobangon og sayo. 
Kita kinahanglan mokaon og makapahimsog nga mga pagkaon, mopahulay og husto 
ug mag-ehersisyo ug mogamit og makahimsog nga paglingawlingaw aron paghatag 
og kausaban sa lakang ug pagpataas sa espiritu. 

6. Pagbasa: "Daghang mga tawo nga sa iyang oras sa mga pagsulay modangup sa 
Basahon ni Mormon ug nalamdagan, nabuhi ug nahupay. 

"Ang salmo sa Daang Tugon adunay espesyal nga pagkaon alang sa kalag sa usa nga 
anaa sa kalisud. . . . Ang mga pulong sa mga propeta, ilabi na sa buhing presidente 
sa Simbahan, mao ang mahinungdanon nga pagbasa ug makahimo sa paghatag og 
direksyon ug kahupayan sa oras kon ang usa nabug-atan. 

7. Panalangin: "Diha sa mapig-ot nga panahon, o diha sa pagpaabut sa malisud nga 
hitabo, ang usa mahimong makasiksik alang sa usa ka panalangin ubos sa mga 
kamot sa priesthood. . . . Ang sakramento mopanalangin . . . sa mga kalag' (D&P 
20:77, 79) sa tanan niadto kinsa takus nga moambit niini." 

8. Pagpuasa: "Matag karon ug unya nga pagpuasa makatabang sa pagtin-aw sa 
hunahuna ug makalig-on sa lawas ug sa espiritu.. . . Aron paghimo sa puasa nga 
labing mabungahon, kini pagaubanan gayud og pag-ampo ug pamalandong;. . . ug 
kini usa ka panalangin kon ang usa makapamalandong sa mga kasulatan ug ang 
rason alang sa puasa." 

9. Mga higala: "Ang pakigdait sa tinuod nga mga higala kinsa maminaw kanimo, 
moambit sa imong mga kalipay, motabang kanimo pagdala sa mga kabug-at, ug 
motambag kanimo sa husto bililhon. . . . 

"Sa hingpit, ang imong pamilya mao gayud ang imong labing suod nga mga higala. 
Labing mahinungdanon, kita maninguha gayud nga mahimong higala sa atong 
Amahan sa langit ug sa atong igsoong lalaki nga si Jesukristo." 

10. Musika: "Madasigon nga musika mahimong mopuno sa kalag uban sa langitnong 
mga hunahuna, motandog alang sa usa sa matarung nga aksyon, o mosulti og 
kalinaw ngadto sa kalag. . . . si Elder Boyd K. Packer maalamon nga misugyot sa 
pagsag-ulo og pipila ka madasigong mga awit sa Zion . . . [aron pagtabang] sa 
pagbungkag sa makapaluya, makapasubo nga mga hunahuna." 

11. Paglahutay: "Adunay mga panahon nga ikaw sa yano kinahanglan sa matarung 
molahutay ug molungtad og labaw sa dautan hangtud nga ang iyang masulub-on 
nga espiritu mobiya kanimo. 

" . . . Samtang ikaw mag-atubang sa imong pagsulay, ikaw makahinumdom sa imong 
kanhi nga mga kadaugan ug moihap sa mga panalangin nga ikaw aduna uban sa 
siguro nga paglaum sa mas dako nga mosunod kon ikaw magmatinud-anon." 
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12. Katuyoan: "Matag may tulubagon nga anak sa Dios kinahanglan nga mohimo og 
mga katuyoan, mubo ug taas nga matang sa katuyoan. Ang usa ka tawo kinsa 
nagpadayon sa pagkab-ot sa takus nga mga katuyoan mahimong makabutang sa 
iyang kakulang og paglaum ubos sa iyang mga tiil, ug kon ang usa ka katuyoan 
makab-ot, ang uban mahimong mapahimutang." 

Presentasyon sa Ipasabut nga kini nga mga ideya makatabang kanato sa pagbuntog sa kagul-anan, 
magtutudlo kahigawad, ka walay pag-laum, o ka walay kadasig. Hangyoa ang batan-ong mga 

babaye sa pagpili og usa o labaw pa nga mga ideya aron pagtabang kanila sa pagbuntog 
sa oposisyon nga ilang gisulat sa ilang papel. 

Ang Atong mga Kalisud Makapadugang sa Atong Kalig-on ug Kamahigugmaon 

Pisara Isulat sa pisara ang mosunod nga hunahuna ni Elder Hugh B. Brown (kinutlo ni Marvin 
J. Ashton, "What Shall We Do Then?" sa Speeches of the Year, 1975 [Provo: Brigham Young 
University Press, 1975], p. 21): 

"Ang dungganon nga mga kinaiya dili lamang makaantus sa mga kasamok; sila 
mogamit niini." 

Presentasyon sa Sultihi ang batan-ong mga babaye nga atong humanon ang mga istorya nga gisaysay sa 
magtutudlo sinugdanan sa leksyon pinaagi sa pagsulti kanila unsa sa tinuoray ang nahitabo mining 

mga babaye. Kon gikinahanglan, ribyuha sa daklit ang mga istorya diha sa pasiuna. 

Mga istorya 1. Tungod kay si Toni walay igong kwarta aron pag-enrol sa koliheyo, siya nakahukom 
sa pagtrabaho ug magtigum sulod sa usa ka tuig ug unya moeskwela sa kolehiyo. 
Siya nakuha isip sekretarya sa usa ka espesyal nga eskwelahan alang sa mga may 
kakulangan. Tungod niini nga kasinatian, siya nakahukom nga mahimong speech 
therapist imbis kay sa pagnegosyo sumala sa iyang giplano. Kini nga trabaho nagtudlo 
kaniya og pagsabut sa ilang gibati, gugma, ug pagpailub ug naghatag kaniya sa 
kahigayunan sa pag-alagad. 

2. Tungod sa tanang mga pagsulay ni Michelle, siya nagpaduol sa Simbahan. Siya sa 
kaulahian nakakita ug naminyo sa usa ka nauli na nga misyonaryo. "Dili ko sigurado 
ngano nga ako mosinati pa gyud mining mga butang nga akong nasinati," siya 
miingon. "Tingali kadto aron pagsulay sa akong hugot nga pagtuo. Bisan unsa ang 
rason, ako nasayud nga ako mapasalamaton sa akong bana, mga anak, ug panimalay 
labaw kaysa ubang mga babaye nga akong nakita. Ako mapasalamaton nga ako 
nakahimo sa paglahutay." 

3. Si Janice nakagradwar gikan sa eskwelahan ug nakakuha og trabaho isip sekretarya. 
Ang iyang inahan mokuha ug mohatud kaniya sa trabaho matag adlaw. Siya dili 
gusto nga mahimong madepende sa uban apan nakat-on sa pagpuyo uban sa 
problema. Ang iyang inahan misulti kabahin kaniya: "Si Janice nakapalambo og usa 
ka maanindot, mapailubon nga espiritu. Ang mga tawo mangayo kaniya og tambag 
kon sila adunay mga problema. Ang ilang mga problema kasagaran gamay ra kon 
itandi sa iyaha, apan sila mogawas nga nagmaya ug si Janice malipay nga siya 
makatabang sa uban sa laing paagi. Siya nahimong panalangin sa daghang mga tawo; 
kadto dugay na kaayo nga mga tuig sukad ako nakadungog og bisan unsa nga 
reklamo gikan kaniya, bisan gani kalabut sa makanunayong sakit nga anaa kaniya." 

4. Si Brenda mitambong sa kolehiyo, diin siya nagsugod sa pagkigdate. Siya karon 
moingon sa iyang kasinatian sa high school prom: "Ako wala gayud magtuo nga ako 
makalampas niini, apan nahimo nako. Ako adunay bana ug lima ka matahum nga 
mga anak. Ang kasakit niana nga kasinatian tinuod, apan kini nawala ra. Kon ang 
mga problema moabut kanako karon, ako mahinumdum niana nga kasinatian ug 
maghunahuna, 'Kini usab molabay ra!' " 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya kalabut sa usa ka batan-ong babaye kinsa, uban sa 
panabang sa Ginoo, nakabuntog sa dakong oposisyon ug nahimong matinud-anon nga 
sulugoon sa Ginoo. 
Si Emily Ellen Swain Squires natawo sa Inglaterra niadtong 1852. Ang iyang inahan 
sakop sa Simbahan, ug sa dihang si Ellen onse anyos na, siya gipadala uban sa pipila ka 
mga miyembro sa Simbahan aron mopuyo uban sa igsoong babaye sa iyang inahan sa 
Utah. Ang ubang sakop sa iyang pamilya nagplano sa pagtipon kaniya kon sila adunay 
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igong kwarta . Ang biyahe hilabihan kalayo ug lisud, ilabi na alang sa usa ka nag-edad 
og onse anyos nga babaye kinsa mibiya sa iyang inahan ug pamilya sa Inglaterra. 

Siya milakaw sa tibuok nga kalay-on tabok sa mga patag ngadto sa Utah, nagdala og 
sako diin siya nagpundok og buffalo chips ug mga sanga sa kahoy aron isugnod. Ang 
iyang sapatos naguba na, mao nga siya nagtiniil lang sa ilang pagbiyahe, ug ang iyang 
tiil kasagaran masamad ug magdugo. Ang iyang sinina nagkagidlay ug hugaw. Siya 
hilabihan ka masulub-on ug ang panaw hilabihan ka layo nga siya nahibulong kon kini 
takus ba gani sa pagsulay sa pagpadayon matag adlaw. 

Usa ka adlaw sa dihang siya gibati nga siya dili na makasugakod pagpadayon sa 
unahan, adunay nahitabo nga nakatabang kaniya. Siya nakakita og usa ka gibiyaang 
toro nga nagbarug sa kilid sa may dalandalan nagtan-aw sa milabay nga wagon train. 
Walay usa nga mihunong aron pagtan-aw kaniya o pakig-istorya kaniya. Apan si Emily 
mihunong ug mipikpik sa bukogon nga likod sa toro ug gihatagan kini niya og tubig. 
Ang toro mauyonon nga misunod kaniya, kay siya masulub-on usab. Si Emily nalingaw 
nga siya adunay usa ka toro nga matawag gayud nga iyang kaugalingon. Siya migugol 
sa daghan niyang panahon sa pagpangita og sagbot o ubang mga pagkaon aron iyang 
makaon. Siya mikuyog kaniya sulod sa nahibiling biyahe, ug si Emily nakakaplag sa 
iyang kaugalingon nga labawng malipayon kaysa siya anaa sa bisan kanus-ang panahon 
sa biyahe. Siya hilabihan kalingaw sa iyang bag-ong higala nga siya nakahimo sa 
pagkalimot og gamay sa iyang hapdos nga mga tiil ug gikapoy nga lawas, ug ang 
panaw daw dili na kaayo layo. Wala madugay siya miabut sa Dakbayan sa Salt Lake ug 
gisugat sa iyang mga paryente. 

Ang toro nawala wala madugay sa iyang pag-abot sa Dakbayan sa Salt Lake, ug siya sa 
kasagaran nahibulong unsa ang nahitabo sa iyang wala hiilhi nga higala. Siya dalaga na, 
naminyo sa usa ka buotan nga miyembro sa Simbahan, ug nakabaton og mga anak. Siya 
padayon nga adunay oposisyon, apan siya nakabuntog niining tanan ug walay kahadlok 
nga mialagad sa Ginoo sulod sa daghang mga tuig. (Tan-awa sa Laura Squires Robinson, 
"The Child's Journey," in Treasures of Pioneer Hiistorya, comp. Kate B. Carter, 6 vols. 
[Dakbayan sa Salt Lake: Daughters of Utah Pioneers, 1953], 2:115-18). 

• Giunsa niining batan-ong babaye pagbuntog sa oposisyon sa iyang kinabuhi? Giunsa 
siya pagtabang sa Ginoo? Unsa sa inyong hunahuna ang iyang nakat-onan gikan niini 
nga mga kasinatian nga iyang nagian samtang nagbiyahe tabok sa kapatagan? 

Presentasyon sa Ipasabut sa batan-ong mga babaye nga samtang sila magbuntog sa oposisyon, sila 
magtutudlo mahimong mas lig-on, mas hingkod, ug mas mahigumaon. Ipabasa sa mga sakop sa 

klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 121:7-8. Dapita ang batan-ong mga babaye sa 
pagpaambit sa ilang kaugalingong mga kasinatian uban sa pagbuntog sa oposisyon ug 
paghatag sa imong pagpamatuod. 

Gisugyot nga mga Kalihokan 
1. Isip usa ka klase, pagbisita og balay pahulayan o ospital. 

2. Alang sa ubang espesyal nga okasyon o fireside, ipasaysay sa usa ka dinapit nga 
mamumulong kinsa nakabuntog sa mga kakulian sulod sa iyang tibuok kinabuhi kon 
sa unsa nga paagi nga kini nga mga kasinatian nakahatag sa kauswagan ug kalig-on. 
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Kabubut-on Leksyon 13 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makasabut nga uban sa kabubut-on anaa ang 
kaakohan. 

PAGPANGANDAM 1. Pangandam sa paghimo sa ilustrasyon sa pisara nga gipakita sa leksyon. 

2. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Kinutlo ug 
panaghisgutan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Ang Kabubut-on Mao ang Gahum ug Kagawasan sa Pagpili 

Basaha ang mosunod nga kinutlo ngadto sa batan-ong mga babaye: 

"Sunod mismo ngadto sa paghatag og kinabuhi, ang katungod sa pagdumala niana nga 
kinabuhi mao ang labing dako nga gasa sa Dios ngadto sa tawo" (David O. McKay, sa 
Conference Report, Abr. 1950, p.1 32). 

• Unsay tawag sa katungod ug gahum sa pagmando sa kaugalingong kinabuhi? 
(Kabubut-on.) 

Humana pagbasa ang kinutlo: 

"Ang kabubut-on maoy maaghaton nga tinubdan sa pag-uswag sa kalag. Kini mao ang 
katuyoan sa Ginoo nga ang tawo mahimong sama kaniya. Aron kini makab-ut sa tawo 
kadto kinahanglan una alang sa Tiglalang ang paghimo kaniya nga gawasnon" (David 
O. McKay, sa Conference Report, Abr. 1950, p. 32). 

• Ngano nga ang kabubut-on kinahanglan man alang sa pag-uswag sa matag tawo? 

Ipasabut nga inubanan sa panabang sa Ginoo ug pinaagi sa husto nga paggamit sa 
atong kabubut-on, kita makabalik ngadto sa atong Langitnong Amahan. 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Matarung nga mga Pagpili Makahatag og Dugang nga Kagawasan 

Ipasabut ngadto sa batan-ong mga babaye nga sa higayon nga kita mogamit sa atong 
kabubut-on, kita naghimo og usa ka pagpili. Ang matag pagpili nagdala og linain nga 
mga sangputanan. 

Pagbadlis og usa ka pinatindog nga linya diha sa tunga sa pisara. Pagsulat og Kabubut-
on diha sa ibabawng bahin sa tunga sa pisara. Pinaagi sa pinatindog nga linya pagbadlis 
og usa ka pinahigda nga linya. Dugangi og mga sima ang matag tumoy sa pinahigda 
nga linya. (Tan-awa ang nahuman nga ilustrasyon sa pisara.) 

Sultihi ang batan-ong mga babaye nga ang istorya nila ni Nephi ug sa iyang mga 
igsoong lalaki nagpakita sa paggamit sa kabubut-on ug sa iyang mga sangputanan. Si 
Lehi misulti sa iyang mga anak nga lalaki nga siya gimandoan diha sa usa ka damgo sa 
pagpadala kanila aron sa pagkuha sa mga tumbaga nga palid gikan kang Laban. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagbasa sa 1 Nephi 3:5 aron makita unsa ang 
gihunahuna nila ni Laman ug Lemuel niini nga hangyo. 

• Unsay reaksyon nila ni Laman ug Lemuel mining hangyo? 

Basaha ang 1 Nephi 3:7. 

• Unsa nga paghukom ang gihimo ni Nephi? 
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• Unsa ang dakong gasa ang gigamit nila ni Nephi, Laman, ug Lemuel? (Ang gasa sa 
kabubut-on.) 

Sa ibabaw sa sima diha sa tuo sa tsart, isulat ang Ang Pagpili ni Nephi. Sa ibabaw sa sima 
sa wala, isulat ang Ang Pagpili nila ni Laman ug Lemuel. 

Sa ubos sa sima diha sa tuo, isulat ang Hugot nga Pagtuo diha sa Manluluzuas ug Misunod 
sa iyang amahan. Ipasabut nga si Nephi migamit sa iyang hugot nga pagtuo diha sa 
Ginoo ug mituo ug misunod sa iyang amahan. 

Sa ubos sa sima diha sa wala, isulat ang Kulang sa hugot nga pagtuo ug Misupak sa ilang 
amahan. Ipasabut nga sila si Laman ug Lemuel nagdumili sa paggamit sa hugot nga 
pagtuo diha sa Ginoo o sa ilang amahan. 

Ipadayon ang istorya pinaagi sa pagpasabut nga sila si Laman ug Lemuel sa katapusan 
nadani sa pagkuyog ni Nephi. Human sa duha sa mapakyason nga pagsulay sa 
pagkuha sa mga palid, sila buot na nga mohunong. 

Aron sa paghulagway sa kakulang sa hugot nga pagtuo nila ni Laman ug Lemuel, 
basaha ang 1 Nephi 3:31. 

Ipasabut nga gikan niini nga kasulatan kita makakat-on nga sila si Laman ug Lemuel 
misalig sa pangatarungan sa tawo sa paghimo sa ilang mga paghukom. 
Sa ubos sa sima diha sa wala, isulat ang Misalig sa panghunahuna sa mga tawo. 

Basaha ang 1 Nephi 4:1-3. 
• Unsa sa inyong hunahuna ang gibuhat ni Nephi sa wala pa kining higayona aron sa 
paglig-on sa iyang hugot nga pagtuo diha sa Ginoo? (Mituon sa mga kasulatan, lakip na 
ang mga asoy ni Moises, ug nag-ampo sa kanunay ngadto sa Ginoo.) Sa kaulahian, si 
Nephi mipasabut sa lain nga tinubdan sa iyang hugot nga pagtuo. 

Ipabasa sa usa ka batan-ong babaye ang 1 Nephi 4:6. 

Ubos sa sima diha sa tuo, isulat ang Misalig sa mga kasulatan ug sa mga pag-aghat sa 
Espiritu Santo. 

Ipasabut nga si Nephi maampingon nga migamit sa iyang kabubut-on aron sa 
pagtuman sa mga sugo. Diha sa kilid sa tsart sa kilid ni Nephi, isulat ang Mihupot sa mga 
sugo. 

Sila si Laman ug Lemuel migamit sa ilang kabubut-on sa pagsunod sa mga dalan sa 
sala. Diha sa kilid sa tsart nila ni Laman ug Lemuel, isulat ang Misupak sa mga sugo. 

Ipasabut nga tungod kay si Nephi migamit sa iyang kabubut-on aron mahimong mas 
duol ngadto sa iyang Langitnong Amahan, siya mas gawasnon gikan sa mga limitasyon 
sa mga tawo ug mas makahimo sa pagdawat sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Ang 
Espiritu Santo migiya kang Nephi sa pagkuha sa mga palid gikan kang Laban. (Ikaw 
mahimong buot mobalik og tuon niini nga istorya, nga makit-an diha sa 1 Nephi 4:7-38.) 

• Nganong wala makadawat niini nga panabang sila si Laman ug Lemue? (Sila 
misalikway niini pinaagi sa mga pagpili nga ilang gihimo.) 

Diha sa ibabaw sa pisara, isulat ang Gawasnon sa Pagpili (2 Nephi 2:27-28). 

Basaha kini nga kasulatan uban sa batan-ong mga babaye. Ipasabut nga ang mga 
sangputanan sa pagsunod sa dalan nga gipili nila ni Laman ug Lemuel mao ang 
pagkaulipon, kamatayon, ug kalisud. Diha sa tumoy sa sima sa kilid nila ni Laman ug 
Lemuel, isulat ang Nagdala ngadto sa pagkaulipon, kamatayon, ug kalisud. 

Ang mga sangputanan sa dalan nga gipili ni Nephi mao ang kagawasan, kinabuhing 
dayon, ug hingpit nga kalipay. Diha sa tumoy sa sima sa kilid ni Nephi, isulat ang 
Nagdala ngadto sa kagawasan, kinabuhing dayon, ug hingpit nga kalipay. 
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Leksyon 10 

Nahuman nga 
ilustrasyon sa pisara 

Gawasnon sa Pagpili 
(2 Nephi 2:27-28) 

Nagdala ngadto 
sa pagkaulipon, 

kamatayon, 
ug kalisud 

Pagpili nila ni 
Laman ug Lemuel 

Kabubut-on 

Kulang sa hugot 
nga pagtuo 

Misupak sa ilang 
amahan 

Misalig sa 
panghunahuna sa 

mga tawo 

Misupak sa mga 
sugo 

Pagpili ni Nephi 

Hugot nga pagtuo 
diha sa 

Manluluwas 

Nagdala ngadto 
sa kagawasan, 

kinabuhing 
dayon, ug 

hingpit nga 
kalipay 

Misunod sa iyang 
amahan 

Misalig sa mga 
kasulatan ug sa 

mga pag-aghat sa 
Espiritu Santo 

Mihupot sa mga 
sugo 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 

• Unsang dugang nga mga kagawasan ang naangkon ni Nephi tungod sa mga desisyon 
nga iyang gihimo? (Posible nga mga tubag mahimong maglakip sa mosunod: Siya 
gawasnon nga makaangkon sa paggiya sa Espiritu Santo, gawasnon sa paglambo, 
gawasnon nga mosulod sa celestial nga gingharian, gawasnon nga molig-on sa iyang 
isig ka tawo, gawasnon sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, gawasnon nga modawat sa 
inspirasyon ug pagpadayag, ug gawasnon nga magpakabuhi nga walay kasakit sa sala.) 

Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Mga Taga-Galacia 5:1. 

• Sa unsang mga paagi sila si Laman ug Lemuel anaa sa pagkaulipon? 

Ipasabut nga sila si Nephi ug ang iyang mga igsoong lalaki matag usa adunay kabubut-
on. Tungod kay sila migamit sa ilang mga kabubut-on sa nagkalahi nga paagi, ang 
walay kahangturan nga mga sangputanan sa ilang mga linihokan usab managlahi. 
Sultihi ang batan-ong mga babaye nga sila usab adunay kabubut-on. Sila adunay sama 
nga gahum sa pag-ila sa ilang walay kahangturan nga mga kapalaran. Kon sila mohimo 
sa matarung nga mga pagpili, sila usab makaangkon og dugang nga kagawasan. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghatag og mga sanglitanan aron sa pagpakita 
giunsa sa moderno nga mga katawhan paggamit sa ilang kabubut-on sama sa gihimo ni 
Nephi o sama nila ni Laman ug Lemuel. Mahimo ikaw nga mopaambit sa imong 
ehemplo. 

Daghang mga Pagpili Mas Mahimo Pag-ayo sa Dili pa ang usa ka Krisis Mahitabo 

Istorya Iasoy ang mosunod nga istorya: 

Sila si Paula ug Karen managhigala, ug managsamang aktibo sa pareho nga ward. Si 
Paula nakahimo og lig-on nga desisyon nga siya mogamit sa iyang kabubut-on sa 
paghupot sa mga sugo. Siya usab nakahukom unsa ang iyang buhaton kon adunay 
bisag kinsa nga mosulay kaniya sa pagbuhat og butang nga sayop. Si Paula sa kanunay 
naghunahuna mahitungod sa iyang mga pagpasalig samtang siya miambit sa 
sakramento. Si Karen wala gayud mihatag og panahon sa paghukom unsa ang iyang 
buhaton o dili buhaton. 

Usa ka gabii niana sila didto sa usa ka party sa pagsaulog sa katapusan sa tuig nga 
pag-eskwela. Usa ka batan-on nga lalaki misulod nga nagdala og usa ka kahon sa beer 
ug misugod sa pagpanghatag niini sulod sa lawak. 

107 



Ang pagpili ni Paula humana mahimo. "Sige lang, salamat/' siya lig-on nga miingon sa 
dihang ang usa ka botelya gitunol kaniya. Pipila ka mga tawo ang misulay sa 
pagpakuha kaniya niini, apan siya mibalibad ug mibiya sa party. Si Karen usab 
gitanyagan og usa ka botelya. Siya mitutok niini og kadali, wala masayud unsay 
buhaton. "Sige na," usa ka tingog sa iyang kiliran ang miapura. "Dawata kini." Si Karen 
nasayud nga kadto sayop, apan hapit ang tanan nag-inum. "Ngano, ikaw wala masayud 
unsay mawala kanimo. Sige na; ayaw na pagminaut. Usa ka botelya dili makadaut 
kanimo!" Bisan tuod og siya nasayud unsa ang matarung, si Karen sa katapusan miuyon 
ug miinom. 

Panaghisgutan • Kinsa sa batan-ong babaye ang adunay mas lisud nga desisyon nga gihimo? 

• Ngano nga sayon ra ang pagpili ni Paula? 

• Unsa ang nakapalisud sa desisyon ni Karen? 

• Unsa nga mga pagpili tali sa matarung ug sa sayop ang tingali mahimong 
kinahanglan ninyo nga himoon karong tuiga? 

• Unsa nga mga matang sa mga pagpili ang mahimong buhaton sa dili pa ang krisis 
mahitabo? 
• Sa unsang paagi nga ang paghukom nang daan kon unsay buhaton makapasayon sa 
mga pagpili? 

Pagpamatuod Sultihi ang batan-ong mga babaye nga sila makasaad karon dayon sa paghupot sa mga 
sugo. Kini nga paggamit sa ilang kabubut-on magdala kanila balik ngadto sa Amahan sa 
Langit. 
Ihatag ting imong pagpamatuod mahitungod sa gasa sa kabubut-on ug sa 
kamahinungdanon sa paggamit niini sa husto nga paagi. Pahinumdumi ang batan-ong 
mga babaye nga sila malampusong migamit na sa ilang kabubut-on sa dihang sila 
mihimo sa ilang pagpili sa pag-anhi sa yuta ug pag-angkon og usa ka lawas. 

Gisugyot nga mga Kalihokan 

1. Pagplano og gabii sa pagsiksik sa mga kasulatan aron sa pagtan-aw giunsa sa mga 
katawhan diha sa mga kasulatan paggamit ang ilang kabubut-on. 

2. Hangyoa ang matag batan-ong babaye sa paghunong makadiyot karong semanaha 
kon maghimo og desisyon ug sa pag-analisar kon siya ba naggamit sa hugot nga 
pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo o siya ba nagsunod sa mga lagda sa mga tawo. 
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Pagkamasulundon Leksyon 13 

KATUYOAN 

PAGPANGANDAM 

Aron ang matag batan-ong babaye mas makasabut sa baruganan sa pagkamasulundon. 

1. Opsyonal: Pag-andam og pipila nga ighahatag nga basahon alang sa matag batan-ong 
babaye. Tan-awa ang sampol diha sa katapusan sa leksyon. 

2. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Kinutlo 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kinutlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Ang Pagkamasulundon Mao ang Labing Unang Balaod sa Langit 

Isulat diha sa pisara: Ang pagkamasulundon mao ang labing unang balaod sa langit. 

• Ngano nga kita kinahanglan nga magmasulundon aron makabalik ngadto sa langit? 
(Gawas lamang kon kita adunay mauyunon ug masulundon nga espiritu, kita dili 
motuman sa mga balaod nga maoy magdala kanato balik ngadto sa langit.) 

pabasa sa batan-ong mga babaye ang Jeremias 7:23-24. 

• Unsay mahitabo ngadto sa mga dili masulundon? (Sila nag-atras, wala magpadulong 
sa unahan.) 

Basaha ang mosunod nga kinutlo ni Elder James E. Talmage: "Ang pagkamasulundon 
maoy pamaagi sa pag-usbaw, pag-uswag, pagtubo, paglambo" ("Heaven's First Law," 
sa Sunday Night Radio Talks, 2 Mar. 1930 [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 
n.d.], p. 1). 

Ipasabut nga usa sa labing unang mga tumong sa syensya mao ang pagkaplag og 
dugang nga mga balaod. Sa higayon nga ang mga batid sa syensya makakaplag niining 
mas taas nga mga balaod ug magsunod kanila, kahibulongan nga mga butang ang 
mahitabo. Ang malampuson nga pagtugpa sa mga tawo sa bulan usa ka partig-ingnan sa 
kamahinungdanon sa pagkamasulundon. Ang mga katawhan migahin og mga katuigan 
sa pagtagad sa pagkaplag ug sa pagtuman sa kinaiyanhon nga mga balaod nga 
nagmando sa gravity, pagpaduso sa jet, ug ubang mga butang. Ang ilang 
pagkamasulundon misangput sa malampuson nga pagtugpa sa tawo sa bulan. 

Basaha ang mosunod nga kinutlo: 

"Dili ba mahimo nga kita mohukom nga ang pagkamasulundon, diha ug sa iyang 
kaugalingon, usa ka tinubdan sa gahum . . .? Ang tawo dili makakab-ot sa kahamili sa 
mga butang nga materyal o espirituhanon gawas kon pinaagi lamang sa paggamit, sa 
pagpahimulos, nianang labing taas nga matang sa enerhiya, ang pagkamasulundon" 
(James E. Talmage, "Heaven's First Law," p. 4). 

Ipasabut nga sama nga kita nakadawat og mga benepisyo gikan sa pagsunod sa 
kinaiyanhon nga mga balaod, kita makadawat og mga benepisyo gikan sa pagsunod sa 
espirituhanon nga mga balaod. Ang Ginoo mipadayag ngadto sa Propeta Joseph Smith 
sa mahinungdanon nga doktrina mahitungod sa gahum sa pagkamasulundon. Basaha 
ang Doktrina ug mga Pakigsaad 130:18-19. 

• Unsaon nato sa pag-angkon og dugang nga kahibalo ug kaalam? (Pinaagi sa kakugi 
ug pagkamasulundon.) 

Karon basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 130:20-21. 

• Giunsa pagsulti sa Ginoo nga kita molambo ug makadawat og mga panalangin? 
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Ipasabut nga ang Ginoo buot sa iyang mga anak nga molambo ug motubo sa 
espirituhanon nga paagi. Siya nasayud nga kini posible lamang pinaagi sa 
pagkamasulundon ngadto sa walay katapusan nga mga balaod. Ang mosunod nga 
kasulatan nagpatin-aw niini. 

Basaha uban sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 82:8-10. 

• Unsa ang gisulti kanato niini nga tudling mahitungod sa gahum sa 
pagkamasulundon? 

Ipasabut nga ang pagkamasulundon mahinungdanon kaayo sa atong walay katapusan 
nga paglambo nga kini gitawag nga labing unang balaod sa langit. 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kinutlo 

Istorya 

Ang Pagkamasulundon Naggikan sa Pagsalig diha sa Dios 

Basaha ang Moises 5:5-7. 
• Ngano sa inyong pagtuo nga si Adan misunod sa Ginoo bisan kon siya wala 
makasabut sa hinungdan? (Siya adunay igong pagsalig sa Ginoo aron masayud nga ang 
Ginoo momando lamang kon unsa ang matarung.) 

Pangutana sa batan-ong mga babaye kon sila ba nagmasulundon sa mga higayon nga 
dihang sila wala makasabut sa mga hinungdan. Ipapaambit kanila ang ilang mga 
kasinatian. 

Ipasabut nga pipila ka mga tawo ang motamay sa uban tungod sa "sayop nga 
pagsunod" sa Dios o sa iyang mga propeta. Sa pagkatinuod, kadtong nagsunod sa 
Ginoo nagbuhat lamang tungod kay sila nahigugma ug nagsalig kaniya. Sila nakakat-on 
sa pagsalig kaniya pinaagi sa ilang kasinatian uban kaniya. 

Basaha ang mosunod nga kinutlo ni Joseph Smith: 

"Bisan unsa ang gimando sa Dios kini matarung gayud, bisan unsa pa kini, bisan tuod 
kon kita dili makakita sa hinungdan sa ingon hangtud nga ang mga panghitabo dugay 
nang nahitabo" (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith 
[Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1938], p. 256). 

Ang mosunod nga istorya naglarawan niini nga punto: 

"Usa ka buntag sa tingpamulak si [Ephraim K. Hanks] didto sa trabaho, nagtukod og 
adobe nga balay sa [Dakbayan sa Salt Lake]. Ang basement hapit na mahuman ug siya 
nagsugod na sa paghan-ay sa tisa nga gibulad sa adlaw sa dihang si Brigham [Young] 
miagi sakay sa iyang karwahe ug miingon, 'Ephraim, unsa ka baga kanang bato nga 
bungbong?' 

"Si Ephraim mitubag nga kini walo ka mga pulgada ang gibag-on. 

"Si Brigham miingon, 'Bakbaka kanang tanan, Ephraim, ug tukura kini kaduhaon ang 
gibag-on.' Dayon,. . . siya mipaliko sa iyang karwahe ug mibiya palayo. 

"Si Eph nakahakot na sa mga bato gikan sa Ensign Peak sulod sa daghang mga adlaw, 
ug nakabayad na sa mason og igong bayad sa paghan-ay niini sa anapog nga lusong. 
Siya nahadlok sa dugang nga trabaho ug gastuhanan sa pagbuhat niini og usab.... 

"Bisan pa man, si Eph nakigkontrata pag-usab sa mason sa bato aron sa pagdoble sa 
bungbong ug sa pagkasunod buntag misugod sa paghakot og usab og mga bato. 

"Human sa usa ka bulan, sila nakahan-ay na niining napulog unom ka pulgada nga 
bungbong og daghang adobe nga tisa ug mga lapok. Sa ilang pagbutang sa mga 
salagunting, usa ka makalilisang nga bagyo ang misugod. Ang ulan mibundak og kusog 
kaayo, nakapahimo og mga sapa sapa nga mipaingon sa tanang direksyon. Sulod sa 
pipila ka mga minuto ang basement sa bag-o nga balay na lunopan na, apan ang malig-
on, baga nga mga bungbong nagbarog nga luwas ug kusgan, nagsuporta sa balay. 
Pagkahuman sa pipila ka mga adlaw sa dihang mihubas na ang tubig ug sila 
nakahuman sa pagtaud sa mga salagunting, si Eph midukdok sa mga lansang sa tono sa 
'Kami Magpasalamat Kanimo, O Dios, Tungod sa Usa ka Propeta'" (Sidney A. Hanks ug 
Ephraim K. Hanks, Scouting for the Mormons on the Great Frontier [Dakbayan sa Salt Lake: 
Deseret Book Co., 1948], pp. 79-80). 
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Si Elder Boyd K. Packer miingon: "Ang pagkamasulundon ngadto sa Dios mahimong 
maoy labing taas nga pagpadayag sa kagawasan. Hunahunaa lamang ang paghatag 
ngadto kaniya sa usa ka butang, sa usa ka gasa, nga siya dili gayud mokuha.... 

"Ang pagkamasulundon—diin ang Dios dili gayud mokuha pinaagi sa pagpugos—siya 
modawat kon kinabubut-on nga gihatag. Ug siya dayon mobalik kaninyo sa kagawasan 
nga kamo maglisod sa paghandum—ang kagawasan sa pagbati ug sa pagkasayud, ang 
kagawasan sa pagbuhat, ug ang kagawasan nga mahimo unya, sa labing minos liboan ka 
pilo labaw kaysa atong gihalad kaniya. Kahibulongan man tuod, ang yawe ngadto sa 
kagawasan mao ang pagkamasulundon" (Obedience, Brigham Young University 
Speeches of the Year [Provo, 7 Dis. 1971], pp. 3-4). 

• Ngano sa inyong pagtuo nga ang pagkamasulundon mao man ang yawe sa 
kagawasan? 
Ipasabut nga ang tinud-anay nga pagkamasulundon ngadto sa Dios dili sayop nga 
pagkamasulundon. Kini pagkamasulundon nga namugna tungod sa pagsalig diha sa Dios. 

Mga Panalangin Modangat Kanato Kon Kita Masulundon 

Panaghisgutan • Unsa nga mga panalangin ang modangat kanato kon kita masulundon? 
ginamit ang kasulatan B a g a h a a n g D o k t r i n a u g m g a P a k i g s a a d 5 9 : 23. 

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang mga masulundon labaw nga malinawon niini nga 
kinabuhi? 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang kalipay ug ang kalinaw mao ang pipila sa mga panalangin sa 
magtutudlo pagkamasulundon. Ang pagkamasulundon usab magtugot kanato nga mahimong 

matang sa tawo nga buot sa Dios kanato. Basaha ang mosunod nga kinutlo gikan ni 
Presidente Heber J. Grant: 

Kinutlo "Adunay usa ka malinawong gamay nga tingog nga nagsulti kanato unsa ang 
matarung, ug kon kita maminaw ngadto nianang malinawong gamay nga tingog, kita 
motubo ug madugangan sa kusog ug gahum, sa pagpamatuod ug sa kahanas dili 
lamang sa paghupot sa ebanghelyo apan sa pagdasig sa uban sa pagbuhat sa ingon. 
"Ang akong labing tinud-anay nga pag-ampo mao nga ang matag lalaki ug matag 
babaye mosilsil sa iyang kasingkasing nga sila sa pagkatinuod mga arkitekto sa ilang 
mga kinabuhi" ("The Path of Safety," Improvement Era, Dis. 1937, p. 735). 

Istorya Ang mosunod nga istorya nagpasabut sa ubang mga panalangin nga midangat ngadto 
sa usa ka miyembro sa Simbahan tungod sa iyang pagkamasulundon: 

Diha sa usa ka gamay nga lungsod sa Belgium, ang mga misyonaryo nakatagbo og usa 
ka biyuda ug sa iyang upat ka batan-ong mga anak. Ang pamilya midawat sa 
ebanghelyo uban sa kahimuot ug mipahayag sa tinguha nga magpabunyag. Sa dihang 
ang batan-ong inahan nakakat-on mahitungod sa ikapulo, hinoon, siya nabalaka, tungod 
kay sila hapit gani walay igong salapi aron mabuhi. Siya mipakita sa mga misyonaryo sa 
iyang badyet ug mipahayag nga ang matag usa ka dako padulong ngadto sa mga 
panginahanglanon. 

Unsaon nila sa paglain og 10 ka porsento ug magpakabuhi? Bisan ang mga misyonaryo 
milingo-lingo sa ilang mga ulo sa pagkadismaya. Nagpadayag sa ilang hugot nga 
pagtuo diha sa Ginoo ug sa iyang saad sa pagbukas sa mga bintana sa langit, ang mga 
misyonaryo mihangyo kaniya sa pagtugyan sa iyang pagsalig ngadto sa Ginoo. Ang 
inahan ug ang kamagulangang anak miuyon ug nabunyagan. Sulod sa upat ka mga 
bulan sila nakigbisog, apan bisan pa niini sila mibayad sa ilang ikapulo. 

Dayon sa ikalima ka bulan usa ka sulat gikan sa gobyerno sa Belgium ang miabut nga 
nagpasabut nga ang pensyon nga gidawat sa babaye tungod sa kamatayon sa iyang 
bana nasayop pagkwenta. Dili lamang nga sila magpadala og igo nga dugang, apan sila 

Presentasyon sa 
magtutudlo 
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misukip og usa ka tseke alang sa tanang kulang nga kwarta nga angay kaniya. Tinud-
anay gayud nga ang Ginoo mituman sa iyang saad. 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang mga panalangin dili sa kanunay ihatag kanato dihadiha dayon. Ang 
magtutudlo Ginoo nakakita niini nga kinabuhi gikan sa usa ka mahangturon nga panan-aw ug 

nasayud unsa ang labing maayo alang kanato. 

Kasulatan ug 
katingbanan sa 
magtutudlo 

Handout 

Panapos 
Basaha ang Juan 14:15, 21. 

Ipasabut nga ang mga panalangin nga naggikan sa pagsunod sa Ginoo matahum. Kini 
bililhon kaayo kay sa bisan unsa nga sakripisyo nga kinahanglang atong himoon aron sa 
paghupot sa iyang mga sugo. 

Ikaw mahimong mohatag og usa ka gamay nga kard ngadto sa matag batan-ong babaye 
uban sa Pagkamasulundon ug sa mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan nga 
nakasulat niini: Jeremias 7:23-24; Doktrina ug mga Pakigsaad 130:18-21; Doktrina ug mga 
Pakigsaad 59:23; Doktrina ug mga Pakigsaad 82:8-10; Juan 14:15,21; ug 1 Mga Taga-
Corinto 2:9. Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagtuon sa mga kasulatan sulod sa 
semana ug sa pagsulay nga mahimong labaw ka masulundon sa mga sugo sa Ginoo. 
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Leksyon 

13 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makaila nga ang paghinulsol usa ka mahinungdanon 
nga bahin sa paglambo. 

PAGPANGANDAM 1. Panghatag og usa ka papel ug lapis alang sa matag sakop sa klase. 

2. Opsyonal: Pag-andam og usa ka dako nga poster o isulat diha sa pisara ang Doktrina 
ug mga Pakigsaad 18:13. Ikaw mahimong mohimo og usa ka kopya niini nga kasulatan 
alang sa matag batan-ong babaye. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

4. Kon kini anaa sa inyong dapit, ipasalida ang "Repentance: It's Never Too Late," sa 
Family Home Evening Video Supplement 2 (53277). 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Kalihokan ginamit Paghatag og usa sa mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan ngadto sa matag batan-
ang kasulatan ong babaye: Isaias 1:16-18; Alma 34:33; D&P 58:42-43. Hangyoa ang matag usa kanila sa 

pagbasa sa ilang kasulatan ug unya ipatingub ang kahulugan alang sa mga sakop sa klase. 

• Unsa sa inyong hunahuna ang ulohan sa leksyon karon? 

Ipasabut nga kining leksyon maghisgot sa kamahinungdanon sa baruganan sa 
paghinulsol. 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kinutlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Kinahanglan nga Kita Maghinulsol Matag Adlaw 

Ipasabut nga ang atong katuyoan sa pag-anhi niini nga kalibutan mao ang pagtubo ug 
paglambo. Apan ang tanan kanato nakahimo og mga sayop diha sa proseso sa pagtubo 
ug paglambo, mahimong tungod kay kita ignorante o mahuyang, o tungod kay kita 
mituyo pagsupak. Tungod kay kita nakahimo niini nga mga sayop, kita kinahanglan nga 
maghinulsol. Kon kita napakyas sa paghinulsol, kita dili makahimo nga mahimong 
sama sa atong Langitnong Amahan. 

Basaha ang mosunod nga pamahayag: "Wala gayuy usa ka adlaw sa kinabuhi sa tawo 
diin ang paghinulsol wala kinahanglana ngadto sa iyang kaayohan ug walay katapusan 
nga pag-usbaw" (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [Dakbayan sa Salt Lake: 
Bookcraft, 1969], p. 32). 

Ipasabut nga gawas kon kita nakahimo og seryoso nga kalapasan, kita maghunahuna 
nga kita dili magkinahanglan nga maghinulsol. Apan sa tinud-anay, kitang tanan 
kinahanglan nga maghinulsol kada adlaw. 

• Ngano nga ang inadlaw nga paghinulsol mahinungdanon? Unsa kaha ang mahimo 
natong sayop nga magkinahanglan og inadlaw nga paghinulsol? 

Ipahingalan sa batan-ong mga babaye ang pipila sa kasagaran nga mga kahuyang sa 
tawo nga makapasakit kanila ingon man sa uban. (Ang uban kanila mahimong 
maglakip sa pagpanglibak; pagpamakak; pagpanlimbong; pagpangawat; paghunahuna 
og malaw-ay nga mga hunahuna; pagsulti og dili sigurado nga mga istorya; paghikap 
ug paghalok sa pribadong parte sa lawas; pagka dili matinahuron, pagkamasupakon, o 
pagka dili maligdong sa mga pulong o mga linihokan; pagpili og sayop nga mga 
matang sa higala; ug pagsalmot sa sayop nga mga matang sa mga kalihokan.) 
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• Sa unsang paagi nga kining mga kahuyang o mga sala makapugong kanato sa 
paglambo aron mahimong sama sa atong Langitnong Amahan? 

• Sa unsang paagi sila makaapekto sa atong mga pagbati mahitungod sa atong mga 
kaugalingon? 
• Sa unsang paagi sila makaapekto sa atong mga pakigrelasyon sa uban ug sa Ginoo? 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya: 
Si Janice aktibo sa Simbahan. Siya adunay mahigugmaon nga pamilya ug maayo nga 
mga higala, apan sa ulahing mga bulan siya nahimong saputon na ug negatibo ang 
espiritu. Siya misulti sa iyang mga ginikanan nga ang iyang kinabuhi walay kalipay ug 
pinugngan kaayo pinaagi sa matang sa pagpuyo sa iyang pamilya. Siya mibati nga siya 
igo na sa pangidaron aron sa paghimo sa iyang kaugalingon nga mga pagpili, ug siya 
buot nga mohimo sa pipila sa makapalipay nga mga butang nga iyang nakit-an nga 
gibuhat sa ubang mga batan-on. 

Sa wala madugay si Janice misugod nag pauli og gabii na kaayo, nagdumili sa pagsugilon 
sa iyang pamilya diin siya gikan. Siya wala na mosimba. Siya kasagaran nga maulahi sa 
eskwelahan ug usahay dili na lang mosulod sa tanan niyang klase. 
Siya kanunay nga nagluya ug usahay magpundo og dugay sa iyang lawak nga nag-
inusara. Siya wala na modala sa iyang bag-ong mga higala sa iyang panimalay ug wala 
na maghisgut bahin kanila. Ang baho sa iyang sinina mailhan sa iyang pamilya nga ang 
mga butang nga iyang gibuhat karon lahi ra kaayo kaysa mga butang nga gitudlo 
kaniya ug sa kanhiay nalingawan niya nga buhaton. 

Panaghisgutan • Unsa man kaha ang kaugmaon ni Janice kon siya magpadayon sa iyang negatibo nga 
binuhatan? 
• Unsay mga posibilidad sa iyang kinabuhi kon siya mag-usab? 

• Sa unsang paagi nga ang mga pagpili nga iyang gihimo makaapekto sa iyang 
intelektwal ug espiritwal nga paglambo? 

Kinutlo Si Presidente Spencer W. Kimball mipahayag: "Sukad sa sinugdanan anaa na sa 
kalibutan ang nagkalainlaing matang sa mga sala. Kadaghanan niini naglakip sa 
pagpasakit sa uban, apan ang matag sala supak sa atong mga kaugalingon ug sa Dios, 
tungod kay ang mga sala makapugong sa atong pag-usbaw, makapakunhod sa atong 
paglambo, ug makapalayo kanato gikan sa maayo nga mga tawo, maayo nga mga 
impluwensya, ug gikan sa atong Ginoo" (Faith Precedes the Miracle [Dakbayan sa Salt 
Lake: Deseret Book Co., 1972], p. 174). 

Ipasabut nga kon si Janice magpadayon kon unsa siya karon, siya sa hinayhinay 
nagpalayo sa iyang kaugalingon gikan sa impluwensya sa maayo nga mga tawo; 
magpugong sa iyang kaugalingon sa paglambo sa iyang lawasnon, intelektwal, ug 
espiritwal nga potensyal; ug dili na magiyahan sa Espiritu Santo. Kon siya maghinulsol, 
siya makabag-o sa iyang kaugalingon ug magsugod pag-usab sa pag-uswag ug 
paglambo. 

Ang Paghinulsol Makahatag og Kalinaw ug Kalipay sa Atong mga Kinabuhi 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang atong Langitnong Amahan nahigugma sa matag usa kanato ug buot 
magtutudlo nga kita magmalipayon. Tungod kay siya nahigugma kanato, siya mihatag kanato sa 

baruganan sa paghinulsol, diin nagtabang kanato sa pagbuntog sa atong mga 
kasaypanan. Kon kita maghinulsol, ang pag-ula ni Jesukristo moepekto sa atong mga 
kinabuhi. Kon kita dili maghinulsol, ang Ginoo dili makapasaylo kanato. 

Ang angay natong tinguhaon mao ang mahimong sama sa Manluluwas. Kon kita 
maghinulsol, atong ipakita nga duna ta niini nga tinguha. Kon kita maghinulsol matag 
adlaw, kita sa hinayhinay naghingpit sa atong kaugalingon, kita makakita og kalipay, ug 
kita labaw nga mahimong sama sa Manluluwas. 

• Unsa ang mga lakang nga kinahanglan natong himoon sa paghinulsol? Pahisguti kini 
sa batan-ong mga babaye. 
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Siguroa nga sila makaamgo nga ang tawo kinahanglan gayud nga makaila nga siya 
nakasala, mobati og tinud-anay nga kasubo alang sa iyang sala, mokumpisal sa iyang 
sala ngadto sa Ginoo ug ngadto sa bisan kinsa nga iyang nabuhatan og sayop, mohimo 
sa tanan aron sa pagtul-id sa sayop nga mga butang nga iyang nahimo, ug unya 
maningkamot nga dili na makabuhat pag-usab og sala. 

Panaghisgutan Ipasabut nga tungod kay kitang tanan nakahimo og mga sayop, kitang tanan nakasinati 
ginamit ang pisara sa bati nga mga pagbati nga bunga sa pagpakasayop. Bisan ang gagmay nga mga sayop 

makapahimo kanato nga dili malipayon. Ang mas dako nga mga sayop makahatag og 
mas lawom ug molungtad og dugay nga walay kalipay. Hangyoa ang batan-ong mga 
babaye sa paglarawan sa pipila sa mga pagbati nga ilang nasinati o ilang nakita sa uban 
ingon nga sangputanan sa sayop nga binuhatan. 

Ilista ang mga tubag sa batan-ong mga babaye sa usa ka kolum sa pisara ug hisguti kini. 
(Ang lista mahimong maglakip sa sala, pagkaluya, pagkawalay paglaum, dili 
mahimutang, kagul-anan, ug susama nga mga pagbati.) Hatagi og gibug-aton ang ideya 
nga kita dili mahimong magmalipayon kon kita nagpakasala. 

Basaha ang Alma 41:10. 

Ipasabut nga ang tanan usab kanato nasayud sa maayo nga mga pagbati kon kita 
naghinulsol. Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paglarawan sa pipila niining mga 
pagbati. Ilista ang ilang mga ideya sa lain nga kolum sa pisara ug hisguti kini. (Sila 
mahimong maglakip sa kalinaw, kalipay, kahupayan, pagkakontento, hingpit nga 
kalipay, pagkamadasigon, kakalma, ug susama nga mga pagbati.) 

Presentasyon sa Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna sa kalainan tali sa mga pulong 
magtutudlo diha sa duha ka mga lista sa pisara ug sa paghukom hain nga mga matang sa mga 

pagbati ang ilang mas gusto nga maangkon. Ipasabut nga ang paghinulsol mao ang 
yawe ngadto sa hingpit nga kalipay ug kalinaw sa ilang mga kinabuhi. 

Ipasabut nga ang mga pangulo sa Simbahan nagtudlo kanato og mahinungdanon nga 
mga pagtulun-an mahitungod sa paghinulsol. Kon ang panahon motugot, basaha ug 
hisguti ang mosunod nga mga pulong: 

Kinutlo 1. "Ang labing bug-at nga palas-anon nga masagubang sa tawo niining kinabuhia mao 
ang palas-anon sa sala" (Harold B. Lee, sa Conference Report, Abr. 1973, p. 177; o 
Ensign, Hulyo 1973, p. 122). 

2. "Ang paghinulsol sa kanunay mao ang yawe ngadto sa usa ka mas maayo, mas 
malipayon nga kinabuhi. . . . Kon ang mga kalag matawo pag-usab, kon ang mga 
kinabuhi mausab—dayon modangat ang dakong milagro sa pagpaanindot ug 
pagpainit ug pagpabayaw. Kon ang espirituhanon nga kamatayon naghulga ug karon 
anaa hinoon ang pagpabuhi, kon ang kinabuhi nagtukmod sa kamatayon—kon kini 
manghitabo kini milagro sa mga milagro" (Spencer W. Kimball, The Miracle of 
Forgiveness, pp. 28, 362). 

3. "Dyutay lamang nga mga gasa ang mas madanihon kaysa tin-aw nga konsyensya usa 
ka kalag nga malinawon sa iyang kaugalingon. Ang gahum lamang sa atong 
Manluluwas nga si Jesukristo ang bugtong nga makaayo sa usa ka nagubot nga 
kalag" (J. Richard Clarke, "Confession," New Era, Nob. 1980, p. 4). 

4. "Kini pinaagi sa paghinulsol nga ang Ginoong Jesuskristo makahimo sa iyang 
makaayo nga milagro, maghatag kanato sa kusog kon kita maluya, kahimsog kon kita 
masakiton, paglaum kon kita nagmasulub-on, gugma kon kita mobati og kahaw-ang, 
panabut kon kita nagpangita sa kamatuoran" (Spencer W. Kimball, "Give the Lord 
Your Loyalty," Ensign, Mar. 1980, p. 4). 

Panapos 

Kasulatan ug 
handout Ipakita ang poster sa Doktrina ug mga Pakigsaad 18:13, ug ipabasa sa batan-ong mga 

babaye ang bersikulo. Hatagi ang batan-ong mga babaye sa mga kopya nga imong 
gihimo sa kasulatan. Hangyoa sila sa pagbutang sa ilang mga kopya sa dapit diin ila 
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kining makita kanunay aron sa pagpahinumdom nga ang paghinulsol magdala og 
kalinaw ug hingpit nga kalipay dinhi ug sa kinabuhing dayon sa umaabot. 

Hangyoa ang matag batan-ong babaye sa pagpaninguha sa pagbaton og batasan sa 
inadlaw nga paghinulsol. Kini mahimong maglakip sa paghunahuna sa mga panghitabo 
nianang adlawa, pagtarung sa mga butang uban sa lain kon gikinahanglan, ug 
pagpangayo og pasaylo ug paggiya pinaagi sa pag-ampo. 

Paggamit sa Leksyon 

Pag-apud-apod og papel ug lapis ngadto sa mga sakop sa klase. Hangyoa ang matag 
batan-ong babaye sa paghunahuna og mga butang nga buot niyang usbon sa iyang mga 
hunahuna o pamatasan. Ipasulat kaniya unsa ang iyang buhaton aron sa pag-usab sa 
iyang mga kinaiya ug mga lihok. Hangyoa siya sa pagbutang niini nga pagpasalig sa 
dapit diin siya mapahinumduman niini sa umaabot nga mga semana. 
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Pagpasaylo sa Atong mga Kaugalingon Leksyon 

27 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makaila sa kamahinungdanon sa pagpasaylo sa 
iyang kaugalingon. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og usa ka bato, libro, o lain nga butang nga may gibug-aton nga 
gibanabana 1 ngadto sa 2 ka mga libra. 

2. Opsyonal: Pagdala og usa ka gamay og liog nga garapon o sudlanan (tan-awa ang 
ikatulong seksyon sa leksyon). Ang garapon o sudlanan kinahanglan nga adunay ba-ba 
nga may igong gidak-on nga masulod ang wala gikomkom nga kamot, apan igong 
kagamyon nga ang kinomkom nga komo dili mapagawas. Pagdala usab og usa ka bato 
o butang nga isulod sa garapon. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

Pahinumdom: Ang ubang mga leksyon nagtagad sa hilisgutan sa pagpasaylo sa uban. 
Kini nga leksyon naghisgot kabahin sa pagpasaylo sa kaugalingon. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang Kaugdang sa Sala Bug-at 

Pasundayag Sa pagsugod sa klase, paghangyo og batan-ong babaye sa pag-isa og usa ka bato o 
ubang butang nga nagtimbang og 1 ngadto sa 2 ka mga libra, nagtuy-od sa iyang 
bukton gikan sa abaga. Hangyoa siya sa paggunit sa bato niana nga posisyon samtang 
gisaysay ang mosunod nga istorya. 

Istorya Usa ka pundok sa batan-ong mga babaye nanglakaw sa mga kabukiran ug nanghunong 
aron mopahuway sa dili pa mosugod og saka sa taas, bakilid nga bungtod. 

Si Julie mao ang labing kusog nga mobaktas sa grupo ug sa kasagaran nag-una aron sa 
paghatag og gintang nga usahay lisud alang sa uban nga apason. Niining adlawa ang 
uban sa batan-ong mga babaye mihukom nga kumedyahan siya. Samtang siya 
nagpahuway ug nagkalingaw og inum, sila hilom nga miabli sa iyang back pak og 
mitago og usa ka dakong bato sa sulod. 

Pagkahuman sa pagpahuway, ang batan-ong mga babaye mitaud sa ilang mga back pak 
ug misugod sa pagsaka sa bakilid nga agianan sa bukid. Sa sinugdanan si Julie wala 
nakamatikod sa nadugang nga bug-at nga iyang gidala, apan pagkataud-taod ang iyang 
back pack misugod nag kabug-at ug siya nagsugod na og kakapoy. Sa unang higayon 
nga iyang mahinumduman, siya napugos sa pagpaulahi uban sa mas hinay nga mga 
babaye sa likod sa pundok. 

Diha lamang sa hapit na siya moabut sa tumoy sa bukid nga si Julie nakamatikod ngano 
nga ang iyang pak mibug-at ug ngano nga siya gikapoy. Siya nasuko sa sinugdanan, 
apan dayon siya nakahibalo nga nanugsug lang to sila niya tungod sa pagkakusog 
niyang mobaktas. Siya miduyog og katawa sa uban tungod sa walay pulos nga bato nga 
iyang gidala hangtud sa taas nga bukid. 

Human nakuha ang bug-at nga bato sa back pak ni Julie, si Julie mibati og kakusgan 
pag-usab ug sa wala madugay naglakaw na sa iyang naandan nga dapit diha sa 
atubangan sa grupo. 

Presentasyon sa Sultihi ang batan-ong babaye nga naggunit gihapon sa butang sa pagpaubos na niini. 
magtutudlo Pangutan-a kon siya gikapoy ba, ug tugoti siya sa pagkomentaryo sa unsang paagi nga 

bisan ang usa ka gamay nga timbang mahimong bug-at kon kon ikaw magkupot niini 

117 



og taud-taod. Pagsugyot nga bisan tuod kita dili kasagarang magdala og bato, kita 
usahay magdala og laing matang sa mga kabug-at nga walay pulos ug makapakapoy 
sama sa bato nga gidala ni Julie. Ang mga bato o bug-at nga atong gidala mao ang atong 
mga sala. 

Panaghisgutan • Ngano nga ang timbang sa sala bug-at ug lisud nga pas-anon? (Kon kita nasayud unsa 
ang buot sa atong Langitnong Amahan nga atong buhaton ug napakyas sa pagbuhat 
niini, kita maulaw ug mobati nga sad-an. Kita makahinumdom sa atong mga kakulang 
ug mabalaka mahitungod niini, ug sila mahimong bug-at nga bato o pabug-at sa atong 
mga hunahuna.) 

• Sa unsang paagi nga ang pagpas-an sa kabug-at sa sala makaapekto sa atong mga 
kinabuhi? 

Ipasabut nga ang ubang mga katawhan sa walay hinungdan nagpas-an sa kabug-at sa 
mga sala diin ila nang gihinulsulan. 

Ang Ginoo Mopasaylo Kanato Kon Kita Maghinulsol 

Ipasabut nga usahay ang atong mga kalapasan maingon og hilabihan na ka daghan o ka 
seryoso nga kita mobati nga kita wala nay paglaum sa pagbuntog niini. Usahay bisan 
tuod kon kita nakahimo na sa mga paningkamot sa paghinulsol, kita gihapon nabalaka 
nga ang Ginoo wala makapasaylo kanato. 

• Ngano nga si Satanas buot kanato nga magtuo nga kita nakasala nga wala nay 
paglaum sa pagpasaylo? (Dayon kita dili na maghinulsol, ug kita mas labaw pa nga 
magpakasala.) 

Si Presidente Spencer W. Kimball mipasabut nga ang matag usa makaangkon sa 
panalangin sa pagpasaylo: "Usahay ang pagkahibalo nga sad-an mobuntog sa usa ka 
tawo uban sa dakong kabug-at nga sa higayon nga ang usa ka mahinulsolon mobalik og 
palandong ug makakita sa kangil-ad, sa kangilngig sa kalapasan, siya hapit malibog ug 
maghunahuna, 'Ang Ginoo ba makahimo sa pagpasaylo kanako? Ako ba makapasaylo 
sa akong kaugalingon?' Apan sa higayon nga makab-ut ang mga giladmon sa 
pagkawalay kadasig ug mobati sa pagkawalay paglaum sa iyang kahimtang, ug kon 
siya mangaliya ngadto sa Dios alang sa kalooy diha sa pagkawalay mahimo apan uban 
sa hugot nga pagtuo, adunay usa ka malinawon, gamay, apan matuhopon nga tingog 
nga naghunghong ngadto sa iyang kalag, 'Ang imong mga sala gipasaylo na' " (The 
Miracle of Forgiveness [Dakbayan sa Salt Lake: Bookcraft, 1969], p. 344). 

Mga kasulatan Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42-43 ug 
Mosiah 4:2-3. 
• Unsa ang gisaad sa Ginoo diha sa kasulatan nga gikan sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad? (Kon kita maghinulsol, siya mopasaylo kanato ug dili na mahinumdom pa 
sa atong mga sala.) 
• Unsay nahitabo ngadto sa mga katawhan ni Haring Benjamin nga nakahatag kanila og 
hilabihan ka hingpit nga kalipay, sama sa gilarawan sa Mosiah? 

• Sa inyong hunahuna unsaon sa usa ka tawo pagkasayud nga siya napasaylo sa Ginoo? 

Kinutlo Si Presidente Harold B. Lee mitudlo: 
"Kon ang panahon moabut nga imo nang gibuhat ang tanan nga imong mahimo aron sa 
paghinulsol sa imong mga sala, bisan kinsa ka pa, bisan hain ka pa, ... dayon ikaw buot 
mopamatuod sa tubag kon ang Ginoo midawat ba kanimo o wala. Diha sa imong tinud-
anay nga pagpangita, kon ikaw nagsiksik ug nakakita nianang kalinaw sa konsiyensya, 
pinaagi niana nga timailhan ikaw mahimong masayud nga ang Ginoo midawat sa 
imong paghinulsol. Si Satanas buot kanimo nga maghunahuna sa sukwahi ug usahay 
modani kanimo nga karon tungod kay nakahimo na man og usa ka sayop, nga unta 
ikaw magpadayon ug dili na mobalik pa. Kana mao ang usa sa dakong mga bakak. Ang 
milagro sa pagpasaylo anaa ngadto sa tanan kinsa mobiya gikan sa ilang dautang mga 
buhat og dili na mobalik pag-usab" (Harold B. Lee, sa Conference Report, Abr. 1973, pp. 
177-78; o Ensign, Hulyo 1973, p. 122). 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 

Kinutlo 
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Leksyon 27 

Makapahunahuna 
nga pangutana 

Pasundayag 
(opsyonal) 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Istorya 

Panaghisgutan 

Kinutlo 

Ang Pagpasaylo sa Atong Kaugalingon Usa ka Mahinungdanon nga Bahin sa 
Paghinulsol 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna ngano nga mahinungdanon ang 
pagpasaylo sa ilang mga kaugalingon sa higayon nga sila naghinulsol sa usa ka sala. 
Dayon ipadayag ang mosunod nga pasundayag. 

Pagpili og usa ka batan-ong babaye nga mosulod sa iyang kamot sa garapon nga 
adunay bato o ubang butang diha sa ilalum. Hangyoa siya sa pagpunit sa butang ug sa 
pagpagawas niini sa garapon. Sa iyang pagkumkom sa butang, ang iyang kamot 
molapad nga dili na matangtang sa garapon. Siya kinahanglan gayud nga mobuhi sa 
butang aron makalingkawas ang iyang kamot. 

Ipasabut nga kini nga pasundayag motudlo kanato mahitungod sa atong mga sala. 
Gawas lamang kon kita mosalikway sa atong mga sala, kita dili makalingkawas. Kon 
kita mopadayon sa atong mga sala, kita dili gawasnon nga molambo sama nga kita 
angay. Usa sa mga paagi nga kita usahay mopadayon sa atong mga sala mao ang 
pagdumili sa pagpasaylo sa atong kaugalingon. 

Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 64:9-10. 

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang Ginoo nagmando kanato sa pagpasaylo sa matag 
usa? Ngano sa inyong hunahuna nga kini mahinungdanon ang pagpasaylo sa atong 
kaugalingon? 

Ang mosunod nga istorya, nga gisaysay ni Elder Sterling W. Sill, naglarawan sa 
kamahinungdanon sa pagpasaylo sa atong mga kaugalingon. 

"Usa ka higayon niana nakahinabi kog usa ka babaye nga nagpanuigon og 53 nga 
nakahimo og moral nga kalapasan sa nagpanuigon pa siya og 18. Siya nakasabut nga 
ang iyang sala bug-at kaayo, apan tungod kay siya naghinulsol na liboan ka mga 
higayon kita makasalig sa saad sa Ginoo nga siya mipasaylo na kaniya. Apan siya wala 
gayud makapasaylo sa iyang kaugalingon. Tungod kay siya mibati nga hugaw ug 
dautan pa, siya milikay gikan sa iyang mga higala, nagdumili sa pagminyo, ug nag-
inusara sa sosyal ug espiritwal. Sulod sa 35 ka tuig siya mipakubos sa iyang 
kaugalingon uban sa mapait nga mga pagmahay ug mga pamasangil. Ang iyang 
kinabuhi sa paghinumdom sa iyang sala nakapahimo kaniya nga mas ubos pa kay sa 
talagsaon nga tawo nga gilauman sa Dios kaniya nga mahimo. Ang iyang sala niadtong 
nagpanuigon pa siya og 18 hilabihan ka bug-at. Apan sulod sa 35 ka tuig siya midugang 
sa iyang sala pinaagi sa pag-usik-usik sa labing mahinungdanon nga butang sa 
kalibutan, ang masanagon nga kinabuhi sa tawo" (What Doth It Profit [Dakbayan sa Salt 
Lake: Bookcraft, 1965], p. 183). 

• Ngano nga malisud ang pagpasaylo sa atong mga kaugalingon? Ipahingalan sa batan-
ong mga babaye ang piho nga mga butang nga nagpugong kanila sa pagpasaylo sa ilang 
kaugalingon. Ikaw mahimong mosulat niining mga butanga diha sa pisara. 

Sila mahimong maglakip sa mosunod: Kita mobati nga ang sala hilabihan ka bug-at; kita 
walay igong hugot nga pagtuo diha sa Pag-ula; kita wala makasabut unsa kadako sa 
gugma sa Ginoo kanato; kita nagpalandong sa hilabihan sa mga butang nga atong 
nahimo nga sayop ug dili paigo sa mga butang nga atong nahimo nga matarung; kita 
mahadlok nga mopasaylo sa atong mga kaugalingon ug mopadayon sa unahan. 

Ribyuha ang mosunod nga kinutlo: 

"Ang usa ka tawo kinsa sa iyang kaugalingon nga mobati lamang gihapon nga sad-an 
human siya naghinulsol mahimong mosulay sa pagpangutana sa iyang kaugalingon 
niining mga pangutana: 

"1. Nahingpit ko ba ang tanang mga lakang sa paghinulsol (pag-ila, pagbasol, 
pagkumpisal kon angayan, pag-uli, ug uban pa)? 

"2. Ako ba nakapangayo og pasaylo sa Ginoo? 

"3. Ako bang gitugutan ang Ginoo sa pagtangtang sa kabudlay pinaagi sa pagsalig sa 
iyang gahum sa pagbuhat sa ingon ug sa iyang gugma alang kanako? 

"4. Ako ba hingpit nga nakapasaylo sa akong kaugalingon tungod sa akong sayop nga 
binuhatan?" (Dale F. Pearson, "I Have a Question," Ensign, Hulyo 1980, p. 32). 
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Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:33. 

• Sa unsang paagi nga ang pagpasaylo usa ka gasa gikan sa Dios? Sa unsang paagi nga 
kining kasulatan magamit ngadto sa gasa sa pagpasaylo? 

• Ngano nga kita kinahanglan gayud nga adunay hugot nga pagtuo sa dili pa kita 
hingpit nga makadawat sa gasa sa pagpasaylo? 
"Ang kapasayloan sa Dios sa kasagaran mawad-an og bili tungod sa makasasala nga 
dili mopasaylo sa iyang kaugalingon. Unsay kaayohan nga mahimo niini sa Dios sa 
pagwagtang sa atong sala gikan sa iyang hunahuna, kon kita mopadayon sa 
paghinumdum niini?" (Sterling W. Sill, What Doth It Profit, p. 179). 

Panapos 

Ipasabut nga ang Ginoo misaad kanato nga siya mopasaylo kanato ug dili na 
mahinumdom pa sa atong mga sala kon kita maghinulsol. Kini anaa lamang kanato ang 
paghinulsol ug pagpasaylo sa atong kaugalingon. Usahay mas sayon ang pagpasaylo sa 
uban kaysa pagpasaylo sa atong kaugalingon. Kita kinahanglan gayud nga mogamit sa 
hugot nga pagtuo diha sa Dios ug sa atong mga kaugalingon ug motangtang gikan sa 
atong mga kinabuhi sa nangaging mga sayop nga binuhatan. 

Kasulatan Ipasabut nga si Alma milarawan sa iyang kapasayloan sa Alma 36:16-21. Ipabasa sa 
batan-ong mga babaye kini nga yugto. 
Sultihi ang batan-ong mga babaye nga kon sila adunay bisan unsa nga mga sala nga 
wala pa nila mahinulsuli, sila makakita og kalinaw ug kalipay pinaagi sa paghinulsol. 
Ipaniguro nila nga sila mahimong mapasaylo ug makaangkon sa kalinaw sa usa ka tin-
aw nga konsyensya. Sila makalimot sa ilang mga sayop nga binuhatan ug makasalikway 
niini gikan sa ilang mga kinabuhi. 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Kinutlo 
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Pagpahinungod ug Sakripisyo Leksyon 

27 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makasabut ug magtinguha nga mosunod sa mga 
balaod sa sakripisyo ug pagpahinungod. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og madanihon nga kard alang sa matag sakop sa klase diin imong 
gisulatan sa mosunod nga pahayag gikan sa Mosiah 2:34: "Kamo kanunay utangan sa 
kahangturan sa inyong Langitnong Amahan, sa pagtugyan ngadto kaniya sa tanan 
nga anaa kaninyo." 

2. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Pagtuon sa 
kahimtang 

Makapahunahuna 
nga pangutana 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Pasiuna 

Ipadayag ang mosunod nga mga ehemplo kon giunsa sa mga batan-on pagsakripisyo 
aron pagtabang sa uban, o paggamit sa mga sanglitanan sa pagsakripisyo nga gihimo sa 
mga batan-on nga imong nailhan. 

1. Si Janice miboluntaryo nga mahimong magulang ni Connie, nga nag-edad og otso 
anyos nga batang babaye kansang amahan namatay sa kanser. Si Janice migahin og 
duha ka mga oras matag semana uban kang Connie. 

2. Ang gihiusang Young Women ug Young Men sa ward migahin og usa ka gabii sa 
pagtabang og limpyo ug ayo sa kamalig sa usa ka dili sakop nga ransero kinsa 
nabalian og bukton. 

3. Si Juanita mitelepono kang Mary ug misulti kaniya nga sila mag-hiking sa lain nang 
higayon. Ang iyang manghod nga lalaki nasakit ug siya kinahanglan nga magpuyo sa 
balay uban kaniya samtang ang iyang mga ginikanan moadto sa templo. 

• Sa unsang mga paagi kamo gihangyo sa paghatag sa inyong mga oras ug mga talento 
sa pagtabang sa ubang mga tawo? 

Ipasabut nga kining leksyon naghisgot sa mga balaod sa sakripisyo ug pagpahinungod 
nga gipadayag sa Ginoo pinaagi sa iyang mga propeta. Ipasabut nga ang abilidad sa usa 
ka batan-ong babaye sa pagsabut ug pagpuyo niining mga balaod makaapekto og dako 
kaayo sa kalipay sa iyang kinabuhi dinhi ug sa kahangturan. 

Ang Sakripisyo ug Pagpahinungod Celestial nga mga Balaod 

Panaghisgutan • Unsaon ninyo paghatag og kahulugan sa sakripisyo? (Paghatag sa butang nga bililhon 
alang sa usa ka butang nga labaw pa ka bililhon.) 

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa pagpahinungod? (Paghimo nga sagrado; 
paggahin o paghalad.) 

Ipasabut nga ang pagpahinungod ug sakripisyo mahangturon nga mga balaod ug 
gihatag sa Ginoo sa wala pa malalang ang kalibutan. 

Kinutlo Si Elder Bruce R. McConkie mihatag og kahulugan niini nga mga balaod: 

"Ang sakripisyo ug pagpahinungod dili mabulag. Ang balaod sa pagpahinungod mao 
nga kita mopahinungod sa atong panahon, atong mga talento, ug atong salapi ug 
katigayunan ngadto sa tumong sa Simbahan; ang maong mga butang kinahanglan nga 
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Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kinutlo 

anaa kutob nga kini gikinahanglan alang sa pagpadayon sa mga tinguha sa Ginoo dinhi 
sa yuta. 
"Ang balaod sa sakripisyo mao nga kita andam sa pagsakripisyo sa tanan nga ania 
kanato alang sa kamatuoran—ang atong kinaiya ug pagkatawo; atong kadungganan ug 
pagdayeg; ang atong maayong ngalan taliwala sa mga katawhan; ang atong mga balay, 
mga kayutaan, ug mga pamilya: tanang mga butang, bisan ang atong kaugalingong mga 
kinabuhi kon gikinahanglan" (sa Conference Report, Abr. 1975, p. 74; o Ensign, Mayo 
1975, p. 50). 

Ipasabut nga ang balaod sa pagpahinungod ug sakripisyo gipasabut ngadto kang Adan 
pinaagi sa usa ka anghel. Human sila si Adan ug Eva gipapahawa gikan sa Eden, ang 
Ginoo mimando nga sila kinahanglan nga magsakripisyo sa labing unang liwat sa ilang 
mga hayopan ngadto kaniya. Si Adan mituman niini nga sugo. 

Ipabasa sa usa ka batan-ong babaye ang Moises 5:6-8. 

• Unsa ang pagkasama? (Usa ka butang nga kapareha o nagrepresentar sa laing butang.) 

• Sa unsa pagkasama ang kang Adan nga pagsakripisyo? (Kon gikinahanglan, ipabasa 
pag-usab sa klase ang bersikulo 7.) 
• Sumala sa anghel, unsa ang angay nga buhaton ni Adan pinaagi sa ngalan sa Anak? 
(Kon gikinahanglan, basaha pag-usab ang bersikulo 8.) 

Ipasabut nga ang anghel wala mosulti kang Adan sa pagsakripisyo lamang sa mga 
hayop diha sa altar pinaagi sa ngalan sa Anak, o sa pag-ampo pinaagi sa ngalan sa 
Anak, o sa pag-adto sa simbahan pinaagi sa ngalan sa Anak. Siya misulti kang Adan, 
"Ikaw mobuhat sa tanan nga imong buhaton diha sa ngalan sa Anak." 

• Unsaon man nato pagbuhat sa tanan natong buhaton pinaagi sa ngalan sa Anak? 

•Sa unsang paagi nga ang pagbuhat sa tanang butang pinaagi sa ngalan ni Jesukristo 
makatabang kanato sa pagpuyo sa balaod sa pagpahinungod? 

Si Jesus mitudlo nga human sa iyang pagkabanhaw, ang pagsakripisyo kinahanglan nga 
lahi na kaysa niadtong gihalad ni Adan. 
Basaha ang 3 Nephi 9:19-20. 

• Unsa ang gipasabut niini sa paghalad ngadto sa Ginoo og usa ka "masulub-on nga 
kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu"? (Magmahinulsulon 
magmainubsanon sa pagtinguha sa pagsunod sa kabubut-on sa Langitnong Amahan.) 

Ipabasa sa usa ka batan-ong babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:22. 

Ipasabut nga ang mga balaod sa sakripisyo ug pagpahinungod celestial nga mga balaod; 
kon kita magtinguha nga makaangkon og celestial nga himaya, kita kinahanglan gayud 
nga magtuman niini nga mga balaod. 

Ang mga balaod sa sakripisyo ug pagpahinungod nagkinahanglan og dako gikan sa 
matag usa kanato. Kini nagkinahanglan nga kita usahay magsakripisyo sa atong mga 
tinguha, enerhiya, panahon, o materyal nga mga butang aron sa pagtukod sa gingharian 
sa atong Amahan dinhi sa yuta. Usahay ingon og malisud ang pagpuyo pinasubay niini 
nga mga balaod. Samtang ang atong panabut ug hugot nga pagtuo nagkadako, hinoon, 
kita magsugod sa pag-amgo sa matahum nga mga panalangin nga anaa alang sa mga 
masulundon. 

Ang Propeta Joseph Smith mitudlo: "Ang relihiyon nga wala magkinahanglan sa 
sakripisyo sa tanang butang wala gayuy gahum nga paigo aron sa pagpagula sa hugot 
nga pagtuo nga gikinahanglan ngadto sa kinabuhi ug kaluwasan; tungod kay, gikan sa 
labing unang pagkaanaa sa tawo, ang hugot nga pagtuo nga gikinahanglan ngadto sa 
katagbawan sa kinabuhi ug kaluwasan dili gayud maangkon kon wala ang sakripisyo sa 
tanang yutan-on nga mga butang. Pinaagi niini nga sakripisyo, ug niini lamang, nga ang 
Dios mi-orden nga ang mga tawo makapahimulos sa kinabuhing dayon" (Lectures on 
Faith, gihugpong ni N. B. Lundwall [Dakbayan sa Salt Lake: N. B. Lundwall, n.d.], p. 58). 
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Leksyon 27 

Ang Sakripisyo ug Pagpahinungod Makahatag og Hingpit nga Kalipay sa Atong mga 
Kinabuhi 

Istorya Isaysay ug hisguti ang mosunod nga istorya nga gisaysay sa usa ka presidente sa 
Missionary Training Center sa Provo, Utah: 

"Ako naghunahuna sa usa ka batan-ong lalaki didto sa Missionary Training Center usa 
ug tunga ka tuig na ang milabay, nag-andam nga moalagad sa Japan. Kami nakigsabut 
sa opisina sa tiket sa BYU alang sa tanan nga mga misyonaryo nga motambong sa 
katapusang dula sa football sa among dapit. Sila adunay mga tiket nga giandam alang 
kanamo didto sa habagatang tumoy sa zone . . . ug kami mianunsyo sa mga misyonaryo 
nga silang tanan tugotan sa pag-adto sa dula sa bola pagka sunod hapon. Kining batan-
on nga lalaki miduol aron sa pagpakigkita kanako ug nangutana, 'President Pinegar, 
kinahanglan ba nga ako moadto sa dula sa football ugma?' 

"Nagdahum ko nga siya nasakit. Ako miingon, 'Dili ka ba gusto nga makakita niini 
nga dula?' 

"Siya miingon, 'O, kon ikaw nasayud lamang unsa ka dako sa akong gusto nga 
makakita niini nga dula! Ako midula og football sa kolehiyo sulod sa duha ka tuig. 
Apan sa akong pag-anhi sa MTC ako mihimo og saad sa akong kaugalingon ug ngadto 
sa Ginoo nga ako mokat-on sa tanang walo ka mga panaghisgutan sa misyonaryo sa 
Hinapon. Kon ako moadto niana nga dula sa bola ugma, ako dili makakab-ut sa akong 
tumong.' 

"Busa, tuod man, ang pagtugot gihatag kaniya nga magpabilin ug magtuon. 

"Ako siyang nakita sa misunod nga mga semana. Sa pagka tinuod, kadto mga lima lang 
ka adlaw sa wala pa siya mibiya alang sa dapit sa misyon. Siya miadto kanako sa 
kapeterya ug miingon, "President Pinegar, nahinumdom ka ba nako? Ako kadtong elder 
nga wala moadto sa dula sa bola tungod kay ako buot nga magtuon sa mga 
panaghisgutan. Karon akong na-pass off ang walo ka mga panaghisgutan. Siya 
mipadayon, 'Angay ka nga makadungog unsa ang nahitabo kanako nianang adlaw nga 
ako nagpabilin dinhi ug wala moadto sa dula sa bola. Hangtud niadtong higayona ako 
nakahimo sa pagsag-ulo og baynte ka mga linya matag adlaw sa Hinapon; niana nga 
adlaw, sa adlaw nga ako misakripisyo—ug ako mibati nga kadto usa ka sakripisyo—ako 
nakasag-ulo og 120 ka mga linya. Sukad niadtong higayona, ako nagpadayon sa 
paglambo ug karong adlawa akong i-pass off ang akong ikawalo nga panaghisgutan'" 
(Max L. Pinegar, "Serious about the Things to Be Done" sa Speeches of the Year, 1978 
[Provo: Brigham Young University Press, 1979], pp. 55-56). 

• Sa unsang paagi nga ang sakripisyo niining batan-ong lalaki nakahatag og hingpit nga 
kalipay ug mga panalangin sa iyang kinabuhi? 

Istorya Isaysay ug hisguti ang mosunod nga istorya mahitungod sa unsang paagi 
napanalanginan ang mga miyembro sa Simbahan tungod sa ilang sakripisyo. 

Ang unang mga miyembro sa Simbahan gipapahawa gikan sa Nauvoo, Illinois, 
niadtong 1846 sa masuk-anon nga mga manggugubot nga panon. Apan daghang 
gatusan sa mga Santos ang wala makakuyog sa uban. Sila kabus kaayo aron makapalit 
sa unsa ang ilang gikinahanglan aron mopanaw o sila masakiton kaayo. Apan sa 
kaulahian sa tuig, ang manggugubot nga panon mipugos usab niining mga tawhana sa 
pagbiya. Sila adunay diyutay lang nga kabtangan, ug sila mipahimutang sa bisan unsa 
na lang nga mga kampo nga ilang mahimo diha sa kabugnaw, tag-ulan nga panahon, 
walay igong pagkaon, panapot, o kapasilongan. Daghan ang nasakit ug sa hingpit wala 
sa mga panginahanglanon sa kinabuhi. 

Niining panahon sa dakong kawad-on, ang Ginoo mipadala og usa ka milagro ngadto sa 
nag-antus nga mga Santos. Sulod sa pipila ka mga milya sa ibabaw ug sa ubos sa suba 
diin sila nagkampo, bagang pundok sa mga buntog ang midagsa ngadto sa kampo. Ang 
mga langgam ingon og gipangkapoy, ug daghan ang nangatagak diha mismo sa mga 
tolda ug bisan ang mga bata makapamunit niini. Liboan ka mga langgam ang nadakpan, 
ug ang masakiton ug kabus nga mga katawhan napakaon niining lamian nga pagkaon. 

123 



Lain nga milagro ang nahitabo wala madugay human niadto. Si Brigham Young 
nakadungog sa kahimtang mining mga Santos ug dihadiha dayon miorganisar og usa ka 
pundok sa kahupayan aron sa pagdala og mga tolda ug mga abiyo ngadto kanila ug sa 
pagdala kanila aron makig-uban sa ubang mga miyembro sa Simbahan. Daghang mga 
katawhan ang miboluntaryo sa pagtabang diha sa dakong personal nga pagsakripisyo, 
ug ang kabos nga mga Santos sa wala madugay nakakita og dalangpan taliwala sa ilang 
mga higala. (Tan-awa sa B.H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 3:134-36.) 

• Unsa nga mga pagsakripisyo ang gihimo sa unang mga sakop sa Simbahan? Giunsa 
sila pagpanalangin sa Ginoo? 

Pagtuon sa Gikan sa mosunod nga mga asoy, pilia kadtong angay sa imong klase. Human mabasa 
kahimtang ug og kusog ang matag usa, hangyoa ang klase sa paghisgot sa mosunod nga mga 
panaghisgutan pangutana. (Isulat ang mga pangutana diha sa pisara sa dili pa magsugod sa leksyon.) 

• Unsa man kaha ang bation sa batan-ong babaye niini nga sitwasyon? 

• Unsaon kaha niya sa pagsakripisyo? 

• Sa unsang paagi nga ang iyang sakripisyo makaapekto kaniya ug sa uban? 

Tabangi ang batan-ong mga babaye nga makasabut nga ang pagsulay sa pagtuman sa 
mga balaod sa pagpahinungod ug sakripisyo makatabang kanila sa pagtubag sa walay 
paghinakog ug sa maugmaron nga paagi ngadto sa kapakyasan, kalibog, ug pagka 
walay pailub, ingon man usab sa mga butang sa panahon, talento, ug salapi. 

1. Si Mary usa ka kinabig sa Simbahan. Siya hapit na minyoon ug buot nga maminyo sa 
templo. Ang iyang mga ginikanan dili miyembro sa Simbahan ug miaghat kaniya nga 
maminyo diin sila makatambong. Sila mipasangil kaniya ingon nga usa ka hakog sa 
wala paghunahuna sa ilang mga tinguha. 

2. Si Carol usa ka pangulo sa tulunghaan. Human ang iyang tulunghaan midaog sa 
kampeyonato sa state competition, siya gidapit ngadto sa usa ka dakong party sa 
pagsaulog. Ang mga higala ni Carol mipugos kaniya sa pag-apil kanila bisan makausa 
lang sa dihang ang makahubog nga ilimnon gipasa. 

3. Sa dihang sila managsamang nagdisisyete na, sila si Jean ug Mike misugod sa pag-
date. Sila nabalaka sa ilang mga pagbati alang sa usag usa tungod kay sila buot nga 
magmisyon si Mike. 

4. Human sa iyang paggradwar sa kolehiyo, si Elizabeth dihay dakong kahigayunan sa 
pagbiyahe sa laing nasud, kausa sa kinabuhii nga kahigayunan. Ang bishop ni 
Elizabeth mitawag kaniya sa pag-alagad og misyon. 

5. Si Amy gusto nga mag-ski, apan walay paigong snow karon nga tingtugnaw. Usa ka 
Domingo sa buntag, si John mitawag ug midapit kaniya sa pag-adto sa duol nga 
resort sa ski diin adunay napulog duha ka mga pulgada sa bag-o nga snow. 

6. Si Mrs. Mahler usa ka nag-inusara, tigulangon nga babaye. Siya mosulti, nga walay 
hunonghunong, sulod sa usa ka oras kon siya makakita og tawo nga maminaw. Iyang 
gikatagbo si Jane diha sa kalsada ug misugod sa pagsulti mahitungod sa iyang pag-
umangkon nga lalaki didto sa Hamburg. Si Jane buot na nga mopauli alang sa 
panihapon. 

7. Si Julie adunay appointment sa bishop inig ka alas 7:10 P.M. ug sayo nga miabut pagka 
alas 7:00. Ang bishop nag-interbyu pa og lain. Pagka alas 8:00 si Julie nagpaabut lang 
gihapon aron sa pagpakigkita kaniya. 

8. Si Catherine mahigugmaon sa musika, say aw, gagmay nga mga batang babaye, ug 
pink nga mga bulak. Ang bishop mihangyo kaniya sa pagtudlo sa klase sa Primarya 
nga hapit tanan mga lalaki. 

9. Si Diane migugol og pito ka oras sa eskwelahan ug upat ka oras sa tindahan. Sa iyang 
pagpauli, siya mikaon og panihapon, mitabang sa mga hugasonon, mituon sulod sa 
duha ka oras, ug nag-ilis alang sa pagkatulog. Siya mitan-aw sa iyang mga kasulatan 
nga diha sa iyang lamesa. Siya buot nga magtuon niini, apan siya gikapoy ug buot na 
nga mohigda. 
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Presentasyon sa 
magtutudlo 

Handout 

Panapos 

Ipasabut nga sa iyang pakigpulong ngadto sa mga Nephite, si Haring Benjamin 
mihisgut sa mga balaod sa sakripisyo ug pagpahinungod. Iyang gilangkub kining mga 
balaod sa usa ka han-ay sa mga pulong: "Kamo kanunay utangan sa kahangturan sa 
inyong Langitnong Amahan, sa pagtugyan ngadto kaniya sa tanan nga anaa kaninyo." 
(Mosiah 2:34). 

Haatagi ang matag batan-ong babaye og usa ka kard diin nakasulat ang kinutlo sa 
ibabaw. Isugyot nga siya mobutang niini diin siya makakita niini aron sa 
pagpahinumdom kaniya matag adlaw sa paghupot sa mga balaod sa pagpahinungod 
ug sakripisyo. 
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27 Usa ka Kausaban sa Kasingkasing 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makasabut ug magsiksik alang sa usa ka kausaban sa 
kasingkasing. 

PAGPANGANDAM 1. Pangandam sa pagsaysay o ipasaysay sa usa ka batan-ong babaye ang istorya sa paagi 
nga si Alma nakasinati og kausaban sa kasingkasing. Ang istorya makita sa Mosiah 27 
ug Alma 36. 

2. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Panaghisgutan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Usa ka Kausaban sa Kasingkasing Gikinahanglan aron Mahimong sama sa Dios 

Sa pagtudlo sa leksyon, pangutana sa batan-ong mga babaye sa mosunod nga mga 
pangutana: 

• Nakaila ba kamo og mga kinabig sa Simbahan kinsa nabunyagan ug nahimong lig-on 
ug matarung nga mga sakop? Nakaila ba kamo og mga kinabig kinsa nabunyagan ug sa 
kaulahian nahimong dili aktibo? 

• Nakaila ba kamo og mga tawo kinsa mga sakop sa tibuok nilang kinabuhi kinsa dili 
matinud-anon sa pagsunod sa mga sugo ug sa pag-alagad sa Ginoo? 

Ipasabut nga ang tanan niining mga tawhana nabunyagan ug mga miyembro sa 
Simbahan. 

• Unsa ang kalainan tali sa mga tawo kinsa nag-alagad sa Ginoo inubanan sa 
pagpahinungod ug gugma, ug niadtong kinsa nahimong dili aktibo o walay 
panumbaling sa Simbahan? Tugoti ang batan-ong mga babaye sa paghisgot niini. 

Ipasabut nga ang kasulatan adunay ngalan alang sa mahinungdanong butang nga 
makahatag og kalainan tali sa matarung ug walay panumbaling nga mga miyembro sa 
Simbahan. Kini nga matang gitawag og kausaban sa kasingkasing. 

Ipasabut nga ang kasingkasing nahimong simbolo sa pipila sa labing mahinungdanong 
mga hunahuna ug mga pagbati. Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghingalan sa 
pipila niini. Ang ilang lista tingali maglakip sa gugma, kalumo, pagpahinungod, 
pagsalig, ug kaisug. 

• Sa higayon nga ang mga kasulatan maghisgot mahitungod sa usa ka kausaban sa 
kasingkasing, unsa nga matang sa kausaban sa inyong hunahuna ang ilang gihisgutan? 
Tuguti ang batan-ong mga babaye sa paghisgot niini. 

Siguroha nga sila nakasabut nga ang usa ka kausaban sa kasingkasing usa ka kausaban 
diha sa tibuok kinabuhi sa tawo—ang iyang mga panghunahuna, mga pagbati, mga 
tinguha, ug mga linihokan, ang tanan gipaila sa kasingkasing. Siya naghatag sa iyang 
gugma, pagpahinungod, kaalam, ug mga talento ngadto sa Ginoo ug buot lamang nga 
moalagad sa Ginoo. 

Kini nga kausaban mao ang gipasabut sa Ginoo sa dihang siya mimando, "Tan-awa nga 
kamo nag-alagad [sa Ginoo] uban sa tibuok nimong kasingkasing, kusog, hunahuna ug 
kahimsog" (D&P 4:2). 

Ipabasa sa usa ka batan-ong babaye ang Mosiah 3:19. 
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• Unsa ang gisulti niini nga kasulatan mahitungod sa pagbaton og usa ka kausaban sa 
kasingkasing? Tuguti ang batan-ong mga babaye sa paghisgot niini. 
Ipasabut nga kining kasulatan naglarawan sa kausaban nga mahimong mahitabo ngadto 
sa usa ka tawo. Ang kalibutanon nga tawo mao ang tawo nga nagpakabana sa 
kalibutanon nga mga butang kay sa Dios. Kon kita mobuhat sa mga butang nga 
gilarawan niini nga bersikulo, sama sa pagbaton og hugot nga pagtuo diha sa Pag-ula 
ug pagkahimo nga malumo ug mapainubsanon, kita mahimong mga santos. 

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang kasingkasing sa usa ka tawo kinahanglan gayud 
nga mausab aron mahimong sama sa Dios? 

Ipakita nga gawas lamang kon ang tibuok kinabuhi sa usa ka tawo gihalad ngadto sa 
Ginoo, siya dili makaangkon sa hugot nga pagtuo, gugma, ug kaisug aron mahimong 
angayan alang sa celestial nga gingharian. Ang kausaban sa kasingkasing usa ka 
gikinahanglan nga lakang aron mahimong sama sa Dios. 

Ang mga Kasulatan Nagtudlo Kanato Unsaon Pag-usab sa Atong mga Kasingkasing 

Panaghisgutan Ipasabut nga ang basahon ni Mosiah nagtala sa pakigpulong nga gihatag ni Haring 
ginamit ang kasulatan Benjamin ngadto sa iyang mga katawhan sa dihang siya nasayud nga siya hapit na 

mamatay. Siya mitudlo sa iyang mga katawhan mahitungod sa Pag-ula ug mahitungod 
sa ilang panginahanglan nga maghinulsol. Kini nga pakigpulong gamhanan kaayo nga 
ang tanan sa mga katawhan kinsa nakadungog niini nakasinati og usa ka kausaban sa 
kasingkasing. Pinaagi sa pagtuon sa mga butang nga iyang gisaysay kanila ug sa mga 
reaksyon sa mga katawhan, kita makakat-on unsa ang atong kinahanglan gayud nga 
buhaton kon kita buot makaangkon og kausaban sa kasingkasing sa atong mga 
kaugalingon. 

Ipabasa sa usa ka batan-ong babaye ang Mosiah 4:1-2. 
• Unsa ang dakong tinguha niining mga katawhan human sila makadungog sa mga 
pulong ni Haring Benjamin? (Sila buot nga maghinulsol ug mapasaylo pinaagi sa pag-
ula ni Kristo.) 
Ipabasa sa usa ka batan-ong babaye unsa ang giingon ni Haring Benjamin sa dihang siya 
nakakita nga ang mga katawhan mahinulsulon, nga makita diha sa Mosiah 4:6-7. 

• Unsa ang gisulti ni Haring Benjamin sa mga katawhan nga ilang angay nga buhaton 
aron makadawat sa kaluwasan? (Makabaton og kaalam sa Dios ug sa Pag-ula, pagsalig 
ngadto sa Ginoo, magmakugihon sa paghupot sa mga sugo, ug magpadayon nga 
matinud-anon hangtud sa katapusan sa ilang mga kinabuhi.) 

Si Haring Benjamin nangutana sa mga katawhan kon sila ba mituo sa iyang mga pulong 
ug kon sila ba mosalig diha sa Ginoo ug magpakamatinud-anon sa tibuok nilang mga 
kinabuhi. Ipabasa sa usa ka batan-ong babaye ang tubag sa mga katawhan diha sa 
Mosiah 5:2, 5. Ipadayag nga karon ang labing dakong tinguha niining mga katawhan 
mao nga makahimo og pakigsaad nga makaalagad sa Dios sa tibuok nilang mga 
kinabuhi. 

Ribyu Ribyuha uban sa batan-ong mga babaye ang mga lakang nga giagian niining mga 
katawhan aron ang ilang mga kasingkasing ug mga kinabuhi mausab. 
1. Sila nakakat-on mahitungod kang Kristo ug sa iyang mga sugo gikan kang Haring 

Benjamin. 
2. Sila adunay hugot nga pagtuo diha kang Kristo, mituo sa gahum sa iyang pag-ula, ug 

nagtinguha sa paghinulsol sa ilang mga sala. 

3. Sila napasaylo pinaagi sa kalooy sa Ginoo, ug sila mibati sa kalinaw ug hingpit nga 
kalipay. 

4. Sila mihimo og pakigsaad nga sila mohupot sa mga sugo ug mobuhat og maayo 
hangtud sa tibuok nilang mga kinabuhi. 

Ipasabut nga mao kining samang mga lakang nga atong subayon aron pag-usab sa 
atong mga kasingkasing ug mga kinabuhi aron kita magpuyo nga nahiuyon sa Ginoo. 
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Ang Kausaban sa Kasingkasing Mahitabo sa Kalit o sa Hinayhinay 

Ipasabut nga ang mga katawhan ni Haring Benjamin sa kalit miusab sa ilang mga 
kasingkasing ug mga kinabuhi, apan alang sa daghang mga katawhan, ang proseso 
mahitabo sa hinayhinay. Sila miagi sa sama nga mga lakang nga naagian sa mga 
katawhan ni Haring Benjamin, apan sila mibuhat sa ingon sa tibuok nilang mga 
kinabuhi. 

• Nakakat-on ba kamo mahitungod sa pag-ula ug mga sugo ni Kristo? Diin kamo 
nakakat-on niining mga butanga? 

• Aduna ba ninyo ang nangayog kapasayloan sa sala ug mibati nga gipasaylo na sa 
Ginoo? Pangutan-a ang batan-ong mga babaye kon sila buot ba nga mopaambit sa ilang 
pagbati sa dihang sila mibati nga sila gipasaylo na. 

• Nakasulay ba mog buhat og usa ka butang nga sa inyong hunahuna sayop apan wala 
mobuhat niini kay buot mong motuman sa Ginoo? Sa gihapon hangyoa ang batan-ong 
mga babaye sa pagpaambit sa ilang bisan unsa nga mga kasinatian. Ikaw mahimong 
mosulti sa imong kasinatian. 

Ipasabut nga kon ang batan-ong mga babaye nakahimo na niining mga butanga, sila 
nakasugod na pagkasayud unsa ang gipasabut sa pagbaton og usa ka kausaban sa 
kasingkasing. Ipasabut nga sila kinahanglan nga magsulay sa pagbaton og labawng 
hugot nga pagtuo diha sa Pag-ula ug sa pagtuman sa mga sugo nga mas hingpit. Dayon 
sa hinayhinay sila, sama sa mga katawhan ni Haring Benjamin, makakita nga sila 
nawad-an sa ilang tinguha sa pagbuhat og dautan. Ang ilang tibuok nga tinguha mao 
ang pagtuman sa Ginoo ug pag-alagad sa ilang isig ka ingon. 

Istorya sa kasulatan Isaysay, o ipasaysay sa usa ka batan-ong babaye, ang istorya kon kon sa unsa nga paagi 
nakasinati si Alma og kausaban sa kasingkasing. Ang istorya makit-an diha sa Mosiah 
27 ug Alma 36. 

Human masulti ang istorya, ipabasa sa usa ka batan-ong babaye ang Alma 36:18-21. 
Ipasabut nga si Alma nakakaplag sa iyang kaugalingon mismo nga ang paghinulsol ug 
pagpahinungod ngadto sa Ginoo makahatag og dakong kalipay. 

Pagpamatuod Paghatag sa imong pagpamatuod nga ang paghinulsol ug pagkamasulundon sa mga 
sugo makahatag og labing dako nga hingpit nga kalipay niini nga kinabuhi. 

Panapos 
Kinutlo Ipasabut nga diha sa mga kasulatan, ang kausaban sa kasingkasing usahay gitawag og 

pagka tawo pag-usab. Si Presidente David O. McKay mihulagway sa iyang kasinatian 
nga nakatabang kaniya pagsabut unsa ka mahinungdanon niini nga ang imong 
kasingkasing ug kinabuhi mausab. 

"Ako . . . nakatulog, ug nakakita og usa ka panan-awon nga sa walay kinutuban 
halangdon. Didto sa distansya ako nakakita og usa ka matahum nga puting dakbayan. 
Bisan kon halayo, sa gihapon ako maingon og nakaamgo nga ang mga kahoy nga 
adunay lamian nga mga bunga, ang gagmayng mga kahoy nga adunay matahum nga 
pagkatina nga mga daihon, ug mga bulak sa hingpit nga pagpamuskad nga nagkatag sa 
palibut. Ang matin-aw nga kalangitan ingon sa nag-aninag niining matahum nga 
nagkadaiyang mga kolor. Dayon akong nakita ang dakong panon sa katawhan nga 
nagpadulong sa dakbayan. Ang matag usa nagsul-ub og puti nga naglaylay nga saput, 
ug puti nga pandong. Sa kalit ang akong atensyon napunting sa ilang Pangulo, ug bisan 
ang ako lang makita mao ang kilid sa iyang panagway ug sa iyang lawas, ako nakaila 
dayon kaniya nga mao ang akong Manluluwas! Ang kolor ug kahayagon sa iyang 
panagway mahimayaon nga sud-ongon! Adunay kalinaw diha kaniya nga maingon og 
halangdon—balaan kadto!! 

"Ang dakbayan, sa akong nahibaloan, iyaha. Kadto Mahangturon nga Dakbayan; ug ang 
mga katawhan nga nagsunod kaniya mopuyo sa kalinaw ug walay katapusan nga 
kalipay. 

"Apan kinsa sila? 

Presentasyon sa 
magtutudlo ug 
panaghisgutan 
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"Ingon og ang Ginoo nakabasa sa akong hunahuna, siya mitubag pinaagi sa pagtudlo sa 
usa ka tunga sa lingin nga nagpakitaita ibabaw kanila, ug diin nakasulat sa bulawan ang 
mga pulong: 

"'Mao Kini Sila Ang Nakabuntog sa Kalibutan—Kinsa Tinud-anay Gayud nga Natawo Pag-
usab! 
(Cherished Experiences from the Writings of President David O. McKay, gihugpong ni Clare 
Middlemiss [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1965], p. 102). 

Paggamit sa Leksyon 

Isugyot nga ang batan-ong mga babaye mobasa sa Mosiah mga kapitulo 2 hangtud 5 
aron sila labaw nga makasabut unsa ang gipasabut sa pagbaton og usa ka kausaban sa 
kasingkasing. 
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Leksyon 27 Pagtuon sa Kasulatan 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makakat-on unsaon paghimo sa mga kasulatan nga 
mas mahinungdanon diha sa iyang kinabuhi. 

PAGPANGANDAM 1. Sinatia ang Giya sa Ulohan ug sa Indeks nga makita sa mga edisyon sa Simbahan sa 
mga kasulatan. Pangandam sa pagtabang sa batan-ong mga babaye sa pagpangita og 
mga kasulatan ginamit kining mga kapanguhaan. 

2. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

3. Kon kini anaa sa inyong dapit, ipakita ang "Flood the Earth with the Book of 
Mormon," sa Family Home Evening Video Supplement 2 (53277). 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Ang mga Kasulatan Makagiya Kanato ug Makatabang Kanato sa Pagharong sa 

Inadlaw nga mga Hagit 

Istorya Ipaila ang leksyon pinaagi sa mosunod nga kasinatian nga gisaysay ni Presidente 
Harold B. Lee: 

"Pipila ka mga tuig ang milabay ang Presidente sa Misyon sa Sweden miasoy og 
kasinatian sa dihang siya sakay sa usa ka barko nga milabay sa pipila ka gagmay nga 
mga isla padulong sa Finland. Samtang siya nagsud-ong sa barko nga nagtadlas sa 
dagat, siya nakamatikod sa naglikoliko nga giagian sa timonel diha sa daghang mga isla. 
Siya nahibulong, Nganong wala man mi niya dad-a ngadto nianang mas makalingaw 
nga isla kaysa niining mamingawon nga dapit dinhi? 

"Siya miingon, 'Samtang ako nagsud-ong ug nahibulong nga naglingkod didto, akong 
nabantayan ang sama og tukog nga silhig nga mounlod-molutaw sa tubig didto sa 
unahan. Ako dayong naamgohan nga adunay nakahimo og mapa sa labing luwas nga 
ruta niining mga tubigan ug mibutang niining mga giya aron paggiya kanato sa luwas 
nga paagi.' 

"Dayon siya mipagawas niini nga leksyon: 'Sa samang paagi, ang mga enhinyero sa 
Dios mipahimutang sa labing luwas nga agianan alang kanato, ug kanang luwas nga 
agianan nakasulat diha sa ebanghelyo ni Jesukristo, sama lamang nga ang among 
sakayan walay duda nga gigiyahan taliwala niadtong makuyaw nga mga kadagatan 
paingon ngadto sa luwas nga unahan" ("Find the Answers in the Scriptures," Ensign, 
Dis. 1972, p. 3). 

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna og mga paagi diin ang mga 
kasulatan makagiya sa ilang mga kinabuhi sa luwas ug diretso nga agianan balik ngadto 
sa ilang Langitnong Amahan. Giyahi ang panaghisgutan aron mahisgutan ang 
mosunod: 

1. Ang mga kasulatan makatabang kanato nga makaila sa atong Langitnong Amahan ug 
sa iyang Anak, si Jesukristo (tan-awa sa Juan 17:3). 

2. Pinaagi sa pagbasa sa mga kasulatan, kita makabaton og pagpamatuod kang 
Jesukristo ug sa iyang ebanghelyo. 

3. Kita makakat-on gikan sa mga ehemplo ni Kristo. (Kon ang panahon motugot, 
hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghinumdom og mga panghitabo sa kinabuhi 
ni Jesus nga nahimong ehemplo ngadto kanila.) 
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4. Kita makakat-on gikan sa mga ehemplo sa mga propeta ug mga katawhan nga 
nakasulat diha sa mga kasulatan. 

5. Ang mga kasulatan nagtudlo kanato sa tanang angay natong masayran ug buhaton 
aron makabalik sa atubangan sa Langitnong Amahan (tan-awa sa 2 Timoteo 3:15-16; 
D&P 33:16). 

6. Ang mga kasulatan naghatag kanato og pagdasig ug kahupayan aron pagharong sa 
inadlaw nga mga pagsulay sa kinabuhi. 

• Nasayud ba kamo kon unsaon sa pagpangita og mga tubag sa inyong inadlaw nga 
mga problema diha sa mga kasulatan? Sa unsang paagi ninyo nagamit ang mga 
kasulatan aron pagtabang kaninyo pagsulbad sa inyong mga problema? 
• Aduna ba kamoy paborito nga kasulatan nga nakatabang kaninyo sa pagharong sa 
mga pagsulay sa inyong kinabuhi? 
Ipasabut nga ingon nga usa ka klase, kamo makakat-on unsaon pagpangita og mga 
tubag diha sa mga kasulatan. 

Kalihokan ginamit Ipadayag ang mosunod nga mga pagtuon sa kahimtang ngadto sa mga sakop sa klase. 
ang kasulatan ug mga Human sa matag pagtuon sa kahimtang, hatagi sila og gamay nga panahon sa 
pagtuon sa pagpangita og mga tubag diha sa mga kasulatan nga makatabang pagsulbad sa 
kahimtang problema. Tingali ikaw kinahanglan nga mohatag sa klase og mubong mga instruksyon 

unsao paggamit sa Giya sa Ulohan ug sa Indeks aron pagkaplag sa tukma nga mga 
kasulatan. Ipasulti sa batan-ong mga babaye unsay ilang nakat-unan ngadto sa klase. 
Ikaw tingali buot nga mopabuhat niini kanila nga magkagrupo. 

Pagtuon sa Kahimtang 1 

Si Shauna nakigbisog uban sa iyang hugot nga pagtuo sa gahum sa pag-ampo. Siya 
mibati nga siya wala makadawat og mga tubag sa iyang mga pag-ampo, ug siya 
nagsugod sa pagduda sa hugot nga pagtuo ug mga tinuohan sa iyang kabatan-on. Ang 
iyang tigtambag sa Young Women mihangyo kaniya sa paghimo og kwaderno sa pag-
ampo naggamit lang sa iyang nakaplagan sa mga kasulatan. Pangitaa ang pipila ka mga 
kasulatan nga inyong gihunahuna nga makatabang kaniya pagpabalik sa iyang hugot 
nga pagtuo sa pag-ampo. 

Pagtuon sa Kahimtang 2 

Si Marie nasayud nga si Layne, iyang katorse anyos nga igsoong lalaki, nagsige og 
pamakak sa iyang mga ginikanan kon asa siya mag-adtoan ug unsa ang iyang gibuhat. 
Si Marie misulay sa pagpakigsulti kaniya mahitungod niini, apan kadto nakapasuko 
lamang kaniya. Siya miinsister nga ang iyang ginagmay nga pamakak wala nakahimo 
og bisan unsang kadaut. Siya buot lamang mogahin og mas daghang oras sa iyang mga 
higala. Ang amahan ni Marie misugo kaniya sa paghatag sa leksyon sa family home 
evening pagkasunod Lunes. Siya mihukom nga mohatag niini sa kamahinungdanon sa 
pagkamatinud-anon. Pagpangita og mga kasulatan nga mahimong makatabang ni Marie 
pagtudlo kang Layne mahitungod sa bili sa pagkamatinud-anon. 

Pagtuon sa Kahimtang 3 

Ang inahan ni Sarah bag-ohay pa lang namatay sa kanser. Si Sarah nagmagul-anon. 
Ngano man nga ang Ginoo mitugot nga kini mahitabo sa iyang matahum nga inahan? 
Siya buotan kaayo ug batan-on pa kaayo. Ang pamilya nag-ampo na pag-ayo nga siya 
maayo, ug ang bishop mitabang sa iyang amahan sa pagpangalagad ngadto sa iyang 
inahan. Ginamitan sa giya nga mga pulong kamatayon ug pagkabanhaw, unsa nga mga 
kasulatan ang inyong makit-an aron sa paghupay ni Sarah? 

Kita Makahimo sa mga Kasulatan nga Mas Makahuluganon diha sa Atong mga 
Kinabuhi 

Ipasabut nga adunay daghang mga pamaagi nga kita makatuon sa mga kasulatan. 
Pagkaplag og mga tubag sa piho nga mga problema usa lamang ka pamaagi. Hangyoa 
ang batan-ong mga babaye sa pagsugyot og mga pamaagi sa pagtuon sa mga kasulatan. 
Ikaw tingali buot nga molista sa ilang mga tubag diha sa pisara. Ang mga tubag 
mahimong maglakip sa mosunod: 

Panaghisgu tan 
ginamit ang pisara 
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1. Kita mahimong mobasa niini gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan. 

2. Kita mahimong magtuon niini pinaagi sa hilisgutan, ginamit ang Giya sa Ulohan, 
Indeks, o manwal sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo ingon nga atong giya. 

3. Kita makasunod sa giya sa pagtuon sa seminary o Sunday School. 

4. Kita mahimong mohan-ay ug makasag-ulo og lista sa linain nga mga kasulatan nga 
makatabang ug makadasig kanato. (Ang mga kasulatan nga gisag-ulo sa seminary 
mahimong maayo nga sinugdanan.) 

5. Kita makapangita og mga tubag sa piho nga panginahanglan o problema. 

Ipasabut nga walay usa ka pamaagi ang labing maayo. Ang matag batan-ong babaye 
kinahanglan gayud nga mohukom hain nga pamaagi ang labing maayo alang kaniya. 

• Unsa nga mga butang ang kasagarang makapapugong sa mga katawhan sa pagbasa sa 
mga kasulatan matag adlaw? 
• Unsay atong mahimo aron sa pagbuntog niining mga sagabal sa pagbasa sa kasulatan? 

Kinutlo Si Elder Carlos E. Asay miawhag kanato sa paghunahuna sa panahon nga atong gigahin 
sa pagbasa sa mga kasulatan ingon nga panahon sa kinaugalingon nga interbyu uban sa 
Ginoo. Siya miingon: 
"Nabalaka ko nga kadaghanan nato magdali kada adlaw nga ibaliwala ang balaan nga 
mga kasulatan. Kita magdali aron pagtuman sa mga katungdanan uban sa mga d okt or, 
mga abogado, ug mga negosyante. Apan wala tay gihunahuna sa paglangan sa mga 
interbyu uban sa Dios—paglangan sa pagtuon sa kasulatan. Dili kaayo ikatingala nga 
kita nakaangkon og anemik nga mga kalag ug nagkawalawala ang atong direksyon sa 
pagpuyo. Unsa ka mas maayo unta kadto kon kita miplano ug mihupot nga sagrado sa 
napulog lima o kawhaan ka mga minuto matag adlaw alang sa pagbasa sa mga 
kasulatan. Ang maong interbyu uban sa Dios makatabang kanato sa pag-ila sa iyang 
tingog ug makapahimo kanato sa pagdawat sa paggiya sa kinatibuk-an sa atong mga 
buluhaton. Kita kinahanglan gayud nga modangop sa Dios pinaagi sa mga kasulatan" 
(sa Conference Report, Okt. 1978, p. 79; o Ensign, Nob. 1978, pp. 53-54). 

Panaghisgutan • Sa unsang paagi nga ang pagsunod sa gisugyot ni Elder Asay makatabang kaninyo 
nga mas mahiuyon sa Espiritu samtang nagtuon kamo sa mga kasulatan? 

• Ngano nga ang pagplano og usa ka regular nga oras sa pagtuon sa kasulatan 
mahinungdanon kaayo? 

• Ngano nga ang dili kaayo kanunayng pagtuon sa kasulatan kasagaran dili kaayo 
makatagbaw kaysa regular nga pagtuon sa kasulatan? 

Istorya Aron sa pagtabang sa batan-ong mga babaye nga makasabut sa kamahinungdanon sa 
matinuoron nga pagtuon sa kasulatan, isaysay ang mosunod nga tinuod nga istorya: 

Si Sarah Pea Rich nakabig sa Simbahan niadtong 1835 sa dihang siya nagpangidaron og 
disisiyete anyos. Siya ug ang iyang pamilya nagpuyo sa estado sa Illinois, ug duha ka 
Mormon nga mga elder ang miabut aron pagsangyaw sa iyang dapit. Sila misulti sa 
iyang pamilya ug sa iyang mga silingan mahitungod kang Propeta Joseph Smith ug 
mahitungod sa paghubad sa Basahon ni Mormon gikan sa bulawan nga mga palid. 

Si Sarah matinguhaon nga makakita sa Basahon ni Mormon ug nangutana sa usa sa mga 
elder kon siya mahimo bang makakita sa basahon. Siya miingon: "Ako mipahuway sa 
akong lawak ug migahin sa tibuok gabii sa pagbasa niini. Ako tinud-anay nga 
nahingangha sa sulod niini. Ang basahon mipatik og panumduman sa akong kaisipan 
nga dili gayud makalimtan. Kini ingon og gibuksan sa atubangan sa akong mga mata 
sulod sa mosunod nga mga semana." 

Pagka sunod buntag ang mga lalaki mibiya padulong sa Kirtland, Ohio, nagbilin og 
lawom nga panumduman sa mga kaisipan sa pamilya Pea. Ang pamilya naghunahuna 
nga dili na nila makita pa pag-usab ang mga elder. Si Sarah misulat: "Human sila mibiya 
og unom ka mga semana, ako nagdamgo kabahin nila. Ako nagdamgo nga sa Biyernes 
sa gabii sila moanha sa among balay pagkasunod gabii, sa pagsalop sa adlaw, ug nga 
sila unang makit-an sa tumoy sa usa ka taas nga dalan sa atubangan sa balay." 
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Pagkasunod buntag, ang iyang amahan ug inahan nagplano nga moadto sa lungsod. Si 
Sarah mihangyo kanila sa pagpauli og sayo tungod kay siya sigurado kaayo nga ang 
mga misyonaryo moanha. Ang iyang amahan mikatawa ug misulti kaniya nga siya 
tingali nabuang na, tungod kay ang mga elder tua sa gatusan ka milya kalayo. Siya ug 
ang inahan ni Sarah dayon mibiya padulong sa lungsod. Si Sarah, hinoon, misugod sa 
pag-andam alang sa pag-abut sa mga misyonaryo. 

Si Sarah mitala: "Sa paglabay sa adlaw, ako nagsugod pagtan-aw, matag karon ug unya, 
diha sa dalan alang niadtong mga lalaki. Sigurado gayud, sa pagsalop sa adlaw, sila 
mipakita, sama lang sa akong damgo nga una nako silang nakita. Ako silang gitagbo 
diha sa pantaw, ug mihangyo kanila sa ilang panahon. 'Ako nagpaabut kaninyo nga 
moanhi,' ako miingon. 'Ngano/ usa kanila mitubag, 'nakadungog ka ba nga moanhi 
mi?' 'Wala,' ako miingon, 'Nagdamgo ko kagabii nga kamo moanhi, ug akong 
napaniguro nga kamo moanhi.' 'Maayo,' miingon ang usa sa mga elder, 'kami 
nagdamgo sab nga kami angay nga moanhi ug mobunyag kanimo ug motukod og 
simbahan niining dapita.'" 

Ang mga ginikanan ni Sarah mibalik gikan sa lungsod ug nahibulong sa pagkakita sa 
mga misyonaryo diha sa ilang panimalay. Ang mga misyonaryo mitudlo sa pamilya ug 
sa daghang mga silingan. Sila mipabilin hangtud ilang natukod ang simbahan sa 
kapitoan ka mga sakop, lakip kang Sarah, sa iyang amahan, inahan, ug igsoong babaye. 
(Kinutlo gikan sa John Henry Evans, Charles Coulson Rich: Pioneer Builder of the West 
[New York: Macmillan Co., 1936], pp. 38-40.) 

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Sarah mahitungod sa Basahon ni Mormon? 

• Unsa ang inyong makat-unan mahitungod sa pagtuon sa kasulatan gikan sa iyang 
kasinatian? 

Panapos 

Kinutlo Basaha ang mosunod nga tambag gikan ni Elder Howard W. Hunter: 

"Kini sigurado nga ang usa nga magtuon sa mga kasulatan matag adlaw makahimo og 
labaw kay sa usa nga mogahin og daghang oras sa usa ka adlaw ug unya mopalabay sa 
mga adlaw una na pod mopadayon. Dili lamang nga kita angay nga magtuon matag 
adlaw, apan kinahanglan nga adunay regular nga takna ang gitagana diin kita 
makapalandong nga walay sagabal.... 

"Ang kinse minutos gamay lamang nga oras, apan kini makapahibulong unsa ka 
daghang paglamdag ug kaalam ang maangkon sa usa ka hilisgutan nga makahuluganon 
kaayo. Ang mahinugdanon nga butang mao ang pagtugot sa walay bisan unsa nga 
makasagabal sa atong pagtuon" (sa Conference Report, Okt. 1979, p. 91; o Ensign, Nob. 
1979, p. 64). 

Pagpamatuod Ipadayag ang imong mga pagbati mahitungod sa bili sa pagpaduol ngadto sa Ginoo 
pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan. Tuguti ang batan-ong mga babaye sa pagpadayag 
sa ilang mga pagbati mahitungod niining hilisgutan. 

Paggamit sa Leksyon 

Isugyot nga kon ang batan-ong mga babaye walay regular nga programa sa pagtuon sa 
kasulatan, sila mahimong magsugod og usa sa umaabut nga semana. Ang matag batan-
ong babaye tingali buot nga personal nga motaho kanimo mahitungod sa iyang 
kasinatian. 
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Leksyon 27 Pag-alagad sa Simbahan 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makasabut sa kamahinungdanon sa pag-alagad sa 
Simbahan ug sa mga pamaagi nga siya makaalagad. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og usa ka lapis ug papel alang sa matag batan-ong babaye. 

2. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagsaysay mahitungod sa personal nga 
kasinatian nga nga iyang sa pag-alagad sa Simbahan (tan-awa ang ikatulong seksyon 
sa leksyon). 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Presentasyon sa 
magtutudlo ug 
panaghisgu tan 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Kinahanglan nga Kita Andam nga Moalagad sa Simbahan 

Sultihi ang batan-ong mga babaye mahitungod sa mga panalangin nga miabut sa imong 
kinabuhi tungod kay nakaangkon ka sa kahigayunan sa pagtudlo niining klase. Hisguti 
ang mga sakripisyo nga gikinahanglan nga imong himoon ug ang mga ganti nga imong 
gibati nga nahatag kanimo alang sa imong pag-alagad. Tabangi ang batan-ong mga 
babaye nga mobati nga ang pag-alagad sa Simbahan usa ka mahinungdanon nga bahin 
sa imong kinabuhi. 

Isulat diha sa pisara: Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Dayon pangutana sa mosunod nga mga pangutana: 

• Kang kinsang simbahan kita nagpamiyembro? (Ang Simbahan ni Jesukristo.) 

• Kinsa ang nagplano sa paagi nga ang Simbahan pagatukuron? (Si Jesukristo. Siya ang 
mipadayag niini nga organisasyon pinaagi sa iyang mga propeta.) 

Ipasabut nga ang organisasyon sa atong Simbahan lahi kay sa kadaghanan sa laing mga 
simbahan. Ang atong lokal nga mga pangulo dili mga tawo nga nakaagi og espesyal nga 
mga pagbansay aron sa pagpangulo sa Simbahan ingon nga ilang fidl-time nga mga 
trabaho. Sila mga katawhan sa Simbahan kinsa naghatag sa ilang panahon sa kinabubut-
on ug walay bayad. 

Pahinumdumi ang batan-ong mga babaye nga adunay daghang mga katawhan nga 
naapil sa organisasyon sa usa lamang ka branch o ward. Hangyoa sila sa paghingalan sa 
labing daghang nagkalainlaing mga katungdanan sa ilang branch o ward kutob sa ilang 
mahimo. Ang ilang lista mahimong maglakip sa branch president o bishop, iyang mga 
magtatambag, ang mga klerk, mga presidente sa auxiliary, mga sekretarya, mga 
magtutudlo sa mga auxiliary, mga visiting teacher, home teacher, mga presidente sa 
klase, ug uban pa. 

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang Ginoo miorganisar sa iyang Simbahan aron 
daghan kaayong mga katawhan ang mag-alagad niini? Hangyoa ang batan-ong mga 
babaye sa paghingalan sa mga hinungdan, ug ilista kining mga hinungdan diha sa 
pisara. 

Ang mosunod mahimong ilakip: 

1. Kon daghang mga katawhan ang nag-alagad, sila makahimo sa pagpanalangin sa mas 
daghang mga katawhan nga nagkinahanglan og panabang. 

2. Kon ang mga katawhan gihangyo sa pag-alagad sa daghang nagkalainlaing mga 
katungdanan, sila nakapalambo sa mga talento nga mahimong wala unta nila 
magamit. 
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3. Kon ang mga katawhan gihangyo sa pagtabang sa uban, sila nakakat-on sa 
paghigugma ug pag-alagad sa ilang isig ka ingon. 

• Unsa nga mga talento ang mahimong mapalambo sa usa ka batan-ong babaye kon 
siya gitawag sa pag-alagad ingon nga presidente sa iyang klase sa Young Women? 
Awhaga ang batan-ong mga babaye sa paghingalan sa labing daghan nga ilang mahimo. 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya: 

"Si Tanya, usa ka presidente sa klase sa [Young Women] gikan sa Tasmania, nakasabut 
sa panan-awon sa iyang kaakuhan ingon nga usa ka pangulo sa mga batan-on karon. 
Human sa pagduaw sa usa ka sakop sa Young Women General Presidency, siya misulat: 
" 'Human sa unang gabii ako tinud-anay nga nadasig ug napuno sa Espiritu. Dili ako 
makahinumdom kanus-a ko nakabati og sama niini sa una. Niadtong gabhiona ako 
mipauli ug nag-ampo ngadto sa Amahan sa langit ug nangayo og kalig-on ug panabang 
aron ang akong dili aktibo nga mga Laurel mamalik. Niadtong gabhiona ako mibati og 
tinud-anay nga kalinaw nga miabut sa akong kalag. Dayon human ko nakapaminaw 
pag-usab kanimo, ang samang pagbati mibalik kanako, ug akong naamgohan unsa ka 
gamhanan ug ka matahum ang Espiritu Santo. Ako dayong gisulatan ang mga bata. Ako 
nahigugma sa akong mga bata sa organisasyon sa Young Women tungod kay sila nakig-
ambit sa samang mga tinguha ug mga tumong nga akong gipangandoy nga makab-ut. 
Akong naamgohan nga usa ka adlaw ako kinahanglan nga manubag ngadto sa Ginoo, 
busa ako magpadayon ug matrabaho uban sa akong mga pangulo. Dili ko magpakabuhi 
sa hinulaman nga pagpamatuod; ako maninguha nga makaangkon sa akong 
kaugalingon pinaagi sa kakugi"' (Ruth H. Funk, "Exceedingly Young," New Era, Hunyo 
1977, p. 48). 

Panaghisgutan • Sa unsang mga paagi si Tanya nagpanalangin sa mga kinabuhi sa batan-ong mga 
babaye sa iyang klase? 

• Sa unsang paagi nga ang pagtawag ni Tanya nakatabang kaniya sa pagkat-on og 
paghigugma ug pag-alagad? 
Ipasabut nga bisan tuod og ang pag-alagad sa Simbahan usa sa labing maayo nga mga 
paagi sa pag-alagad sa uban ug mahimong sama sa Dios, ang ubang mga tawo 
magpanagana sa pag-alagad o dili na lang hinoon. 

• Unsa ang pipila ka mga hinungdan nga ang mga tawo dili buot moalagad sa 
Simbahan? (Sila wala maghunahuna nga ang pag-alagad sa Simbahan mahinungdanon; 
sila mibati nga sila walay igong panahon, kusog, o kahanas.) 

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pahayag ni Elder Franklin D. Richards mahitungod sa 
pagbuhat sa mga pagtawag sa Simbahan: 

"Sa dili pa mobalibad sa usa ka hangyo sa pag-alagad tungod kay kamo mibati nga 
kamo daghag buhat, kamo tingali buot nga . . . niopayano og gamay ug maghimog bag-o 
nga pagtimbangtimbang sa unsa ang tinud-anay nga gihunahuna nga mahinungdanon 
alang kaninyo. Timbangtimbanga pag-usab ang inyong mga prayoridad ug hinumdumi 
ang inyong mga pakigsaad sa Ginoo diin kamo misaad sa paghatag sa inyong panahon, 
mga talento, ug mga katigayunan sa walay pagpugongpugong alang sa pagtukod sa 
gingharian sa Dios. 

"Sa inyong pagpayano sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagpahimutang og una sa 
mahinungdanong mga butang ug pagwagtang sa dili kaayo mahinungdanon nga mga 
kalihokan, kamo tingali makakita og panahon sa pagdawat sa buluhaton sa Simbahan.... 

"Usahay kita gihangyo sa pagdawat og mga balaang tawag sa Simbahan nga kita mibati 
nga dili sarang nga mobuhat, ug sa kasagaran kita mobalibad tungod kay kita nahadlok. 
Akong namatikdan nga sa dako kaayong bahin ang kinabuhi puno sa nagsunodsunod 
nga mga buluhaton diin kita wala mobati nga sa hingpit andam, apan sa atong 
pagdawat ug pagbuhat sa atong bahin, ang Ginoo mopanalangin kanato uban sa kaalam 
nga lapas sa atong kinaiyanhon nga mga kaugalingon, ug sa maong mga hitabo kita 
modangat lapas sa atong mga kaugalingon. Busa kita motubo pinaagi sa paghimo og 
labaw pa sa atong nangagi" ("Q and A," New Era, Mar. 1977, p. 11). 

• Unsa ang giingon ni Elder Richards nga kinahanglang atong buhaton kon kita mobati 
nga busy kaayo nga moalagad? Kon kita mobati nga dili sarang? 
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Kita Makaalagad pinaagi sa Pagtabang sa ubang mga Miyembro sa Simbahan 

Panaghisgutan Ipasabut nga adunay daghang mga paagi nga kita makaalagad sa Simbahan gawas sa 
ginamit ang pisara pagdawat og katungdanan. Kita makaalagad niining mga paagi sa tanang panahon. 

Ipahingalan sa batan-ong mga babaye ang pipila niining mga paagi. Paghimo og lista 
nga susama sa mosunod diha sa pisara: 
Pagbayad sa atong ikapulo. 
Pagbayad sa mga halad sa puasa. 
Pagtrabaho sa mga proyekto sa welfare. 
Pag-alagad sa mga miyembro sa Simbahan nga atong gikauban. 
Pagsuporta sa mga misyonaryo pinaagi sa atong salapi, mga sulat, ug mga pag-ampo. 
Pagsiksik sa family history. 
Kon kita adunay rekomen sa templo, pagbuhat sa mga buluhaton alang sa mga patay 
diha sa templo. 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya mahitungod sa tulo ka isug nga dise-otso anyos nga 
mga young men kinsa mihatag og dakong pag-alagad sa ilang kauban sa Simbahan. 
"Niadtong 1856 kapin sa usa ka libo sa atong mga katawhan . . . nakabantay sa ilang 
mga kaugalingon nga anaa sa seryoso nga kakuyaw samtang nagtabok sa mga patag 
ngadto sa [Walog sa Salt Lake]. Tungod sa nagsunodsunod nga walay palad nga mga 
kahimtang, sila naulahi sa paggikan. Sila nakasugat og snow ug mapait nga katugnaw 
sa mga taas nga mga kayutaan sa Wyoming. Ang ilang kahimtang hilabihan ka lisud, 
uban sa mga kamatayon nga nanghitabo matag adlaw. 

"Si Presidente [Brigham] Young nakahibalo sa ilang kahimtang sa dihang ang kinatibuk-
ang komperensya sa Oktubre hapit na mosugod. Siya dayon mipatawag og mga panon, 
mga karomata, mga drayber, ug mga kasangkapan aron mobiya sa pagluwas sa 
nagbangutan nga mga Santos.... 
"Sa dihang miabut sila sa Suba sa Sweetwater pagka Nobyembre 3, mga bugon sa yelo 
ang naglutaw sa nagkabagtok nga tubig. Human sa tanan niining naagian sa mga 
katawhan, ug diha sa ilang naluya nga kahimtang, kanang suba maingon og imposible 
nga matabok. Kini ingon og naglakang ngadto sa kamatayon ang pagpadayon ngadto sa 
nagkabagtok nga sapa. Ang mga kalalakihan nga kanhi lig-on milingkod sa nabagtok 
nga yuta ug mibakho, ingon man usab ang mga kababayen-an ug mga bata. Daghan ang 
dili makaharong nianang mapait nga kaagi. 

" . . . Tulo ka dise-otso anyos nga batan-ong mga lalaki nga sakop sa pundok sa 
kahupayan miabut aron sa pagluwas, ug sa kahibulong sa tanan nga nakakita, midala sa 
hapit matag sakop sa alaot nga panon sa handcart labang sa mibagtok nga sapa. Ang 
kabudlay hilabihan, ug ang pagkatugnaw grabe kaayo, nga sa ulahing mga katuigan 
ang tanang batan-ong mga lalaki namatay tungod sa epekto niadto. Sa dihang si 
Presidente Brigham Young nakadungog niining bayanihon nga buhat, siya mihilak sama 
sa usa ka bata, ug sa kaulahian mipahayag sa publiko, "kadtong buhata lamang 
makapaniguro na kanila ni C. Allen Huntington, George W. Grant, ug David P. Kimball 
og walay katapusan nga kaluwasan sa Celestial nga Gingharian sa Dios, mga kalibutan 
nga walay katapusan." ' (Solomon F. Kimball, Improvement Era, Peb. 1914, p. 288.) 

"Timan-i ninyo, kining batan-ong mga lalaki dise-otso anyos ang panuigon niadtong 
panahona Dako ang ilang pagkabayani, sagrado ang sakripisyo nga ilang gihimo sa 
kahimsug ug dayon sa kinabuhi mismo aron sa pagluwas sa mga kinabuhi niadtong 
ilang gitabangan" (Gordon B. Hinckley, sa Conference Report, Okt. 1981, pp. 59-60; o 
Ensign, Nob. 1981, p. 42). 

Panaghisgutan • Unsa sa inyong hunahuna ang nakapaaghat niining batan-ong mga lalaki aron 
paghimo niining dakong sakripisyo? 

• Unsay atong makat-unan gikan niining istorya mahitungod sa pag-alagad niadtong 
mga miyembro sa Simbahan nga inyong gikauban? (Tan-awa sa Mosiah 2:17; Mateo 
25:34-40.) 
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Kinahanglan nga Kita Mag-andam na Karon aron sa Pag-alagad sa Simbahan 

Pahinumdumi ang batan-ong mga babaye sa daghang mga katungdanan sa ilang ward o 
branch nga ilang gihisgutan sa sinugdanan sa leksyon. Ipasabut nga sila mahimong 
tawagon sa pag-alagad sa daghan niining mga katungdanan sa umaabut nga mga tuig. 

• Unsa nga mga kahanas ang gikinahanglan nga maangkon sa magtutudlo sa Sunday 
School? Sa presidente sa Relief Society? Tuguti ang batan-ong mga babaye sa pagtubag. 

Ipasabut nga ang batan-ong mga babaye kinahanglan gayud nga mangandam na karon 
sa pagpuno sa mga katungdanan nga gitagana sa Ginoo alang kanila diha sa iyang 
Simbahan. 

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder M. Russell Ballard: 

"Sa unsang paagi nga ang mga ngalan sa mga bishop ug mga presidente sa stake ug 
mga General Authorities mitunga sa mga hunahuna niadtong kinsa adunay 
katungdanan sa paghatag sa tawag? .. .Ako kamong sultihan sa akong hunahuna kon 
giunsa. Ako nagtuo sa pagpadayag—ug mao usab kamo—ug ako nagtuo nga ang Ginoo 
nakigsinati uban kaninyo karon. Kamong mga misyonaryo nga nangandam sa pag-adto 
sa inyong misyon, ayaw tugoti nga molabay ang usa ka adlaw sa inyong misyon nga dili 
kamo makapakita ngadto sa Ginoo nga kamo kapiyalan, nga kamo kasaligan, nga kamo 
mapasidunggon, nga kamo mapasaligon, nga kamo dapig kaniya, tungod kay siya 
nagsinati sa batan-ong mga lalaki ug batan-ong mga babaye niining Simbahan karon. . . . 
Matag adlaw sa inyong kinabuhi siya nagsinati. Dayon, human siya nakasud-ong 
kaninyo ug human kamo nakapakita sa inyong pagkamatinud-anon pinaagi sa inyong 
pag-alagad ug pinaagi sa inyong kahanas sa pagpahan-ay sa inyong mga prayoridad sa 
inyong kinabuhi, moabut ang panginahanglan sa usa ka high councilor, usa ka 
presidente sa Primarya, usa ka presidente sa Relief Society, usa ka bishop, o usa ka 
presidente sa stake; ug ang Ginoo mopahibalo ngadto sa responsable nga pangulo sa 
priesthood nga kamo andam tungod kay kamo naningkamot sa pagtuman sa mga 
pasalig ug mga saad nga inyong gihimo bisan sa wala pa kamo matawo" ("Speaking 
Today," Ensign, Mar. 1979, p. 71). 

• Unsay inyong mabuhat aron sa pagpakita sa Ginoo nga sa matag adlaw kamo 
kasaligan ug matinuoron ngadto kaniya? Tugoti ang batan-ong mga babaye sa paghisgot 
niini. (Tan-awa usab sa Josue 24:15.) 

Panghatag og papel ug mga lapis ngadto sa batan-ong mga babaye. Ingon nga 
minubong kalihokan sa klase, hangyoa ang matag batan-ong babaye sa pagsulat og 
duha o tulo ka positibo nga mga hiyas ug abilidad sa batan-ong babaye nga naglingkod 
diha sa iyang tupad nga makapahimo kaniya sa pag-alagad og maayo. Ipaambit sa 
batan-ong mga babaye ang ilang mga hunahuna ug mga panabut. Hangyoa ang matag 
batan-ong babaye sa paghatag sa iyang sinulat ngadto sa sakop sa klase kang kinsa kini 
gisulat. 

Paghangyo og usa ka sakop sa klase kinsa adunay calling sa Simbahan sa pagsulti 
giunsa siya pagtawag sa bishop o sa branch president, unsay iyang gibati sa dihang siya 
gitawag, giunsa niya pagpangandam alang sa iyang calling, giunsa niya pagbadyet ang 
iyang panahon, ug unsa ang pipila sa mga problema ug mga ganti sa iyang serbisyo. 
Kon walay usa sa mga sakop sa klase ang nakaangkon na og calling sa Simbahan, 
pagdapit og laing batan-ong tawo kinsa nakaalagad sa pagpaambit sa iyang kasinatian, 
o sa pagsaysay sa pipila sa imong kaugalingong mga kasinatian sa pag-alagad sa 
Simbahan. 

Panapos 

Kinutlo Ipasabut nga ang mga batan-on mahimong moingon nga sila bata pa kaayo aron 
moalagad sa Ginoo. Usa ka General President sa Young Women mipaniguro pag-usab 
kanato: "Kini natural lamang nga magpanagana kon ang [usa ka balaang tawag sa 
Simbahan] moabut kanimo. Hinoon, ang balaang tawag sa mga pangulo sa mga batan-on 
sa kasaysayan kabubut-on sa Ginoo. Wala siya nagpanagana sa pagtawag og batan-on 
nga mga pangulo tungod sa iyang walay katapusan nga mga katuyoan, sa pagtabang 
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kanila sa ilang pagpangandam, ug sa pagpadala kanila ngadto sa ilang bag-ong calling. . . 
Ang mga pangulo sa mga batan-on karon naglakip sa madasigon ug sagrado nga buhat 
sa pagluwas sa mga kalag.. . . 
" . . . Sa higayon nga ang mga talaan sa kasaysayan sa mga pangulo sa mga batan-on 
niining dispensasyon balikan pagtuon niadtong kinsa mosunod, kini mabasa: 'Sila 
gitawag sa Dios; sila mga batan-on pa kaayo; sila gigiyahan sa Espiritu; sila misagubang 
sa mga kabudlay sa uban; sila mga sulugoon sa Ginoo'" (Ruth H. Funk, "Exceedingly 
Young," pp. 47-49). 

Paggamit sa Leksyon 
1. Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paglista sa mga paagi diin sila nag-alagad sa 

Simbahan karon pinaagi sa pagsuporta sa mga programa sa Simbahan ug pagpuno sa 
mga calling sa Simbahan, dako o gamay. Hangyoa sila sa pagdugang og usa ka butang 
ngadto niining lista. 

2. Tuguti ang batan-ong mga babaye sa paghukom karon nga sa higayon nga sila 
tawgon sa pagpuno sa usa ka katungdanan sa Simbahan sila mobuhat sa ingon. 

3. Ingon nga tinagsatagsa o ingon nga usa ka grupo, pagpili og nagkalainlaing mga 
trabahante sa ward o branch kang kinsa mosulat og pasalamat alang sa ilang mga 
panahon ug paningkamot sa ilang mga calling sa Simbahan. 
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KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makasabut sa kamahinungdanon sa pag-alagad sa 
komunidad. 

PAGPANGANDAM 1. Pangita og usa ka hulagway sa usa ka timailhan sa inyong komunidad. 

2. Opsyonal: Pag-andam og usa ka mapa sa inyong dakbayan o nasud. Guntinga kini 
ngadto sa upat ka mga piraso (o kapin pa kon ikaw gusto) sama sa jigsaw puzzle. 
Diha sa atubangan sa piraso sa puzzle, isulat ang ngalan sa dapit sa pag-alagad sa 
komunidad, sama sa gipakita sa ilustrayon. Kini mahimong maglakip sa mga butang 
sama sa mga pag-alagad sa panglawas, mga pag-alagad sa katilingban, politikanhon 
nga pagsalmot, ug pangkultura nga mga panlimbasog. Diha sa likod sa matag piraso 
kinahanglan adunay mga sugyot alang sa pag-alagad sa komunidad nga imong 
natigum gikan sa imong dapit. Mahimo kang mogamit sa mga sugyot sa ikatulong 
bahin sa leksyon ug modugang sa pipila sa imong kaugalingon. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Hulagway ug 
presentasyon sa 
magtutudlo 

Pasiuna 

Ipakita ang hulagway sa timailhan sa komunidad. 

Ipasabut nga ang usa ka komunidad gilangkuban sa pundok sa mga katawhan kinsa 
nagpuyo sa usa ka dapit ug nakig-ambit sa daghang mga balaod, mga tinguha, ug mga 
tradisyon. Dili igsapayan ang gidak-on sa komunidad, ang matag lumulupyo adunay 
epekto sa uban nga nagpuyo didto. Ang usa ka batan-ong babaye mahimong 
makaimpluwensya alang sa kaayohan diha sa iyang komunidad pinaagi sa pagsalmot sa 
pipila ka mga matang sa pag-alagad sa komunidad. 

Kini Mahinungdanon alang sa Batan-ong mga Babaye ang Pag-alagad sa Komunidad 

Pisara ug • Ngano sa inyong hunahuna nga mahinungdanon alang sa mga Santos sa Ulahing mga 
panaghisgutan Adlaw ang pag-alagad sa mga komunidad? Tuguti ang batan-ong mga babaye sa 

paghisgot, ug isulat ang ilang mga tubag diha sa pisara. 

Ang mosunod nga mga ideya mahimong ilakip: 
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1. Adunay daghang mga katawhan sa komunidad kinsa nagkinahanglan og panabang 
ug adunay dyutay lamang nga mga katawhan nga makahatag kanila niini. 

2. Sa atong pag-alagad sa komunidad, kita makapaambit sa mga panalangin sa 
ebanghelyo ngadto sa mga katawhan nga wala niini. 

3. Kita buot sa atong komunidad nga mahimong maayong mga dapit sa pagpadako sa 
atong pamilya, ug kita makahimo og daghan sa pagpabilin sa taas nga mga 
sumbanan. 

Panaghisgutan • Unsa nga mga pundok sa katawhan sa atong komunidad ang nagkinahanglan sa 
panabang? (Ang mga pundok magkalahi depende sa inyong komunidad, apan sila 
mahimong maglakip sa mga tigulang nga mga katawhan kinsa anaa sa mga rest homes o 
kinsa nagpuyo nga nag-inusara ug dili makaatiman sa ilang tanang mga 
panginahanglan, mga pasyente sa mga ospital, mga bata kinsa walay hustong pag-
amuma, mga refugee gikan sa laing mga kanasuran, mga may kakulangan sa panglawas 
ug panghunahuna nga mga katawhan.) 

Ipasabut nga sa kasagaran adunay mga ahensya sa gobyerno ug sa katilingban kinsa 
nagtabang niining mga tawhana, apan sila dili makahimo sa tanang butang nga angay 
himoon. 

Istorya Isaysay ang mosunod nga tinuod nga istorya: 
Si Linda usa ka batan-ong babaye gikan sa Estados Unidos nga nagpuyo sa usa ka 
lungsod nga layo sa iyang pinuy-anan. Siya mipuyo sa apartment ug nakamatikod nga 
ang iyang mga silingan gikan sa laing mga nasud ug dili kaayo makasulti og Iningles. 
Siya nagduhaduha ug medyo kuyawan nga makighimamat kanila, apan usa niana ka 
adlaw siya mihukom sa paghunahuna og butang nga iyang mahimo aron makailaila 
kanila. Siya mihimo og dessert nga uso sa iyang nasud ug midala niini ngadto kanila. 
Sila nangalipay nga makabaton og higala kang kinsa sila makapraktis sa ilang Iningles. 
Sila midapit kaniya sa panihapon, ug dayon sila nagkailhanay na og maayo sa usag-usa. 

Usa sa mga silingan mao ang dose anyos nga batang lalaki kinsa naglisud sa tulunghaan 
tungod kay ang iyang Iningles minos kaayo. Si Linda mitanyag nga moadto sa iyang 
balay kaduha sa usa ka semana ug motabang kaniya bahin sa iyang pagbasa. Ang 
batang lalaki naningkamot, ug wala madugay siya ug si Linda nahimong suod kaayo 
nga mga higala nga sila sa kanunay nangaligo, nangadto sa mga sinehan, ug mibuhat og 
ubang mga butang nga manag-uban nga nakatabang kaniya nga makat-on mahitungod 
sa iyang bag-ong nasud. 

• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati niining batang lalaki ug sa iyang pamilya sa pag-
alagad nga gihatag kang Linda ngadto kanila? 
Ipasabut nga kon kita moalagad diha sa komunidad, kita makapaambit sa mga 
panalangin sa ebanghelyo ngadto sa uban nga wala kanila. 

Kinutlo Si Elder L. Tom Perry miingon: 
"Kita napanalanginan sa kahayag sa ebanghelyo nga nagdala kanato ug naggiya ug 
nagtultol sa atong mga kinabuhi. Pinaagi sa atong pagsabut ug pagtuon sa mga 
kasulatan, kita adunay kaalam sa mga balaod sa Ginoo diin kita angay nga magmando 
sa atong yutan-on nga lihok. Uban niining daghang mga panalangin mao ang 
katungdanan nga mahimong sakop sa mga komunidad diin kita nagpuyo. Ang atong 
impluwensya kinahanglang mabati aron sa pag-amping sa moral nga mga sukaranan 
diha sa mga balangay, sa mga lungsod, ug sa mga siyudad diin ang atong mga 
panimalay nahimutang sa tanang dapit sa kalibutan. Ako mohagit kaninyo sa pagsalmot 
sa pagpausbaw sa moral nga mga sukaranan sa mga komunidad kon hain ang inyong 
mga panimalay nahimutang" (sa Conference Report, Abr. 1977, p. 89; o Ensign, Mayo 
1977, p. 61). 

Panaghisgutan • Kon kamo nagtrabaho sa komunidad nga ang ubang mga katawhan dili mga 
miyembro sa Simbahan, sa unsang mga paagi kamo makapaambit sa mga panalangin sa 
ebanghelyo uban kanila? Awhaga ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna sa labing 
daghan nga mga paagi kutob sa ilang mahimo. 
Mahimong ilang mahisgutan ang mga butang sama sa pagka-ehemplo sa Kristohanon 
nga pag-alagad, pagdasig niadtong inyong kauban sa trabaho sa pagbaton og taas nga 
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sumbanan sa ilang trabaho sa komunidad, ug pagpangita og mga kahigayunan sa 
pagpakigsulti mahitungod sa unsang paagi ang ebanghelyo mopanalangin sa mga 
kinabuhi. 

Ipasabut nga samtang ang batan-ong mga babaye nagtrabaho sa pag-alagad sa ilang 
komunidad, sila magtabang sa pagpalambo sa komunidad alang sa kaugmaon. Kining 
mga kontribusyon mahimong makabenipisyo sa ilang kaugalingong mga anak sa 
umaabot. 

• Ngano sa inyong hunahuna nga daghang mga katawhan ang dili moalagad sa ilang 
mga komunidad? Tuguti ang batan-ong mga babaye sa paghisgot sa daghang mga 
hinungdan. 
Ipasabut nga tungod kay kita nasakop man sa usa ka pamilya, usa ka simbahan, ug usa 
ka komunidad, adunay daghang panginahanglan sa atong panahon. Ang mosunod nga 
kinutlo makatabang kanato sa pagsabut unsay angay sa atong mga prayoridad. 

Kinutlo "Samtang ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw angay nga mosalmot sa mga 
katuyoan sa komunidad, sila kinahanglan nga magpabiling anaa sa maayong balanse. 
Ang ilang mga pamilya kinahanglang unahon. Ang kalihokan sa Simbahan kinahanglan 
nga dili mapasagdan.... 
"Alang sa maayo kaayo nga pagkaorganisar nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, aduna 
gayuy panahon nga mahimong nagpakabana, nagsalmot nga lungsuranon. Kini 
nagpasabut sa usa o duha ka mas dyutay nga mga salida sa telebisyon sa usa ka 
semana, o usa ka mas dyutay nga dula sa bola sa usa ka bulan—apan kini angayan niini. 
Labaw pa, kini mahinungdanon, kon kita nangandoy sa matang sa mga komunidad nga 
kita nagkinahanglan alang sa hingpit nga pagkahingkod sa pagsunod sa ebanghelyo ug 
sa hingpit nga kalipay nga maoy iyang ganti" (Wendell J. Ashton, Ensigrt, Dis. 1977, pp. 
24-25). 

• Unsa ang pipila sa mga butang nga inyong mabuhat aron adunay mas daghang 
panahon sa pag-alagad sa komunidad diha sa inyong mga kinabuhi? 

Adunay Daghang mga Paagi nga ang mga Batan-ong mga Babaye Makaalagad sa 
Komunidad 

Kalihokan ginamit Ipasabut nga adunay daghang mga paagi nga kita makaalagad sa komunidad. Ipang-
ang mapa apud-apod ang mga seksyon sa mapa sa pag-alagad sa komunidad. Paghangyo og usa 

ka batan-ong babaye sa pagbasa og kusog sa matag lista ug pagdugang niini kon siya 
adunay bisan unsa nga mga ideya. Maingon man pangayo og mga sugyot gikan sa laing 
mga sakop sa klase. Human mabasa ang lista, ang batan-ong babaye kinahanglan nga 
mopahimutang sa iyang seksyon sa mapa ngadto sa bungbong o sa usa ka poster board 
sa iyang husto nga pagkabutang. 

Mga pag-alagad sa panglawas: Pagduaw ug pagpakighinabi sa mga tigulang nga mga 
tawo sa inyong kaugalingon nga pamilya ug kasilinganan; paghimo og mga saput ug 
pagkaon alang sa mga tawo nga nasakit; pag-amuma sa mga batang masakiton sa 
ospital o sa inyong mga kasilinganan; pagbasa ngadto sa mga katigulangan sa usa ka 
rest home; pagdala og mga bulak ngadto sa mga pasyente kinsa walay mga pamilya; sa 
espesyal nga mga holiday, pagbuhat og usa ka butang alang sa mga tawo nga masakiton. 

Politikanhon nga pagsalmot: Pang-apud-apod og inpormasyon ngadto sa mga 
kasilinganan mahitungod sa lokal nga mga isyu o mga kandidato alang sa katungdanan; 
panawag sa telepono sa pag-awhag sa mga katawhan sa pagbotar; pagtambong sa mga 
tigum sa mga isyu sa panglungsuranon. 

Mga pag-alagad sa katilingban: Tabang sa pag-organisar o pagpangulo sa mga grupo nga 
makatabang sa paglambo sa mga kahanas sa mga batan-on; pagtudlo sa pagpanahi, 
pagpangluto, o paghimo og mga butang ngadto sa mga ilo ug mga tulunghaan sa 
komunidad o ngadto kinsa adunay mga kakulangan; pagtudlo og mga kahanas sa 
pagpamulong ngadto sa dili makasulti sa inyong pinulongan; pagbasa ngadto sa mga 
buta. 
Pangkultura nga mga panlimbasug: Pagtanyag sa pagpahigayon sa mga programa diha sa 
teyatro sa komunidad ug mga produksyon sa musika; tig-abiabi o giya sa usa ka exhibit 
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sa arte; pagsalmot sa mga produksyon sa teyatro, mga koro, mga orkestra, o 
promosyonal nga mga pag-alagad alang sa maong grupo. 

Sultihi ang batan-ong mga babaye nga ang nahingpit nga mapa nagpaila sa daghang 
dagko o gagmay nga mga butang nga mahimong buhaton aron pagpauswag sa usa ka 
komunidad. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpaambit sa bisan unsa nga mga kasinatian 
nga anaa kanila sa pag-alagad sa komunidad. Pagpaambit og mga kasinatian nga anaa 
kanimo, o pagsaysay og usa sa mosunod nga mga istorya. 

Ang lawak-ilisan diha sa swimming pool sa komunidad sakit sa mata tan-awon. Ang 
lipstik nagkampat diha sa mga bungbong, ang mga aparador gikuriskurisan sa mga 
inisyal ug mga ngalan, ug ang mga tabil sa bintana gisi ug hugaw. Pipila sa batan-ong 
mga babaye sa lungsod miingon nga wala na sila ganahi og pagpangaligo tungod sa 
kahimtang sa bilding. Ang tigbansay sa paglangoy misugyot nga ang batan-ong mga 
babaye mamintal ug moadorno sa lawak-ilisan sa mga babaye sa panahon sa ilang 
bakasyon sa ting-init. Ang batan-ong mga babaye mikolekta og salapi alang sa pintora ug 
bag-ong mga tabil sa bintana, ug naghimo og mga bitayan alang sa dagkong mga tanum-
pangbalay nga gihatag. Ang kausaban tataw kaayo nga daghang tawo ang mihatag og 
maayong komentaryo ngadto sa batan-ong mga babaye. Nahimong makalingaw ang 
paglangoylangoy didto alang kanila ug sa ubang mga naggamit sa pool. 

Usa ka batan-ong babaye kinsa nagpuyo duol sa unibersidad gihangyo sa iyang higala 
sa pagpag-apud-apod sa mga programa sa daghang mga pangkultura nga panghitabo 
nga gipahigayon sa teyatro sa unibersidad. Siya wala makadawat og suhol sa iyang mga 
pag-alagad apan gitugutan nga molingkod sa wala malingkuri nga lingkuranan human 
makasugod ang matag pasundayag. Siya nakakita og daghang makalingaw nga mga 
produksyon sa musiko, mga sayaw sa ballet, ug mga drama. Ang kasinatian nakadala 
kaniya ngadto sa tibuok kinabuhi nga pagdayeg sa kultural nga mga arte. 

Ipasabut nga bisan kon ang pag-alagad dili hinakog nga buhat, ang naghatag nakadawat 
og daghang mga benepisyo ug hilabihan nga paglambo sa kaugalingon. Paghisgot og 
dyutay niining mga benepisyo, sama sa paglambo og mga talento, pag-angkon og 
kaalam, pagtubo sa espirituhanon nga paagi, ug pagbaton og gugma alang niadtong 
nanginahanglan. 

Panapos 
Presentasyon sa Ipasabut nga ang matag batan-ong babaye kinahanglang mobanabana sa iyang 
magtutudlo kaugalingon nga mga talento ug mga abilidad inubanan sa kadaghanon sa iyang 

panahon nga iyang ikahatag sa pag-alagad sa komunidad. Pinaagi sa pag-alagad siya 
makahimo sa pagdala sa mga sumbanan ug mga hiyas sa Santos sa Ulahing mga Adlaw 
ngadto sa komunidad. Agig dugang siya makapalambo sa batasan sa pag-alagad. 

Paggamit sa Leksyon 

1. Isugyot nga ang batan-ong babaye mobanabana sa panahon ug mopili og proyekto sa 
pag-alagad sa komunidad nga motukma sa iyang mga talamdan. 

2. Ingon nga usa ka klase, pagsalmot sa usa ka proyekto sa pag-alagad sa grupo alang sa 
inyong komunidad. 
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Pagpuyo sa usa ka Mahiyason nga Kinabuhi 

Pahinumdom ngadto Pinaagi sa mga kasulatan ug sa iyang mga propeta, ang Ginoo mitudlo sa iyang mga 
sa magtutudlo sumbanan sa moralidad sa matag dispensasyon. Ang pagkunhod sa mga sumbanan sa 

moralidad sa kalibutan sa atong palibut naghimo og dakong kahaw-ang tali sa gidawat 
sa kalibutan ug sa unsa ang giuyonan sa Ginoo. Kinahanglan nga atong mahibaloan ang 
sumbanan sa Ginoo sa moralidad aron sa pagtuman niini. 

Sa imong pagpahayag sa mga leksyon niini nga yunit, itudlo ang sumbanan sa Ginoo sa 
moralidad sa tukma, sensitibo nga paagi nga moangay sa mga hugna sa kalamboan ug 
pagkaandam alang sa materyal sa batan-ong mga babaye. Ang suod nga relasyon tali sa 
mga tigtambag ug sa batan-ong mga babaye sa kasagaran mosangput sa dili pormal nga 
mga pakighinabi mahitungod sa partikular nga mga tintasyon o mga pangutana sa 
moralidad. Isip tigtambag, ang imong tahas mao ang pagtubag sa mga pangutana sa 
tukma nga paagi, sa kanunay mopadangop sa batan-ong babaye ngadto sa iyang mga 
ginikanan. 

Aron sa pagtabang kanimo sa pagtubag sa tukma nga paagi, basaha pag-ayo ang 
pamphlet nga Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan (34285). Ang booklet Usa ka Giya sa 
Ginikanan (31125) maayo usab nga tabang sa kapanguhaan. Kini giandam aron sa 
pagtabang sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak mahitungod sa pisikal nga 
mga pakigsuod ug sa pag-andam sa ilang mga anak sa pagsunod sa piano sa Ginoo sa 
paggamit sa pisikal nga pakigsuod. 

Hinumdumi nga ang bishop lang ang mangutana mahitungod sa kaputli ug sa 
susamang mga butang sa moralidad diha sa mga interbyu (tan-awa sa Young Women 
Leadership Handbook, p. 16, ug sa Melchizedek Priesthood Leadership Handbook, p. 20). Dasiga 
ang batan-ong mga babaye sa pagpakigkita sa bishop kon sila buot makigsulti 
mahitungod sa katukma sa ilang kinaiya. 

Niini nga mga leksyon, salig sa direksyon sa Espiritu sa paghukom unsa ang itudlo, 
unsaon sa pagtudlo, ug kanus-a motudlo sa piho nga mga hilisgutan. Ang 
panaghisgutan kinahanglan nga kutob lamang sa mga gitudlo sa mga propeta ug anaa 
sa mga materyales sa leksyon. 
Ang salida nga Morality for Youth diha sa videocassette Come unto Me (53146) makahatag 
og tukma nga pasiuna o panapos ngadto sa mga leksyon niini nga yunit. Walay paigo 
nga oras sa usa ka klase sa paglakip sa lilas ug usab sa gihisgutan niini ingon nga usa ka 
leksyon; busa, ang linain nga klase kinahanglang gamiton sa pagpakita sa salida ug sa 
paghisgut niini. 



Leksyon 27 Ang Matag Tawo Balaan 
ug Mahangturon 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makapasalamat sa balaan ug mahangturon nga 
kinaiya sa matag tawo. 

PAGPANGANDAM 1. Mga hulagway 13 ug 14, Batan-ong mga Babaye sa Nagkalainlaing Nasyonalidad, 
anaa sa likod sa manwal. 

2. Pagdala og pipila ka mga gwantes sa nagkalainlaing istelo ug mga materyal. 

3. Pag-andam og ighahatag nga basahon nga naglista sa matag usa sa mosunod nga 
pakisayran sa kasulatan ug sa pangutana alang sa matag batan-ong babaye. 

1. 1 Samuel 16:7 

2. Mateo 25:40 

3. Mga Taga-Roma 12:10 

4. Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10 

Sa pagkasayud sa bili sa mga kalag, buot ka ba nga mopabati sa bisan usa lamang ka 
tawo nga siya walay bili? 

4. Pagdapit og usa ka inahan ug bata nganha sa klase. Hangyoa ang inahan sa paggahin 
og pipila ka mga minuto ug sa pagpahayag sa iyang mga pagbati mahitungod sa 
dakong bili sa iyang anak ug sa panalangin sa pagpadako sa usa sa mga anak sa 
Langitnong Amahan. 

5. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pag-asoy sa istorya sa ikatulong seksyon sa 
leksyon. 

6. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa paghatag og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo, o mga pangutana nga imong gusto. 

Tanang Tawhanong Kinabuhi Mahangturon, Sagrado, ug Balaan 

Ipakita ang hulagway sa batan-ong mga babaye gikan sa daghang mga kayutaan. 
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pag-ila sa nasyonalidad sa matag usa. Ang mga 
tubag mao: hulagway 1, Australia; hulagway 2, Pilipinas; hulagway 3, Hapon; hulagway 
4, Tinipong Bansa. 

Paggunit og pipila ka mga gwantes. Ipasabut nga ang mga gwantes anaa sa nagkalain-
laing mga sukod, mga kolor, mga panapton, ug gikan sa daghang parte sa kalibutan. 
Ang matag gwantes adunay usa ka kinadak-ang katuyoan—pagputos sa kamot. Ang 
gwantes nga walay kamot kulang sa kinabuhi ug katuyoan. Ipasabut nga ang kamot 
mahimong itandi ngadto sa espiritu sa tawo. 

• Kon ang kamot nagrepresenta sa espiritu sa tawo, unsa may girepresentaran sa 
gwantes? 

Ibutang ang daghang mga gwantes ug pangutana: 

• Unsay koneksyon nga inyong makita tali sa hulagway sa batan-ong mga babaye ug sa 
mga gwantes? 

Ipasabut nga ang mortal nga lawas, girepresentahan sa gwantes, nagputos sa espiritu 
nga anak sa Dios, nga girepresentahan sa kamot. Ang mga putos sa gawas, ang atong 
pisikal nga mga lawas, sama ka managlahi sa mga gwantes, apan sa sulod kitang tanan 
mahangturon nga espiritu nga mga anak sa Langitnong Amahan, gilalang sa iyang 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Pag-ila sa hulagway 

Praktikal nga 
paghulagway sa 
leksyon 
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panagway. (Tan-awa sa Boyd K. Packer, Tench Ye Diligently [Dakbayan sa Salt Lake: 
Deseret Book Co., 1975], pp. 230-37.) 

Panaghisgutan Dangup pag-usab ngadto sa hulagway sa batan-ong mga babaye. 
ginamit ang pisara . Unsa ang mga kalainan sa pisikal ang anaa tali niining batan-ong mga babaye? Isulat 

ang mga tubag sa wala nga bahin sa pisara ubos sa ulohan Mga kalainan: buhok, mga 
mata, pamanit, hitsura, sininaan. 

Hisguti sa unsang paagi nga ang mga katawhan negatibo og pagtagad niadtong lahi og 
kultura, sosyal, panglawas, o kaliwat. Tuguti ang batan-ong mga babaye sa paghisgot sa 
pipila niining negatibo nga mga tubag, ug isulat kini diha sa tuo nga kilid sa pisara ubos 
sa ulohan Mga tubag ngadto sa Mga kalainan: diskriminasyon, paglikay, panghinayang, 
kahadlok, pagbiaybiay, pagbaliwala. 

Ipasabut nga ang atong reaksyon ngadto sa uban kasagaran gibasi sa pisikal nga 
hulagway (sa gwantes). Apan ang mahangturon nga espiritu (ang kamot) adunay walay 
kinutubang bili. Ang atong pagtagad sa bisan kinsa nga tawo kinahanglan nga gibasi 
diha sa kaalam nga ang matag usa, dili magsapayan sa kaliwat o kultura, balaan ug 
mahangturon. 

Istorya Ipang-apud-apod ang mga piraso sa papel; nga naglakip sa mga pakisayran sa kasulatan 
ug sa pangutana. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa mga 
kasulatan. Sultihi sila sa paggunit una sa papel hangtud mahuman ang mosunod nga 
istorya. 

Si Angela mikumkom og papel sa iyang kamot ug milakaw pauli nga naghunahuna. 
Ang leksyon ni Sister Bentley kabahin sa bili sa usa ka kalag dili kaayo lahi kaysa 
kadaghanan sa iyang mga leksyon. Apan adunay usa ka butang nga iyang nasulti nga 
nakapabati kang Angela nga sad-an. 

Si Sister Bentley misulti og daghan mahitungod sa kakuyaw sa pagbaton og eksklusibo 
nga mga pundok sa mga higala. Siya misulti mahitungod sa pag-ilis sa pulong eksklusibo 
ngadto sa pag-apil ug mahitungod sa pag-apil sa dili kaayo aktibo nga mga tawo, 
maulawon nga mga tawo, ug niadtong kinsa gikan sa laing kaliwat o kultura. Ang 
gipasabot ni Sister Bentley mao nga ang mga tin-edyer kinahanglan unta nga 
maghigugma sa tanan. 

Wala siguro nagpasabot si Sister Bentley nga among ilakip si Mary, maoy hunahuna ni 
Angela. Siya kanunay nga hilom kaayo ug dili makisosyal. Ug wala ba nakahibalo si 
Sister Bentley nga si Ingrid usa ka langyaw? Wala ganiy makasabut kaniya. Si Angela 
nagduda kon nakabati ba si Sister Bentley kaniya ug sa iyang mga higala nga nag-agik-
ik sa sininaan ni Julie sa simbahan. Sa tinud-anay lang ang matag usa angay nga 
makapili sa iyang kaugalingong mga higala. Gawas pa, ang uban sa batan-ong mga 
babaye dili gani buot mosalmut sa mga kalihokan sa Simbahan. Nganong hasulon pa 
man nato sila, siya naghunahuna. 

Samtang si Angela nagpalandong ngano nga ang leksyon nakapahimo kaniya nga dili 
komportable, siya nakamatikod sa kinumot nga papel sa iyang kamot. Mao kadto— 
kadtong mga kasulatan ug kadtong katapusang pangutana nga gipangutana ni Sister 
Bentley. Ang mga kasulatan tataw kaayo, ug ang pangutana nagkinahanglan og tubag. 

Pagbasa sa kasulatan Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpangita ug sa pagbasa sa mga pakisayran sa 
kasulatan diha sa ilang mga piraso sa papel ug unya sa pagbasa sa pangutana. 

• Unsay inyong gibati mahitungod sa inyong mga aksyon ngadto sa uban tungod 
niining mga kasulatan? 
Ipasabut nga ang Ginoo mao ang tiglalang sa tanang mga tawo. Siya misulti kanato diha 
sa mga kasulatan nga ang tanan niyang mga anak balaan ug mahangturon, ug siya buot 
nga kita maghigugma kanila dili magsapayan sa ilang mga kaliwat, kultura, o 
kahimtang. 

Ang Pagkahimugso Dili Mao ang Sinugdanan sa Kinabuhi 

Kinutlo Ipasabut nga sa panahon nga ang usa ka inahan mopahimugso og usa ka bata, usa ka 
espiritu nga anak sa Dios natawo ngadto sa mortal nga lawas. Si Elder Bruce R. 
McConkie miingon: 
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"Kita unang natawo ingon nga espiritu nga mga anak sa Dios, ang atong Langitnong 
Amahan. Kita nagpuyo uban kaniya sulod sa usa ka higayon. Ang atong kinabuhi wala 
magsugod uban niining mortal nga pagpakabuhi. Kining mortal nga kalibutan yano 
lamang nga usa ka kausaban sa kahimtang alang sa mahangturon nga espiritu nga 
kanhi nagpuyo sa atubangan sa Dios, ang atong Langitnong Amahan. Ang pagkatawo 
usa ka kausaban sa kahimtang. Kini usa ka bag-o nga pamaagi sa pagpuyo" 
("Households of Faith," Ensign, Abr. 1971, p. 6). 

Inahan ug bata Ipailaila ang inahan ug bata. Tugoti ang inahan sa pagpadayag sa iyang mga pagbati 
mahitungod sa dakong bili sa iyang anak ug sa panalangin sa pagpadako sa usa sa mga 
anak sa atong Langitnong Amahan. 
Ipasabut nga sama nga ang masuso bililhon ngadto sa iyang inahan, ang matag tawo 
walay kinutuban nga bililhon usab ngadto sa atong Langitnong Amahan. 

Kinahanglan Kitang Motabang sa Uban nga Mobati nga Gihigugma ug Gihatagag Bili 

Istorya Tuguti ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagsaysay sa mosunod nga istorya sa 
magtutudlo sa seminary kinsa nakahimo og milagro. 

"Dihay usa ka batang babaye sa usa ka klase sa seminary nga ingon og dili na matabang 
ug hapit ako mawad-i og paglaum. Ako siyang gisulayan sa pagdasig ug gipailaila sa 
uban; ako nagtuo nga siya buot gayud nga mahisakop ug mobuhat og usa ka butang. 
Apan sa dihang siya gihangyo sa pagtubag, paghatag og pag-ampo, o pagbasa sa 
kasulatan, siya makigbisog og kadali ug unya mosugod sa paghilak ug mobalik sa iyang 
lingkuran. Adunay pipila nga misimpatiya kaniya diha sa klase, apan tinuod usab nga 
adunay pipila ka mga estudyante nga walay kalooy sa ilang mga komentaryo. 

"Siya hapit walay panudlay sa iyang buhok, siya pobre kaayo og panaput, ug siya sagad 
nga nagsul-ob og dili pares nga mga medyas, kon siya mosul-ob man gani. Kon siya 
moabut sa klase og medyo sayosayo, ang mga lingkuranan sa iyang tapad kalagmitan 
bakante. Kon siya moabut sa klase nga ulahi, siya makatupad sa bisan kinsa tungod kay 
mao na lang kadto ang bakante nga lingkuran. 

"Nasayud ko og igo mahitungod sa iyang kasinatian aron makasabut ngano nga siya 
ingon niana. Ang iyang inahan biyuda nga hapit walay kinitaan. 

"Niana nga klase anaa ang presidente sa student body sa high school ug usab ang batan-
ong babaye nga napiling rayna sa kaanyag. Gawas sa ilang pagkagwapo ug gwapa ug 
pagka-utokan nga mga estudyante, sila puno sa mga talento ug apil sa daghang mga 
kalihokan. 
"Usa ka adlaw niana akong gipatawag silang duha sa akong opisina ug gihangyo kon 
sila buot bang mohimo og milagro. Sila interesado. Ako silang giingnan nga ang ubang 
mga milagro hinay og dagan, apan sa gihapon sila mga milagro lamang gihapon. Dayon 
among gihisgutan og gamay ang batan-ong babaye, ug ako mihatag og mga buluhaton. 
Ang presidente sa student body mopahiyum ug makig-istorya kaniya makadiyot sa 
matag higayon nga siya makakita kaniya diha sa sulod sa tulunghaan. Mao ra kadto. 
Dili kinahanglan nga iya siyang i-date; siya dili kinahanglang mohunong aron moistorya 
kaniya; siya dili kinahanglang mobuhat og labaw pa niana—apan ang makalipay, 
madasigong 'Gwapa lagi ka' o 'Hello, kumusta?' 

"Ang rayna sa kaanyag midawat sa buluhaton sa pakigkuyog sa babaye labang sa 
kalsada gikan sa tulunghaan ngadto sa seminary. Mao ra kadto. Siya dili kinahanglang 
moapil kaniya sa iyang pundok sa mga higala gawas lang sa pagpakigkuyog kaniya 
ngadto ug gikan sa seminary matag adlaw. Siya mahimo rang moagpas o 
maghinayhinay aron sa paghulat kaniya sa ilang pagpanglabang sa kalsada ug sa 
pagpakigsulti mahitungod sa bisan unsang butang nga iyang ganahan nga isulti. 

"Ang duha hilom nga mihimo sa madasigon sa ilang mga tahas, nga walay pagsabasaba 
ngadto sa uban. Ang milagro wala madugay nahitabo. Usa ka adlaw niana ako nasayud 
nga dihay kausaban sa babaye. Hapit nahurot ang akong oras sa klase sa paghunahuna 
unsa kadto. Ug unya akong nakita unsa kadto. Siya nakapanudlay na sa iyang buhok 
nianang adlawa. Usa kadto ka hitabo! 

"Sulod sa misunod nga bulan o duha ang kausaban nagpadayon. Ang among rayna sa 
kaanyag nahimong mahigalaon ug tabian kaniya sulod nianang mga panahona. Siya dili 
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makahimo na nga mag-inusarang mokuyog kaniya tungod kay ang iyang kaugalingong 
mga higala nagsunodsunod kaniya. Ug busa laing mga babaye ang nalakip sa grupo, ug 
sa wala madugay ang babaye naalirungan sulod niadtong pipila ka mga minuto matag 
adlaw sa labing inila nga mga babaye sa tulunghaan. 

"Adunay daghang makapahinam nga mga detalye nga mahimong isaysay mahitungod 
sa milagro. Ang among maulawon nga babaye nausab sa iyang kaugalingon, miadto sa 
kolehiyo, nakakita og maayo nga trabaho, naminyo sa templo, ug kadtong nakaila 
kaniya dili makatuo sa dili maayong panahon sa iyang kabatan-on" (Boyd K. Packer, 
Teach Ye Diligently [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1975], pp. 149-50). 

Panaghisgutan • Unsay hinungdan sa dakong kausaban niining batan-ong babaye? 

• Sa unsang paagi nga ang matag usa kanato makatabang sa ubang mga tawo nga 
mobati nga gihigugma ug gihatagan og bili? 

• Unsa sa inyong hunahuna ang nakat-unan sa rayna sa kaanyag ug sa presidente sa 
student body mahitungod sa bili sa mga kalag? 

Panapos 

Ribyu Ribyuha ang pangutana nga gisulat diha sa mga piraso sa papel sa batan-ong mga 
babaye. Ipasabut nga sa pagpangilabut sa batan-ong mga babaye niadtong anaa sa ilang 
palibut, sila makahimo og mga milagro sa mga kinabuhi sa ubang mga katawhan ug 
makahatag og kalipay sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 

Paggamit sa Leksyon 

1. Hangyoa ang matag batan-ong babaye sa paghatag og pakighigala ug gugma ngadto 
sa nagkinahanglan og higala. Pangumustaha kining sugyot sulod sa mosunod nga 
mga semana. 

2. Kon adunay investigator o dili-aktibo nga sakop sa klase, hunahunaa ang pagpahatag 
sa mga sakop sa klase og espesyal nga tinguha kaniya aron siya mobati nga labawng 
gihigugma ug gihatagan og bili. 

147 

Leksyon 27 



Leksyon 27 Paglikay sa Pagkadili Matinuoron 

Aron ang matag batan-ong babaye molikay sa pagkadili matinuoron ug sa mga 
sangputanan niini. 

KATUYOAN 

PAGPANGANDAM Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 

Kinutlo 

Kita Gimandoan nga Magmatinuoron 

• Aduna ba kaninyoy nakakita og lit-ag o bitik nga gigamit sa mga hayop? Sama sa 
unsa kini nga tan-awon? 

Ipasabut nga sulod sa gatusan ka tuig, ang tawo naggamit og mga lit-ag, bitik, ug mga 
gahung sa pagdakop ug posible sa pagpatay og mga hayop. Si Sa tanas naggamit usab 
og daghang matang sa mga lit-ag, bitik, ug mga gahung aron sa pagdakop kanato ug 
dayon sa pagpatay sa impluwensya sa Espiritu Santo uban kanato. Usa sa iyang labing 
komon nga mga lit-ag mao ang pagkadili matinuoron. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagngalan og daghang matang sa pagkadili 
matinuoron. Ikaw mahimong mosulat niini diha sa usa ka kolum sa wala nga bahin sa 
pisara. Posible nga mga tubag maglakip sa pagpamakak, pagpanlimbong, pagpangilad, 
wala tarunga paggamit ang panahon pagsupak sa mga balaod sa trapiko, dili paghimo 
sa inadlaw nga trabaho alang sa inadlaw nga suhol, dili pagbayad sa pinansyal nga mga 
obligasyon, dili pagsulti sa hingpit nga kamatuoran. 

Basaha ang mosunod nga kinutlo ni Elder Gordon B. Hinckley: "Didto sa Bukid sa Sinai 
ang tudlo sa Ginoo misulat sa balaod diha sa mga palid nga bato: 'Dili ka mangawat.' 
(Exodo 20:15.) Walay naapil nga pagpadako ni pagpangatarungan. Ug dayon kanang 
pagpahayag giubanan pa og dugang tulo ka laing mga sugo, ang paglapas sa matag usa 
naglakip sa pagkadili matinuoron: 'Dili ka manapaw.' 'Dili ka magbutangbutang og 
bakak.' 'Dili ka maibog.' (Exodo 20:14,16-17.)" (sa Conference Report, Abr. 1976, pp. 
91-92; o Ensign, Mayo 1976, p. 61). 

Ipasabut nga ang pagkamatinuoron usa sa labing unang mga baruganan sa ebanghelyo. 
Daghang mga katawhan nga nag-ingon nga ang pagkamatinuoron maoy labing maayo 
nga palisiya, apan ang pagkamatinuoron labaw pa kay sa palisiya—kini usa ka 
malipayon nga paagi sa kinabuhi. 

Pagkadili Matinuoron Adunay Daghang Negatibo nga mga Sangputanan 

• Unsa ang uban sa mga sangputanan sa pagkadili matinuoron? 

Ikaw mahimong mosulat sa mga tubag sa batan-ong mga babaye diha sa kolum sa tuo 
nga bahin sa pisara. 

Ilarawan ang mosunod nga mga pagtuon sa kahimtang ngadto sa batan-ong mga 
babaye. Tuguti sila sa paghisgut sa matag usa ug sa paghukom unsay mahimong mga 
sangputanan sa pagkadili matinuoron sa matag kahimtang. Idugang ang ilang mga 
komentaryo ngadto sa listahan diha sa tuo nga bahin sa pisara. 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Pagtuon sa 
kahimtang ug 
panaghisgutan 
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Pagtuon sa Kahimtang 1 
Ikaw nagpuyo layo sa panimalay diha sa usa ka apartment uban sa suod kaayo nga 
higala. Nakigbahin ikaw kanunay sa imong mga butang kaniya nga iyang hulaman. 
Ikaw nakamatikod nga naggamit siya og mga butang nga wala na mananghid gikan 
nimo. Iya kining gitaguan og dugay, ug sa panahon nga iya na kining iuli, kini sa 
kasagaran gisi na ug hugaw. Unsay mahimong epekto niini sa inyong relasyon uban sa 
inyong kauban sa kwarto? Kon kamo mobuhat og sama niini, mausab kaha ang opinyon 
sa uban bahin kanimo? 

Pagtuon sa Kahimtang 2 

Si Sally nakadungog og ngil-ad nga mga tsismis mahitungod kang Carma. Siya nasayud 
nga ang istorya bakak apan wala mosulti agi og panalipod ni Carma. Sa unsang paagi 
nga maisip nga dili matinuoron si Sally? Kon si Sally mosulti usab og bakak, sa unsang 
paagi siya maapektohan? Sa unsang paagi si Carma maapektohan? Unsa kahay bation ni 
Sally kon siya mosulti sa kamatuoran? 

Pagtuon sa Kahimtang 3 
Ang pamilya ni Beth maingon og wala gayuy paigong salapi alang sa tanang butang nga 
iyang gusto. Hapit matag adlaw mangayo siya og bag-o nga butang sa iyang mga 
ginikanan nga iyang nakit-an nga nakalingawan sa uban. Tungod kay dili siya hatagan 
sa tanang butang nga iyang gipangayo, siya nagsugod sa paghunahuna og mga paagi sa 
pag-angkon sa mga butang pinaagi sa iyang kaugalingon. Sa unsang paagi nga ang 
pagkamaibugon mosangpot ngadto sa pagkadili matinuoron? Unsa kaha ang mahimong 
mga sangputanan sa pagkamaibugon diha sa kinabuhi ni Beth? 

Human sa panaghisgot, ang listahan sa pisara mahimong maglakip sa mosunod: 
Ang mga tawo dili na mosalig kanimo 
Ang konsiyenya dili na mobati 
Pagkawala sa dungog 
Pagkaguba sa mga relasyon uban sa pamilya ug mga higala 
Bati nga mga pamatasan ang maugmad 
Pagkawala sa respeto 
Ang Espiritu Santo mobiya 
Respeto sa kaugalingon mokunhod 
• Kinsa ang mag-antus kon ang usa ka tawo dili matinuoron? Tuguti ang batan-ong mga 
babaye sa paghisgot. 

Ipasabut og maayo nga daghang mga tawo ang mag-antus, lakip na ang tawong 
bakakon. 

Pagkamatinuoron Makahatag og Kalipay 
Kinutlo Basaha ang mosunod nga kinutlo gikan kang Elder Howard W. Hunter: 

"Kita sa kasagaran mohisgot nianang pakisayran sa kasulatan, 'Ang tawo mao aron siya 
makabaton og hingpit nga kalipay.' Adunay hingpit nga kalipay nga modangat ngadto 
sa usa nga nagpakamatinuoron. Tuguti ako sa pagsulti kaninyo unsaon. Pinaagi niining 
paagi makabaton kamo sa pakig-uban sa Magtutudlo ug makabaton kamo sa Espiritu 
Santo. Ang mga kalapasan sa mga kalagdaan sa pagkamatinuoron mopugong kaninyo 
niining duha ka mahinungdanon nga mga panalangin. . . . Kon kita buot makig-uban sa 
Magtutudlo ug sa Espiritu sa Espiritu Santo, kinahanglan gayud kitang magmatinuoron 
uban sa atong mga kaugalingon, matinuoron ngadto sa Dios, ug uban sa atong isig ka 
ingon. Kini mosangput sa hingpit nga kalipay" ("Basic Concepts of Honesty," New Era, 
Peb. 1978, p. 5). 

• Sa unsang paagi nga ang pagkamatinuoron makatabang kanato sa pagbaton og pakig-
uban sa Manluluwas ug paggiya sa Espiritu Santo? 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya mahitungod sa taga-Africa nga batan-ong babaye 
kinsa nakapanalangin sa iyang kaugalingon maingon man sa uban tungod sa iyang 
pagkamatinuoron: 
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"Sayo sa buntag karong adlawa miadto ko sa mga buhatan sa munisipalidad sa Dombo 
Tombo, ug samtang naglinya mi usa ka babaye nahulugan og $20 nga papel sa yuta. 
Nakakita ko sa pagkahulog niini ug misulti kaniya niini. Iya kining gipunit ug miingon, 
'Salamat.' 
"Daghan sa ubang mga katawhan sa linya miingon kanako, 'Amawa nimo oy. Buang ka. 
Nganong wala nimo kuhaa ang kwarta ug mopalit sa imong gusto?' 
"Apan ako miingon, 'Dili, dili gayud ko makahimo niana tungod kay ako anak sa Dios.' 

"Sa dihang mikalma na ang uban, usa ka mas tigulang nga lalaki kinsa nagbarug sa 
akong likod mihinay og ingon, 'Nagsimba ka ba? Morag buotan ikaw nga bata.' 

"Ug ako miingon, 'Oo, nagsimba ko.' 

"Ug siya miingon, 'unsay ngalan sa inyong Simbahan?' 

"Ako miingon, 'Kini gitawag og Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw. Kon ganahan ka, pwede kang moadto sa Dombo Tombo Hall karong Martes 
sa gabii sa alas 5:30 sa hapon o sa Domingo sa alas dyes y medya ug makigkita ko nimo 
didto.' 
"Ug ang lalaki miingon, 'O, sige! Moadto ko!' 
"Busa malipayon kaayo ko sa akong nabuhat karong adlawa" (Esinath Mutumanji, 
"Today in Dombo Tombo," New Era, Mayo 1992, p. 44). 
• Sa unsang paagi napanalanginan ang kaugalingong kinabuhi niining batan-ong 
babaye tungod sa iyang pagkamatinuoron? Sa unsang paagi niya napanalanginan ang 
kinabuhi sa uban? 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya kon giunsa sa usa sa mga pangulo sa Ginoo sa 
Habagatang America pagkat-on aron mahimong matinuoron: 

"Sa dihang si Ben Pantoja sa Santiago, Chile, unom pa ka tuig ang panuigon, ang iyang 
mga ginikanan miadto sa duol nga dakbayan aron mangumpra alang sa pamilya. 
Human sila nakalakaw, ang walo ka tuig nga igsoong lalaki ni Ben miingon, Tana 
mamalit ta og ice cream.' 
"Karon, ang ice cream cone alang kang Ben ug sa iyang manghud nga babaye nga si 
Mercedes usa ka espesyal nga dalit. Nangutana sila sa ilang igsoong lalaki unsay 
buhaton aron makakwarta. Siya miingon nga ang ilang amahan miingon nga kon 
ganahan sila og dalit mahimo silang mokuha og kwarta gikan sa kaban diin ilang 
gihipus ang badyet sa pamilya. Nasayud si Ben sa iyang kasingkasing nga kadto dili 
tinuod, apan ang pagkahinam sa ice cream dili mabangbang sa iyang salabutan sa unsa 
ang matarung. 

"Hang naangkon ang ice cream cone. Sa dihang mipauli ang ilang mga ginikanan, ang 
inahan ni Ben miadto sa kaban aron pag-uli sa sukli gikan sa ilang lakaw sa merkado ug 
nakamatikud nga kulangan ang kwarta. Ang mga bata gipangutana ug nahibaloan ang 
kamatuoran. 
"Si Ben Pantoja mihukom nianang gabhiona nga dili na gayud siya mamakak pa, nga dili 
na gayud siya mobuhat og butang nga supak sa iyang nahibaloan nga sakto. Karon siya 
usa sa pinili nga mga pangulo sa Ginoo sa Habagatang America tungod kay siya mituman 
sa iyang saad" (Lynn Mickelsen, "Stretching the Truth," Nezo Era, Abr. 1992, p. 4). 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpaambit sa mga kasinatian nga sila aduna 
nga nagpakita nga ang pagkamatinuoron magdala og kalipay. 
Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagsusi og maayo sa ilang kaugalingong mga 
kinabuhi ug sa paghukom kon aduna ba silay angay nga undangon karon aron 
mahimong matinuoron. Ipasabut nga kita sa matag usa kanato makahukom karon nga 
mahimong mas maayo hangtud sa katapusan sa atong kinabuhi. 

Panapos 

Kinutlo ug pisara Si Elder Marvin J. Ashton mihatag kanato og giya diin kita makatino kon ang usa ka 
butang matinuoron ba. Pangutan-a lamang ang imong kaugalingon: " 'Kini ba 

Mga istorya sa sakop 
sa klase 
Makapahunahuna 
nga pangutana 
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matarung? Kini ba tinuod?' dili kay 'Kini ba mapuslanon, makatagbaw, sayon, o 
makaginansya?' " Dayon sunda ang inyong matinuoron nga tubag. (Sa Conference 
Report, Abr. 1982, p. 13; o Ensign, Mayo 1982, p. 11.) 

Isulat ang duha ka mosunod nga mga pangutana diha sa pisara: "Kini ba matarung? 
Kini ba tinuod?" 

Awhaga ang batan-ong mga babaye sa pagpangutana sa ilang mga kaugalingon niining 
mga pangutana kon sila adunay mga pangutana kon ang usa ka butang matinuoron ba. 
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Leksyon 27 Mga Desisyon sa Pagpakig-date 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong mga babaye makaamgo sa epekto sa mga desisyon ug mga 
pamatasan sa pagpakig-date diha sa iyang kaugmaon. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og mga lapis ug papel. 

2. Kon kini anaa sa inyong dapit, ipakita ang "Chastity: As a Man Soweth," o "The 
Importance of Proper Dating," diha sa Family Home Evening Video Supplement 2 (53277). 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Ang Matag Batan-ong Babaye Adunay Tulubagon sa Iyang Gawi ngadto sa Batan-ong 
mga Lalaki 

Basaha ang 2 Nephi 10:23. Ipasabut nga ang Dios mihatag kanato sa gahum sa pagpili. 
Samtang ang ubang mga desisyon sa atong mga kinabuhi mahimong himoon sa 
dinalidali, ang uban nagkinahanglan nga hunahunaon una ug planohon aron 
makapaniguro nga sila makahatag sa mahangturon nga sangputanan nga gitinguha. Sa 
mosunod nga pipila ka mga tuig, ang batan-ong mga babaye mohimo og 
mahinungdanon kaayo nga mga desisyon mahitungod sa batan-ong mga lalaki. 

• Unsa ang pipila sa mahinungdanong mga desisyon nga inyong himoon mahitungod 
sa batan-ong mga lalaki? 

Ilista ang ilang mga tubag diha sa pisara. Ang mosunod nga mga sugyot mahimong 
magamit sa pagpadasig sa hilisgutan. 

Makig-date ba ako og dili miyembro? 
Makig-date ba ako og mga lalaki nga motabako o moinum? 
Makig-date ba ako og sige sa usa lamang ka tawo samtang ako tin-edyer pa? 
Unsa nga mga limitasyon sa pagkasuod ang akong himoon sa dili pa maminyo? 
Unsa ang akong mga sumbanan sa pamiste, pinulongan, ug mga linihokan? 
Unsa nga mga kinaiya ang giangkon sa usa ka batan-ong lalaki nga akong i-date? 
Ang ako bang mga panghunahuna magsunod og makanunayon nga sundanan sa hiyas? 
Ako ba mopuyo sa akong kinabuhi subay sa mga sumbanan sa ebanghelyo? 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghisgut ngano nga kining mga desisyon 
mahinungdanon kaayo. 

Ipasabut nga ang mga desisyon nga himoon sa batan-ong mga babaye kabahin sa batan-
ong mga lalaki sa panahon sa ilang nagkahingkod nga mga tuig tingali adunay mas 
dakong epekto sa ilang umaabot nga kalipay ug sa kalipay sa ilang pamilya kay sa mga 
desisyon nga gihimo sa laing higayon sa ilang kinabuhi. 

Ang Ginoo Naghatag og Tambag aron sa Pagtabang sa Batan-ong mga Babaye sa Ilang 
mga Pakigrelasyon 

Panaghisgutan • Sa unsang mga paagi nga ang Ginoo ug ang iyang Simbahan makatabang kaninyo sa 
inyong mga relasyon uban sa batan-ong mga lalaki? 

Ang mosunod nga mga ideya mahimong hisgutan: mga tubag sa tinud-anay nga pag-
ampo; paggiya sa Espiritu Santo; mga tubag gikan sa mga kasulatan; tambag gikan sa 
mga ginikanan; tambag gikan sa mga pangulo sa Simbahan, mga magtutudlo, ug sa 
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uban pa; ug mga panudlo nga nakuha gikan sa mga miting sa sakrament, mga klase sa 
Sunday School ug Young Women, ug mga komperensya. 

Mga Kinutlo Ipasabut nga ang mosunod nga mga kinutlo mga sanglitanan sa mga panudlo nga 
gihatag sa mga pangulo sa Simbahan mahitungod sa mga relasyon sa pagpakig-date. 
Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang mga pahayag. Human mabasa ang matag kinutlo, 
pangutan-a ang batan-ong mga babaye: Unsay inyong gibati mahitungod niini nga 
tambag? Sa unsa kahang paagi nga mahimong panalangin alang kaninyo ang tambag? 
1. "Hinumdumi, batan-ong mga babaye, ang kamahinungdanon sa husto nga pagpakig-

date. . . . Ang atong Langitnong Amahan buot kaninyo nga makig-date sa batan-ong 
mga lalaki kinsa matinud-anon nga mga miyembro sa Simbahan, kinsa takus nga 
modala kaninyo ngadto sa templo ug magpakasal kaninyo subay sa pamaagi sa 
Ginoo. Adunay usa ka bag-o nga espiritu sa Zion kon ang batan-ong mga babaye 
moingon ngadto sa ilang mga hinigugma, 'Kon kamo dili makakuha og rekomen sa 
templo, nan dili namo ilambigit ang among kinabuhi kaninyo, bisan alang sa 
mortalidad!'. . . 

"Akong batan-ong kaigsoonang babaye, kami adunay dakong paglaum kaninyo. 
Daghan ang among gustong mahitabo alang kaninyo. Ayaw paghandom og gamay 
lang kay sa unsay gusto sa Ginoo alang kaninyo" (Ezra Taft Benson, "To the Young 
Women of the Church," Ensign, Nob. 1986, p. 84). 

2. "Pagsugod na sa pagpangandam karon alang sa kaminyoon sa templo. Ang husto nga 
pagpakig-date kabahin niana nga pagpangandam. 
"Sa mga kultura diin ang pagpakig-date gidawat, ayaw pakig-date hangtud 
magpangidaron og disesais anyos. Dili tanang mga tin-edyer kinahanglan o gani kaha 
gusto nga makig-date. . . . 
"Kon kamo magsugod sa pakig-date, buhata kini sa grupo o duha ka parisan. Likayi 
ang pakigpares nga eksklusibo sa usa ka kauban. Siguroha nga ang inyong mga 
ginikanan nakahimamat ug nakaila niadtong inyong ika-date. Moabut ang panahon sa 
pagpili og usa na lang. Mahimo mong modapit usahay sa inyong mga ka-date sa mga 
kalihokan uban sa inyong pamilya. 
"Pagplano og positibo ug makatabang nga mga kalihokan kon kamo mag-uban. 
Pagbuhat og mga butang nga makatabang kaninyo sa pag-ilaila sa matag usa. Pag-
amping sa pag-adto sa mga dapit nga adunay maayo nga palibut, diin kamo dili mag-
atubang sa tintasyon. 
"Tungod kay ang pagpakig-date usa ka pagpangandam alang sa kaminyoon, pakig-
date lamang niadtong kinsa adunay taas nga mga sumbanan, kinsa nagrespeto sa 
inyong mga sumbanan, ug kang kinsang pakig-uban kamo makapadayon sa paghupot 
sa mga sumbanan sa ebanghelyo ni Jesukristo" (Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan, p. 7). 

Kinahanglan Kita Mopadayag sa Pagbati sulod sa mga Limitasyon nga Gipasikad sa 
mga Propeta sa Ginoo 
Ipasabut nga ang mga propeta mihatag usab og madasigong tambag mahitungod sa 
mga pagpadayag sa pagbati diha sa mga relasyon sa pagpakig-date. Aron ang batan-ong 
mga babaye makasunod sa tambag, adunay mga pulong nga kinahanglang sabton. 

• Unsay kalainan tali sa gugma ug kahigal? (Ang gugma dili hakog nga pagpakabana nga 
nagtinguha sa kaayohan sa laing tawo. Ang kahigal mapatuyangon, hakog og tinguha 
alang sa lawasnong paglingawlingaw.) 
Basaha ang mosunod nga kinutlo ni Presidente Spencer W. Kimball: 

"Kon ang usa ka tawo tinud-anay nga nahigugma sa lain, siya andam nga mamatay kay 
sa pagdaut kaniya. Sa panahon sa katagbawan, ang putli nga gugma mawala samtang 
ang kahigal maoy mopuli. Ang inyong pagbati mapulihan sa lawasnon nga 
panginahanglan ug dili mapugngan nga kahinam. . . . 

"Kon ang wala pa maminyo motugyan ngadto sa kahigal nga haylo sa pakighilawas ug 
pagpasagad, sila mitugot nga dominaron sa lawas ug migapos sa espiritu. Kini 
imposibling matawag nga gugma" (Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle 
[Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1972], p. 154). 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kinutlo 
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Mga sumbanan sa Ipasabut nga kon ang batan-ong mga babaye buot nga ang ilang mga relasyon sa 
mga propeta pagpakig-date malipayon ug mahiyason, kinahanglan gyud silang maghupot sa ilang 

mga pagpahayag sa pagbati pinasikad sa mga limitasyon nga gihatag sa Ginoo pinaagi 
sa iyang mga propeta. Isulti o ipasulti sa batan-ong mga babaye, ang mosunod nga mga 
sumbanan sa pagpahayag sa pagbati sa panahon sa pagpakig-date. 

Paghalok: "Ang halok usa ka ilhanan sa pagbati. Ang halok ilhanan sa gugma, dili 
ilhanan sa kahigal—apan kini mahimo usab. Ayaw gayud tuguti nga ang usa ka halok 
sa inyong panaghigugmaay mahimong kahigal. Ang paghikap ug paghalok sa 
pribadong bahin sa lawas mahigalon; kini dili gugma. . . . Dili ko magsapayan nga 
[kamo] maghalok human sa pipila ka mga pakig-date;. . . apan dili halok sa kahinam, 
apan ang halok sa pagbati og gugma" (Spencer W. Kimball, address to missionaries, 2 
Jan. 1959). 

Mag-uban nga Kamo ra: "Sa pag-interbyu sa mahinulsulong mga batan-on, ingon man sa 
pipila ka mas edaran, ako kasagarang gisultihan nga ang duha makakita sa ilang 
kapildihan diha sa ngitngit, lawom nga kagabhion, hilit nga mga dapit. . . . Ang 
sakyanan mao ang dapit sa kalisdanan" (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness, 
p. 225). 

Paghikap ug Paghalok sa Pribadong bahin sa Lawas: "Lakip sa labing komon sa mga salang 
sekswal nga nahimo sa atong mga batan-on mao ang paghikap ug paghalok sa 
pribadong bahin sa lawas. Dili lang kay kining sayop nga mga relasyon sagad nga 
mosangput sa pakighilawas, pagsabak, ug mga aborsyon—ang tanan mangil-ad nga 
mga sala—apan kini sila malaglagon nga mga dautan" (Spencer W. Kimball, The Miracle 
of Forgiveness, p. 65). 

Panaghisgutan Ipasabut nga kining mga sumbanan gihatag kanato sa usa ka mahigugmaong 
ginamit ang kasulatan Langitnong Amahan. Ang mga pagbati sa romantiko nga gugma giorden sa Dios. Apan 

kita gitambagan sa pagpugong niining mga pagbati ug mga pagpahayag ug dili nga kini 
ang mopugong kanato. 

Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Alma 38:12. 
• Sa unsang paagi nga ang pagpugong sa atong mainit nga mga pagbati makatabang 
kanato nga mapuno sa tinuod nga gugma? 

Ipasabut nga usahay ang kapilian sa pagpugong sa atong mga pagbati ug ang pagsunod 
sa mga sumbanan sa Ginoo dili sayon, apan kining mga kapilian makatabang gayud sa 
atong mahangturon nga kalipay. 

Makahimo Kita og mga Sumbanan Karon 
Panaghisgutan Ginamit ang sa mga kinutlo niining leksyon ug sa lokal nga mga kustombre, tuguti ang 
ginamit ang pisara klase sa paghimo og mga sumbanan nga buot sundon sa batan-ong mga babaye diha sa 

ilang relasyon uban sa batan-ong mga lalaki. Ilista kini diha sa pisara. Hatagi ang matag 
batan-ong babaye og papel ug lapis ug tuguti siya sa paglista niining mga sumbanan 
alang sa iyang pakisayran. 

Ang mga sumbanan mahimong maglakip sa mosunod: 

1. Makig-date lamang ako sa batan-ong mga lalaki kinsa nagtuman sa mga sumbanan sa 
Simbahan. 

2. Motambong lamang ako sa mga kalihokan nga makatakdo sa mga sumbanan sa 
Simbahan. 

3. Akong itagana ang lawasnon nga mga pakigsuod alang sa kaminyoon. 
4. Akong ituboy ang taas nga mga sumbanan sa kaligdong sa akong pamiste, 

pinulongan, ug linihokan. 
5. Maghimo ako og listahan sa personal nga mga hiyas nga naa sa batan-ong mga lalaki 

nga akong i-date. 
6. Mopauli ako gikan sa matag date nga limpyo ug dili maulaw. 
7. Akong hisgutan uban sa akong mga ginikanan ang akong mga kalihokan sa pagpakig-

date. 

Ipasabut nga ang matag batan-ong babaye makahimo og lunsay nga mga relasyon uban 
sa batan-ong mga lalaki kon siya maghimo og husto nga mga desisyon ug magsunod sa 
tambag sa Ginoo. 
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Leksyon 27 

Fanapos 

Ipasabut nga ang mga desisyon sa pagpakig-date nga gihimo sa batan-ong mga babaye 
ug ang mga relasyon nga ilang maugmad uban sa batan-ong mga lalaki dako kaayo og 
epekto sa ilang mga kinabuhi hangtud sa mga kahangturan. Isugyot nga ang mga sakop 
sa klase mobutang sa ilang listahan sa sukaranang mga sumbanan diha sa dapit diin sila 
makadangop niini sa kasagaran. 
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Leksyon 27 Mga Sumbanan sa Kaminyoon 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makahimo og mga sumbanan alang sa iyang 
kaugalingong kaminyoon. 

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 15, Gisangonan nga mga Toro (62233), anaa sa likod sa manwal. 

2. Panghatag og lapis ug papel alang sa matag batan-ong babaye. 

3. Pag-andam og poster nga nag-ingon: "Ang kaminyoon tingali mao ang labing 
mahinungdanon sa tanang mga desisyon ug adunay labing malungtaron nga mga 
sangputanan, tungod kay kini adunay kalabutan dili lamang sa dihadiha nga kalipay, 
maingon man sa mahangturong mga hingpit nga kalipay." (Spencer W. Kimball) 

4. Opsyonal: Pag-andam sa mga ighahatag nga basahon nga gisugyot sa katapusan sa 
leksyon. 

5. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Istorya Ipasabut nga usa ka inila ug respetado kaayo nga negosyante sa makausa gipangutana 
kon unsay nakatabang sa bayntesingko ka tuig nga kalampusan nga natagamtaman niya 
ug sa iyang kauban sa ilang relasyon sa negosyo. "Adunay daghang nakatabang niini," 
siya miingon, "apan kon papilion ko og usa lang, kana mao kay mipili ko og usa ka 
maayo nga kauban. Kini nga desisyon dili lamang bunga sa sulagma o hunahuna, sama 
sa kasagaran sa mga pamasin sa negosyo. Milingkod ko ug mihimo og listahan sa 
gikinahanglang maangkon nga mga kalidad ug mga kinaiya sa akong umaabot nga 
kauban. Kinahanglang masayud ko nga siya adunay samang mga pagtuo, mga 
sumbanan, ug mga tinguha sa negosyo sama kanako. Total, dili man ni temporaryo nga 
pakigrelasyon. Kinahanglan akong mangita og dugaydugay, apan sa dihang nakakita ko 
og usa kinsa nakatakdo niining malisud nga mga sumbanan ug nakig-ambit sa akong 
mga tumong, mihimo mi sa among negosyo. Diha miy malisud ug mauswagong mga 
higayon, apan human niadtong tanan nagpabilin mi nga matinud-anon sa mga 
sumbanan nga among gihimo, nagtinabangay mi sa pagpasaka, ug ang matag usa 
mibuhat sa iyang bahin aron sa pagpadayon sa negosyo." 

Panaghisgutan Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagsugyot og pipila sa mga gikinahanglan nga 
mahimong gihimo niining negosyante sa pagpili og usa ka kauban. 

Ipakita nga kita adunay kahigayunan sa pagpili og kauban alang sa labaw ka 
mahinungdanon nga pakig-uban kaysa pamasin sa negosyo. Pangutan-a ang batan-ong 
mga babaye unsa ang ilang gihunahuna nga imong gipasabut. (Pakig-uban sa 
kaminyoon.) Isulat diha sa pisara: Usa ka mahangturon, malipayon nga pakig-uban sa 
kaminyoon. 

Matarung nga mga Sumbanan Maggiya Kanato sa Pagpili og Kauban sa Kaminyoon 

Presentasyon sa Ipasabut nga sa walay palad, daghang mga tawo ang migahin og mas daghang panahon 
magtutudlo sa pagpili og kauban sa negosyo, sa panimalay, o bisan sa usa ka awto kaysa ilang 

pagpili og kauban sa kaminyoon. Tingali kini tungod kay sayon ang mahigugma ug 
motugot nga ang mga emosyon maoy momando sa atong mga lihok. Kita sa kaulahian 
makamatikod nga ang tawong atong gihigugma wala makaabut sa mga sumbanan nga 

156 



Poster 

Kalihokan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Hulagway ug 
panaghisgutan 
Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 

Presentasyon sa 
magtutudlo ug 
panaghisgutan 

atong gilauman nga kauban sa kaminyoon. Ang dinalidali nga kaminyoon, sama sa 
delikado nga sabutsabut sa negosyo, mahimong motapos sa masakit nga deborsyo o dili 
malipayong kinabuhing minyo. Daghang mga higayon nga kining maong kaguol unta 
malikayan gikan sa sinugdanan kon ang mga sumbanan unta gitakda ug gisunod. 

Ipakita ang poster nga imong giandam. Ipasabut nga si Presidente Spencer W. Kimball 
miingon: "Ang kaminyoon tingali mao ang labing mahinungdanon sa tanang mga 
desisyon ug adunay labing malungtaron nga mga sangputanan, tungod kay kini adunay 
kalabutan dili lamang sa dihadiha nga kalipay, maingon man sa mahangturong mga 
hingpit nga kalipay." (Marriage and Divorce [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 
1976], p. 11). 
Hatagi ang batan-ong mga babaye og mga papel ug lapis. Hangyoa sila sa paghimo og 
listahan sa mga kinaiya nga ilang gihandum nga makit-an sa ilang umaabot nga pares sa 
kaminyoon. Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagtipig sa listahan aron hisgutan 
unya sa leksyon. Pahinumdumi sila nga tungod kay sila makigminyo niadtong ilang ka-
date, kining samang listahan magamit ingon nga giya sa pagpakig-date. 

Ipasabut ngadto sa batan-ong mga babaye nga sila makig-uban sa kahangturan uban sa 
ilang pares sa kaminyoon. Kinahanglan nga mohimo sila og mga sumbanan sa labing 
mahinungdanong natad aron paggiya kanila sa pagpili niini nga tawo. Usa sa maong 
sumbanan makita diha sa mga kasulatan. Hangyoa ang matag batan-ong babaye sa 
pagpangita ug sa pagbasa sa 2 Mga Taga-Corinto 6:14. 

Pangutan-a ang batan-ong mga babaye kon nasayud ba sila sa gipasabut sa 
"managsama nga pagkasangon". Ipakita ang hulagway sa gisangonan nga mga toro. 

Ipasabut nga ang mga hayop sama sa toro ug mga kabayo gigamit sa daghang mga 
dapit sa kalibutan aron sa pagbuhat sa bug-at nga mga trabaho sama sa pagbitad sa mga 
karwahe ug sa pagdaro sa mga umahan. Ang sangon o yugo, nga usa ka sagbayan nga 
kahoy, nagsumpay sa mga hayop diha sa mga liog. Sa wala madugay nadiskobrihan nga 
kon ang mga hayop "managsama ang pagkasangon" o balanse, ang matag usa 
makahimo sa iyang bahin ug magbitad sa iyang bahin sa giguroy. Kon sila "dili 
managsama ang pagkasangon" o dili balanse, dili sila makatrabaho og maayo ingon nga 
usa ka tim. Ang usa ka hayop mag-una o magbitad sa kadaghanan sa gibug-aton sa 
iyang kaugalingon, samtang ang laing usa maulahi ug makaangkon og sakit kaayo nga 
li-og. Kini nga konsepto mahimong magamit sa kaminyoon. Adunay pipila ka mga 
bahin sa kaminyoon diin ang magtiayon kinahanglang managsama ang pagkasangon. 
Usa niini mao ang relihiyosong pagtuo. 

Pangutan-a ang batan-ong mga babaye kon sa unsa nga laing bahin nga ang magtiayon 
kinahanglang managsama ang pagkasangon sa dili pa sila maghunahuna og kaminyoon. 
Ang uban sa ilang mga tubag mahimong maglakip sa mga sumbanan sa moral, 
kalihokan ug pag-alagad sa Simbahan, mga tumong alang sa pamilya ug edukasyon, 
mga tinguha ug kaagi. 
• Unsay mahitabo kon ang magtiayon dili balanse niining bahina? 

Ipakita nga ang matag tawo managlahi og personalidad ug managlahi og mga talento. 
Ang matag usa kinahanglan gayud nga makakat-on sa paghatag ug sa pagdawat uban 
sa ilang mga kapikas, ug ang mga kapikas sa kaminyoon mahimong makasuporta sa 
ilang mga kalainan. Hinoon, adunay mga bahin nga ang pag-uyon-uyon dili maayo nga 
solusyon. Unsa ang labing mahinungdanon mao nga ang magtiayon managsama ang 
pagkasangon sa mahangturon nga mga tinguha ug nagpadulong sa samang padulngan. 
Matag kapikas kinahanglang mobira sa iyang kaugalingong kabug-at diha sa 
pakigrelasyon sa kaminyoon. 

Usa ka batan-ong babaye adunay ingon nga iyang labing mahinungdanon nga 
sumbanan ang pangutana, "Unsay gibati sa batan-ong lalaki mahitungod sa Ginoo?" 

• Sa unsang paagi nga ang tubag niining pangutana mahimong giya sa pagpili og 
kapikas sa kaminyoon? 
Ipasabut nga ang laing batan-ong babaye nagtinguha nga ang umaabut nga bana dili 
dali masuko sama sa mga sakop sa iyang pamilya samtang siya nagtubo. Lain pang 
batan-ong babaye nakamatikod nga ang iyang pamilya nakaalagad og makadaghan sa 
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Simbahan ug nakadawat og daghang mga panalangin tungod niini. Siya mitakda og 
sumbanan nga ang iyang umaabut nga bana andam nga mohatag sa samang matang sa 
pag-alagad ug magdasig sa iyang pamilya sa pagbuhat sa ingon. Lain pang batan-ong 
babaye kinahanglan nga magtimbangtimbang kon siya ba mahimong masuportahong 
asawa sa usa ka batan-ong lalaki kinsa naglaraw og bokasyon sa paugnat sa kusog. 
Kinahanglan nga siya mohukom kon kini ba nga kabuhian makatugot kaniya ug sa 
iyang bana sa pagtagbaw sa mga sumbanan sa kinabuhing pamilya nga iyang gitakda 
alang sa iyang kaminyoon. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpaambit ngadto sa klase sa pipila sa mga 
sumbanan nga ilang gipangita alang sa kapikas sa kaminyoon. 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 

Istorya 

Panaghisgutan 

Kinahanglan Gayud nga Kita Magpabiling Matinud-anon sa Matarung nga 
Sumbanan 

Ipasabut nga ang batan-ong mga babaye kinahanglan nga motimbangtimbang sa ilang 
kaugalingong mga kinabuhi ug magsiguro nga sila magsunod ngadto sa mga sumbanan 
nga ilang gidahum sa ilang umaabut nga kapikas. 

Si Elder David B. Haight misaysay og usa ka istorya sa usa ka batan-ong babaye kinsa 
mitakda sa mga sumbanan nga makigminyo sa usa ka batan-ong lalaki kinsa adunay 
taas og moralidad sama kaniya. Siya mihupot niining taas nga sumbanan alang sa iyang 
kaugalingon sa tibuok niyang mga kasinatian sa pagpakig-date. 

"Akong nahinumduman ang pagpamatuod sa usa ka batan-ong babaye diha sa 
komperensya sa stake diin siya misulti kabahin sa iyang mga tuig sa pagpaki-date. Ang 
iyang inahan mitabang kaniya sa pagsabut sa mga mahimong problema. Karon usa na 
ka batan-ong asawa . . . , siya makatan-aw sa iyang bana nga nagbarug sa atubangan sa 
Simbahan. . . ug mapagarbuhon kaniya, namalandong niadtong matahum nga 
pagpangulitawo ug relasyon: naminyo sa templo, walay angay itago, walay pagmahay. 
Siya misulti kon giunsa sila pagtintal. Apan ang ilang tumong mao ang templo. 
Nasayud sila sa kalainan tali sa lunsay nga halok ug sa necking. Nasayud sila nga ang 
hiyas mawala sa hinayhinay. Ang ilang mga piano maayo gayud nga gihunahuna, 
naglikay nga magkauban sa nakaparking nga awto sa mingaw nga dalan ug sa pag-
inusara sa lawom nga kagabhion" ("The Uttermost Part of the Earth," sa Speeches of the 
Year• 197S [Provo: Brigham Young University Press, 1979], pp. 16&-69). 

• Unsa nga maayong mga butang ang nahitabo tungod kay kining batan-ong babaye 
misubay sa sumbanan nga iyang gihimo? 

Si Elder Marvin J. Ashton misaysay og istorya sa usa ka batan-ong babaye kinsa mitakda 
og sumbanan sa usa ka kaminyoon sa templo ug napanalanginan tungod kay siya 
misubay sa iyang sumbanan: 

"[Usa] ka sakop karon sa stake presidency miingon kanako, 'Ang akong asawa dakog 
natabang niining among calling karon. Sa dihang nag-date pa mi, dili ko aktibo sa 
Simbahan, nakabaton ko og kaisug usa ka gabii niana sa pagpangutana kaniya kon 
makigminyo ba siya kanako. Niining tanyag wala siya moingon og oo ug wala sab siya 
moingon og dili. Siya miingon, "Asa?" Akong gigahin ang misunod nga pipila ka mga 
bulan sa pagtarung sa akong kaugalingon aron ako siyang madala sa templo. Siya 
nakahimo na sa iyang mga piano, ug dako ang akong paghigugma kaniya aron sa pag-
usab sa akong padulnganan aron parehas sa iya. Kahibalo ko unsay buhaton ug asa ko 
moadto kon ako buot makig-uban kaniya' " ("Yellow Ribbons and Charted Courses," 
New Era, Hulyo 1981, p. 16). 

• Sama sa unsa kaha ang kaminyoon niining batan-ong babaye kon wala pa siya 
nagpabiling matinud-anon sa iyang mga sumbanan? 

Panapos 
Baliki ang poster nga gigamit sa ikaduhang seksyon sa leksyon. Ipasabut pag-ayo ang 
kamahinungdanon sa paghimo og matarung nga mga sumbanan aron ang matag batan-
ong babaye managsama ang nga yugo sa usa ka malipayon, mahangturong relasyon sa 
kaminyoon. 
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Kon nakaandam ka og mga ighahatag nga basahon alang sa batan-ong mga babaye, 
ipanghatag kini. 

Kalihokan Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagdangup sa makausa pa ngadto sa listahan 
nga ilang gihimo sa sinugdanan sa leksyon. Karon nga nakadungog na sila sa leksyon, 
hangyoa sila sa pagtimbangtimbang sa ilang listahan o sa pagdugang niini. Hangyoa 
sila sa paghipos niining mga listahan sa ilang mga journal ug sa pagdangup ngadto 
kanila sa kanunay ingon nga mga giya sa ilang mga relasyon sa pagpakig-date ug sa 
desisyon sa kaminyoon. 

Opsyonal nga 
ighahatag nga 
basahon 
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Leksyon 

27 Ang Pulong sa Dios ingon 
nga usa ka Sumbanan 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makaila kon sa unsang paagi nga ang pulong sa 
Dios mahimong magamit ingon nga sumbanan sa pagsagubang sa kalibutanon nga 
mga pilosopiya. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og hulagway sa Presidente sa Simbahan karon. 

2. Pag-andam og poster nga adunay mga hulagway ug mga ulohan sa balita sa 
peryodiko nga nagpaila sa pipila ka kalibutanong mga pilosopiya ug mga hagit nga 
kinahanglan gayud nga sagubangon sa batan-ong mga babaye sa inyong dapit. Sa 
pikas sa poster, pagbutang og hulagway sa propeta ug usa ka hugpong sa sumbanan 
nga mga kasulatan sa Simbahan. Sa tungatunga niining duha, pagbutang og mga 
hulagway sa batan-ong mga babaye sa imong klase. 

3. Pagtudlo og pipila ka batan-ong mga babaye sa pag-andam og mga taho sa mga 
hilisgutan nga imong gipili gikan sa kapanguhaan nga materyal diha sa katapusan 
niini nga leksyon. Paghatag sa matag batan-ong babaye uban sa kasayuran gikan sa 
kapanguhaan nga materyal sa gitahas nga hilisgutan. Mahimong mohatag ka og 
dugang nga materyal gikan sa mga kasulatan, gikan sa bag-ong mga magasin sa 
Simbahan, ug gikan sa pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya. Hatagi ang matag 
batan-ong babaye og pila ka minutos aron maigo ang imong pasundayag sa leksyon. 

4. Pag-andam og mga pangutana ug materyal nga makapahimo kanimo sa pagminubo 
ug pagtabang sa mga taho sa batan-ong mga babaye. 

5. Opsyonal: Pag-andam og ighahatag nga basahon alang sa matag batan-ong babaye 
(tan-awa ang katapusan sa leksyon). 

6. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

Ang Matag Batan-ong Babaye Nag-atubang og mga Hagit 

Ipakita ang poster nga imong giandam. Ipasabut nga kini nagpakita sa pipila sa 
kalibutanon nga mga pilosopiya ug mga hagit nga gisagubang sa batan-ong mga babaye 
karon. Pahinganli sa batan-ong mga babaye ang kalibutanon nga mga pilosopiya nga 
ilang maila gikan sa poster. Ilista ang ilang mga tubag diha sa pisara. (Tan-awa ang 
posible nga mga tubag diha sa nakompleto nga ilustrasyon sa pisara.) 

• Kinsa ang tagmugna niining mga hagit ug bakak nga mga pilosopiya? (Si Satanas.) 

• Sa unsang paagi kining mga pilosopiya makadaut sa batan-ong mga babaye? 

Ipasabut nga si Satanas nagsuporta sa daghang bakak nga mga pilosopiya nga 
makalingla sa katawhan ug mopahisalaag kanila. Dili ta kinahanglang malingla, bisan 
pa niana. Napanalanginan ta nga nakaangkon og mga kasulatan ug mga panudlo sa 
moderno nga mga propeta aron sa pagbatok sa matag yawan-on nga mga impluwensya 
nga nalista diha sa pisara. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Panaghisgutan 
ginamit ang poster 
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Mga Baruganan sa 
Ebanghelyo ug mga 

Kalibutanong mga Pilosopiya Kamatuoran 

Diborsyo Kaminyoon 
Dili kinahanglan manganak Pagkaginikanan 
Aborsyon Kabalaanon sa kinabuhi 
Imoralidad Hiyas ug kaputli 
Malaw-ay nga mga Mga kasulatan ug maayong 
talan-awon mga basahon 
Pagtabako, pag-inum, druga Pulong sa Kaalam 
Astrolohiya Astronomiya 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Ipadayag 

Mga taho sa sakop 
sa klase 

Mga Sumbanan sa Pagharong sa mga Hagit Makit-an sa mga Kasulatan 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpangita ug sa pagbasa sa 2 Nephi 31:20. 

• Unsa ang gisugyot ni Nephi nga atong buhaton? (Padayon sa unahan uban ang 
pagkamakanunayon kang Kristo, usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo, ug 
paglahutay hangtud sa katapusan.) 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpangita ug sa pagbasa sa 1 Pedro 1:24-25. 

• Unsay gitudlo kanato niining kasulatan mahitungod sa kalainan tali sa mga pilosopiya 
sa mga katawhan ug sa pulong sa Dios? 

Dad-a ang atensyon sa batan-ong mga babaye ngadto sa hulagway sa propeta ug sa 
sumbanan nga mga kasulatan nga gipadayag. Ipakita nga ang batan-ong mga babaye 
makahibalo sa kamatuoran gikan sa Langitnong Amahan ingon nga gitudlo sa mga 
propeta ug ingon nga gilangkub diha sa mga kasulatan. 

Dapita ang gitudlo nang daan nga batan-ong mga babaye sa pagpahayag sa ilang mga 
taho nga gibasi sa kapanguhaan nga materyal diha sa katapusan sa leksyon. Ipasabut 
nga kining mga taho mopakita kon sa unsang paagi nga ang pulong sa Dios mahimong 
magamit ingon nga sumbanan sa pagsagubang sa kalibutanong mga pilosopiya. Sa 
pagkahuman sa matag taho, isulat ang baruganan sa ebanghelyo diha sa pisara atbang 
sa matag kalibutanong pilosopiya nga gipahayag. 

Siguroha nga ang mga kasulatan ug ang mga doktrina tataw. Hatagi og gibug-aton ang 
mga paagi nga ang mga kamatuoran sa ebanghelyo makabuntog sa bakak nga mga ideya 
ni Satanas. Kontrolaha ang panahon sa matag taho aron mahaum ang tagal sa klase. 

Pagbasa sa kasulatan 
o ighahatag nga 
basahon 

Panapos 

Ipasabut nga ang mosunod nga mga kasulatan naghatag og tambag sa pagbuntog sa 
mga impluwensya ni Satanas ug sa pagpuyo sumala sa matuod nga mga baruganan: 

Mga Proverbio 3:5-6 
Alma 37:35, 37 
Moroni 7:16-17 
Doktrina ug mga Pakigsaad 18:18 

Mahimo kining basahon og kusog sa batan-ong mga babaye, o mohatag kanila og mga 
handout nga naglakip sa mga kasulatan aron matun-an sa balay. 

Gisugyot nga mga Kalihokan 

1. Kon ang usa ka batan-ong babaye adunay linain nga hagit sa pagbuntog sa 
kalibutanong pilosopiya, tabangi siya sa pagbasa ug sa pagtuon sa pulong sa Ginoo 
ug sa iyang mga propeta hangtud nga siya mobati nga sigurado ug malinawon. 
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2. Pagkuha og may kasarang nga mamumulong, nga gitugotan sa lokal nga pangulo sa 
pagkapari, sa pagdumala og fireside mahitungod sa usa o labaw pa nga mga 
hilisgutan gikan sa leksyon. Paghatag og panahon alang sa mga pangutana ug 
panaghisgut uban sa batan-ong mga babaye human sa pakigpulong. 

KAPANGUHAAN 
NGA MATERYAL 1. Kaminyoon 

"Gitudloan kita nga ang kaminyoon mahinungdanon aron sa katumanan sa piano sa 
Dios, sa pagsangkap og nauyonan nga kahimutangan alang sa mortal nga 
pagkahimugso, ug sa pag-andam sa mga sakop sa pamilya alang sa kinabuhing dayon. 
'Ang kaminyoon giorden sa Dios alang sa tawo/ ang Ginoo miingon, 'nga ang yuta 
mahimong motubag sa katapusan sa iyang paglalang; ug nga kini mopuno sa sukod sa 
tawo, sumala sa iyang paglalang sa wala pa gihimo ang kalibutan' (D&P 49:15-17). 

"Ang atong konsepto sa kaminyoon giaghat pinaagi sa pinadayag nga kamatuoran, dili 
pinaagi sa kalibutanon nga sosyolohiya. Ang Apostol Pablo mitudlo, 'Ang lalaki dili 
gawas sa babaye, ni ang babaye gawas sa lalaki, diha sa Ginoo' (1 Mga Taga-Corinto 
11:11). Si Presidente Spencer W. Kimball mipahayag, 'Kon wala ang husto ug 
malampuson nga kaminyoon, ang usa dili gayud mahimaya' (.Marriage and Divorce 
[Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1976], p. 24)" (Dallin H. Oaks, sa Conference 
Report, Okt. 1993, p. 100; o Ensign, Nob. 1993, p. 74). 

2. Pagbaton og mga Anak 

"Si Presidente [Spencer W.] Kimball miingon, 'Kini usa ka buhat sa hilabihan ka 
pagkahakog alang sa managtiayon sa pagdumili sa pagbaton og mga anak kon sila 
makahimo sa ingon' (sa Conference Report, Abr. 1979, p. 6; o Ensign, Mayo 1979, p. 6). 
Kon ang mga managtiayon maglangan-langan sa pagpanganak hangtud nga matagbaw 
sila sa ilang materyal nga mga gusto, ang pagpanglabay lang sa panahon nag-ingon nga 
sila nagpakunhod sa ilang potensyal sa pagsalmut sa pagpadayon sa piano sa atong 
Langitnong Amahan alang sa tanan niyang espiritu nga mga anak. Ang matinud-anon 
nga mga Santos sa Ulahing adlaw dili makatugot sa pagsud-ong sa anak ingon nga mga 
sagabal sa gitawag sa kalibutan nga 'pagtagbaw sa kaugalingon.' Ang atong mga 
pakigsaad sa Dios ug ang sukaranang katuyoan sa kinabuhi nabugkos nianang mga 
gagmay nga mga bata kinsa nagkinahanglan sa atong panahon, sa atong gugma, ug sa 
atong mga sakripisyo. 

"Pila ka buok anak ang angayan mabatonan sa managtiayon? Kutob sa ilang 
maamumahan! Tinuod nga ang pag-amuma og mga anak nagpasabut og labaw pa sa 
paghatag kanila og kinabuhi. Ang mga anak kinahanglan gayud nga higugmaon, 
atimanon, tudloan, pakan-on, sininaan, balayan, ug tudloan pag-ayo sa ilang kapasidad 
nga mamahimong maayong mga ginikanan usab" (Dallin H. Oaks, sa Conference 
Report, Okt. 1993, p. 101; o Ensign, Nob. 1993, p. 75). 

"Ang sundanan alang sa kinabuhi sa pamilya, gimugna gikan pa sa wala pa matukod 
ang kalibutan, nagtagana sa mga anak nga matawo ug amumahon sa usa ka amahan ug 
inahan kinsa bana ug asawa, nakasal sumala sa balaod. Ang pagkaginikanan usa ka 
sagrado nga obligasyon ug pribilihiyo, uban sa mga anak nga gidawat ingon nga 
'kabilin sa Ginoo.' (Psalmo 127:3)" (Howard W. Hunter, sa Conference Report, Okt. 1994, 
p. 8; o Ensign, Nob. 1994, p. 9). 
3. Aborsyon 
"Ang aborsyon usa ka nagkadako nga dautan nga atong gisupak. Sa pagkatinuod ang 
makahahadlok nga sala sa giplano nga aborsyon lisud kaayo nga hatagag katarungan. 
Malisud isipon nga ang aborsyon himoon aron sa pagluwas sa dungog ug kaulaw, sa 
pagluwas sa kasamok o kalisud, o sa paglingkawas sa katungdanan. Ngano man nga 
adunay tawo nga monunot sa ingon nga palakaw o mosugot nga mahimong kabahin sa 
bisan unsang paagi pinaagi sa pagbulig sa salapi o sa pagdasig? Kon aduna may linain 
nga mga hitabo nga mahatagan og katarungan, sigurado gayud nga kini panagsa ra 
kaayo. Ato kining ibutang nga nag-una sa listahan sa mga sala diin kita kusog gayud 
nga nagpasidaan sa mga katawhan. 

162 



Leksyon 27 

" 'Ang aborsyon kinahanglan gayud nga isipon nga usa sa labing mangil-ad ug 
makasasala nga mga binuhatan niining panahona, diin kita nagsud-ong sa makalilisang 
nga kamatuoran sa pag-uyon-uyon nga magdala ngadto sa imoral nga panghilawas.' 
(.Priesthood Bulletin, Peb. 1973, p. 9.)" (Spencer W. Kimball, sa Conference Report, Abr. 1974, 
p. 8; o Ensign, Mayo 1974, p. 7). 

4. Diborsyo 

"Ang diborsyo dili sulbad sa kalisdanan, apan usa lamang ka pag-ikyas, ug huyang ra. 
Kami nasayud usab nga ang paghimo sa usa ka seremonya dili magdala og kalipay ug 
usa ka malampuson nga kaminyoon. Ang kalipay dili moabut pinaagi sa pagpindot og 
usa ka buton, sama sa de kuryente nga suga; ang kalipay kahimtang sa hunahuna ug 
naggikan sa sulod. Kini kinahanglan nga angkonon. Kini dili mapalit og salapi; kini dili 
maangkon nga walay bayad" (Spencer W. Kimball, Marriage and Divorce [Dakbayan sa 
Salt Lake: Deseret Book Co., 1976], p. 12). 

5. Hiyas ug Kaputli (tan-awa usab For the Strength of Youth, pp. 14-16) 

"Si Solomon miingon nga ang bili sa usa ka hiyasnon nga babaye 'labaw pa kay sa mga 
rubi' (Proverbio 31:10). Batan-ong mga babaye, bantayi ug panalipdi ang inyong hiyas 
sama sa gibuhat ninyo sa inyong kinabuhi. Buot namo nga magpuyo kamo og limpyo 
nga kinabuhi sa tibuok ninyong kinabuhi. Buot namo nga ang limpyo og moralidad nga 
kinabuhi maoy inyong matang sa kinabuhi. 

"Oo, ang usa mahimong maghinulsol sa kalapasan sa moralidad. Ang milagro sa 
pagpasaylo tinuod, ug ang tinud-anay nga paghinulsol gidawat sa Ginoo. Apan kini dili 
ikahimuot ngadto sa Ginoo ang pagtisok sa usa ka ihalas nga lugas, sa pagsalmot sa 
kalapasan sa panghilawas sa bisan unsang matang, ug unya magdahom nga ang giplano 
nga kumpisal ug dinalidali nga paghinulsol makapahimuot sa Ginoo" (Ezra Taft Benson, 
Ensign, Nob. 1986, p. 83). 

"Samtang naghimo mo sa mga kapilian sa inyong kinabuhi, sabta pag-ayo, akong 
minahal nga mga kaigsoonan, nga ang Dios dili mag-usab-usab, ug ang iyang mga 
pakigsaad ug mga doktrina dili matandog sa kausaban. Kon ang adlaw mabugnaw ug 
ang mga bitoon dili na mosidlak ang balaod sa kaputli sa gihapon magpabilin sa 
kalibutan sa Dios ug sa simbahan sa Ginoo. Ang karaang mga hiyas wala gipatuman sa 
Simbahan tungod kay sila karaan, apan tungod kay pinaagi sa mga kapanahonan sila 
nagpaila nga matarung ug tungod kay ang Dios namulong sa ingon" (Spencer W. 
Kimball, Ensign, Nob. 1978, p. 105). 

6. Malaw-ay nga mga Talan-awon (tan-awa usab sa Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan, pp. 
11-12) 

"Ang mga miyembro sa Simbahan sa bisan asa nga dapit giaghat dili lamang sa 
pagdumili sa mikaylap nga sakit sa malaw-ay nga mga talan-awon, apan ingon nga mga 
lungsuranon nga aktibo ug walay lunga nga nakigsalmot sa pakig-away batok niining 
malimbungon nga kaaway sa katawhan sa tibuok kalibutan. 

"Sa miaging tuig bilyones ka dolyares ang gigasto sa tibuok kalibutan sa mahilas nga 
mga pelikula ug literatura. Kining buling makita na sa mga tindahan sa mga basahon, sa 
baligyaanan og mga magasin, mga sinehan, ug samot pa, sa ubang dagkong mga 
tindahan, mga kan-anan, ug bisan sa mga botika. . . . 

" 'Ang malaw-ay nga mga talan-awon makapaubos sa pakighilawas ug sa pagkatawo. 
Ang pakighilawas hilabihan ka delikado nga bahin sa atong tawhanong mga relasyon. 
Kon kamo moamong-among niana ug mopakubos niini, kamo naghimo niini nga sama 
sa hayop nga buhat ug kini pag-among-among sa atong pagkatawo sa kinatibuk-an. 

" 'Samtang nagkaylap kana, aduna kiniy kinatibuk-ang epekto sa atong populasyon. 
Ang pagkamahilas sukwahi sa sibilisasyon. Kini moatake sa atong sukaranang mga 
pagtuo. Kini usa ka pag-atake sa pamatasan sa pamilya.' (Larry Parrish, U.S. Assistant 
Attorney, in 'War on Pornography,' p. 76.)" (Spencer W. Kimball, sa Conference Report, 
Okt. 1976, pp. 5-6; o Ensign, Nob. 1976, pp. 5-6). 

7. Pulong sa Kaalam (tan-awa usab sa Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan, pp. 12-13) 

"Kabahin sa mga druga, ' . . . ang Simbahan sa kanunay supak sa dili husto ug 
makadaut nga paggamit sa mga druga o sa susama nga mga butang ubos sa mga 
kahimtang nga moresulta sa adiksyon, pagkadaut sa panglawas o panghunahuna o sa 
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pagpaubos sa mga sumbanan sa moralidad/ Kami nagmatuod niining positibo nga 
pahayag" (Spencer W. Kimball, sa Conference Report, Abr. 1974, p. 8; o Ensign, Mayo 
1974, p. 7). 

"Ang kalibutan tingali adunay iyang sumbanan; ang Simbahan adunay usa nga lahi. 
Tingali kini isipon nga normal sa mga katawhan sa kalibutan ang paggamit og tabako; 
ang sumbanan sa Simbahan anaa sa mas taas nga ang-ang diin ang pagpanabako wala 
gibuhat. Ang sumbanan sa kalibutan mahimong magtugot sa mga lalaki ug mga babaye 
sa sosyal nga inum-inum; ang simbahan sa Ginoo nagbayaw sa iyang katawhan sa 
sumbanan sa hingpit nga pagpuasa" (Spencer W. Kimball, "President Kimball Speaks 
Out on Morality," Nezv Era, Nob. 1980, p. 41). 

8. Astrolohiya 

Ang astrolohiya nagpakaaron-ingnon nga mosulti sa mga kapalaran pinaagi sa 
pagtugkad sa impluwensya sa mga bitoon sa mga kinabuhi sa katawhan. Ang karaang 
mga sibilisasyon sa kasagaran nalingla sa mga lit-ag sa mga astrologo. Ang nadan-agan 
nga mga miyembro sa Simbahan naglikay niining mga butanga, tungod kay kini iya 
kang Satanas. 

Ang astronomiya mao ang syensya nga nagtuon sa mga bitoon—ang ilang paglalang ug 
lihok. Ang labing maayong mga astronomo sa kasaysayan mao ang mga propeta sama 
nilang Moises, Abraham, ug Enoch. Nakadawat sila sa ilang kaalam gikan gayud sa 
Ginoo. (Tan-awa sa D&P 88:41-47; Moises 1:27-39; Abraham 3:1-18.) 

"Ang mga bitoon dili makapugong sa inyong mga buhat. . . . Ang Dios mihatag kaninyo 
sa gawasnong kabubut-on, ug Siya dili motugot bisan sa mga bitoon sa pagbalda niini. 
Siya ang tiglalang sa mga bitoon apan Siya wala nagmugna sa katingad-an nga kulto sa 
astrolohiya" (editoryal sa Church News, 14 Okt. 1972, p. 16). 
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Pagpatunhay og Kahimsog sa Panglawas 



Leksyon 27 Maayo nga Pag-atiman sa Panglawas 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makasabut sa kamahinungdanon sa pagpalambo og 
maayong mga pag-atiman sa panglawas. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-andam og papel ug mga lapis alang sa mga sakop sa klase. 

2. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Pagbanabana sa Panghatag og papel ug mga lapis. Tuguti ang batan-ong mga babaye sa paglista sa 
kaugalingon mosunod nga mga butang sulod sa miaging kawhaag upat ka mga oras. 

1. Tanang pagkaon nga nahurot 
2. Mga baso sa tubig ug ubang likido nga nahurot 
3. Mga oras sa pagkatulog 
4. Mga oras nga nagamit sa pisikal nga kalihokan sama sa trabaho, mga dula, sayaw, o 

ehersisyo 

Panaghisgutan Ipangutana ang mosunod nga mga pangutana: 

1. Kini ba kasagarang talaan sa adlaw alang kaninyo? 
2. Nagkaon ba kamo og makahimsog nga mga pagkaon sama sa tibuok grano, mga 

prutas ug mga utanon, mga produkto sa gatas, karne, isda, manok, ug mga itlog? 
3. Moinum ba kamo og unom ngadtos walo ka baso sa likido sa usa ka adlaw? 
4. Naglikay ba kamo sa pagtumar og sobrang medisina nga walay resita? 
5. Aduna ba kamoy igo nga pahuway aron sa pagpalagsik sa inyong mga lawas? 
6. Aduna ba kamoy igo nga pisikal nga pagbansay? 
7. Unsaon ninyo pagpalambo sa inyong kahimsug sa panglawas? 

Ang Ginoo Mihatag og mga Sumbanan alang sa Atong Kahimsug 

Panaghisgutan Ipabasa og kusog sa mga batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 89 ug 
ginamit ang kasulatan Doktrina ug mga Pakigsaad 88:124. 

Samtang ang mga kasulatan gibasa, tuguti ang mga sakop sa klase sa pagsugyot og mga 
sumbanan gikan niining mga kasulatan nga angay ilista ubos sa mga ulohan "Angay 
kamo nga—" ug "Dili kamo angay nga—." Hisguti kining mga sumbanan gikan sa 
Ginoo aron sa pagsiguro nga ang mga batan-ong mga babaye makasabut sa 
kamahinungdanon sa iyang tambag. 
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Angay kamong— Dili mo angay nga— 

Mokaon og mga prutas Moirtum og alkohol 
ug mga utanon Motabako 

Mokaon og mga lugas Moinum sa mainit nga 
Mogamit og karne sa mga ilimnom 

dinaginot nga paagi Magtinapulan 
Husto og katulog Matulog og sobra sa 
Mopahulay sa higdaan gikinahanglan 

og sayo 
Mobangon og sayo 

Mga kinutlo Basaha ug hisguti ang mosunod nga mga pamahayag gikan sa mga pangulo sa 
Simbahan mahitungod sa mga sumbanan sa Ginoo alang sa maayong panglawas. 

"Ang Pulong sa Kaalam, seksyon 89 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, nagpabilin sa 
gikasabutan ug mga kondisyon sama sa makita niana nga seksyon. Walay opisyal nga 
paghubad nianang Pulong sa Kaalam gawas niadtong gihatag sa mga Kaigsoonan sa 
unang mga adlaw sa Simbahan sa dihang kini gideklarar nga ang 'mairiit nga mga 
ilimnom' nagpasabut sa tsa ug kape. 

"Kalabut sa mga cola nga mga ilimnon, ang Simbahan wala mihatag og opisyal nga 
baruganan niining butanga, apan ang mga pangulo sa Simbahan mitambag, ug kami 
karon sa piho mitambag, batok sa pag-inom sa bisan unsa nga ilimnon nga adunay 
makadaut nga makapaanad nga mga druga ubos sa mga sirkumstansya nga mosangput 
sa pagkaanad. Ang bisan unsa nga ilimnon nga adunay mga sagol nga makadaut sa 
lawas kinahanglang likayan" ("Policies and Procedures," New Era, Mayo 1972, p. 50). 

"Ang kahimtang sa pisikal nga lawas makaapekto sa espiritu. Mao nga ang Ginoo 
mihatag kanato sa Pulong sa Kaalam. Siya usab miingon nga kita angay nga matulog og 
sayo ug mobangon og sayo (tan-awa sa D&P 88:124), nga kita dili modagan labaw sa 
atong kusog (tan-awa sa D&P 10:4), ug nga kita angay nga mogamit og igo nga 
pagpugong sa tanang butang. Sa kinatibuk-an, kon mas daghang pagkaon ang atong 
kan-on sa iyang natural nga kahimtang ug mas minos ang iyang paghashas nga walay 
mga dugang nga pagpalami, mas makapahimsug kini kanato. Ang pagkaon makaapekto 
sa hunahuna, ug ang mga kakulangan sa piho nga mga elemento sa lawas 
makapausbaw og kaluya sa panghunahuna. Ang kanunay nga maayong pagpatan-aw sa 
lawas usa ka panagang ug mahimong makakaplag sa mga problema nga mahimong 
mahatagan og sulbad. Ang pagpahuway ug pagbansay sa lawas mahinungdanon, ug 
ang paglakawlakaw sa preskong hangin makapahayahay sa espiritu. Ang maayong mga 
kalingawan kabahin sa atong relihiyon, ug ang pagbag-o sa lakang mahinungdanon, ug 
bisan gani ang paghanduraw niini makabayaw sa espiritu" (Ezra Taft Benson, sa 
Conference Report, Okt. 1974, pp. 91-92; o Ensign, Nob. 1974, p. 66). 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang Ginoo mihatag og piho nga mga sumbanan alang sa pag-amping sa 
magtutudlo atong pisikal nga mga lawas. Ang maayong panglawas ug kabaskog nag-agad og dako 

sa atong kinaiya mahitungod niining mga sumbanan ug ang mga pag-atiman sa 
kahimsug sa panglawas sugod sa sinugdanan sa kinabuhi. Makadawat kita og mga 
panalangin kon kita motuman niining mga balaod. 

• Unsa ang pipila sa mga panalangin nga gisaad niadtong kinsa motuman sa mga 
balaod sa Ginoo? (tan-awa sa D&P 89:3,18-21). 

Mga Panalangin sa Maayong Pag-atiman sa Panglawas Molungtad ngadto sa Wala pa 
Natawo nga mga Kaliwatan 

Panaghisgutan Ipasabut nga ang pag-amping sa batan-ong mga babaye sa ilang mga lawas karon 
makaapekto sa ilang kalampusan ug kalipay sa kinabuhi ug sa ilang umaabot nga mga 
papel ingon nga mga asawa ug mga inahan ug kababayen-an niining kapaigoan. 

Hisguti ang mosunod nga mga pangutana uban sa batan-ong mga babaye. 
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• Ngano nga ang mahimsug nga lawas mahinungdanon ngadto sa batan-ong mga 
babaye? 

• Unsa ka mahinungdanon kaninyo ang inyong panglawas karon? 

• Unsa unya ka mahinungdanon ang inyong panglawas alang kaninyo ingon nga 
umaabut nga asawa ug inahan? 

• Sa unsang paagi nga ang inyong gibuhat sa inyong pisikal nga lawas karon 
makaapekto sa inyong wala pa matawo nga mga anak? 

Eksamen Pabutangi og numero sa batan-ong mga babaye ang ilang mga papel 1 hangtud 7. 
Pasulati nila og tinuod o sayop ang matag usa sa mga pamahayag. Korhii ang eksamen. 

Tinuod-Sayop nga Eksamen 

1. Ang malnutrisyon sa inahan mahimong mosangput sa seryoso nga mga suliran sa 
iyang wala pa matawo nga anak maingon man ngadto kaniya. (Tinuod) 

2. Ang mga kakulangan sa panghunahuna ug sa panglawas sa wala pa matawo nga bata 
mahimong sangputanan kon ang inahan kanunay nga naggamit og alkohol. (Tinuod) 

3. Ang mga druga sama sa heroin, cocaine, ug morpina dili maka-adik sa wala pa 
matawo nga bata. (Sayop) 

4. Ang ubang sakit sa pakighilawas mahimong hinungdan sa pagkabuta sa wala pa 
matawo nga bata o mahimong madala sa bata sa iyang pagkahimugso. (Tinuod) 

5. Ang mga inahan kinsa nagsigarilyo samtang nagmabdos adunay mas taas nga 
porsyento nga makuhaan ug premature nga mga pagpanganak. Ang ilang mga anak 
usab adunay mas ubos nga timbang inig ka tawo. (Tinuod) 

6. Kausaban sa chromosome mahimong mahitabo ngadto sa wala pa matawo nga bata 
ingon nga sangputanan sa usa ka babaye nga naggamit sa druga nga LSD. (Tinuod) 

7. Ang bulimia ug anorexia sa tin-edyer nga babaye makahimo kaniya nga dili na 
makaanak sa umaabot. (Tinuod) 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang batan-ong mga babaye kinsa nag-amping sa ilang mga lawas sa 
magtutudlo kasagaran makaangkon og mahimsug nga mga anak ug makapahimulos og maayong 

panglawas sa tibuok nilang kinabuhi. 

Panapos 
Kasulatan ug Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang 1 Mga Taga-Corinto 3:16-17. Hatag sa imong 
pagpamatuod pagpamatuod mahitungod sa dakong bili sa atong mga lawas ug sa kamahinungdanon 

sa pagpahimsug niini. 
Basaha ang mosunod nga pamahayag: 

"Kon kamo motuman sa Pulong sa Kaalam . . . ug sa ubang mga pag-atiman sa 
maayong panglawas, magpabilin kamo nga gawasnon ug adunay pagdumala sa inyong 
kinabuhi. Makaangkon kamo sa mga panalangin sa usa ka walay mansa nga lawas, 
maabtik nga hunahuna, ug sa abilidad sa pagdawat og panabang ug suporta gikan sa 
inyong Langitnong Amahan pinaagi sa Espiritu Santo" (Alangsa Kalig-on sa Kabatan-onan, 
p. 13). 

Paggamit sa Leksyon 
Dasiga ang batan-ong mga babaye sa pagpili og kinaiya sa kahimsug nga gusto nilang 
ipalambo ug magtinguha sa pagsugod sa pagbaton sa gikinahanglan nga panahon sa 
pagbuhat niini. Pagpili og usa alang sa imong kaugalingon. Sultihi ang batan-ong mga 
babaye unsa ang imong buot buhaton. Pangumustaa ang matag usa sa matag karon ug 
unya aron sa pagdasig. 

Mga proyekto sa klase sama sa mga programa sa pag-ehersisyo, pagbisikleta, o jogging 
makatabang sa batan-ong mga babaye sa pagpadayon sa ilang mga tinguha. 
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Pagpalambo sa Sosyal ug Emosyonal nga Paagi 



Leksyon 27 Pag-ila sa Atong Kaugalingong Bili 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makasabut sa iyang bili ingon nga anak sa Dios. 

PAGPANGANDAM Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Isip mga Anak sa Dios, Kitang Tanan Mahinungdanon 

Istorya Ang mosunod nga istorya gisaysay ni Elder Marvin J. Ashton: 

"Pipila ka mga semana ang milabay sa adlaw nga kining dapita nakasinati sa 
pinakakusog nga unos sa snow, ug kana nagpasabut nga lakbit lamang tungod kay kami 
nakasinati og daghang dautan nga panahon niining miaging tingtugnaw, usa ka 
ambungan nga batan-ong sundalo ug ang iyang maanyag nga pangasaw-onon 
nakasinati og hilabihan kalisud sa pag-adto sa Templo sa Salt Lake alang sa ilang 
gitakda nga kasal. Ang babaye naggikan sa usa ka dapit sa Walog sa Salt Lake ug ang 
lalaki maggagikan sa laing silingang lungsod. Kusog nga snow ug hangin mibabag sa 
dagkong mga kalsada sa panahon sa kagabhion ug sayo sa kabuntagon. Human sa 
daghang mga oras sa mahinamon nga paghulat, pipila kanamo ang nakatabang kanila 
pag-adto sa templo ug paghingpit sa ilang piano sa kaminyoon sa wala pa matapos ang 
adlaw. 

"Mapasalamaton kaayo sila, ang ilang mga pamilya, ug mga higala tungod sa panabang 
ug pagpakabana sa ilang pagtuman niining labing mahinungdanon nga atubangunon. 
Ang akong higala—amo siyang gitawag og Bill—mipadayag sa iyang dakong 
pasalamat, 'Daghan kaayong salamat kaninyo tungod sa tanan ninyong gibuhat sa 
paghimo sa among kasal nga posible. Dili ko makasabut ngano nga inyong gibuhat 
kining tanang kahasol aron sa pagtabang kanako. Sa tinud-anay, ako dili 
mahinungdanon nga tawo.' 

"Sigurado ko nga si Bill nagpasabut sa iyang komentaryo ingon nga usa ka labing 
matinud-anon nga komplimento, apan ako mitubag niini sa kalig-on, apan nanghinaut 
ko nga mabination, pinaagi sa, 'Bill, wala pa gayud ko sukad nakatabang og "dili 
mahinungdanon nga tawo" sa akong kinabuhi. Sa gingharian sa atong Langitnong 
Amahan, walay tawo nga "mahinungdanon"'" (sa Conference Report, Abr. 1973, p. 20; o 
Ensign, Hulyo 1973, p. 24). 

• Ngano nga nakaingon si Elder Ashton nga "sa gingharian sa atong Langitnong 
Amahan, walay tawo nga 'dili mahinungdanon' "? 

• Ngano nga ang usa ka tawo mobati nga dili mahinungdanon? 

• Kinsa kamo sa gingharian sa Dios? 

Ipasabut nga isip mga anak sa Dios kitang tanan mahinungdanon. Si Elder Ashton, sa 
pagpadayon sa iyang pakigpulong, miingon nga ang atong Langitnong Amahan dili 
malipay kon kita motawag sa atong kaugalingon nga "dili mahinungdanon nga tawo." 
Isip mga anak sa Dios, kita "mahinungdanon." 

Ipapakli sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10 aron makat-on 
og usa ka mahinungdanan nga baruganan sa ebanghelyo. 

• Ngano nga ang matag tawo mahinungdanon kaayo ngadto sa atong Langitnong 
Amahan ug sa iyang Anak, nga si Jesukristo? 

Panaghisgutan 

Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 
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Siguroa nga ang batan-ong mga babaye makasabut nga ang matag tawo anak sa Dios, 
ug siya nahigugma sa matag usa kanato labaw pa kay sa atong masabtan. Si Jesukristo 
naghatag og bili sa matag usa kanato og igo aron sa pagsakripisyo sa iyang kinabuhi 
alang kanato ug miantus sa pag-ula sa atong mga sala. 

Matag Usa Kanato Adunay Potensyal Alang sa Kabantog 
Kinutlo Ipasabut nga daghang mga katawhan mobati nga sila ordinaryo lang kaayo nga sila dili 

makahimo og mahinungdanon nga kontribusyon niini nga kinabuhi. Apan ang Ginoo 
mipadala sa matag tawo dinhi sa yuta uban sa usa ka mahinungdanon nga misyon nga 
pagabuhaton. Si Bishop H. Burke Peterson miingon: 

"Usa sa labing dako nga hagit mao ang pagbuntog sa pagbati nga kita dili 
mahinungdanon, nga kita dili espesyal ug talagsaon. Makahunahuna ba kamo sa 
makadali nga ang Langitnong Amahan aksidente nga mipadala sa usa sa Iyang mga 
anak dinhi sa yuta, nga walay posibilidad sa usa ka mahinungdanon nga tahas nga 
buhatonon?... 

"Akong pinalanggang mga higala, kamo halangdon nga henerasyon. Kamo gitagana sa 
pag-anhi sa yuta niining panahona alang sa espesyal nga katuyoan. Dili pipila lang 
kaninyo, apan kamong tanan. Adunay mga butang alang sa matag usa kaninyo nga 
ipabuhat nga walay laing makabuhat sama ka maayo kaninyo. Kon kamo dill mag-andam 
sa pagbuhat niini, kini dili mabuhat. Ang inyong misyon talagsaon ug lahi alang kaninyo. 
Palihug ayaw papulihi sa uban ang inyong dapit. Siya dili makahimo ingon ka maayo kay 
kanimo. Kon kamo motugot Kaniya, ako magpamatuod nga ang atong Amahan sa Langit 
molakaw uban kaninyo sa tibuok panaw sa kinabuhi ug magdasig kaninyo aron masayud 
sa inyong espesyal nga katuyoan dinhi" ("Your Life Has a Purpose," New Era, Mayo 1979, 
pp. 4"5). 

Istorya Aron sa pagtabang sa batan-ong mga babaye nga makasabut nga ang ingon og 
ordinaryo nga tawo makahimo og dagkong mga butang, isaysay ang mosunod nga 
istorya: 
Si George A. Smith usa ka batan-ong lalaki sa diha nga siya nakabig sa Simbahan sa 
wala madugay human matukod ang Simbahan. Niadtong panahona, ang mga Santos sa 
estado sa Missouri gigukod og maayo, ug daghan ang napapahawa sa ilang mga 
panimalay. Niadtong 1834 si Propeta Joseph Smith nangulo sa pundok sa gibanabana 
nga duha ka gatos ka mga kalalakin-an gikan sa Kirtland, Ohio, diin mao ang punoang 
buhatan sa Simbahan, ngadto sa Lalawigan sa Jackson, Missouri. Ang mga kalalakin-an 
gitawag og Zion's Camp, ug sila miabut sa usa ka libo ka milya sa ilang pagmartsa. Ang 
ilang katuyoan mao ang pagpahiuli sa mga miyembro sa Simbahan ngadto sa ilang mga 
kayutaan ug mga panimalay. 

Si George A. Smith ang kinabataan nga sakop sa pundok. Siya dako, bakikaw nga bata 
nga disesais anyos kinsa maora og dili usa ka sundalo. Ang iyang inahan mihimo kaniya 
og usa ka karsonis gikan sa tinabas nga panapton sa higdaanan ug usa ka bakpak gikan 
sa checked nga panapton sa apron. Ang iyang amahan mihatag kaniya og usa ka bag-ong 
parisan sa mga botas ug daan nga pusil. Human sa pipila ka mga adlaw nga pagmartsa, 
ang mga botas ni George nakapasakit og maayo sa iyang mga tiil, ang iyang karsonis 
nagisi, ug ang iyang dagami nga kalo naguba. Siya dili ambongan tan-awon. Apan si 
George nakahimo pagkatulog sa tolda sa Propeta ug nakadungog pag-ayo sa iyang 
tambag ug mga panudlo ngadto sa mga kalalakin-an. Siya nakat-on matag adlaw gikan 
sa ehemplo ug mga panudlo ni Joseph Smith. 

Ang mga kalalakin-an mimartsa og daghang mga milya matag adlaw ug hapit dili 
makatulog sa panahon sa mainit, alimuot nga kagabhion. Ang mga lamok ug mga 
langaw nakahimo sa kinabuhi nga miserable, ug ang pagkaon dili maayo ang kalidad ug 
kulang ra. Si George miingon nga ang tubig sa kasagbutan napuno sa gagmayng 
nagkitikiti nga mga insekto nga iyang nakat-unan pagsala sa iyang mga ngipon samtang 
siya nag-inom. Daghan sa mga kalalakin-an ang kusog nga mireklamo sa bati nga mga 
kahimtang, apan si George mauyonon nga misunod sa tanang mga panudlo sa Propeta. 

171 



Sa dihang ang Kampo sa Zion miabut sa Missouri, ilang nahibaloan nga ang gobernador 
dili mosuporta kanila, sama sa iyang gisaad, sa ilang paninguha sa pagbakwi sa ilang 
mga panimalay ug mga yuta. Ang katuyoan sa dugay, malisud nga martsa maingon og 
pakyas, ug ang mga kalalakin-an nadismaya kaayo. Ang uban gani misupak batok sa 
propeta. 
Ang bili sa pagmartsa, hinoon, sa kaulahian naklaro. Kadtong nagpabilin nga 
maunungon sa Ginoo ug sa iyang propeta pinaagi niining dugay nga pagsulay nakakat-
on og mga kahanas sa pagpangulo ug nakaugmad og kalig-on gikan sa ilang suod nga 
pakig-uban kang Joseph Smith. Kadaghanan sa unang mga pangulo sa Simbahan gipili 
gikan sa matinuoron nga mga kalalakin-an sa Kampo sa Zion. 

Si George A. Smith, ang bakikaw nga disisais anyos nga batang lalaki, gi-orden nga 
Apostol sa wala lay lima ka tuig. Siya sa kaulahian mialagad uban kang Brigham Young 
isip sakop sa Unang Kapangulohan. Ang iyang kasinatian sa Zion's Camp miandam 
kaniya alang sa tibuok kinabuhi nga pagpangulo. Ang iya lamang nga sayop mao ang 
pagpakubos og bili sa iyang potensyal nga kabantog. 

Panaghisgutan • Sa unsang paagi nga kita usahay sama sa batan-ong George A. Smith? 

Ipasabut nga usahay kita dili makakita kon giunsa kita sa pagpanalangin ug sa pag-
andam sa Ginoo. Mahimong kita mobati nga bakikaw ug dili mahinungdanon. Apan 
sama kang George A. Smith, mahimo kitang magpabilin nga matinud-anon ngadto sa 
Ginoo ug sa iyang mga propeta ug mobuhat kutob sa atong mahimo, ug sa umaabut nga 
mga adlaw masayud kita nga ang Ginoo nag-andam kanato sa pag-alagad nga 
maisugon sa iyang gingharian. 

Kitang Tanan Adunay mga Kahuyang Nga Mahimong mga Kalig-on 

Presentasyon sa Ipasabut nga niini nga kinabuhi, kitang tanan adunay mga kahuyang nga makapugong 
magtutudlo kanato sa paghimo og maayo. Apan makahimo kita sa atong pinakamaayo sa pagbuntog 

niining mga kahuyang ug maghimo og mga kalig-on. 

Istorya Isaysay ang mosunod nga istorya ngadto sa klase: 
"Kon kita adunay tinguha sa pagdula og maayo sa dula sa kinabuhi, kon kita magsige 
og sulay ug pagbansay, kinahanglan nga kita molahutay sa katapusan. Kinahanglan nga 
kita determinado sa pagbuntog sa atong mga sayop ug maninguha bisan may 
kakulangan. Niadtong 1960 ang Olympics gihimo didto sa Melbourne, Australia. Didto 
sa entablado sa mga mananaog mibarug ang usa ka matahum, taas, bwagaw og buhok 
nga Amerikana. Siya gihatagan og bulawang medalya. Ang mga kalalakin-an mitihol ug 
miingon, 'Mao nay babaye nga aduna sa tanan.' 

"Mitulo ang mga luha sa iyang mga aping sa dihang iyang gidawat ang medalya. 
Kadaghanan sa mga tawo nagdahom nga siya natandog lamang sa seremonya sa 
kadaugan. Ang butang nga wala mahibaloi sa kadaghanan sa mga nanan-aw mao ang 
iyang istorya sa determinasyon. Sa pangidaron nga singko siya nagka-polyo. Sa dihang 
naayo na ang sakit, dili na siya makagamit sa iyang mga bukton ug mga bitiis. Ang 
iyang mga ginikanan midala kaniya sa usa ka swimming pool diin sila milaum nga ang 
tubig makatabang kaniya sa pagpaisa sa iyang mga bukton samtang siya magkat-on sa 
paggamit niini pag-usab. Sa dihang iyang naisa ang iyang kamot gawas sa tubig pinaagi 
sa iyang kaugalingong kusog, siya misinggit sa hingpit nga kalipay. Dayon ang iyang 
tumong mao ang paglangoy sa gilapdon sa pool, dayon ang gilay-on, dayon pipila ka 
mga gilay-on. Mipadayon siya sa pagsulay hangtud siya nakadaug sa bulawang 
medalya alang sa butterfly stroke diha sa Olympics sa Melbourne, Australia. Kini mao 
ang usa sa labing malisud sa tanang mga strokes. Unsa kaha kon si Shelley Mann 
nawad-an pas kadasig? Unsa kaha kon wala pa siya makat-on [sa paglahutay]?" (Norma 
Ashton, "Be a 'Most Valuable Player,' " Improvement Era, Sept. 1965, p. 787). 

Panaghisgutan • Sa unsang paagi nga kining sakita nakaapekto kang Shelley Mann? 

• Unsang personal nga mga kinaiya ang nakaimpluwensya sa paagi nga iyang gihimo? 

• Unsa ang atong makat-unan sa iyang ehemplo? 
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Leksyon 27 

Panaghisgutan Basaha og dungan ang Ether 12:27. 
ginamit ang kasulatan # N g a n o n g a a n g G i n o o i h a t a g kanato og kahuyang? 

• Kinsa ang motabang sa atong kahuyang nga mahimong kalig-on? 

• Unsa ang atong kinahanglang buhaton aron makadawat sa mga panalangin nga 
gisaad niini nga kasulatan? 

Ipasabut nga kon kita mosalig sa Ginoo ug mobuhat sa tanan natong mahimo, 
makahimo kita sa pagbuntog sa atong mga kahuyang ug mopalambo sa kalig-on nga 
atong gikinahanglan aron aron makaalagad sa Ginoo sa maisugon ug sa maayong paagi. 

Mahimo kang mopakig-ambit sa imong kasinatian sa pagbuntog og usa ka kahuyang ug 
sa pag-ugmad og kalig-on. Ang batan-ong mga babaye tingali adunay mga kasinatian 
nga buot nilang ipakig-ambit. 

Panapos 

Kasulatan Basaha pag-usab ang Doktrina ug mga Pakigsaad 18:10. Paghatag sa imong 
pagpamatuod nga ang matag batan-ong babaye sa imong klase bililhon kaayo alang sa 
Langitnong Amahan ug kang Jesukristo. Ang matag usa kanila adunay potensyal nga 
mahimong maayo nga sulugoon sa Ginoo. 
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Leksyon 27 Paghigugma sa Atong mga 
Kaugalingon ug sa Uban 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makaamgo nga ang tukma nga paghigugma alang sa 
iyang kaugalingon makadugang sa iyang kahanas sa paghigugma sa uban. 

PAGPANGANDAM 1. Pagtudlo og sakop sa klase sa pagsaysay sa istorya ni Enos ingon nga makit-an sa 
Enos 1:1-18. 

2. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsang istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna niining pangutana: Unsa ang 
pipila ka mga kinaiya sa usa ka tawo kinsa mibati og maayo sa iyang kaugalingon? 
Samtang ang batan-ong mga babaye nagsugyot og mga ideya, isulat kini diha sa pisara. 
Ang mga ideya mahimong maglakip sa mosunod: 

Siya malipayon. 
Siya nahigugma sa iyang mga sakop sa pamilya ug mga higala. 
Siya andam nga modawat sa iyang mga sayop. 
Siya nasayud sa mga panginahanglan sa uban. 
Siya sayon matudloan. 
Siya ganahang mopalipay sa uban. 

Ipasabut nga ang usa ka tawo kinsa mibati og maayo sa iyang kaugalingon mas 
malipayon ug mas andam nga moalagad sa uban. 

Kita Kinahanglan nga Mahigugma sa Atong Kaugalingon sa Matarung nga Paagi 

Presentasyon sa Ipasabut nga usahay malisud ang pagdawat sa ideya nga kinahanglan kitang mahigugma 
magtutudlo sa atong kaugalingon. Kita tingali naghunahuna nga kinahanglan ta nga mahigugma sa 

ubang mga katawhan apan dili sa atong kaugalingon. Tingali kita nahibulong unsaon nato 
sa paghigugma sa atong kaugalingon nga dili magmapahitas-on? 

Panaghisgutan Ipasabut nga ang Manluluwas mismo misulti kanato nga kita kinahanglan nga 
ginamit ang kasulatan mahigugma sa atong mga kaugalingon. Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Mateo 

22:36-39. 

• Unsa ang gitudlo kanato niini nga mga bersikulo mahitungod sa paghigugma sa atong 
mga kaugalingon? 

Ipasabut nga kini nga mga bersikulo tataw nga nagtudlo nga kita kinahanglan nga 
mahigugma sa uban, apan sila usab nagtudlo nga kita kinahanglan nga mahigugma sa 
atong mga kaugalingon. Ang Manluluwas miingon nga kita kinahanglan nga 
mahigugma sa uban sama nga kita nahigugma sa atong kaugalingon. Kini nagpasabut 
nga kita kinahanglan nga mahigugma sa atong kaugalingon sama sa atong paghigugma 
sa ubang mga katawhan. 

Pahinumdumi ang batan-ong mga babaye nga kita adunay daghang rason sa 
paghigugma sa atong kaugalingon: kita anak sa Dios, kita adunay daghang talento nga 
ikahalad sa uban, kita adunay kahanas sa pagbuntog sa atong mga kahuyang ug 
mahimong lig-on, ug kita adunay potensyal nga sa umaabut mahimong sama sa Dios. 

• Ngano sa inyong hunahuna nga kini mahinungdanon alang kanato sa paghigugma sa 
atong kaugalingon? Tuguti ang batan-ong mga babaye sa paghisgot niini. 
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Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Kinutlo 

Siguroha nga sila nakasabut sa mosunod nga mga ideya: 
1. Kita mga anak sa Dios, ug kon kita wala mahigugma sa atong kaugalingon, wala kita 

magtahud sa mga butang nga gilalang sa Dios. 

2. Kon kita wala makagusto sa atong mga kaugalingon, kita sa kasagaran masulub-on 
ug nahigawad. Kita dili kaayo makahimo sa pag-alagad sa Ginoo. 

3. Ang tawo nga wala mahigugma sa iyang kaugalingon sa kasagaran dili kaayo 
makahimo sa paghigugma sa uban sa hingpit o makasabut unsaon sa uban 
paghigugma kaniya. 

4. Kon ang usa ka tawo wala makagusto sa iyang kaugalingon, siya usahay mosulay sa 
paghimo sa iyang kaugalingon nga gidawat ug gihigugma pinaagi sa pagpaubos sa 
iyang mga sumbanan aron sa pagpahimuot sa uban. 

Ipasabut nga ang tukma nga gugma alang sa kaugalingon dili pagpahitaas o garbo. Ang 
tawo nga nahigugma sa iyang kaugalingon sa matarung nga paagi nasayud nga siya 
anak sa Dios, nga ang Dios nahigugma kaniya, ug nga siya adunay daghang mga 
talento. Apan siya nasayud nga ang ubang mga tawo anak usab sa Dios ug nga siya 
kinahanglan nga mogamit sa iyang mga talento aron sa pag-alagad kanila. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghingalan og pipila ka mga paagi nga sila 
makapakita nga sila nahigugma sa ilang kaugalingon sa matarung nga paagi. Ilista ang 
ilang mga ideya diha sa pisara ug hisguti ang matag usa. Ang mosunod nga pahayag 
mahimong makatabang sa pag-ila sa pipila ka mga paagi. 

"Kon kamo tinud-anay nga nahigugma sa inyong kaugalingon, makahinumdom kamo 
nga kamo pisikal, sa mental, ug espirituhanon nga pagkatawo. Ang paghigugma sa 
inyong kaugalingon sama sa buot sa Dios diha kaninyo nagpasabut nga maggamit kamo 
og kaalam sa pagpanalipod sa inyong kinabuhi ug sa pagpatunhay sa inyong kahimsug 
aron pagtuman sa inyong misyon sa yuta.... 

"Ang pagkalig-on sa panghunahuna naglakip sa paghinumdom nga ang himaya sa Dios 
kaalam. Sa pagkasayud niini kamo buot nga makanunayong magpalambo sa inyong 
kahibalo ug kaalam ug maglikay sa literatura, mga sine, ug mga pinulongan nga 
makahugaw sa inyong hunahuna. Kita kinsa nahigugma sa atong kaugalingon sa 
hustong paagi sa kinasingkasing mosunod sa mga panudlo sa Ginoo nga kita angay nga 
mopalambo sa hiyas sa atong mga hunahuna nga walay paghunong. 

"Ang pagpabiling limpyo sa moral nga paagi mao ang paghigugma og tarung sa imong 
kaugalingon.... 
"Ang pagpasaylo sa inyong kaugalingon human sa igong paghinulsol sa sala usa ka 
mahinungdanon nga pagsukod sa gugma sa kaugalingon.... 
"Ang pagtandi sa inyong kaugalingon ngadto sa uban mahimong...moresulta sa mga 
pagbati nga pagkaubos o pagka taas.... Dawata ang inyong kaugalingon isip talagsaon 
nga tawo bisan walay pagtandi ngadto sa uban. Ang pagbuhat niini makatabang 
kaninyo sa paghigugma sa inyong kaugalingon sa hustong paagi nga walay 
pagkamapahitas-on" (Clark Swain, "Q & A," Nczv Era, Mar. 1979, p. 38). 

Ipasabut nga ang batan-ong babaye kinsa tinud-anay nga nahigugma sa iyang 
kaugalingon mohimo sa iyang kaugalingon nga himsug, alerto sa panghunahuna, 
limpyo og moralidad, ug maloloy-on sa tanang katawhan. 

Kon Kita Nahigugma sa Atong mga Kaugalingon, Kita Makahigugma sa Uban 

Presentasyon sa Ipasabut nga kon kita nakakat-on na sa paghigugma sa atong kaugalingon, kita mas 
magtutudlo andam sa paghatag og gugma ngadto sa uban. Kon kita naghigugma sa atong 

kaugalingon, kita usab makahigugma sa uban. 

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang batan-ong babaye kinsa nahigugma sa iyang 
kaugalingon mas makahimo sa pag-alagad sa ubang mga tawo? Tuguti ang batan-ong 
mga babaye sa paghisgut niini. 
Mahimo silang mosugyot og mga ideya sama sa mosunod: Kinahanglan gayud nga kita 
mobati nga kita adunay bili ug adunay butang nga ikahatag sa dili pa kita mobati nga 
adunay pagsalig sa pagtabang sa uban; kon kita hingpit nga nagkapuliki sa 
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paghunahuna sa atong kaugalingong suliran, wala kitay panahon o kusog aron sa 
pagtabang sa uban; kon kita nahigugma sa atong mga kaugalingon, kita mas masaligon 
nga ang uban mahigugma kanato ug buot kanato nga motabang kanila. 

Istorya Ipasabut nga sa Basahon ni Mornon atong mabasa ang kabahin ni Enos, ang anak nga 
lalaki ni Jacob nga anak ni Lehi. Si Enos gitudloan sa iyang amahan sa pagbaton og 
hugot nga pagtuo sa Dios, apan hangtud niining higayona sa istorya siya wala pa 
makabuhat sa hingpit sa mga butang nga iyang nakat-unan. 
Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagsaysay sa istorya ni Enos nga makit-an sa 
Enos 1:1—18. Dayon hisguti ang istorya ginamit ang mga pangutana sama sa mosunod: 
• Unsay gihimo ni Enos aron ang iyang mga sala mapasaylo? (Siya adunay hugot nga 
pagtuo kang Kristo, ug siya nag-ampo sa tibuok adlaw ug tibuok gabii.) 

• Giunsa niya pagkasayud nga ang iyang mga sala napasaylo? Nakadungog siya sa 
tingog sa Ginoo nga nagsulti kaniya nga siya gipasaylo na.) 

• Kinsa dayon ang iyang nahunahunaan sa dihang nakadungog siya sa mga pulong sa 
Ginoo? (Ang iyang mga igsoon, ang mga Nephite ug mga Lamanite.) 
• Unsa ang iyang tinguha nga buhaton sa Ginoo alang sa mga Lamanite? (Pagtipig og 
talaan aron kon ang mga katawhan mawad-an sa ilang hugot nga pagtuo ug gilaglag, 
ang ilang mga kaliwatan makahibalo sa kamatuoran.) 

• Ngano sa inyong hunahuna nga siya nabalaka sa iyang mga igsoon human ang Ginoo 
mipasaylo sa iyang mga sala? Tuguti ang batan-ong mga babaye sa paghisgut. 

Ipasabut nga sa dihang siya nasayud nga ang Ginoo nahigugma kaniya ug mipasaylo sa 
iyang mga sala, siya mibati og kalinaw sa iyang kaugalingon ug nahigugma sa iyang 
kaugalingon labaw pa kay sa iyang naangkon. Sa higayon nga siya mibati niining 
gugma ug kalinaw, siya mibati og dakong gugma alang sa iyang isig ka tawo ug buot 
nga ang Ginoo mopanalangin kanila. Basaha ang Enos 1:19 aron sa pagpakita nga 
human niini nga kasinatian, si Enos migahin og daghang panahon ug paningkamot sa 
pagsulay sa pagtudlo ug pagtabang sa iyang mga igsoon. 

Mga kinutlo Ipasabut nga kon kita magpakita sa atong gugma alang sa uban pinaagi sa atong mga 
pulong ug mga lihok, kita mobati og mas maayo sa atong mga kaugalingon. Kon 
magkadugang ang atong gugma sa uban, mas sayon ang paghigugma sa atong 
kaugalingon. 

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: "Mahimo kitang mas mapuslanon nga mga 
indibidwal samtang kita nag-alagad sa uban. Mahimo kitang mas mahinungdanon 
samtang kita nag-alagad sa uban—tinuod, mas sayon ang 'pagpangita' sa atong 
kaugalingon tungod kay adunay daghan pa sa ato nga makit-an!" ("Small Acts of 
Service," Ensign, Dis. 1974, p. 2). 

"Ang tanang tawo atong mga igsoon, gipadala sa yuta aron sa pagbuhat sa ilang 
kaluwasan, matag usa nagsagubang og mga suliran, matag usa nagkinahanglan og 
panabang ug kalooy. Kita nagpatunhay sa piano sa Dios sa higayon nga kita nagtamud 
niini ug nagtabang kanila nga mobati pinaagi sa mga pulong ug mga buhat nga sila 
makahimo sa pagkab-ut, nga sila bililhon, ug nga kitang tanan mga anak sa Dios. Kon 
kita magtuman niiining sugo sa Dios, ang pagmahal mobalik ngari kanato ingon nga usa ka 
gasa gikan niadtong atong gihigugma" (Alice Colton Smith, "Let Every Man Esteem His 
Brother As Himself," Relief Society Magazine, Ago. 1968, p. 625; italiks gidugang). 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian sa pagbati 
og mas maayo sa ilang kaugalingon tungod kay sila mitabang sa laing tawo. Pag-andam 
sa pagpaambit sa imong kasinatian. 

Panapos 

Ipasabut nga ang mensahe nga nakatala sa Mateo 22:36-39 gibalik sa moderno nga 
kasulatan. Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 38:24. Pahinumdumi ang batan-ong 
mga babaye nga sa atong pagkat-on sa paghigugma sa atong mga kaugalingon sa paagi 
nga angay natong buhaton, kita mas makahimo sa pag-alagad sa atong isig ka tawo ug 
kita mobati og mas maayo sa atong kaugalingon. 
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Pagkamasaligan Leksyon 27 

Aron ang matag batan-ong babaye makasabut sa bili sa pagkamasaligan. KATUYOAN 

PAGPANGANDAM 1. Pagdala og relo o orasan. 

2. Pag-andam og mga papel ug mga lapis alang sa mga sakop sa klase. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Praktikal nga 
paghulagway sa 
leksyon 

Pasiuna 

Ipakita ang relo o orasan. 

Ipasabut ngadto sa klase nga ang maayo nga relo o orasan mahinungdanon kaayo kon 
kini mohatag sa tukmang oras. Apan ang relo, bisan unsa pa ka nindot sa pagkaadorno 
sa bulawan o mga mutya, gamay lamang og kagamitan kon dili ikaw makasalig nga kini 
mohatag sa tukma nga oras. 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Mahinungdanon ang Masaligan 

Ipasabut nga ang usa ka klase sa batan-ong mga babaye ug ang ilang magtatambag 
naglaraw og usa ka pagpangalagad nga proyekto aron sa pagtabang sa usa ka tigulang 
nga balo, si Sister Morgan, sa paghinlo sa iyang nataran. Ang batan-ong mga babaye 
mipasalig nga moadto sa panimalay ni Sister Morgan sa alas 9:00 sa Sabado sa buntag 
dala ang mga karas, sarol, usa ka lawn mower, mga gamit sa hardin. Nianang pagka 
Sabado ang magtutudlo ug usa ka batan-ong babaye lang ang miadto sa sa panimalay ni 
Sister Morgan. Bisan pa og sila nagtrabaho og maayo hangtud ala-l:00 sa hapon, sila 
nakahuman og gamay ra sa ilang buot humanon tungod kay duha ra ka tawo ang 
naninguha sa pagtrabaho sa buluhaton sa napulo ka tawo. 

Hisguti unsa kaha ang gibati sa duha kinsa mituman sa ilang mga pakigsabut. 

• Unsay responsibilidad sa ubang sakop sa klase? 

• Unsay imong bation kon ang uban mohimo og saad ug unya dili motuman niini? 

Hisguti unsay gipasabot sa pagkamasaligan. Ilista ang pipila ka mga kinaiya sa usa ka 
kasaligan nga tawo diha sa pisara. (Ang listahan mahimong maglakip sa masaligan, 
matoohan, responsable, kugihan.) 

Samtang ang mosunod nga kinutlo gibasa, sultihi ang batan-ong mga babaye sa 
pagpaminaw sa mga ehemplo sa mga tawo kinsa dili kasaligan. Dayon ipahunahuna 
kanila ang mga tawo sa ilang kinabuhi nga ilang gisaligan. Ang mga ehemplo 
mahimong ilang mga ginikanan, magtutudlo, bishop, drayber sa bus, o mananambal. 

" Adunay usa ka hunahuna gikan ni Confucius nga naghisgot og daghang personal ug 
pang-publiko nga mga problema. 'Ang tawo nga dili kasaligan hilabihan gayud ka 
walay hinungdan,' siya nag-ingon. Diha niini adunay daghan nga kasaypanan sa 
relasyon sa tawo ngadto sa lain—ang pagkadili masaligan, ang kasaligan nga mobuhat 
sa ilang mga bahin, sa pagbuhat sa ilang gisaad nga buhaton nga kinahanglang buhaton. 
Ug busa ang mga kahigawad ug pagkawalay paglaum mahitabo sa adlaw-adlaw. 
Adunay moingon nga duna siyay himoon, ug wala gayud matuman. May nanghulam 
ug miingon nga iyang ilisan o ibalik, ug wala gayud mabayri o mauli. Adunay usa nga 
mipirma og kontrata ug nakigsabut nga mobuhat og usa ka gikauyunan nga pag-alagad, 

Panaghisgutan 

Pisara 

Kinutlo 
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ug wala gayud mobuhat niini. Ang listahan walay katapusan. Kasagaran adunay dili 
kalikayan nga mga hinungdan, apan usahay dili kasaligan—ug sa ubang mga sitwasyon 
kini mahimong dili lamang makahigawad kon dili makalilisang. Kining tanan tingali 
mahimong ikatandi sa usa ka parakyot nga mobukhad dili sa tanang higayon, o sa mga 
preno sa kotse nga dili kanunay nga kasaligan.... Pananglit kita dili makasalig sa mga 
saad sa Dios. Pananglit ang mga astronaut sa orbit dili makasalig sa mga kalkulo nga 
gihimo sa uban, o dili makasalig nga ang tibuok kalibutan gidumala sa kasaligan nga 
paagi. Pananglit kita dili makasalig sa mga pagtaub, o sa adlaw, o sa mga panahon. 
Kining dili matagna nga panghitabo maoy naghimo sa kinabuhi nga posible, apan ang 
gidaghanon sa pagkamasaligan, pagkamapiyalan, pagkamatinud-anon, makanunayon 
gayud nga kasaligan. 'Ang usa ka tawo kinsa dili kasaligan hilabihan gayud ka walay 
hinungdan'" (Richard L. Evans, "Reliable Once in a While," Ensign, Okt. 1971, p. 9). 

Kasulatan Ipapangita ug ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 82:24. 

• Unsa nga mga panalangin ang nagpaabot alang niadtong kinsa makanunayon? 

Presentasyon sa Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna og makadiyot sa higayon sa 
magtutudlo dihang wala sila magtagad sa usa ka butang nga ilang gisaad nga buhaton. Hangyoa sila 

sa pagsulti sa ilang gibati. 
• Unsa ang ubang bahin sa inyong kinabuhi diin kamo gikinahanglan nga masaligan? 
Ang panaghisgot mahimong maglakip sa indibidwal nga mga responsibilidad sa 
panimalay, tulunghaan, simbahan, ug sa trabaho. 

Kasulatan Ipapangita ug ipabasa sa klase ang 1 Nephi 3:7. Hisguti kon sa unsang paagi nga ang 
kinaiya ni Nephi nakatabang kaniya nga mamahimong usa ka maayong sulugoon sa Ginoo. 

Ipasabut nga kon kita hatagan og mga kaakuhan, kita angayan gayud nga motugyan sa 
atong kaugalingon ngadto sa tahas sama sa gibuhat ni Nephi sa dihang ang Ginoo 
mitawag kaniya sa pag-alagad. 

Ang Pagkamasaligan Makatabang Kanato Nga Mamahimong Labaw pa nga 
Masaligon sa Kaugalingon ug Malampuson 
Ang mosunod nga istorya nga giasoy ni Presidente N. Eldon Tanner naghulagway sa 
kamahinungdanon sa pagpuyo sa atong relihiyon ug masaligan: 

"Usa ka lalaki kinsa akong gikauban ingon nga usa ka tigdumala sa usa ka dako nga 
kompaniya ug kinsa usa usab ka opisyal sa gobyerno, nag-ingon kanako sa usa ka 
higayon: Kami nanawag og mga aplikante kinsa andam sa pagdawat og usa ka trabaho 
sa gobyerno. Kami adunay daghang aplikante, ug amo kining napaubos ngadto sa 
napulo. Sa dihang kami naghunahuna niadtong napulo, among namatikdan nga usa 
kanila sakop sa inyong simbahan, ug amo dayon siyang gidawat ingon lamang niana.' 

" Ako miingon, 'Ngano man nga inyo siyang gidawat?' 

"Siya miingon, Tungod kay kami nasayud nga siya dili mola-ag inig ka gabii; kami 
nasayud nga kami makasalig kaniya, ug kami nasayud nga siya mobuhat sa buluhaton 
nga ihatag kaniya'" ("Dependability," Ensign, Abr. 1974, p. 4). 
• Sa unsa nga paagi nga ang mga miyembro makaangkon niana nga reputasyon? 

• Unsa ang inyong bation kon kamo makadungog kabahin sa ingon niana ka matinud-
anon nga mga tawo? 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna kabahin sa kaugalingon nga mga 
kinabuhi samtang sila naminaw sa mga pangutana sa mosunod nga mga kinutlo: 
"Sa matag adlaw kita kinahanglan gayud nga mohunong ug mangutana sa atong 
kaugalingon: Ako kasaligan ba? Ako Hg-on ba gayud ug desidido nga mahimong usa ka 
matang sa tawo nga masaligan sa tanan? Kita adunay mga ehemplo nga naglibot kanato 
kabahin sa mga tawo nga may kahigayunan sa pagbuhat og maayo ug adunay mga 
higayon sa maayo nga mga kabuhian, ug makatampo gayud ngadto sa kalibutan, apan 
napakyas tungod kay wala pa sila makahukom ug walay igo nga kalig-on aron 
pagbutang sa ilang mga kaugalingon ibabaw sa pagsaway ug pagpakigbatok sa mga 
pagtintal nga anaa sa ilang atubangan" (N. Eldon Tanner, "Dependability," p. 4). 

178 

Istorya nga 
panaghisgutan 

Kinutlo 



Presentasyon sa Ipasabut nga kon kita kasaligan kita labaw nga magmalampuson sa tanan nga atong 
magtutudlo pagabuhaton, lakip na ang pagkamiyembo sa Simbahan. Kon kita magtuman sa atong 

mga kaakohan, kita mobati og maayo sa atong kaugalingon. Kita dili kinahanglan nga 
mohimo og mga pasumangil tungod sa atong pamatasan o magtago gikan sa mga 
ginikanan, mga tigkobra sa balayronon, mga tigdumala sa tulunghaan, sa bishop, o 
bisan kinsa diin kita adunay tulubagon. Kita mobati og pagsalig sulod sa atong 
kaugalingon ug magbaton og patahud ug pagsalig sa uban. 

Istorya Ipaasoy sa usa ka batan-ong babaye ang mosunod nga istorya: 

"Si Cindy mitan-aw sa orasan diha ibabaw sa pultahan. . . .Ang oras daling milabay nga 
siya dili makatuo nga hapit na diayng ala-una. . . . 
" 'Magdula pa ta og usa pa ka [tennis],'si Donna midapit. "Kadtong katapusang dula 
usa ka sulagma. Ikaw dali ra nga modaug niining higayuna.' 

" 'Dili ko pwede,' si Cindy mitubag" "Duna lang koy igong panahon aron sa pagdagan 
pauli ug maligo sa dili pa ko moadto sa ospital aron sa pagtabang ni Mrs. Holt uban sa 
istorya ug pamoo nga mga kalihokan.' 

" 'Da, binuang!' si Donna mitamay, nga nangyam-id. "Dili ingon ana ang pagpahimulos 
sa ting-init! Duha ka mga hapon sa matag semana uban sa mga masakiton nga mga 
bata.' 
" 'Kadto nga mga bata kinahanglan nga magpundo og dugay nga panahon sa ospital. 
Sila bation gayud og tumang kamingaw, ug ako nakasaad/ si Cindy misugod. 

" 'Sige, pero kausa na lang ako nagtuo nga mahimo pa ikaw nga modula og lain nga 
dula,'si Donna namugos. 'Dili man tingali ka ingon niana ka gikinahanglan. Ikaw mismo 
nag-ingon nga ikaw wala kaayoy buluhaton.' 

"Si Cindy naghunahuna niini sa makapila nga higayon. Ang bugtong nga iya lamang 
gibuhat mao ang pagtunol sa papel ug krayola o mga gunting o bisan unsa nga mga 
kagamitan nga gikinahanglan. Ug siya mitabang usab sa mga bata sa ilang mga 
wheelchairs ug crutches. . . . 
" ' Dali na, Cindy, ug serbe na/ si Donna miingon sa walay pagpailub. 

"Si Cindy mipaligid sa bola diha sa iyang racket sa pipila ka higayon, apan milingolingo 
sa iyang ulo. 'Donna, dili ako makahimo. Ako nakasaad gayud, ug dili kini 
makiangayon!' 

"Si Cindy nagdalidali sa pagkaligo ug nangandam sa pag-adto sa ospital. Siya nahadlok 
nga siya maulahi, busa siya nagdagan sa hapit tibuok walo ka mga eskina gikan sa 
iyang panimalay ngadto sa ospital. 

"Ang iyang mga bitiis nagsakit samtang siya nagdali pagsaka sa hagdanan sa ospital ug 
lahos sa taas nga koridor padulong sa lawak diin ang mga bata naghulat. Sa dihang siya 
miabli sa pultahan, si Cindy mihunong sa makadiyot aron sa pag-apas sa iyang 
ginhawa. 
" 'Si Mrs. Holt wala pa makasugod sa mga istorya/ siya miingon sa iyang kaugalingon. 
"Busa tingali ako dili pa ulahi sama sa gituohan.' 

" 'Ania si Cindy!' si Dennis mitawag sa dihang iya kining nakit-an. Si Dennis gisemento 
gikan sa iyang bat-ang paubos, apan siya dili buot nga maghunahuna nga dili 
makapaminaw sa mga istorya. 

"Ang uban milingi usab. 'Cindy! Cindy!' sila mitawag. Daw kini hapit masusama sa usa 
ka koro. 
"Si Mrs. Holt mipahiyom, apan si Cindy nakakita nga adunay diperensya sa ubanon og 
buhok nga babaye kinsa kalagmitan nagkatawa uban sa mga bata. 

" ' Dili ba maayo ang imong gibati? si Cindy nangutana sa hinay. 

"Si Mrs. Holt milingulingo sa iyang ulo. 'Ako nagpanglipong og gamay tibuok adlaw. 
Wala ako masayud kon ako makahulat ba hangtud ikaw moabut. Apan karon nga ania 
ka na, nasayud ko nga ang tanan magmaayo na.' 
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"Si Cindy mibati sa iyang nawong nga nanginit, mihinumdum kon giunsa siya pagtintal 
sa dihang si Donna naghulhog kaniya sa pagpabilin ug pagdula og usa pa ka dula sa 
tennis. 

"Ako dili buot nga mobiya kanimo, Cindy,' si Mrs. Holt nanghupaw. Apan ang mga bata 
nagmahal kaayo kanimo nga ako mahimo nang mupauli ug dili ra mabalaka. Maayong 
masayran nga ako makasalig kanimo. Tungod kay ikaw mag-inusara karon, tingali ikaw 
mahimong magbasa og pipila ka mga istorya.'. . . 

"Si Cindy wala pa makasulay sa pagbasa og mga istorya kaniadto. Sa sinugdan ang 
iyang tingog nagkurog paminawon og gamay alang kaniya, apan sa hinayhinay ang 
iyang pagsalig midako. 

" 'Ikaw maayong mobasa,' si Dennis mipahibalo. 'Maayo sama ni bisan kinsa!' 

" Si Cindy mikatawa ug mipikpik sa gamay nga bukton sa batang lalaki. "Kana tungod 
kay kamong tanan akong mga higala.' 

"Kadtong hapona dali rang milabay—hapit hilabihan ka dali. 
" 'Mobalik ka, di ba?' si Dennis nangutana sa dihang si Cindy mobiya. 'Ikaw nag-ingon 
nga kita managhigala, siya midugang nga malaumon. 

"Si Cindy mibalik ug migakos kaniya. 'Kita managhigala. Ug ako mobalik—mosaad ko.' 

Sa dihang si Cindy mibiya sa ospital, siya nasayud nga siya motuman sa iyang saad—sa 
kanunay hangtud siya gikinahanglan" (Lucy Parr, "Nothing Important," Friend, Hunyo 
1973, pp. 43-45). 

Panaghisgutan • Unsa sa inyong hunahuna ang gibati ni Cindy kabahin sa iyang kaugalingon? 

• Kinsa unta ang masakitan kon si Cindy napakyas sa pagtuman sa iyang pakigsabut? 

Panapos 
Kinutlo "Kita kinahanglan gayud nga dili lamang kasaligan usahay, apan kanunay nga kasaligan. 

Kita angayan nga magmatinuoron sa mga gagmay nga mga butang, ingon man sa mga 
dagkong butang. Mahimo ba ako nga kasaligan sa pagtuman sa matag tahas, bisan kini 
alang sa [pagsulti sa Simbahan], home teaching, pagduaw sa masakiton, o tawag isip 
usa ka full-time nga misyonaro o sa stake?" (N. Eldon Tanner, "Dependability," p. 5). 

Presentasyon sa Ipasabut nga kon kita motuman sa mga pakigsabut ug modawat og kaakohan sa 
magtutudlo kinatibuk-an, ang atong mga kinabuhi makabaton og dugang nga kamahinungdanon, 

sama nga ang relo magpakita sa iyang kamahinungdanon kon kini masaligan aron sa 
paghatag sa tukma nga oras. 

Paggamit sa Leksyon 

Pahimoa ang klase og listahan sa ilang mga kaakohan sa umaabot nga mga semana— 
mga butang sama sa panagtigum ug mga obligasyon sa Simbahan, mga buluhaton sa 
panimalay, mga kaakohan sa pamilya, mga tahas sa tulunghaan, ug uban pa. Awhaga 
sila sa paghimo og pakigsabut nga mahimong kasaligan sa pagbuhat niining mga 
butanga. 
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KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye mag-andam sa iyang kaugalingon sa pag-atubang sa 
kausaban. 

PAGPANGANDAM 1. Hulagway 16, Usa ka Ulod nga Nahimong Usa ka Alibangbang. Kini nahimutang sa 
likod sa manwal. Kon mahimo, pagbuhat og usa ka kopya niini nga hulagway alang 
sa matag sakop sa klase. 

2. Hangyoa ang usa ka bisita o sakop sa klase sa pagpaambit og kasinatian uban sa usa 
ka malampuson nga pagpahiangay ngadto sa kausaban. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo ingon sa imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Hulagway 

Pasiuna 

Ipasabut nga ang usa ka alibangbang adunay iyang sinugdanan ingon nga usa ka itlog 
nga mapusa nga mahimong usa ka ulod. Ang ulod mahimong usa ka chrysalis ug 
moabot ngadto sa usa ka higayon sa dihang kini sama sa nagpahuway apan sa tinud-
anay paspas nga nausab. Kini usa ka yugto diin kini hilabihan ka talandugon sa mga 
kapintas sa gawas niini. Sa ulahing bahin niini nga yugto, kon kini mainitan og maayo 
ang iyang mga pako dili mobukad pag-ayo, kon kini mauga kini magkulang sa kusog. 
Apan kon ang tanan maayo ang dagan, ang ulod mahimo unsay angay kanunay niini 
nga mahimo—usa ka alibangbang. 

Ipadayag ang hulagway sa usa ka ulod nga nahimong usa ka alibangbang. Ipasabut nga 
sama sa ulod, kita usab kinahanglang makasinati og kausaban. Ang kausaban—bisan sa 
gawas o sa sulod, bisan lawasnon o espirituhanon makahimo kanato nga labaw nga 
matahum kon kini mahitabo nga nahisubay sa piano sa Ginoo. 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 

Ang Kausaban Usa Ka Kasagaran nga Bahin sa Kinabuhi 

Ipasabut nga ang kinabuhi wala maghunong. Ang matag adlaw nagdala og pipila ka 
matang sa kausaban ngadto sa atong mga kinabuhi. Kini napamulong na nga wala 
gayuy laing susama ka makanunayon kay sa kausaban, tungod kay ang atong kinabuhi 
kanunay nga naglihok ug naglambo. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagngalan og pipila ka mga kausaban nga 
mahimong mahitabo sa personal o pangpamilya nga kinabuhi sa matag-usa. Isulat ang 
ilang mga tubag sa pisara. Sila mahimong maglakip sa mga butang sama sa 
pagkahimugso, kaminyoon, kamatayon, panarbaho, pagtungha, misyon, pagbalhin, ug 
pagsugod og panimalay ug pamilya. Ang ubang mga sugyot mahimong maglakip sa 
sakit, pagkatigulang, disgrasya, panagbulag, pagka walay trabaho, nawad-an tungod sa 
sunog o baha, ug ubay-ubay nga usbaw o pagkawala sa salapi. 

Ipasabut nga ang uban niini nga kausaban daw angayan tinguhaon apan ang uban dili 
angayan, apan usahay kita yano nga nagtuo nga walay wala kinahanglana nga kausaban 
sa atong mga kinabuhi ug mga pamilya. 

Dangup ngadto sa mga kausaban nga nalista sa pisara, ug ipahunahuna sa klase ngano 
nga ang uban mahimong sayon o lisud ug ngano nga mahimong magdala og kasakit o 
hingpit nga kalipay. 

Ipasabut nga usahay bisan ang mga positibo nga mga kausaban mahimong malisud. 
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Kinutlo 

• Unsa ang pipila ka madanihon nga mga kausaban nga mahimong magkinahanglan og 
malisud nga pagpahiangay? 
Ipasabut nga, pananglitan, kita nagtuo nga ang kaminyoon ingon nga usa ka malipayon 
nga hitabo. Apan ang mga ginikanan usahay bation og kaguol nga ang ilang anak dili na 
nila makauban, ug ang pangasaw-unon o pamanhunon mahimong bation og kahingawa 
kabahin sa pagbiya sa siguridad sa panimalay ug pamilya. Ang usa ka batan-on nga 
babaye kinsa mobiya sa panimalay aron motungha o manarbaho mahimong nagbuhat 
og usa ka angayan nga kausaban, apan siya mahimong bation og walay kasigurohan ug 
kamingaw. Ang usa ka batan-ong babaye kinsa kinahanglan gayud nga makat-on sa 
pagsuporta sa iyang kaugalingon sa panalapi mahimong makat-on og daghang mga 
butang, apan siya mahimong kinahanglan nga magbuhat og pagsakripisyo ug mga 
kausaban sa iyang pamaagi sa pagpuyo. 

Ipasabut ngadto sa batan-ong mga babaye nga ang mga kausaban nga ilang gihisgutan 
mahimong mahitabo sa kinabuhi sa matag-usa ug sa matag pamilya, karon o sa 
umaabot. Sa higayon nga kini mahitabo, kita kinahanglan nga makasabut nga sila 
kabahin sa pagsulay sa pagkamortal. 

Si Presidente Spencer W. Kimball mipahinumdom kanato: " Kita nasayud sa wala pa 
kita matawo nga kita nagpaingon sa yuta aron pag-angkon og mga lawas ug kasinatian 
ug nga kita mahimong magbaton sa hingpit nga kalipay ug mga kagul-anan, mga 
kasakit ug mga kahupayan, kasayon ug mga kalisud, kahimsug ug sakit, mga 
kalampusan ug mga kapakyasan, ug kita usab nasayud nga kita mahimong mamatay. 
Kita midawat niini nga mga panghitabo uban sa masadyaon nga kasingkasing, buot 
modawat sa mauyunon ug sa dili mauyunon usab" (Tragedy or Destiny [Provo: Brigham 
Young University Press, 1972], pp. 8-9). 

Kita Mahimong Makakat-on sa Pagpahiangay ngadto sa Malampuson nga Pagkausab 
Presentasyon sa Ipasabut nga usahay kita gawasnon nga makapili sa mga kausaban nga moabut kanato 
magtutudlo ug usahay dili. Apan kita sa kanunay gawasnong makapili kon unsa ang atong buhaton 

kon ang kausaban moabot. Kon ang mga kausaban mahitabo sa atong mga pamilya, 
ilabi na kon wala damha ug tinguhaa nga mga kausaban, kita mahimong 
makapahiangay nga malampuson. 

Kinutlo Basaha ang mosunod nga kinutlo: 
"Dunay purohan nga maghunahuna sa kausaban ingon nga mao ang kaaway. 
Kadaghanan kanato suspek sa kausaban ug sa makadaghan nakig-away ug nakigbatok 
niini bisan nga wala gani kita makadiskubre kon unsa ang tinud-anay nga mahimong 
sangputanan. Kon ang kausaban gihunahuna gayud pag-ayo, kini makapagawas sa 
labing magantihon ug halawum nga mga kasinatian sa kinabuhi" (Marvin J. Ashton, sa 
Conference Report, Okt. 1979, p. 87; o Ensign, Nob. 1979, p. 61). 

Panaghisgutan • Unsa kaha nga mga butang ang mahimong magtino sa paagi nga ikaw mahimong 
motubag ngadto sa kausaban? Tuguti ang batan-ong mga babaye nga maghisgot niini. 

Ipasabut nga ang labing mahinungdanon nga butang nga makatabang sa usa ka tawo 
nga magmalampuson nga magdala sa kausaban mao ang hugot nga pagtuo sa Ginoo ug 
ang kahibalao nga siya mogiya ug motabang kanato. 

Istorya Basaha ang mosunod nga istorya aron sa paghulagway giunsa sa usa ka babaye pagdala 
sa usa ka hilabihan ka lisud nga kausaban tungod sa iyang hugot nga pagtuo sa Ginoo. 

"Usa ka mainiton nga Sabado sa Marso, ako gipukaw sa adlaw sa kabuntagon nga 
midan-ag sa akong nawong. Samtang ang uban sa pamilya nangatulog, ako nag-ilis og 
milakaw palibot sa nataran nga among gi-landscape. . . . Sa dihang ako misud-ong sa 
landscaping ug sa among bag-ong panimalay uban tanan niini nga mga proyekto, 
mapasalamaton ko sa mga maanindot sa yuta ug sa kalipay diin kami gipanalanginan. 

"Ang akong bana ug ako nagsaulog sa among ika-kawhaan ka tuig nga kasumaran sa 
kasal, ug kami mipalabay sa tibuok adlaw nga managkauban. Kami naniudto diha sa 
among paborito nga restawran. Kami namalandong sa among mga katuigan nga 
managkauban, sa among pagkakabig ngadto sa Simbahan, ang pagkatawo sa among 
pito ka mga anak, ang mga tumong ug mga damgo nga among natuman. Kami 
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nahinumdom uban sa kahinangup nga nagluhod diha sa altar sa Templo sa Salt Lake 
siyam ka mga tuig ang milabay. 

"Sa paghinapos sa among adlaw, kami nangandam sa pagtambong sa sesyon sa Sabado 
sa gabii sa komperensya sa stake. Sa dihang kami nag-atras pagawas sa karsada, ako 
milingi ngadto ni Phil ug nangutana, 'Sigurado ka ba nga ako maanindot nga tan-awon 
niining sanag nga pula nga blusa?' 

"Siya mi tubag, 'Gwapa ka bisan unsa ang imong isul-ob!' 

"Kadto ang katapusang mga pulong nga akong mahinumdoman nga gisulti sa akong 
bana ngari kanako. 

"Sa dihang kami nagdagan sa boulevard padulong sa balay tigumanan, usa ka pickup 
nga trak ang misaliring paingon sa among linya sa trapiko. Ang tigmaneho misulay sa 
pag-una sa pipila ka mga kotse diha sa usa ka nasalimbongan nga bahin sa karsada. Ang 
tanan nga mga paningkamot sa paglikay sa nagkasugat nga pagkabangga napakyas. Si 
Phil nakamatngon nga ang disgrasya dili na malikayan, ug siya miali sa iyang 
kaugalingon pababag sa akong lawas ingon nga panalipod alang kanako. 

"Ang mosunod nga tingog nga akong nadungog mao ang pundok sa tigluwas nga 
nagtabas sa metal sa among kotse. Sa dihang ako gibalikan sa akong panimuot, ako 
nasayud nga ang akong bana nahanaw na. Wala nay angay nga mosulti pa kanako. 
Apan sa dihang kadto nga kahibalo miabot kanako, usa ka malinawon, mahupayon nga 
espiritu mipuno sa akong tibuok lawas. 'Si Phil wala na/ ang Espiritu mihunghong 
kanako. 'Ang tanan magmaayo ra. Ang imong kinabuhi ania sa akong mga kamot." 

"Taliwala sa tanang kagubot, kabalaka, ug dakong kawad-on, ako nakasabut labaw pa 
kaysa kaniadto sa kalinaw diin si Kristo mipasabut sa dihang siya miingon: "Kaninyo 
ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: hatagan ko kamo niini dili 
sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, 
ni magtalaw.' (Juan 14:27.) 

"Ako nag-antus sa nalisa nga liog ug pipila ka lain pa nga mga kadaot. Apan diha sa 
saba nga panaw padulong ngadto sa ospital sa dihang ako gipangutana sa kawani sa 
tambalanan ug gibati ang kabalaka sa akong bishop ug stake president, ako nagpabilin 
nga anaa sa kalinaw. 'Ngano nga nabalaka pag-ayo ang tanan?' ako nahibulong. 'Wala 
ba sila masayud nga ang tanan magmaayo ra?'. . . 

"Sa dihang ako mipauli sa panimalay gikan sa ospital, ang kard sa anibersaryo nga 
gihatag ni Phil kanako diha sa ibabaw sa tokador nga diin akong gibilinan niini upat ka 
semana na ang milabay. Ako sa makausa mibati sa Espiritu sa kalinaw sa dihang akong 
gibasa pag-usab ang mga pulong nga iyang gisulat: 'Ako wala gayud makasabut kon sa 
unsang paagi nga ang kalipay ug gugma magpadayon sa paglambo hangtud sa 
kahangturan. Puno sa pagmahal, Phil'" (Edith Rockwood, "Peace I Leave with You," 
Ensign, Abr. 1983, pp. 30-31). 

Panaghisgutan • Unsay nakatabang niini nga babaye aron mobati sa tumang kalinaw diha sa usa ka 
malisud nga panahon sa kausaban? 

Panaghisgutan Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Juan 14:27. 
gmamit ang kasulatan # N g a n o n g a a n g kalinaw nga gihatag ni Kristo lahi gikan sa kalinaw sa kalibutan? (Ang 

Iyang kalinaw magpadayon uban kanato bisan unsa pay mahitabo sa atong palibot.) 

Tinagsa nga Hangyoa ang usa ka bisita o sakop sa klase sa pagpaambit og usa ka kasinatian nga 
presentasyon naglarawan og malampuson nga pagpahiangay og kausaban. Kini nga kasinatian 

mahimong kamingaw sa pagpahilayo paingon ngadto sa tulunghaan o sa usa ka 
misyon, mga pagpahiangay nga gikinahanglan sa pagbalhin, mga kahingawa sa 
pagkahimong usa ka bag-ong estudyante, kapakyasan sa mahinungdanong mga piano, 
pagpahiangay ngadto sa pisikal o mental nga mga kakulian, pagsugakod uban sa 
disgrasya o kamatayon, o susama nga mga hilisgutan. 

Kon ang panahon motugot, ang mga sakop sa klase mahimo nga mopaambit sa lain 
pang mubo nga mga kasinatian. Ikaw mahimong ganahan nga moasoy og usa sa imong 
kasinatian. 
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Panapos 
Presentasyon sa Pahinumdumi ang batan-ong mga babaye nga tungod kay ang kausaban moabot sa 
magtutudlo kinabuhi sa matag tawo, sila kinahanglan nga modawat niini ug mag-andam alang niini. 

Pinaagi sa pagpabilin nga duol sa Ginoo ug pag-ila nga sila mahimong molambo gikan 
sa kausaban, sila makahimo sa pagsagubang sa umaabot nga walay kahadlok. Hatagi 
ang batan-ong mga babaye og mga kopya sa ighahatag nga basahon nga alibangbang 
aron sa pagtabang kanila nga mahinumdom nga sila mahimong mogamit sa kausaban 
aron pag-uswag sa ilang mga kinabuhi. 

Paggamit sa Leksyon 

Isugyot ngadto sa batan-ong mga babaye nga diha sa usa ka family home evening sila 
maghisgot sa mga hunahuna dinhi niini nga mga leksyon ug mogamit niini sa pipila ka 
mga panghitabo sa pamilya nga naglakip og kausaban. 
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Pagpakigkuyog sa Uban Leksyon 27 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye maningkamot sa pagpalambo sa iyang 
pagpakigkuyog sa uban. 

PAGPANGANDAM 1. Panghatag og lapis ug papel sa matag batan-ong babaye. 

2. Pagtudlo og batan-ong mga babaye aron sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, 
mga kasulatan, o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Poster ug Ipasabut nga ang usa ka inila nga taga-Britanya nga magbabalak ug ministro sa 
panaghisgutan simbahan sa ika desiete nga siglo, John Donne, misulat og usa ka balak diin siya 

miingon, "Walay tawo nga usa ka isla" (Meditation 17). Ikaw mahimong mosulat niini 
nga linya diha sa pisara o ipakita kini diha sa usa ka poster. Hangyoa ang mga sakop sa 
klase sa paghisgot unsa ang gipasabut sa maong asoy ngadto kanila. 

Ang Kalamboan Moabot pinaagi sa Pagpakigkuyog sa Uban 

Ipasabut nga ang pagkinahanglan sa ubang mga tawo maoy usa ka bahin sa piano sa 
Ginoo. Kita gipadala dinhi sa yuta ingon nga bahin sa mga pamilya, hingpit nga 
nagsalig sa uban, ug sa tibuok natong kinabuhi kita nagkinahanglan sa pagpakigduyog 
sa ubang mga tawo. Ang Dios miila niini nga panginahanglan sa dihang iyang gibutang 
si Adan ug Eva nga managkauban diha sa Tanaman sa Eden ug miingon "dili maayo 
nga ang lalaki mag-inusara" (Genesis 2:18). 

• Sa unsang paagi nga ang ubang mga tawo mahinungdanon ngari kanato? Tuguti ang 
batan-ong mga babaye nga maghisgot niini. 

Sila mahimong magsugyot nga kita nagsalig sa uban alang sa panalipod ug 
pagpakabuhi (ilabi na isip mga masuso ug mga bata), alang sa pagtudlo ug pagmatuto, 
alang sa pagsulbad sa mga suliran ug pagtuman sa mga tahas, alang sa paghigugma ug 
pagsinati sa hingpit nga kalipay 

• Sa unsang mga paagi nga ang ubang mga tawo makatabang kanato nga molambo? 

Kalihokan sa pagsulat Hatagi ang matag batan-ong babaye og papel ug lapis. Hangyoa sila sa paghimo og lista 
sa ilang mga nabuhat ug mga talento. 

Human sila makabuhat niini, hangyoa sa tinagsa ang mga sakop sa klase aron sa 
pagpaambit sa pipila ka mga butang sa ilang mga lista. Isip usa ka klase, hisguti kon sa 
unsang paagi nga kini nga mga binuhatan o mga talento napalambo. Tabangi ang batan-
ong mga babaye sa pagtan-aw nga bisan sila kinahanglan pa nga manlimbasog sa 
pagpalambo niini nga mga talento, sila dili unta makahimo sa bisan hain niini kon wala 
ang panabang sa laing mga tawo. Pananglitan, ang usa ka batan-ong babaye dili 
mahimong makabaton og edukasyon kon wala ang panabang sa mga ginikanan, mga 
komite sa tulunghaan, mga magtutudlo, ug mga tigbayad og mga buhis. Siya dili 
makakat-on nga mopinta, motukar og usa ka kahimanan sa musika, mahimong hanas sa 
usa ka paugnat sa kusog, o magtudlo sa klase kon walay kinsa nga motudlo kaniya. 
Bisan ang pagbaton og usa ka pagpamatuod nagsalig sa usa ka bahin ngadto sa mga 
pagtudlo ug sanglitanan sa uban. 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 
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Panaghisgutan 
ginamit ang kasulatan 

Ipapakli ug ipabasa sa batan-ong mga babaye ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
46:11-12. Ipasabut nga niini nga mga kasulatan, ang Ginoo nagsulti kabahin sa 
espirituhanon nga mga gasa. 

• Ang matag tawo aduna bay espirituhanon nga gasa? Ang matag usa aduna ba sa 
tanang mga gasa? 

Ipasabot nga ang Ginoo naghatag sa matag tawo og espirituhanon nga mga gasa, ug 
kadaghanan sa atong mga gasa managlahi. Siya nagsalig kanato sa paggamit sa mga 
gasa nga kita aduna aron sa paghingpit sa atong mga kinabuhi ug pagpanalangin sa 
mga tawo nga naglibot kanato. Niini nga kasulatan, ang Ginoo nagsulti kanato kon unsa 
niya ka gusto nga kita makigbahin ug motubo sa usag usa. 

Kita Mahimong Makakat-on Kon Unsaon sa Pagpalambo sa Atong Pagpakigkuyog sa 
Ubang mga Tawo 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Panaghisgutan 
ginamit ang pisara 

Pagtuon sa 
Kahimtang 

Ipasabut nga ang Ginoo buot nga kita makat-on unsaon sa pagpabuhong sa mga 
kinabuhi sa matag usa. Apan ang kadaghanan sa mga tawo mobati nga sila dili sama ka 
maayo sa ilang gusto nga mahimo sa pagpalambo ug makahuluganon ug makatagbaw 
nga mga relasyon sa uban. Ipakita nga ang usa ka tawo mahimong makakat-on sa mga 
kahanas nga gikinahanglan aron sa pagpalambo og mga relasyon. 

• Unsa nga mga butang ang mahimo natong buhaton aron sa pagpalambo sa atong 
pagpakigduyog sa uban? Tuguti ang batan-ong mga babaye sa paghisgot niini, ug isulat 
ang ilang mga sugyot diha sa pisara. 

Ikaw mahimong mohatag og gibug-aton sa mosunod nga tulo ka mga ideya: 

1. Pagmauyunon sa pagtabang sa uban. 

2. Dili manaway o mohukom sa uban. 

3. Pag-ampo alang sa dugang nga gugma. 

Hisguti kini nga mga ideya sa dugang pa nga detalye uban sa batan-ong mga babaye, 
ginamit ang ilang mga ideya ug ang mosunod nga mga sugyot. 

Magmaandamon saPagtabang sa Uban 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna kabahin sa duha o tulo ka labing 
mahinungdanon ug makalingaw nga relasyon nga sila aduna ngadto sa uban. 
• Aduna ba niini nga mga relasyon ang milambo nga wala ang imong tabang ug 
paningkamot? Unsa ang gikinahanglan nimong buhaton aron sa paghimo niini nga mga 
relasyon nga maayo? 

Ipasabut nga kita kinahanglan gayud andam kanunay pagpakig-uban ug pagtabang sa 
uban sa dili pa kita makabaton og pagpakighigala kanila. Kita dili mahimong 
maglingkod ug maghulat nga sila moduol ngari kanato. 

• Unsa ang pipila ka mga hinungdan nga ang mga tawo mahadlok nga mokab-ot 
ngadto sa uban ug mosulay nga mahimong ilang higala? (Ang tawo mahimong 
manggiulawon, mahadlok kon unsa ang hunahunaon sa uban, o hilabihan ra ka tapulan 
aron maningkamot.) 

• Unsa nga mga kahigayunan alang sa pag-usbaw ang mahimong mawala sa usa ka 
batan-ong babaye kon siya hilabihan ra ka manggiulawon aron sa pagkab-ot ngadto sa 
uban? (Siya mahimong mawad-an sa kahigayunan nga ipaambit ang ebanghelyo, aron 
pagkat-on sa mahinungdanon nga leksyon gikan sa uban, aron malingaw sa 
pagtagamtam sa kalipay nga moabot lamang pinaagi sa pakigkauban sa lain, o aron sa 
pagsalmot og mga kalihokan sa pundok.) 

Ipasabut nga kalagmitan ang usa ka batan-ong babaye mahimong makabuntog sa 
kaulaw pinaagi sa pagtagad og maayo sa uban kay sa iyang kaugalingong pagbati. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna mahitungod sa mosunod nga mga 
panghitabo: 

Si Karen bag-o pa lang gitawag nga presidente sa iyang klase sa Young Women. Siya 
wala pa makaila kaayo sa batan-ong mga babaye diha sa iyang klase tungod kay siya 

186 



Leksyon 27 

manggiulawon nga makig-uban ni bisan kinsa nga wala pa niya mailhi. Hilabihan ang 
iyang gibati sa responsibilidad sa pag-ilaila sa batan-ong mga babaye ug pagtabang 
kanila. Siya nahadlok nga sila maghunahuna nga siya usa ka dili maayo nga lider o dili 
susama ka maayo kanila. 

• Unsay mahimo ni Karen aron makaangkon siya og kaisug sa pagtuman sa iyang mga 
responsibilidad? 

• Unsa ang mahimong mawala ni Karen kon siya dili makabuntog sa iyang 
pagkamaulawon? 

Dili Manaway o Mohukom sa Uban 

Kasulatan Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 88:124. Ipakita ang 
mga pamulong, "Hunong sa pagpangita og sayop sa usag usa." 

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang Ginoo nagsugo kanato sa dili pagpangita ug 
paghunahuna og sayop sa uban? (Labaw nga sayon alang kanato ang paghigugma sa 
uban ug pagtabang kanila kon atong makita ang ilang mga kalig-on kaysa ilang mga 
sayop; wala kita masayud sa tanan mahitungod sa ubang mga tawo ug busa wala kita sa 
lugar aron sa paghukom sa ilang pamatasan, kon kita magsugod sa pagpangita sa mga 
sayop, kita dili makakita sa kaayo sa mga tawo.) 

Istorya Basaha ang mosunod nga istorya aron ipakita nganong mahinungdanon ang dili 
pagpanaway: 

Si Martha nangutana ni Tanya kon siya nakabantay ba og unsa ka gubot ang ilang 
kauban sa lawak, nga si Paula. Si Tanya wala gayud nakabantay. Apan human kini 
mahisguti ni Martha, siya misugod sa pagbantay. Gani, kini misugod sa paghasol 
kaniya. Siya nakaamgo sa wala madugay, bisan pa niana, nga ang iyang hinawayon nga 
mga pagbati kabahin ni Paula nakasamok sa ilang relasyon isip managhigala. 

Si Tanya naghunahuna sa iyang kaugalingon, "Unsa nga kalainan ang mahimo kon kita 
mosulay sa pag-agak sa uban kaysa pagdaot kanila aron sa paghimo sa atong 
kaugalingon nga labaw nga maanindot tan-awon." Iyang nakita sama nga siya 
nagkinahanglan sa gugma ug pag-abag sa uban, ang uban usab nagkinahanglan ug 
ganahan sa abag gikan kanato. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna og usa ka higayon sa dihang sila 
hinawayon sa usa ka higala. Dayon hangyoa sila sa paghunahuna kon unsa ang ilang 
bation kon ang uban magtan-aw kanila nga sama ka hinawayon sama sa ilang pagtan-aw 
niini nga tawo. Sila nagtuo ba nga ang uban mahimong labaw ka manggiluy-on kanila 
kaysa sila ngadto sa uban? 

Pag-ampo Alang sa Dngang nga Gugma 

Panaghisgutan Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Moroni 7:46-48. 
gmamit ang kasulatan . U n s a a n g g i s u ] t i ^ M o r o n i b a h i n s a g U g m a n g putli? 

• Ngano sa inyong hunahuna nga kita kinahanglan gayud nga mag-ampo sa Dios alang 
niini nga gugma? (Kon kita buot nga makat-on sa paghigugma susama sa gibuhat ni 
Kristo, kita nagkinahanglan gayud sa iyang panabang aron mapalambo ang atong 
katakus sa paghigugma.) 

• Sa unsang paagi sa inyong hunahuna nga kini makatabang kanimo kon ikaw mag-
ampo alang sa katakus aron labaw pa nga higugmaon ang usa ka piho nga tawo? 

Ang mosunod nga mga istorya naghulagway og mga paagi diin kita makahimo og mas 
lig-on nga pakigrelasyon sa ubang mga tawo. Human ang matag istorya mabasa, 
hangyoa ang batan-ong mga babaye aron sa paghisgot unsa ang gibuhat sa tawo sa 
istorya aron pag-ugmad sa relasyon. 

Istorya "Ang tanan nga batan-ong mga babaye diha sa among ward miadto sa usa ka payag sa 
bukid alang sa binuntagay nga kalihokan. Si Shelly manggiulawon ug kulang sa 
pagsalig, ug siya nagtambong sa kalihokan sa unang higayon. Ang uban kanamo 
naglingkod sa salog sa payag nianang gabhiona nga nagpahigayon og usa ka dula. Si 
Shelley wala pa makasulay pagsalmot niana nga dula. Ang ubang mga babaye ug ako 
nakadula na niini sa makadaghan. Ako midula uban sa akong naandan nga kaabtik ug 
kamadasigon, matinguhaon gayud kanunay nga mohimo sa kinamaayohan sa akong 
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matag turno, ang akong espiritu sa pagpakig-indigay mainiton kaayo. Human sa pipila 
ka mga turno, ako nagsugod pagkabantay sa mahilumon ug manggihunahunaon nga 
pagdula ni Anne, usa sa lain pa nga batan-ong mga babaye. Ako sa dayon nakamatikod 
nga siya nagdula nga maampingon aron sa pagtugot ni Shelley nga mohimo og pipila ka 
mga pag-asdang, sa pagpaningkamot aron si Shelley modaug kaysa pagkab-ot sa matag 
bintaha alang sa iyang kaugalingon atol sa iyang turno. Sumala sa sangputanan, si 
Shelley wala midaug sa dula, ni si Anne o bisan kinsa sa duha pa ka laing batan-ong 
mga babaye nga midula. Ako ang midaug sa dula, ug dayon pagkahuman nakaamgo 
nga ako nakakat-on og leksyon nga wala na nako hikalimti: Ako dili angay nga sa 
kanunay modula lamang aron sa pagdaug. Ako midaug sa dula, apan ako labaw pa 
unta nga magmalipayon kon si Shelley ang midaug." 

• Unsa ang giasoy sa istorya kanato mahitungod sa tawo nga namulong? Unsa ang 
giasoy niini kanato mahitungod ni Anne? Unsa ang angayng mahitabo kon ang usa ka 
pundok sa mga tawo nagpahigayon og usa ka dula? 

Istorya Usa ka batan-ong babaye nga ginganlan og Diana kanunay nga modayeg sa gibuhat 
kaniya sa iyang buotan nga higala nga bisan wala hangyoa sa panahon sa iyang 
kalisdanan. Niadtong nagpangidaron siyag desisiete, si Diana naguol kaayo. Ang iyang 
kaguol hilabihan nga siya sa katapusan nanginahanglan og pagtagad sa mananambal. Sa 
dihang ang iyang higala nga si Rachel nahibalo niini, siya mahilumon nga nagsiguro 
nga siya anaa sa matag higayun nga si Diana nagkinahanglan kaniya. Hangtud karon si 
Diana nagpabilin nga ang mga tawag sa telepono, pagpanglakaw, mga panagdula sa 
tennis, ug dugay nga panagsinultiay sa nagkalainlaing hilisgutan, lakip na ang iyang 
sakit, nakatabang kaniya nga nahibalik sa maayong panglawas ug kalihokan. 

• Unsang talagsaong kahanas ang gipakita ni Rachel? Unsa ang ganti ni Rachel sa iyang 
mga paningkamot? 

Panapos 
Presentasyon sa Ipasabut nga ang Ginoo naghatag kanato sa matag usa aron nga kita makatabang sa 
magtutudlo usag usa aron sa pagtubo ug pag-andam alang sa kinabuhing dayon. Kitang tanan 

nagsalig sa matag usa aron mahimo ngadto sa tanan nga kita angayan nga mahimo. 

Paggamit sa Leksyon 
Hangyoa ang matag batan-ong babaye sa paghimo og mga lista sa paagi diin mahimo 
niyang palamboon ang usa ka relasyon sa iyang kinabuhi. Hangyoa siya sa pagbuhat 
niini nga mga butang sulod sa mosunod nga mga semana. 
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Pagdumala sa Kinaugalingon nga mga 
Kapanguhaan 



Leksyon 27 Paglikay sa Malisud nga Pagpuyo 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye mahimong makakat-on nga pinaagi sa maalamon 
nga mga pagplano siya makalikay sa malisod nga pagpuyo. 

PAGPANGANDAM 1. Pag-apud-apod og mga papel ug lapis alang sa mga sakop sa klase. 

2. Paghimo og mga gilis sa pulong sa mosunod nga mga pamulong o pagsulat niini diha 
sa pisara: Paghimo og mga prayoridad; Ay aw ang dili mahinungdanon nga mga butang; 
Pagpalambo sa mga kinaiya sa trabaho ug pagtuon; Pag-ila sa inyong mga kinutuban. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong ganahan. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON Pasiuna 

Istorya Iasoy ang mosunod nga istorya: 
"Human sa panihapon uban sa iyang pamilya, si Helen nagbasa sa tibuok term paper sa 
makausa pa, ug human sa pagkorihir sa duha ka sayop sa pagmakinilya, mibutang niini 
sulod sa yellow nga putos nga plastik. 'Baynte siete ka mga pahina.' siya naghunahuna. 
"Kana mao ang pinakataas nga sulat nga nanghinaut ko nga akong buhaton. Maayo 
untag si Mr. Gillam ma-interesado niini nga hilisgutan.' Si Helen mipahimutang sa 
sinulat uban sa lain pa niyang mga buluhaton sa tulunghaan. 'Ako nalipay nga misugod 
ako niini sa panahon nga ako mibuhat, o dili unta ako makahimo sa pag-andam niini 
aron i-pasa ugma,' siya naghunahuna. 'Kanang tawhana naghandum gayud og daku 
gikan kanamo nga mga senyor.' Uban sa iyang nahuman nga tun-anan sa balay, si Helen 
nanaug ug mi tan-aw og TV uban sa iyang manghud nga lalaki sa wala pa matulog. 

"Tulo ka balay sa unahan sa karsada, si Paula, lain nga sakop sa klase ni Mr. Gillam sa 
current affairs, mikaon og pipila ka hungit sa hinimo nga lasagna sa iyang mama, usa sa 
iyang paboritong kan-onon, ug miingon, Pasayloa ako, ma, kinahanglan gayud ni 
nakong sugdan aron matapos na!' ug nagdalidali ngadto sa iyang lawak. Ang iyang tun-
anan nga lamisa napuno sa mga kard nga sulatanan, kasagaran niini tataw nga dinali-
dali nga pagkasulat. 'Maayo na lang kay nakaadto ko sa librarya niadtong usang gabii, 
aron ako makamakinilya tibuok gabii kon gikinahanglan.' Iyang giirog ang uban nga 
mga kard sa daplin aron ipahimutang ang iyang makinilya, mibutang og papel sa 
makinilya, ug mitan-aw sa unang pundok sa mga kard. 'Ako na lang nga sal-angan ang 
hugna sa pasiunang kopya,' siya nanghupaw, 'ingon man sa walay paglitok sa hugna sa 
ikaduhang kopya. Kini nga sinulat kinahanglan gayud nga ma-pass ugma sa buntag kay 
kondili.' Sa dihang siya misugod sa pagmakinilya nga maoy basehan ni Mr. Gillam sa 
iyang grado sa tunga sa semester, siya naghunahuna, 'Kanus-a pa kaha ko makat-on sa 
pagsugod dayon?' " (kinuha gikan sa Ron Woods, "Taking Control of Your Life," Nezv 
Era, Sept. 1980, p. 12). 

Panaghisgutan *Hain niining duha ikaw nahisama? Hain nga sinulat ang malagmit labaw nga 
makapahimuot sa magtutudlo? Hain niini nga tinun-an ang lagmit mobati og mas 
maayo sa iyang kaugalingon? 

Kita Mahimong Makalikay sa Malisud nga Pagpuyo 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang kinabuhi naglangkob og daghang gagmayng desisyon. Matag takna, 
magtutudlo matag usa kanato kinahanglan gayud nga mosalmot og usa ka kalihokan ug dili iapil 

ang uban. Kini mahinungdanon nga kita mopili uban sa kaalam. 
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Kinutlo Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: " Si Jesus . . . mitudlo kanato unsa 
kaimportante ang maalamong paggamit sa atong panahon. Kini wala magpasabot nga 
wa na lay lingawlingaw, kay kinahanglan usab nga dunay panahon sa pagpamalandong 
ug pagbag-o, apan dili gyud mag-usik sa panahon. Ang paagi sa pagdumala sa panahon 
dako kaayog mahimo, ug mahimo kitang maayong mga manedyer sa panahon bisag dili 
magdali og maayo o maalig-aligon. Ang panahon dili mahimong ibalikbalik. Kon ang 
gutlo mawala na, wala na gyud kini. Ang dili importante nga mga kalihokan 
makakontrol sa panahon sa tawo. Ang mga kalihokan nga makalingaw nato 
makapugong nato sa pagbuhat sa mga kalihokan nga kinahanglan natong buhaton. Ang 
maalamong paggamit sa panahon sa pagkatinuod mao ang maayong pagdumala sa 
atong kaugalingon.("Jesus: The Perfect Leader," Ensign, Ago. 1979, p. 6). 

Presentasyon sa Ipasabut nga kitang tanan gihatagan og susamang gidaghanon sa panahon—susamang 
magtutudlo kawhaag upat ka oras sa usa ka adlaw. Kon kita mag-usik sa atong panahon, mobati kita 

og kabug-at, napugos, ug way kontrol. Ang kinabuhi mura og usa ka krisis human sa 
laing krisis. 

Ipasabut nga kadaghanan sa katawhan bisi, ug kanunayng anaa sa malisud nga 
kahimtang.. Hinoon, kita mahimong makalikay sa kadaghanan niini nga mga kahimtang. 

Mga gilis sa pulong Ipapilit ang ginunting nga mga pulong nga imong giandam, o isulat ang mga pamulong 
diha sa pisara. Hisguti unsaon nga ang matag hunahuna makahimo sa pagtabang sa usa 
ka batan-ong babaye nga makakat-on sa pagkontrol sa iyang oras. 

1. Paghimo og mga prayoridad. Matag semana o matag adlaw, hunahunaa og unsa ang 
angayan nimo nga buhaton; dayon paghukom hain nga mga butang ang labing 
mahinungdanon. Buhata ang labing mahinungdanon og una. 

2. Ayaw iapil ang dili importante nga mga butang. Imong makita nga ang uban nimong 
kalihokan nag-usik lang sa panahon ug walay hinungdan sa imong kinabuhi. Ayaw 
iapil ang dili importante. 

3. Pagpalambo og kinaiya sa pagtrabaho ug pagtuon. Disiplinaha ang imong kaugalingon sa 
pagtrabaho ug pagtuon og maayo. Pagsugod og mga proyekto nga dugay nga 
paabuton pa ang tagal niini. 

4. Ilha ang imong mga limitasyon. Hinumdumi nga walay makabuhat sa tanan. 
Pagtininuod sa imong gipaabot sa imong kaugalingon. Likayi ang pagtandi sa imong 
mga abilidad ngadto sa uban 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa pagpaambit og bisan unsang kasinatian nila nga 
naggamit niining mga sugyot. 

Istorya Ipasabut nga usa ka batan-ong babaye kinsa nagpuyo niadtong bag-o pa ang Simbahan 
nakadiskobre og solusyon nga nakatabang sa paghimo sa iyang mga tumong ug 
nakalikay sa krisis nga pagpuyo. Ang iyang ngalan mao si Ellis Reynolds Shipp, ug siya 
nahimong usa sa unang mga babaye nga doktor sa medikal sa Utah. 

"Sayo sa akong pagkababaye ako mipahiluna alang sa akong kaugalingon og usa ka 
piano sa pagtuon nga nakatabang gayud kanako sa pagpanglabay sa panahon. Ako dili 
kaayo makatarung sa pagtuon sa adlawan tungod sa ka-bisi, mao nga nakahukom ko sa 
pagtuon inig ka kaadlawon. Busa misugod ko sa pagtuon inig ka alas kwatro ug 
migugol og tulo ka oras sa dili pa mamangun ang uban.(T/ic Early Autobiography and 
Diary of Ellis Reynolds Shipp, M.D., comp. Ellis Shipp Musser [Salt Lake City: Deseret 
News Press, 1962], p. 64). 

• Unsa ang atong makat-onan gikan sa ehemplo ni Ellis Reynolds Shipp? 
Ipasabut nga kita makakita og kalampusan ug katagbawan kon kita mainampingon ug 
mainampoon nga magpili sa kon unsa ang gusto natong buhaton sa atong panahon. 

Kinahanglan Kitang Mobuhat sa Tanang mga Butang diha sa Kaalam ug Kahusay 

Kinutlo Ipasabut nga ang Ginoo nahibalo nga kita dili makabuhat sa tanang butang nga atong 
ganahan niini nga kinabuhi. Si Elder M. Russell Ballard miingon: "Ang pagsagubang sa 
mga makuti ug nagkalainlain nga mga hagit sa pang-adlaw-adlaw sa kinabuhi, diin dili 
usa ka masayon nga tahas, makapasamok sa balanse ug kaangayan nga atong gipangita. 
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Daghang maayong tawo kinsa nagpakabana naninguha pag-ayo sa pagpabilin nga 
balanse, apan sila usahay mobati nga nabug-atan ug napildi. . . . Daghang tawo ang 
adunay bug-at nga mga problema tungod sa pagkaginikanan, pamilya, panarbaho, 
simbahan, ug sibik nga mga responsibilidad. Ang pagbalanse sa tanan mahimong 
dakong problema" (sa Conference Report, Abr. 1987, p. 15; o Ensign, Mayo 1987, pp. 
13-14). 

Panaghisgutan Niadtong bata pa si Joseph Smith ug bag-o lang nahuwasan sa usa ka dakong problema, 
ginamit ang kasulatan ang Ginoo mihatag kaniya og mahigugmaon nga tambag. Kini nga mahimong magamit 

natong tanan kinsa mibati og kapakyasan sa atong klaro nga pagkawalay abilidad sa 
pagdumala sa malampusong paagi sa atong kinabuhi. 
Ipabasa sa batan-ong mga babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 10:4. 

• Unsa ang atong makat-onan gikan niini nga kasulatan mahitungod kon unsaon 
pagdumala sa atong panahon ug kusog? 
Ipasabut nga si Haring Benjamin mipakigpulong niining sama nga tema sa dihang siya 
misulti ngadto sa mga Nephite. Siya mitambag kanila sa pagpuyo sa ebanghelyo sa 
kinatibuk-an , sa pagpakaon sa gigutom, ug sa pag-alima niadto kinsa nanginahanglan. 
Apan siya dayon midugang og usa ka pasidaan. 

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang Mosiah 4:27. 
• Unsaon nato paggamit niini nga tambag sa atong kinabuhi? 

Ipasabut nga ang Ginoo wala nagmando kanato sa pagdagan og mas paspas o sa 
pagtrabaho og sobra sa atong mahimo. Apan siya nagdahum nga kita mahimong 
makugihon ug mogamit sa kaalam ug maayo nga paghukom aron kita makatapos 
niadtong mga butang nga siya nasayud nga kita makahimo. 

Panapos 

Presentasyon sa Ipasabut nga matag usa kanato may tulubagon sa atong paggamit sa panahon. 
magtutudlo Makahukom kita kon ang atong mga adlaw mabungahon ba ug hapsay o kon kini puno 

ba sa daghang ginagmay nga mga kalisdanan. Ang Ginoo buot kanato nga mag-alagad 
kaniya sa labing maayo nga atong mahimo sa matag adlaw. 

Ang kinabuhi naghatag kanato og duha ka bililhon nga mga gasa—panahon ug ang 
kagawasan aron gamiton kini nga panahon sa atong kabubut-on. Ang atong pagpili sa 
paggamit sa atong panahon nag-agad sa matang sa atong kinabuhi. 

Paggamit sa leksyon 

Panghatag og lapis ug papel ngadto sa batan-ong mga babaye. Hangyoa sila sa pagsulat 
kon unsaon nila paggamit sa usa o duha ka mga sugyot nga gihisgutan karon aron sa 
pagtabang kanila sa pagdumala sa ilang panahon nga labaw nga maalamon. 
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Pagpili og usa ka Bokasyon Leksyon 27 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makakat-on unsaon sa pagpili og bokasyon nga 
maalamon. 

PAGPANGANDAM 1. Panghatag og lapis ug papel alang sa matag batan-ong babaye. 

2. Opsyonal: Pangita og gagmayng basahon gikan sa lokal nga pangalagad sa pagplano 
og bokasyon. Ipanghatag kini ngadto sa interesado nga batan-ong mga babaye. 

3. Pagtudlo og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, mga 
kasulatan, o mga kinutlo nga imong ganahan. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Panaghisgutan 

Presentasyon sa 
magtutudlo 

Kinutlo 

Panaghisgutan 

Mahinungdanon ang Pagpili og usa ka Bokasyon 

Panghatag og papel ug lapis sa mga batan-ong babaye. Hangyoa sila sa paglista sa mga 
bokasyon nga ilang gihunahuna alang sa ilang kaugalingon. Kon ang tanan mahuman, 
hangyoa ang matag usa sa pag-asoy hain sa mga bokasyon nga iyang gilista ang 
nakadani kaniya pag-ayo ug ngano. 

Ipasabut nga ingon nga mga babaye, ang mga sakop sa klase angayan nga adunay duha 
ka bokasyon sa hunahuna: una ang pagka usa ka homemaker; ug ikaduha, ang 
pagbuhat og mga butang nga magtugot kanila nga makabaton og salapi aron sa 
pagsustento og usa ka pamilya kon kana mahimong kinahanglanon. Daghan nga mga 
babaye usab nakabantay nga sa wala pa sila nagminyo o human mapadako ang mga 
bata, aduna pay panahon aron magmabungahon sa usa ka bokasyon. 

Ipasabut nga kini mahinungdanon nga magpili og usa ka bokasyon ug magpili nga 
maalamon. Ang bokasyon nga atong gipili mahimong maka-apektar sa atong mga 
kinabuhi sa daghang mga paagi. Kini mahimong madeterminar kon asa kita mopuyo, 
kinsa ang atong mga higala, unsa kadugay kita anaa sa tulunghaan, pilay gastoon sa 
pagbansay, pila ang atong kinitaan, ug unsaon nato pagtabang sa atong mga sakop sa 
pamilya. Bisan unsa nga bokasyon ang atong pilion, kita kinahanglang andam sa 
paghatag og kalidad nga pag-alagad. 

Si Elder Howard W. Hunter miingon: "Adunay maaghaton nga mga hinungdan alang sa 
atong igsoong mga babaye sa pagplano sa panarbaho. . . . Buot kitang makabaton sila sa 
tanan nga edukasyon ug bokasyonal nga pagbansay sa dili pa magminyo. Kon sila ma-
biyuda o buwag sa bana ug kinahanglan nga motrabaho, kita buot nga sila adunay 
maayong trabaho. Kon ang usa ka igsoon nga babaye wala maminyo, siya may 
katungod sa pagsulod og usa ka propesyon nga makapauswag kaniya sa iyang mga 
talento ug mga gasa"("Prepare for Honorable Employment," Ensign, Nob. 1975, p. 124). 

• Sa unsang paagi nga ang bokasyon nga inyong gihunahuna makapanindot sa inyong 
kinabuhi sa inyong pagpangandam karon ug sa umaabot 

• Unsaon ninyo paggamit sa inyong mga talento sa inyong bokasyon? 

• Unsaon paggamit niini alang sa kaayohan sa pamilya? 

• Makasuporta ba kini nga bokasyon sa imong kaugalingon? 

Adunay Mga Sumbanan nga Atong Magamit sa Pagpili og usa ka Bokasyon 

Kinutlo Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Elder Howard W. Hunter nga naghatag 
og pipila ka mga sumbanan alang sa pagpili og bokasyon. 
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'Ang panarbaho nga atong pilion kinahanglang halangdon ug mahagiton. Sa pagkatinuod, 
kita kinahanglan nga mangita niana nga trabaho nga angay sa atong interes, abilidad, ug 
pagbansay. Ang trabaho [sa usa ka tawo] kinahanglang makahimo og labaw pa kay sa 
paghatag og sweldo; kini kinahanglan nga maghatag kaniya sa pagbati og bili sa iyang 
kaugalingon ug mahimong makatagbaw—usa ka butang nga iyang pagahandumon sa 
matag adlaw. 
"Mohatag kog kahulugan sa 'madungganon nga panarbaho.' Ang madungganon nga 
panarbaho mao ang matinuoron nga panarbaho. Makiangayon nga bili ang gihatag ug 
walay panikas, panglimbong, o pangilad. Ang bunga niini o serbisyo taas og kalidad, ug 
ang agalon, kostumer, kliyente, o pasyente makadawat labaw sa iyang gidahum. Ang 
madungganon nga panarbaho halangdon. Kini wala maglakip og butang nga 
makapaubos sa kaayohan sa publiko o moralidad. Pananglit, kini wala naglakip sa 
ilimnong makahubog, gidili nga mga narkotiko, o pagpanugal. Ang madungganon nga 
panarbaho mapuslanon. Kini naghatag og mga butang o serbisyo diin makahimo sa 
kalibutan nga usa ka mas maayong dapit nga pagapuy-an" ("Prepare for Honorable 
Employment," pp. 122-23). 

Presentasyon sa Ipasabut nga adunay mga sumbanan nga atong magamit sa pagpili og usa ka bokasyon 
magtutudlo ug nga makatabang karon ug sa umaabot. Ribyuha ang mosunod nga tulo ka mga 
panaghisgutan sumbanan uban sa mga sakop sa klase: 

1. Pagkat-on kabahin sa Atong Kaugalingon 
Ipasabut nga sa pagpili og usa ka bokasyon, makatabang kini sa pagkat-on kutob sa 
mahimo kabahin sa atong mga maayong hiyas, mga tumong, mga interes, ug mga 
talento. 

Ipasabut nga kinahanglan kita nga maniguro nga ang bisan unsa nga bokasyon nga 
atong pilion magtugot kanato sa pagpadayon sa mga hiyas ug pagkab-ot sa atong mga 
tumong. Ang panginahanglan sa trabaho kinahanglang dili makahimo kanato nga 
molapas sa mga balaod sa Dios o sa atong personal nga mga hiyas. Kini 
mahinungdanon usab nga hunahunaon ang palibot sa bokasyon ug ang impluwensya 
nga anaa niini nganha sa atong mahangturon nga mga tumong. Kita kinahanglang 
maglikay sa mga bokasyon nga mokompromiso sa atong mga hiyas o mopalayo kanato 
sa atong mahangturon nga mga tumong. 

• Sa unsang paagi nga ang mga bokasyon nga inyong nahunahunaan makaapekto sa 
inyong maayong mga hiyas ug mga tumong? 

Ipasabut nga mahinungdanon alang sa batan-ong mga babaye ang pag-ila sa ilang 
pinakadako nga mga interes sa dili pa ang pagpili og usa ka bokasyon. Ang ilang mga 
interes mahimong maglakip sa mga klase nga ilang ganahan sa tulunghaan ug ang mga 
butang nga ilang gibuhat dungan sa panahon sa ilang paglingawlingaw. Ang uban niini 
mahimong makahimo og interes sa pagbasa og usa ka basahon o ang pagpaniid sa uban 
diha sa ilang mga bokasyon. 

Mga istorya Iasoy ang mosunod nga mga istorya: 

Usa ka klase sa batan-ong mga babaye ang migahin og usa ka adlaw matag bulan diha 
sa usa ka ospital nagbuhat og boluntaryo nga pangalagad. Tungod niini nga kasinatian, 
usa ka batan-ong babaye ang nakabaton og interes sa pagka nars ingon nga bokasyon ug 
karon usa na ka supervisor nga nars sa usa ka dako nga ospital. 

Laing batan-ong babaye ang malingaw nga makauban ang mga mananap. Siya 
mitanyag nga motrabaho nga walay bayad sa usa ka opisina sa beterinaryo duol sa 
iyang panimalay. Sa kaulahian siya gitanyagan og trabaho nga dunay suweldo didto ug 
mipili sa buhat nga pangbeterinaryo ingon nga iyang bokasyon. 

Ang pagkadako sa interes sa pagpanahi ang nahimong usa ka bokasyon sa lain nga batan-
ong babaye. Paglabay sa mga katuigan siya nakapalambo sa iyang kahanas sa panahi 
pinaagi sa paghimo og mga sapot alang kaniya ug sa iyang mga anak. Human nanagko ang 
iyang mga anak, siya nakakita og trabaho isip usa ka mananahi alang sa produksyon sa 
telebisyon sa usa ka buhatan duol sa iyang panimalay. Tungod sa maayong kalidad sa iyang 
trabaho, siya ang nahimong direktor sa departamento sa kustyum human sa usa ka tuig. 

Presentasyon sa Ipasabut nga kita kinahanglan usab mohunahuna sa atong mga abilidad ug mga talento. 
magtutudlo Pipila sa mga katawhan ang adunay kinaiyanhon nga mga talento sa nagkalainlain nga 
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mga dapit. Ang uban nakabaton og mga talento pinaagi sa pagtuon ug pagbansaybansay. 
Ang abilidad sa usa ka tawo mahimong makaimpluwensya bisan kon o dili siya 
magmalampuson sa iyang bokasyon. 

Hangyoa ang batan-ong mga babaye sa paghunahuna sa mga talento ug mga abilidad 
nga naa nila karon 

• Sa unsang paagi nga kini mahimong magamit sa mga bokasyon nga imong 
gihunahuna? 

2. Pagkat-on kabahin sa mga Bokasyon 

Ipasabut nga agi og dugang sa pagkat-on kabahin sa atong mga kaugalingon, kita 
kinahanglan nga makakat-on sa nagkalainlain nga mga posibilidad sa trabaho. 

• Unsa nga mga kapanguhaan ang anaa sa atong katilingban alang sa pagsiksik kabahin 
sa mga bokasyon. 

Hisguti ang mga kapanguhaan nga anaa, nga mahimong maglakip sa mga magtatambag 
sa tulunghaan ug mga magtutudlo, lokal nga mga kapunongan sa patigayon, trade o 
teknikal nga mga tulunghaan, ug lokal nga mga sakop sa katilingban kinsa adunay 
kasinatian sa mga bokasyon. 

Kon naay batan-ong mga babaye ang adunay kasinatian diin kini nga mga kapanguhaan 
nakatabang kanila sa paghimo sa paghukom, awhaga sila sa pagpaambit niini. 

3. Paghimo og Desisyon sa Mainampoong Paagi. 

Kinutlo Ipasabut nga ang pag-ampo maoy usa ka mahinungdanon nga bahin sa proseso sa 
paghimo og desisyon. Si Elder Howard W. Hunter mitanyag niini nga tambag ngadto sa 
mga batan-on kinsa anaa sa proseso sa pagpili og usa ka bokasyon. "Ang pag-ampo 
Kinahanglang ipadayon ang pag-ampo sa tibuok proseso. Sa atong pagkuha og mga 
kamatuoran, paghimo sa mga desisyon, pagbaton sa angay nga mga pagbansay ug 
kasinatian, ug dayon mangita og mga trabaho, mahinungdanon nga atong tipunon ang 
atong kinaugalingon nga mga paningkamot uban sa mapaubsanon, ug mainampoon nga 
paagi. Ang desisyon anaa ra kanato sa pagbuhat, apan ang Ginoo magdugang sa atong 
kaalam kon kita mangita kaniya nga makugihon" ("Prepare for Honorable 
Employment," p. 123). 

Panaghisgutan Ipasabut nga ang Ginoo nagpaabot kanato nga mohimo sa paghukom kabahin sa atong 
ginamit ang kasulatan mga bokasyon ug dayon mosulti niini ngadto kaniya. 

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 9:7-9. Unsa ang gitudlo niini nga mga tudling 
mahitungod kon unsaon kita pagtabang sa Ginoo sa atong mga paghukom mahitungod 
sa bokasyon? 

Panapos 

Ipasabut nga ang pagpili sa usa ka bokasyon usa ka mahinungdanon nga paghukom 
alang sa usa ka batan-on nga tawo. Pinaagi sa paggamit sa mga sumbanan nga 
gipadayag niini nga leksyon ug sa pagpangita sa giya sa Ginoo,ang batan-ong mga 
babaye mahimong makaandam sa paghimo niini nga paghukom diha sa labing maayo 
nga paagi alang kanila. 

Paggamit sa leksyon 

Awhaga ang matag batan-ong babaye sa pagribyu sa mga kasayuran nga gihatag niini 
nga leksyon ug sa pag-ila unsa ang iyang mahimo aron sa pagsugod pagpili og usa ka 
bokasyon kon siya wala pa makabuhat niini. 

Gisugyot nga mga kalihukan 

Pagplano og usa ka gabii sa panagtigum diin ang batan-ong mga babaye magtaho kabahin 
sa pinili nga mga bokasyon nga ilang ganahan. Ang batan-ong mga babaye mahimong 
mo-interbyu og mga tawo, moduaw sa mga dapit sa panarbaho, ug mobasa og mga 
mantalaan mahitungod sa mga bokasyon nga gipangpili sa batan-ong mga babaye. 

195 

Leksyon 27 



Leksyon 27 Pagdumala sa Kwarta 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye makat-on sa mga baruganan sa pagdumala sa salapi 
sa maalamon nga paagi. 

PAGPANGANDAM Pagpili og batan-ong mga babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga istorya, kasulatan, 
o mga kinutlo nga imong gusto. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON 

Pisara 

Panaghisgutan 
ginamit ang 

Pisara 

Mga kinutlo ug mga 
panaghisgutan 

Ang Ginoo Naghatag og Maayo nga Tambag alang sa Panalapi 

Isulat sa pisara: Ang paagi nato sa pagdumala sa along mga panalapi makaapektar sa tanang 
bahin sa atong kinabuhi. 

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang pagdumala sa atong mga panalapi 
makaapektar sa atong mga kinabuhi? 

Ipabasa sa mga batan-ong babaye ang Doktrina ug mga Pakigsaad 29:34. 

• Sa unsang mga paagi nga ang atong pagdumala sa panalapi mahimong makaapektar 
kanato sa espirituhanon nga paagi? 

Ipasabut ngadto sa mga batan-ong babaye nga ang pagkat-on karon sa pagdumala sa 
panalapi sa maalamon nga paagi makahatag og kaayohan kanila sa umaabot. Kon kita 
mobuhat kutob sa atong mahimo, ang Ginoo motabang kanato nga madumala sa 
maalamon nga paagi ang atong mga salapi. Pinaagi sa mga lider sa iyang Simbahan, 
siya naghatag kanato og mga sumbanan alang sa paggamit sa atong salapi. 

Isulat sa pisara ang unom ka mga erya alang sa maayo nga pagdumala sa panalapi nga 
gilista sa ubos. Hangyoa ang mga batan-ong babaye sa pagbasa sa mga kinutlo nga 
gilista sa matag dapit ug tukia unsaon nila paggamit ang tambag diha sa ilang mga 
kinabuhi ug sa unsang paagi kini mamahimong panalangin ngadto kanila sa umaabot. 
Mahimo nimong isulat ang ubang importanting mga ideya diha sa pisara. 

1 .Mga Amot sa Simbahan 

"Maghunahuna usahay ko kon kita nakaamgo ba nga ang pagbayad sa atong ikapulo 
wala magrepresentar sa paghatag og mga gasa ngadto sa Ginoo ug sa Simbahan. Ang 
pagbayad sa ikapulo mao ang pagbayad sa utang ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang 
tinubdan sa tanan nato nga mga panalangin, lakip na mismo ang kinabuhi. 

"Ang pagbayad sa ikapulo usa ka kasugoan, usa ka sugo nga adunay sa usa ka saad. 
Kon kita motuman niini nga kasugoan, kita gisaaran nga kita 'mouswag niini nga yuta'. 
Kini nga pag-uswag naglangkob og labaw pa kaysa materyal nga mga butang—kini 
mahimo nga maglakip sa pagtagamtam og maayong panglawas ug kalagsik sa 
hunahuna. Kini naglakip sa kalig-on sa pamilya ug espirituhanon nga paglambo. Ako 
manghinaut nga kadtong kinsa kaninyo wala magbayad sa pagkakaron sa inyong 
hingpit nga ikapulo maningkamot nga makaangkon sa hugot nga pagtuo ug kalig-on sa 
pagbuhat sa ingon. Samtang kamo maghimo niini nga obligasyon ngadto sa iyong 
Magbubuhat, kamo makakita og daku, daku nga kalipay, ang susama niini nga 
nahibaloan lamang niadtong kinsa matinud-anon ngadto niini nga kasugoan" (N. Eldon 
Tanner, sa Conference Report, Okt. 1979, p. 119; or Ensign, Nob. 1979, p. 81). 

2. Utatig 

"Ang Unang Kapangulohan buot moawhag sa tanang sakop sa Simbahan sa pagsunod 
sa ehemplo nga gihatag sa Simbahan ug sa pagpakabuhi sumala sa iyang kinitaan. Bisan 
kinsa nga magpuyo labaw sa iyang kinitaan nagdapit og kaalaotan. Ang hinulaman nga 
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salapi dili kinitaan. . . . ang pagpanghulam aron makapadayon dili maayo, bisan kon 
kini usa ka tinibuok nga utang o hulugan nga pagpalit. Kami nag-aghat sa mga sakop 
nga magmahimong maiyawaton, madaginuton, makugihon, mapugnganon, matigumon, 
ug sa pagpuyo nga matarung" (J. Reuben Clark, Jr., kinutlo sa "Making Money More 
Valuable," Relief Society Magazine, Oct. 1957, p. 695). 

"Kamo angay nga mobuhat sa tanan ninyong mahimo sa paglikay sa utang. Ako 
nakasabut nga kamo kinahanglang mangutang aron ipalit sa inyong mga panimalay, o 
tingali pagpa-uswag sa inyongedukasyon, ug usahay sakyanan, apan gawas niini, kamo 
kinahanglang mobayad unsay inyong kuhaon" (Ezra Taft Benson, "The Gospel Teacher 
and His Message," pakigpulong gihatag ngadto sa mga magtutudlo sa relihiyon, 17 
Sept. 1976). 

3.Mga pagtignm 

"Kon kamo buot nga mahimong adunahan, tiguma ang unsay inyong makuha. Ang usa 
ka hungog mahimong makabaton og salapi, apan nagkinahanglan og usa ka maalamon 
nga tawo aron sa pagtigum ug pagdispatsar niini sa iyang kaugalingon nga 
kabulahanan" (Brigham Young, Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe 
[Dakbayan sa Salt Lake: Deseret Book Co., 1941], p. 292). 

"Ako matinahuron nga nag-awhag kaninyo sa pagpuyo sa sukaranan nga mga 
baruganan sa pagtrabaho, pagdaginot, ug kinaugalingong pagpaningkamot... .Pagpuyo 
sulod sa inyong kaugalingong kinitaan. Paglain og bahin niadtong mga kinitaan sa 
regular nga paagi ngadto sa mga tigumanan" (Ezra Taft Benson, The Teachings of Ezra Taft 
Benson [Dakbayan sa Salt Lake: Bookcraft, 1988], pp. 262-63). 

"Ma-sayo sa kinabuhi o ulahi, kitang tanan kinahanglan gyud makat-on sa pagdisiplina 
sa atong mga kaugalingon, sa atong mga kaibog, ug sa atong mga ekonomikanhon nga 
tinguha. Pagkabulahan niya kinsa nagkat-on sa paggasto og minus sa iyang kinitaan ug 
nagtigum alang sa ting-ulan" (N. Eldon Tanner, "Constancy Amid Change," Ensign, 
Nob. 1979, p. 81). 
4.Disiplina sa Kaugalingon 

"Kon dili kamo makaangkon sa tanan ninyong gipangandoy karon, tun-i ang pagpuyo 
nga wala kanang butanga nga dili ninyo mapalit ug mabayran, ug dad-a ang inyong 
mga hunahuna sa pagpaubos nga kamo kinahanglan gayud magpuyo sumala sa inyong 
kinitaan" (Brigham Young, Discourses of Brigham Young, p. 293). 

"Akong nadiskobrehan nga dili gayud kamo makakwarta og daghan kay sa inyong 
gastuhon. Ako nagtuo nga dili ang gidaghanon sa salapi nga kitaon sa usa ka tawo ang 
makahatg og kalinaw sa hunahuna kon dili ang pagbaton og pagpugong sa iyang 
kwarta. Ang kwarta mahimong usa ka masulundon nga ulipon apan usa ka mabangis 
nga agalon. Kadtong nagtukod sa sukaranan sa pagpuyo nga nagtugot sa gamay nga 
sobra, nagbuot sa ilang mga kahimtang. Kadtong naggasto labaw og dyutay kaysa ilang 
kinitaan gibut-an sa ilang mga kahimtang. Sila anaa sa pagkaulipon. . . . Ang yawe sa 
paggasto ubos kaysa atong kinitaan yano ra—kini gitawag og disiplina" (N. Eldon 
Tanner, "Constancy Amid Change," p. 81). 

5. Pagbadyet 
"Bisan unsa ka daghana o ka gamaya nga kita kinahanglan nga magpakabuhi sa matag 
semana o bulan, kinahanglan nga kini gamiton sa maalamon nga paagi. Kinahanglan 
kita nga mohukom pinasubay sa usa ka badyet ug magpuyo subay niini. Ang uban 
moingon nga ang pagpakabuhi pinasubay sa badyet makapawala sa kalingawan sa 
kinabuhi ug kini mapugnganon kaayo. Apan kadto kinsa naglikay sa kahasol sa usa ka 
badyet kinahanglan nga mag-antus sa kapait sa pagpuyo nga sobra niini. Ang Simbahan 
naglihok subay sa usa ka badyet. Ang malampuson nga mga negosyo naglihok subay sa 
usa ka badyet. Ang mga pamilya nga luwas gikan sa makatuok nga utang adunay 
badyet. Ang sumbanan sa badyet nagdasig og maayo nga binuhatan ug pagdumala" 
(Marvin J. Ashton, "It's No Fun Being Poor," Ensign, Set. 1982, p. 75). 

6. Pagkamatinuoron 

"Pagmatinuoron sa tanan ninyong mga kalihokan sa panalapi. Ang mithi sa kaligdong dili 
gayud mawala sa uso. Kini magamit sa tanan natong buhaton. Isip mga lider ug 
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miyembro sa Simbahan, angay kita nga mamahimong sumbanan sa kaligdong" (N. 
Eldon Tanner, sa Taho sa Komperensya, Okt. 1979, p. 121; o Ensign, Nob. 1979, p. 82). 

"Sala ang pagpamakak. Ang pagkalit-ag sa pagkadili matinud-anon ug pagpanglingla 
dili mahitabo sa kalit lamang. Ang usa ka gamay nga bakak o dili matuod nga buhat 
mopadulong ngadto sa lain hangtud nga ang tagbuhat mabitik sa lawa sa 
pagpangilad... . 

"Sa tanan nato nga mga sinultihan ug mga binuhatan kita kinahanglan pangutan-on 
nato ang atong mga kaugalingon, 'Husto ba kini? Tinuod ba kini?' dili 'Kinahanglan ba 
kini, makatagbaw ba, sayon ba, o makaganansya ba ako niini? "(Marvin J. Ashton, sa 
Conference Report, Abr. 1982, pp. 11, 13; o Ensign, Mayol982, pp. 9, 11). 

Makakaplag Kita og Mas Dako nga Kalipay Pinaagi sa Pagdumala sa Atong Kwarta 
sa Maalamon nga Paagi 

Presentasyon sa Ipasabut nga ang mga katawhan sa tibuok kalibutan anaa sa managkalahi kaayo nga 
magtutudlo mga kahimtang sa panalapi. Apan ang matag tawo mahimong makakaplag og dugang 

nga kalinaw ug kalipay pinaagi sa pagdumala sa mga kapanguhaan sa panalapi nga 
mahimong magamit sa maalamon nga paagi. 

Mga Istorya Isaysay ang mosunod nga mga istorya mahitungod sa mga batan-ong babaye nga nakat-
on sa pagdumala sa ilang salapi pag-ayo. 
Si Cheryl nangandoy sa pag-adto sa usa ka dako nga siyudad nga kanunay nga 
nakapadani kaniya. Sulod sa duha ka tuig siya nagplano ug nagtigum alang sa mao nga 
panaw. Duha ka semana sa dili pa ang takna sa iyang pagbiya, ang iyang dentista 
nagpahibalo kaniya nga ang ngipon nga naghasol kaniya kinahanglan nga tambalan. 
Maayo nalang gani, aduna siyay pundo sa kalit nga hitabo nga maoy misalo sa 
bayranan, apan kinahanglan siya nga mokuha og gamayng salapi gikan sa iyang pundo 
alang sa biyahe. Aron makahimo siya gihapon sa pagbiyahe, siya mihukom nga ibanan 
ang pipila sa mga butang nga iyang giplano, apan makahimo gihapon sa pag-adto. 
Sulod sa duha ka mga semana siya malipayon nga migikan. 

• Giunsa ni Cheryl pagdumala ang kalit nga panginahangalan sa panalapi? Nganong 
nakahimo man siya sa pagbuhat sa ingon? 

Si Jim ug si Connie nagminyo samtang diha pa sila sa kolehiyo. Bisan pa kon ang ilang 
mga panalapi kulang, sila matinguhaon sa pagtapos sa ilang pagtuon. Si Jim nagtrabaho 
atol sa ting-init samtang si Connie nagtungha. Nakakwarta siya og igo nga ibayad sa 
ilang twisyon alang sa usa pa ka tuig. 

Aron makahuman si Jim niana nga tuig, kinahanglan siya nga mokuha og daghan nga 
load sa klase ug magtrabaho kada Sabado. Sila nagpuyo sa usa ka gamay kaayo nga 
apartment nga sila makabayad sa gamay nga kinitaan ug kanunay giuna pagbayad ang 
ilang ikapulo ug halad sa puasa. Misulay usab sila sa pagtigum og gamay nga kantidad 
kada bulan. 

Sa wala pa matapos ang maong tuig, usa ka batang lalaki ang nahimugso ngadto kanila. 
Si Jim nagtuon pag-ayo ug nakakuha og maayo nga mga grado, ug si Connie usab 
nakatapos sa iyang pagtungha. 
Human sa gradwasyon, si Jim gitanyagan og usa ka trabaho sa pagtudlo. Tungod sa 
ilang pagpadayon sa maalamong paggamit sa mga panalapi, sila nakatigum og ubay-
ubay. Sulod sa pipila ka tuig, sila nakaangkon og gamay nga panimalay. 

Panaghisgutan Hangyoa ang mga batan-ong babaye sa paghulagway og mga ehemplo sa madaginuton 
ug maalamon nga pagdumala sa kwarta nga ilang nakita. Hangyoa sila sa pagsugyot og 
pipila ka mga butang nga mahimong buhaton sa batan-ong mga babaye sa ilang dapit 
aron mahimong mas magmaalamon sa pagdumala sa kwarta. 

Panapos 
Ipamatuod ang mahitungod sa kabililhon sa maalamon nga pagdumala sa kwarta sa 
imong kinabuhi. Awhaga ang matag batan-ong babaye sa paghimo sa bisan unsa nga 
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Leksyon 27 

pagbag-o nga kinahanglanon sa iyang kinabuhi aron sa makasunod sa pagdumala sa 
iyang salapi pag-ayo. 

Gisugyot nga kalihokan 

Uban sa pagtugot sa inyong magtatambag nga priesthood, pagdapit og usa ka sakop sa 
ward kinsa maayo nga modumala sa salapi aron sa pagpaambit og mapuslanon nga 
sugyot kabahin sa pagdumala sa salapi ug sa pagbadyet. 
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Pagpalambo sa mga Kahanas sa Pagpangulo 



Leksyon 

27 Mga Mensahe sa mga Propeta sa 
Ulahing mga Adlaw 

KATUYOAN Aron ang matag batan-ong babaye mahimong makasabut sa mahinungdanon nga mga 
mensahe sa mga propeta sa ulahing mga adlaw nga gipahayag niini nga leksyon. 

PAGPANGANDAM 1. Ribyuha ang leksyon 48 mahitungod sa paghan-ay sa mga leksyon gikan sa mga 
pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya. Pangandam sa pagpahayag sa mga 
kasayuran niini nga leksyon nga labing mapuslanon alang sa mga batan-ong babaye 
sa imong klase. 

2. Hatagi og tahas ang mga batan-ong babaye sa pag-asoy og bisan unsa nga mga 
istorya, mga kasulatan, o mga kinutlo nga imong ganahan. 

GISUGYOT NGA 
PAGPALAMBO SA 
LEKSYON (Ang mosunod nga mga materyal gikuha gikan sa usa ka pakigpulong nga gihatag 

ngadto sa mga batan-ong babaye sa Simbahan ni Presidente Ezra Taft Benson.) 
"Akong minahal nga mga igsoon, kini usa ka mahimayaon nga panagtigum. Unsa ka 
dako nga kahigayunan nga ikahimamat uban sa pinili nga mga anak nga babaye sa atong 
Amahan sa Langit nga nagkatigum sa mga balay-tigumanan sa tibuok kalibutan!. . . 

"Unsa ka dako ang mga paglaum nako alang kaninyo batan-ong mga igsoong babaye! 
Unsa ka dako ang mga paglaum sa Amahan sa Langit alang kaninyo! 
"Kamo natawo niini nga panahon alang sa usa ka balaan ug mahimayaon nga katuyoan. 
Dili sulagma nga kamo gitagana nga mo-abot nganhi sa yuta niining katapusan nga 
dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon. Ang inyong pagkatawo niining mao nga 
panahon giorden nang daan sa mga kahangturan. 

"Kamo ang mga halangdon nga mga anak nga babaye sa Ginoo sa katapusang mga 
adlaw. Kamo ang 'batan-on sa halangdon nga kaliwatan' (Hymns, 1985, no. 255). 

Lig-ona ang Inyong Pamilya 

"Akong batan-ong mga igsoong babaye, ako malipayon nga nakakita sa sobra kadaghan 
kaninyo uban sa inyong mga inahan karong gabhiona. Ako nagtambag sa matag usa 
kaninyo sa pagpakigsuod sa inyong kaugalingon nga inahan. Higugmaa siya. Tahura 
siya. Pasidunggi siya. Dawata ang tambag sa inyong mga inahan samtang siya 
nagmahal ug nagtudlo kaninyo diha sa pagkamatarung. Pasidunggi ug tumana ang 
inyong amahan samtang siya nagbarug isip pangulo sa pamilya pinaagi sa pagsunod sa 
iyang espirituhanon nga kinaiya. 

"Batan-ong mga babaye, ang pamilya mahangturon, ug kamo kinahanglan nga mobuhat 
sa tanan ninyong gahum aron lig-onon kana nga yunit. Diha sa inyong pamilya, pag-
awhag nga adunay mga family home evening ug himoa ang inyong kaugalingon nga 
usa ka aktibo nga magsasalmot. Pag-awhag nga adunay pag-ampo sa pamilya. 
Pangluhod kamo uban sa inyong pamilya diha nianang balaan nga liyok. Buhata ang 
inyong bahin aron sa pagpalambo sa tinud-anay nga panaghiusa ug panagbuyon sa 
pamilya. 

"Diha niana nga panimalay wala gayuy panagbahin sa kaliwatan. Kana usa ka lain nga 
himan sa yawa. Ang inyong labing mahinungdanon nga panaghigalaay kinahanglan 
nga anaa diha uban sa inyong kaugalingong mga igsoong lalaki ug babaye ug uban sa 
inyong amahan ug inahan. Higugmaa ang inyong pamilya. Pagmatinud-anon ngadto 
kanila. Pagbaton og tinud-anay nga pagtamud sa inyong mga igsoon. Tabang sa pagpas-
an sa ilang mga palas-anon aron ikaw makaingon, sama sa mga pulong niana nga awit, 
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'siya dili bug-at, siya akong igsoon' (Bob Russell, 'He Ain't Heavy,' Lynbrook, N.Y.: 
Harrison Music Corp., 1969). 
"Hinumdumi, ang pamilya mao ang usa sa kinalig-unan nga kota sa Dios batok sa mga 
dautan sa atong atong panahon. 

"Tabang nga magpabilin ang inyong pamilya nga malig-on ug suod ug takus sa mga 
panalangin sa atong Amahan sa Langit. Samtang kamo nagbuhat niini, kamo 
makadawat sa hugot nga pagtuo ug paglaum ug kusog, nga maoy mopanalangin sa 
inyong mga kinabuhi hangtud sa hangtud. 

Pagbasa sa mga Kasulatan Matag Adlaw 
"Sunod, mga batan-ong babaye, tuguti ko sa pagtambag kaninyo sa pagsalmot og usa ka 
programa sa inadlaw-adlaw nga pagbasa ug pagpamalandong sa mga kasulatan. Kita 
makahinumdom sa kasinatian sa atong pinalangga nga propeta, nga si Presidente 
Spencer W. Kimball. Isip usa ka katorse anyos nga bata, siya midawat sa hagit sa 
pagbasa sa Biblia gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan. Kadaghanan sa iyang 
pagbasa gibuhat ginamit ang usa ka lamparilya nga suga diha sa atik sa iyang lawak. 
Siya nagbasa matag gabii hangtud iyang nahuman ang 1,519 ka pahina, nga midangat 
og kapin kon kulang usa ka tuig; apan nakab-ot niya ang iyang tumong. 

"Sa upat ka importante nga sumbanan nga mga kasulatan sa Simbahan—ang Biblia, ang 
Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug mga Pakigsaad, ug ang Perlas nga Labing Bililhon 
ako partikular nga mag-awhag kaninyo sa pagbalik-balik sa pagbasa sa Basahon ni 
Mormon ug sa pagpamalandong ug paggamit sa mga pagtulun-an niini. Ang Basahon ni 
Mormon gihisgutan ni Propeta Joseph Smith ingon nga "ang labing tukma sa bisan hain 
nga basahon dinhi sa yuta, ug ang sukaranan sa atong tinuohan, ug ang lalaki [ug 
babaye] labaw nga mahiduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa 
bisan hain nga basahon' (.History of the Church, 4:461). 

"Batan-ong mga babaye, ang Basahon ni Mormon makapabag-o sa inyong mga 
kinabuhi. Kini makapalig-on kaninyo batok sa mga dautan sa atong panahon. Kini 
makapaespirituhanon sa inyong kinabuhi nga walay lain nga basahon ang makahimo. 
Kini mao ang mahimong labing mahinungdanong basahon nga inyong basahon sa 
pagpangandam alang sa mga hagit niining kinabuhia. Ang usa ka batan-ong babaye 
kinsa nakahibalo ug naghigugma sa Basahaon ni Mormon, kinsa nagbasa niini sa 
makadaghan nga higayon, kinsa adunay malungtaron nga pagpamatuod sa kamatuoran 
niini, ug kinsa naggamit sa mga pagtulun-an niini sa iyang kinabuhi makahimo sa 
pagbarug batok sa mga pagpanghaylo sa yawa ug mahimong usa ka gamhanan nga 
hinagiban sa mga kamot sa Ginoo. 

"Agig dugang, ako moawhag kaninyo, batan-ong mga igsoon, sa inyong pagpadulong 
sa pagkatin-idyer, sa pagdawat sa inyong patriyarkal nga panalangin. Tun-i kini pag-ayo 
ug hunahunaa kini ingon nga personal nga kasulatan nganha kaninyo—tungod kay mao 
gayud kana kon unsa man kini. Ang patriyarkal nga panalangin usa ka dinasig ug 
mapanagnaon nga pamahayag sa misyon sa [inyong kinabuhi] . . . uban sa ingon nga 
mga panalangin, pasidaan, ug mga pahimangno sumala sa giaghat nga ihatag sa 
patriyarka' (Heber J. Grant, J. Reuben Clark, Jr., David O. McKay, sa Messages of the First 
Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, comp. James R. Clark, 6 vols., 
Dakbayan sa Salt Lake: Bookcraft, 1965-75, 6:194). 

"Mga batan-ong babaye, dawata ang inyong patriyarkal nga panalangin ubos sa 
impluwensya sa pagpuasa ug pag-ampo, ug dayon basaha kini kanunay nga kamo 
masayud sa kabubut-on sa Dios alang kaninyo. 

Tambong sa Tanan Ninyong mga Miting 

"Tuguti ako karon sa pagpunting sa inyong pagtagad ngadto sa kamahinungdanon sa 
pagtambong sa tanan ninyong miting sa Simbahan. Ang matinud-anong pagtambong 
diha sa mga miting sa Simbahan makahatag og mga panalangin nga dili ninyo madawat 
sa laing paagi. 
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"Tambong sa inyong miting sa sakramanto matag Domingo. Paminaw pag-ayo sa mga 
mensahe. Pag-ampo alang sa espiritu sa pagsabut ug pagpamatuod. Ambit sa 
sakramento uban sa limpyo nga mga kamot ug putli nga kasingkasing. 
"Tambong sa inyong mga klase sa Sunday School matag Domingo. Paminaw pag-ayo sa 
mga leksyon ug salmot sa mga panaghisgot sa klase. Ang kinaadman sa ebanghelyo ug 
pag-uswag sa pagpamatuod maoy mahimong sangputanan. 
"Tambong sa inyong miting sa Young Women matag Domingo ug sa inyong senemana 
nga mga kalihokan. Pagkat-on pag-ayo sa inyong mga responsibilidad sa ebanghelyo ug 
dayon buhata kini nga makugihon. 
"Tambong kanunay sa seminary ug partinguha aron mo-graduate sa seminary. Ang 
pagtudlo sa seminary maoy usa sa labing makahuluganon nga espirituhanon nga mga 
kasinatian nga maangkon sa usa ka batan-ong babaye. 
"Batan-ong mga babaye, pahimusli pag-ayo ang mga programa sa Simbahan. 
Ipahimutang ang inyong mga tumong aron sa pagkab-ot sa kinatas-an diha sa mga 
programa sa kalampusan sa Simbahan. 
"Ang Programa sa Personal Progress sa mga batan-ong babaye maoy usa ka labing 
maayo nga pahitumong nga programa. Ang katuyoan niini mao ang pagtabang kaninyo 
sa pagpalambo sa mga kinaiya ug mga hiyas sa usa ka sulundon nga mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw nga mga batan-ong babaye. Angkuna ang Young Womanhood 
Recognition Award ug mapahitas-ong isul-ob ang bulawang medalyon. Ayaw 
kakontento sa pagsayon-sayon niini nga mahinungdanon nga pangpadasig nga 
programa alang sa mga batan-ong babaye sa Simbahan. 

Suporta sa Misyonaryo nga Pag-alagad 
"Tuguti ako karon nga mamulong kaninyo mahitungod sa misyonaryo nga pag-alagad 
sa gingharian. Dako ang akong pagbati kabahin niini. Ako nag-ampo nga kamo 
makasabut sa mga tinguha sa akong kasingkasing. 
" Ang Propeta Joseph Smith mipahayag, 'Human ang tanan nasulti, [ang atong] 
kinadak-an ug labing mahinungdanon nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa 
Ebanghelyo' (History of the Church, 2:478). 
"Ang Ginoo buot nga ang tanang batan-ong lalaki moalagad og usa ka full-time nga 
misyon. Sa pagkakaron ikatulo nga bahin lamang sa angayan nga batan-ong mga lalaki 
sa Simbahan ang nag-alagad og full-time nga mga misyon. Kini dili makapahimuot sa 
Ginoo. Kita makahimo og labaw pa. Kita angay gayud nga mohimo og labaw pa. Dili 
lamang nga ang usa ka misyon hunahunaon nga usa ka katungdanan sa priesthood, 
apan ang tanan nga batan-ong mga lalaki angay nga magpaabot niini nga kasinatian 
uban ang hilabihan ka hingpit nga kalipay ug kahinam. 

"Walay mabuhat ang usa ka batan-ong lalaki nga mas mahinungdanon pa. Ang 
tulunghaan makahulat. Ang mga Eskolarship mahimong ipauswag. Ang mga tumong sa 
pagpanarbaho mahimong ipaulahi. Oo, bisan ang kasal sa templo angayan nga mohulat 
hangtud ang usa ka batan-ong lalaki makaalagad og usa ka madungganon nga full-time 
nga misyon alang sa Ginoo. 
"Karon ngano nga ako naghisgut niini kaninyo mga batan-ong babaye karong gabhiona? 
Tungod kay kamo mahimong adunay positibo nga impluwensya sa pagdasig sa batan-ong 
mga lalaki aron moalagad og full-time nga mga misyon. Tuguti ang batan-ong mga lalaki 
nga inyong kaila nga kamo naghandum kanila nga mangabaga sa ilang misyonaryo nga 
mga responsibilidad, nga kamo sa personal gusto nga sila moalagad didto sa natad sa 
misyon, tungod kay kamo nasayud nga kana maoy gusto sa Ginoo nga buhaton nila. 

"Likayi ang kanunay nga pagpakig-date sa usa ka batan-ong lalaki sa hapit na ang 
panahon sa iyang tawag sa misyon. Kon ang imong pakigrelasyon kaniya kaswal ra, 
sayon ra kaayo alang niya ang paghukom sa pag-alagad ug usab makahatag sa iyang 
tibuok kusog sa iyang misyonaryo nga buhat kay sa iyang hinigugma nga gibilin. Ug 
human siya mobalik nga madungganon gikan sa iyang misyon, siya mahimong mas 
maayo nga bana ug amahan ug tighupot sa priesthood, human nga nakaalagad og usa 
ka full-time nga misyon. 
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"Dili ikapangutana nga ang matinud-anong batan-ong mga babaye nga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw adunay dakog kalabutan sa kaayohan sa pagtabang sa batan-ong 
mga lalaki sa pagpalambo sa ilang priesthood ug sa pag-awhag nila sa paghimo og 
maayong mga buhat ug magpakamaayo sa ilang mga kaugalingon. 

"Hinumdumi, mga batan-ong babaye, kamo mahimo usab nga makabaton og higayon 
sa pag-alagad og usa ka full-time nga misyon. Ako mapasalamaton nga ang akong 
kaugalingon nga mahangturon nga kauban nakaalagad og usa ka misyon sa Hawaii sa 
wala pa kami naminyo sa Templo sa Salt Lake, ug ako nahimuot nga ako adunay tulo ka 
mga apo nga babaye nga naka-alagad og full-time nga mga misyon. Ang pipila sa atong 
pinakamaayo nga mga misyonaryo mao ang batan-ong mga igsoong babaye . . . 

Pagpuyo Sumala sa Inyong Balaan nga Potensyal 

"Akong batan-ong mga igsoon nga babaye, kami adunay dako nga paglaum alang 
kaninyo. Dako ang among gihandom alang kaninyo. Ayaw pagmantenir og gamay kay 
sa unsay gusto sa Ginoo nga kamo mahimo. 

"Sama sa gipamahayag ni propeta Nephi diha sa 2 Nephi 31:20: 'Busa, kamo 
kinahanglan gayud nga mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang 
Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios 
ug sa tanan nga tawo. Busa kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni 
Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, sa ingon miingon ang Amahan: 
Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.' 

"Oo, hatagi ako og usa ka batan-ong babaye kinsa naghigugma sa panimalay ug 
pamilya, kinsa nagbasa ug nagpamalandong sa mga kasulatan matag adlaw, kinsa 
adunay nagdilaab nga pagpamatuod sa Basahon ni Mormon. Hatagi ako og usa ka 
batan-ong babaye kinsa matinud-anon nga mitambong sa iyang mga miting sa 
simbahan, kinsa usa ka nakahuman sa seminary, kinsa nakakab-ot sa iyang Ganti sa 
Pahalipay sa Batan-ong Pagkababaye ug misul-ob niini uban ang kamadunganon! 
Hatagi ako og usa ka batan-ong babaye kinsa mahiyason ug nagpabilin sa iyang 
kinaugalingon nga kaputli, kinsa dili mahimuot sa ubos lamang kaysa kaminyoon sa 
templo, ug ako maghatag kanimo og usa ka batan-ong babaye kinsa makahimo og mga 
milagro alang sa Ginoo karon ug sa tibuok kahangturan. . . . 

"Karon, sa panapos, akong minahal nga batan-ong mga igsoong babaye, dako ang akong 
paghigugma ug pagtahud kaninyo! Nag-ampo alang kaninyo! Dako ang akong mga 
paglaum diha kaniyo! Hinumdumi ang mga tambag nga akong gihatag kaninyo karong 
gabii. Kini mao ang unsay buot sa Ginoo nga nga inyong madunggan karon—ning adlawa. 

"Pagpuyo sumala sa inyong balaan nga potensyal. Hinumdumi kinsa kamo ug ang 
sagrado nga panulundon nga inyoha—kamo ang tinud-anay nga hamiling mga anak 
nga babaye sa atong Amahan sa Langit. O 'batan-on sa Halangdon nga Kagikan,' sa 
tibuok kong kasingkasing, ako moingon, 'Padayon, padayon, padayon!' (Hymns, 1985, 
no. 255), sa ngalan ni Jesukristo, amen" ("To the Young Women of the Church," Ensign, 
Nob. 1986, pp. 81-85). 

Pagkahimong Sama sa Manluluwas 

(Ang mosunod gikuha gikan sa mga pakigpulong nga gihatag ni Presidente Howard W. 
Hunter.) 

"Ako nagdapit sa tanan nga mga miyembro sa Simbahan sa pagpuyo uban ang dugang 
nga pagtagad ngadto sa kinabuhi ug panig-ingnan ni Ginoong Jesukristo, ilabi na ang 
gugma ug paglaum ug kapuangod nga iyang gipakita. Ako nag-ampo nga kita 
magtagad sa usag-usa uban ang dugang nga pagkamabination, dugang nga pagpailub, 
dugang nga pagtahud ug pagpasaylo.. . . 

"Atong tun-an ang matag pagtulun-an sa Magtutudlo ug ihalad ang atong kaugalingon 
sa kinatibuk-an ngadto sa iyang panig-ingnan. Siya naghatag kanato sa 'tanang butang 
nga kabahin ngadto sa kinabuhi ug pagkadiosnon.' Siya 'nagtawag kanato ngadto sa 
himaya ug kamahiyason' ug 'naghatag ngadto kanato sa hilabihan ka dako ug 
halangdon nga saad: nga pinaagi [kita] mahimong mga tigdawat sa sagrado nga 
kinaiya'(2 Pedro 1:3-4). 
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"Ako nagtuo niadto nga mga 'hilabihan ka dako ug halangdon nga mga saad/ ug ako 
nagdapit sa tanan nga maabot sa akong tingog sa pag-angkon niini. Kita angayan nga 
maningkamot nga 'mamahimong mga tigdawat sa sagrado nga kinaiya.' Niana nga 
paagi lamang nga kita mahimong tinud-anay nga maglaum alang sa kalinaw niini nga 
kalibutan, ug kinabuhi nga dayon sa kalibutan nga umaabot' (D&P 59:23). . . . 

"Ako naghatag og maligdong ug mapasalamaton nga pagsaksi nga si Jesus mao ang Kristo, 
ang Manluluwas sa kalibutan. Sa tinud-anay siya mao ang sentro sa atong pagsimba ug 
ang yawe sa atong kalipay. Atong sundon ang Anak sa Dios sa tanang mga paagi ug mga 
lakat sa kinabuhi. Atong himoon siya nga atong panig-ingnan ug ang atong giya. 

"Kita ania sa usa ka panahon sa kasaysayan sa kalibutan ug sa pag-uswag sa Simbahan 
diin kita kinahanglan gayud nga maghunahuna og maayo mahitungod sa mga balaang 
mga butang ug magbuhat nga labaw nga susama sa gihandum sa Manluluwas nga 
buhaton sa iyang mga tinun-an. Kita angayan nga sa matag kahigayunan mangutana sa 
atong mga kaugalingon, 'Unsa ang buhaton ni Jesus?' ug dayon molihok sa dugang nga 
kaisug subay sa tubag. Kita kinahanglan gayud nga anaa sa iyang buhat sama nga siya 
tua sa iyang Amahan. Kita angayan nga mohimo sa tanan nga paningkamot aron 
mamahimong sama ni Kristo, ang bugtong nga perpekto ug walay sala nga panig-ingnan 
nga sukad nakita niining kalibutana" (sa Taho sa Komperensya, Okt. 1994, pp. 7-8,118; o 
Ensign, Nob. 1994, pp. 8, 87). 

Himoa ang Templo nga Simbolo sa Inyong Pagkamiyembro 
"Ako nagdapit sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagtan-aw sa templo sa Ginoo 
ingon nga halangdon nga simbolo sa inyong pagkamiyembro. Kini maoy kinahiladmang 
tinguha sa akong kasingkasing nga ang matag miyembro sa Simbahan mahimong takus 
nga mosulod sa templo. Kini makapahimuot sa Ginoo kon ang tanang hamtong nga 
miyembro mahimong takus —ug magdala—sa usa ka bag-o nga rekomen sa templo. 
Ang mga butang nga angay gayud natong buhaton ug dili buhaton aron mahimong 
takus sa usa ka rekomen sa templo mao ang mga butang nga nagsiguro nga kita 
mahimong magmalipayon isip indibidwal ug isip pamilya. . . . 

"Kami mipasabut pag-ayo pag-usab sa personal nga mga panalangin sa pagsimba sulod 
templo ug sa kabalaan ug kahilwasan nga mahatag didto sa sulod niana nga sagrado 
nga mga bungbong. Kini mao ang balay sa Ginoo, usa ka dapit sa pagpadayag ug sa 
kalinaw. Samtang kita nagtambong sa templo, kita makakat-on sa labaw nga kabuhong 
ug kalawom sa katuyoan sa kinabuhi ug sa kahulugan sa maulaon nga sakripisyo sa 
Ginoo nga si Jesukristo. Atong himoon ang templo, uban sa pagsimba sa templo ug 
pakigsaad sa templo ug kaminyoon sa templo, nga atong katapusang kalibutanon nga 
tumong ug labing gamhanang mortal nga kasinatian. . . . 

"Atong andamon ang tanan nga mga misyonaryo sa pag-adto sa templo nga takus ug sa 
paghimo niana nga kasinatian nga usa ka mas maayo pa nga hitabo kaysa pagdawat sa 
tawag sa misyon. Magplano kita ug magtudlo ug mangaliyupo uban sa atong mga anak 
nga maminyo sa balay sa Ginoo. Atong ipamatuod pag-usab sa labaw nga kadasig kaysa 
atong gihimo kaniadto nga mahinungdanon gayud kon diin kamo nagminyo ug pinaagi 
sa unsa nga katungod kamo gipahayag nga bana ug asawa. 

"Ang tanan natong mga paningkamot sa pagsangyaw sa ebanghelyo, paghingpit sa mga 
Santos, ug pagtubos sa mga patay nagpadulong ngadto sa balaan nga templo. Tungod 
kay ang mga ordinansa sa templo hilabihan ka hingpit nga mahinungdanon; dili kita 
makabalik sa atubangan sa Dios kon wala kini sila. Ako nag-awhag sa tanan sa 
pagtambong sa templo nga takus o sa pagpaningkamot sa adlaw nga kamo makahimo 
sa pagsulod niana nga balaan nga balay aron dawaton ang inyong mga ordinansa ug 
mga pakigsaad. 

"Hinaut nga inyong tugotan ang kahulugan ug katahum ug kalinaw sa templo moabut 
sa inyong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi nga labaw kadali aron nga ang kaliboan nga 
adlaw mahimong moabut, kana nga gisaad nga panahon nga 'ang ilang espada 'ilang 
himoon nga punta sa daro, ug ang ilang mga bangkaw himoon nga mga galab; usa ka 
nasud dili mobakyaw sa espada batok sa usa ka nasud, ug dili na gayud sila makakat-on 
mahitungod sa gubat ...[pero] manlakaw diha sa kahayag sa Ginoo' (Isaias 2:4-5)" (sa 
Taho sa Komperensya,, Okt. 1994, pp. 8,118; o Ensign, Nob. 1994, pp. 8, 87-88). 
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Ang mga pulong sa buhi nga mga propeta usa ka maayo kaayo nga kapanguhaan alang 
sa dugang nga mga leksyon. Kon ikaw nagkinahanglan og dugang nga mga leksyon, 
pilia ang bag-o nga mga pakigpulong sa komperensya nga anaa sa Ensign ug 
internasyonal nga mga magasin. Ang pagpangandam ug pagpresentar niini nga mga 
leksyon mahimong maghatag kanimo sa kahigayunan nga giyahan sa Espiritu sa 
pagtagad sa tagsa-tagsa nga mga panginahanglanon sa mga batan-ong babaye. Sultihi 
ang mga batan-ong babaye daan hain nga mga pakigpulong ang itudlo aron sila 
mahimong mag-andam alang sa panaghisgot. Sa pagpalambo niini nga mga leksyon, 
salig sa mga pagtulun-an sa mga General Authority, mga pakigpulong sa komperensya, 
ug mga kasulatan. 

Sunda ang susama nga mga pamaagi alang sa pag-andam ug pagpahayag niini nga mga 
leksyon nga imong gisunod alang sa mga leksyon diha sa manwal. Agig dugang, ang 
mosunod nga mga lakang sa pagpangandam mahimong makatabang: 

1. Hukmi sa mainampoong paagi unsa nga baruganan sa ebanghelyo o importante nga 
ideya ang gitudlo sa pinili nga pakigpulong. Paglatid og duha o tulo ka nagsuporta 
nga mga ideya nga nakatampo ngadto sa importante nga ideya. 

2. Hukmi kon unsa ang imong buot nga mahuman ingon nga sangputanan sa leksyon. 
Pananglit, buot ka ba nga makatabang sa mga batan-ong babaye nga makasabot og 
usa ka baruganan, mouswag sa hugot nga pagtuo, molambo sa iyang panghunahuna, 
o madasig sa pag-usab sa ilang mga batasan? 

3. Han-aya ang mga gamit sa leksyon. Pangitaa ang dugang nga mga pakisayran sa 
kasulatan ginamit ang Giya ngadto sa mga Kasulatan o Indeks ngadto sa tulo ka 
kombinasyon, managsama nga nahilakip sa SUA nga edisyon sa mga kasulatan. 
Pangutan-a ang tig-atiman sa mga basahon sa balay tigumanan alang sa tukma nga 
mga larawan. 

4. Pag-andam og mga pangutana mahitungod sa mga pinili nga mga kinutlo ug mga 
kasulatan nga anaa sa pakigpulong. Unsa ang gipasabut sa mga kinutlo ug sa mga 
kasulatan? Itandi kini sa mga batan-ong babaye (tan- awa sa 1 Nephi 19:23). 

5. Pagpili og mga pamaagi sa pagtudlo nga naglakip sa mga sakop sa klase, ug pagtudlo 
og mga sakop sa klase aron mosalmot. Dangup ngadto sa Teaching—No Greater Call 
(33043) alang sa pagpasabut sa mga paagi sa pagtudlo. 

Ang mosunod nga kasayuran mahimong mapuslanon sa pag-andam og usa ka leksyon 
gikan sa usa ka pakigpulong. 

Ulohan sa pakigpulong: 

Baruganan sa ebanghelyo o nag-una nga ideya: 

Nagsuporta nga mga ideya: 

1. Ipailaila ang baruganan sa ebanghelyo ug nagpaila nga mga ideya. 

• Isulat ang baruganan sa ebanghelyo ug nagsuporta nga mga ideya diha sa pisara. 
Gamit og praktikal nga paghulagway sa leksyon, sugilanon, hulagway, o pangutana 
nga makapaaghat sa hunahuna aron sa pagpaila sa leksyon. 

2. Ipahayag ang unod sa leksyon 

• Pangitaa ug hisguti ang mga kasulatan nga anaa sa pakigpulong ug sa lain nga 
dugang nga mga kasulatan aron sa pagpatin-aw sa baruganan sa ebanghelyo. 

• Hisguti unsa ang gisulti sa Ginoo ug sa iyang mga propeta mahitungod sa 
baruganan sa ebanghelyo. 
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• Pangutana mahitungod sa mga kinutlo gikan sa pakigpulong. Isaysay ang mga 
istorya ug mga ehemplo gikan sa pakigpulong aron paglarawan sa baruganan sa 
ebanghelyo. 

• Hisguti sa unsang paagi nga ang pagpuyo niiini nga baruganan mahimong 
makadugang sa atong hugot nga pagtuo ug magtabang kanato sa paghimo og 
matarung nga mga paghukom ug pagsulbad sa atong mga suliran. 

• Pangutana ug ipatunong ang mga panaghisgot nga mahimong makatabang sa mga 
batan-ong babaye sa paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga 
kinabuhi. 
• Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpaambit og mga kasinatian, mga pagbati, ug 
mga pagpamatuod mahitungod sa hilisgutan nga imong gihisgutan. Idugang ang 
imong kaugalingon nga mga pagbati. 

3. Tapusa pinaagi sa pagtingub sa unsay natudlo. 

• Pagpamatuod sa kamatuoran sa baruganan sa ebanghelyo nga imong gitudlo ug sa 
bili niini sa imong kinabuhi. 
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