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Mga Tabang alang sa Magtutudlo

Ang kurso sa pagtuon karong tuiga mao ang Doktrina ug mga Pakigsaad ug
Kasaysayan sa Simbahan. Ang Doktrina ug mga Pakigsaad usa ka hinugpong
sa mga panagna, mga panan-awon, mga sugo, ug mga pagtulun-an nga gihatag
pinaagi kang Propeta Joseph Smith ug pipila sa iyang mga sumusunod diha sa
Kapangulohan sa Simbahan. Ang propeta mitawag niini nga basahon sa
kasulatan ingon nga “ang tukuranan sa Simbahan niining katapusang mga
adlaw, ug usa ka kaayohan ngadto nga ang mga yawe sa mga misteryo sa
gingharian sa atong Manluluwas gisalig pag-usab ngadto sa tawo” (ulohan
sa D&P 70). Ang mga pagpadayag niini nga basahon usa ka mahinungdanon
nga bahin sa kasaysayan sa Simbahan, miabot “agi og tubag sa pag-ampo,
sa panahon sa panginahanglan, ug, gikan sa tinuod nga mga kahimtang sa
kinabuhi nga naglakip sa tinuod nga mga katawhan” (Pasiuna nga Pahayag
ngadto sa Doktrina ug mga Pakigsaad).

Samtang ikaw motudlo sa ebanghelyo gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad
ug sa Kasaysayan sa Simbahan, ikaw makatabang sa mga sakop sa klase nga
makaangkon og pagtamud alang sa miagi, kalig-on alang sa karon, ug paglaum
alang sa umaabot. Si Presidente Gordon B. Hinckley mipahayag:

“Unsa ka mahimayaon ang nangagi tungod niining mahinungdanon nga katuyoan.
Ang nangagi napuno sa pagkabayani, kaisug, kadasig, ug hugot nga pagtuo. Unsa ka
talagsaon ang karon samtang kita magpadayon sa pagpanalangin sa mga kinabuhi
sa mga katawhan kon sila maminaw sa mensahe sa mga sulugoon sa Ginoo. Unsa
kanindot ang kaugmaon samtang ang Makakagahum magpadayon sa Iyang
mahimayaon nga buhat, moimpluwensya alang sa kaayohan sa tanan kinsa
modawat ug mosunod sa Iyang ebanghelyo ug gani sa pagkab-ot sa walay katapusan
nga panalangin sa Iyang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa tanang
mga kaliwatan pinaagi sa dili hinakog nga buhat niadtong kinsa nga mga
kasingkasing napuno uban sa gugma alang sa Manunubos sa kalibutan “ (sa
Conference Report, Oct., 1995 ; o Ensign, Nov. 1995, 72 ).

Mga Katuyoan 
Niini nga Kurso Imbis sa pagsunod-sunod o pagseksyon-seksyon nga paagi, ang mga leksyon

niini nga kurso nagpokus sa mahinungdanon nga mga tema nga gitudlo diha
sa Doktrina ug mga Pakigsaad sa Simbahan. Kini gihimo aron sa pagtabang
kanimo sa:

1. Pagtudlo sa mga doktrina, mga ordinansa, ug mga pakigsaad sa napahiuli nga
ebanghelyo, nga mahinungdanon alang sa matag usa ug sa mga pamilya sa
pagduol ngadto kang Kristo ug sa pagpanunod sa kinabuhing dayon.

2. Pagtudlo sa nagpadayon nga kasaysayan sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo.

3. Pagdapit sa Espiritu diha sa klase.

4. Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut ug makagusto sa mga
kasulatan.



5. Pagtabang sa mga sakop sa klase sa paggamit sa mga kamatuoran sa
ebanghelyo diha sa ilang mga kinabuhi.

6. Pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagtudlo ug sa paghatag ug kaayohan sa
usa’g usa.

7. Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut sa kamahinungdanon sa ilang
panahon sa kasaysayan sa Simbahan—nga sila makapanunod ug usa ka
mahinungdanon nga kabilin og sa ilang kapangakohan sa pagpadayon sa
paglihok sa buhat sa Ginoo.

Mga Materyal nga 
Kinahanglan 
Nimong Gamiton Samtang ikaw mag-andam ug magtudlo sa mga leksyon niini nga kurso, ikaw

kinahanglan nga mogamit sa mosunod nga mga materyal:

1. Ang mga kasulatan ( tan-awa sa “Pagtudlo gikan sa mga Kasulatan,” pahina X).

2. Kini nga manwal sa magtutudlo [Teacher's Manual] (tan-awa sa “Unsaon sa
Paggamit Niini nga Manwal” sa ubos).

3. Giya sa Pagtuon [Study Guide] sa Sakop sa Klase sa Doktrina ug mga Pakigsaad
ug Kasaysayan sa Simbahan (35686). Kining gamay nga basahon naglakip
sa gihatag nga basahon alang sa matag leksyon ug pipila ka mga pangutana
sa panaghisgutan. Samtang ikaw mag-andam sa matag leksyon, hunahunaa
unsaon sa paggamit sa materyal diha sa Giya sa Pagtuon. Ang mga sakop sa klase
labaw nga makahimo sa pag-apil diha sa mga panaghisgutan kon sila nakatuon
sa gihatag nga basahunon ug kon ikaw mangutana sa mga pangutana nga sila
andam sa pagtubag. Awhaga ang mga sakop sa klase sa paggamit sa Giya sa
Pagtuon sa ilang kinaugalingon nga pagtuon ug sa mga panaghisgutan sa pamilya.

Ang matag sakop sa klase kinahanglan adunay usa ka kopya sa Giya sa
Pagtuon. Ikaw kinahanglan nga makadawat sa mga kopya gikan sa
kapangulohan sa Sunday School, sa klerk sa ward o sa luyo-luyong klerk
sa ward nga gitudlo alang sa mga materyal.

4. Ang Atong Panulundon [Our Heritage]: Usa ka Mubo nga Kasaysayan sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (35448). Kini nga
basahon nagsaysay sa usa ka makadasig nga asoy sa kasaysayan sa Simbahan
gikan sa panahon ni Propeta Joseph Smith hangtud karong panahona.
Daghang mga asoy niini nga basahon gihisgutan dinhi sa mga leksyon.

Ang matag sakop sa klase kinahanglan adunay kopya sa Ang Atong Panulundon
alang sa kinaugalingon nga pagtuon (bisag usa ka kopya matag panimalay).
Daghang mga sakop aduna nay mga kopya. Ikaw kinahanglan makakuha og
mga kopya gikan sa kapangulohan sa Sunday School, sa klerk sa ward, o sa
luyo-luyong klerk sa ward nga gitudlo alang sa mga materyal. Ang klerk
makatabang sa pag-order og dugang nga mga kopya kon gikinahanglan.

5. Ang mga videocasette sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan
nga mga Pasundayag sa Video (53912) ug Mga Pagtulun-an gikan sa Doktrina ug
mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan (53933). Kini nga mga videocasette
naglakip sa mga pasundayag nga makadugang sa mga leksyon. Mga sugyot alang
sa paggamit niini makita diha sa seksyon sa “Dugang nga mga Ideya sa Pagtudlo”
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sa daghang mga leksyon diha sa manwal. Kining mga pasundayag sa video
nga makapauswag sa mga sakop sa klase nga makasabut sa mga baruganan sa
ebanghelyo ug sa kasaysayan sa simbahan. Bisan pa niana, pagmabinantayon sa
dili paggamit niini kanunay o isip usa ka puli alang sa mga panaghisgutan nga
gipasikad sa kasulatan.

Alang sa tabang sa nag-unang baruganan nga mga panudlo dangup ngadto
sa mga instraksyon dinhi niini nga pasiuna ug ngadto sa mosunod nga mga
kapanguhaan:

“Pagtudlo sa Ebanghelyo ug Pagpangulo,” seksyon 16 sa Tamdanan nga Basahon
sa mga Panudlo sa Simbahan, Basahon 2: Mga Pangulo sa Pagkapari ug Kaabag
(35209 o 35903)

Pagtudlo, Walay laing Labaw nga Tawag, 1999 nga edisyon (36123)

Sumbanan nga Basahon sa Pagtudlo (34595)

Unsaon sa 
Paggamit Niini 
nga Manwal Kini nga manwal mao ang usa ka himan [tool] sa pagtabang kanimo sa pagtudlo

sa mga doktrina sa ebanghelyo gikan sa mga kasulatan ug kasaysayan sa
Simbahan. Kini gisulat alang sa mga klase sa Doktrina sa Ebanghelyo sa mga
batan-on ug hamtong ug pagagamiton matag upat ka tuig. Dugang nga mga
pakisayran ug mga komentaryo dili na kinahanglanon sa pagtudlo sa mga
leksyon. Si Elder M. Russell Ballard miingon:

“Ang mga magtutudlo gitambagan pag-ayo sa pagtuon sa mabinantayon nga paagi
sa mga kasulatan ug sa ilang mga manwal sa dili pa mogamit sa dugang nga
materyal. Daghan kaayong mga magtutudlo ingon og mipalayo gikan sa gitugutan
nga mga materyal sa kurikulum nga wala gani magtuon sa hingpit niini. Kon ang
mga magtutudlo mobati sa panginahanglan sa paggamit sa pipila ka maayong
dugang nga mga kapanguhaan dugang sa mga kasulatan ug mga manwal sa
pagtudlo og usa ka leksyon, sila kinahanglan mouna sa paggamit sa mga magasin
sa Simbahan” (sa Conference Report, Apr. 1983, 93; o Ensign, Mayo 1983, 68).

Tun-i pag-usab ang matag leksyon usa ka semana sa dili pa kini itudlo. Kon
ikaw magtuon og sayo sa gihatag nga basahunon ug sa materyal sa leksyon,
ikaw makadawat og mga hunahuna ug mga pagbati niana nga semana nga
makatabang kanimo sa pagtudlo sa leksyon. Samtang ikaw mamalandong sa
leksyon niana nga semana, pag-ampo alang sa Espiritu nga mogiya kanimo.
Pagbaton og hugot nga pagtuo nga ang Ginoo mopanalangin kanimo.

Ang matag leksyon niini nga manwal naglakip sa dugang kasayuran kaysa sa
tingali imong matudlo sa usa ka panahon sa klase. Tinguhaa ang Espiritu sa Ginoo
sa pagpili sa mga asoy sa kasulatan, mga pangutana, ug laing materyal sa leksyon
nga labing makatubag sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Ibutang sa
hunahuna ang mga edad, mga tinguha, ug mga kaagi sa mga sakop sa klase.

Kini nga manwal adunay 46 ka mga leksyon. Tungod kay adunay labaw pa sa 46
ka mga Domingo diin ikaw motudlo, ikaw mahimong mogamit usahay og duha
ka mga panahon sa klase sa pagtudlo sa usa ka leksyon. Kini tingali makatabang
sa pipila ka hataas pa nga mga leksyon, sama sa mga leksyon 4, 7 ug 27.

Mga Tabang alang sa Magtutudlo
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Ang mga leksyon naglakip sa mosunod nga mga seksyon:

1. Katuyoan. Ang pamahayag sa katuyoan nagsugyot og usa ka mahinungdanon
nga ideya nga maoy hatagan og pagtagad samtang ikaw mag-andam ug
magtudlo sa leksyon. Kini sa kasagaran naglakip sa usa ka paglaum sa unsay
angay buhaton sa mga sakop isip sangputanan sa leksyon.

2. Pagpangandam. Kini nga seksyon naglista sa mga asoy sa kasulatan ug ubang
mga materyal sa leksyon diha sa latid sa leksyon. Kini usab naglakip sa ubang
mga sugyot alang sa pagpangandam, sama sa mga materyal nga dad-on ngadto
sa klase. Kadaghanan niini nga mga materyal makuha sa librarya sa balay-
tigumanan. (Lima ka digit nga numero sunod sa ngalan sa usa ka gisugyot nga
aytem mao ang numero sa aytem; kon ang usa ka hulagway gilakip diha sa Mga
Hulagway sa Ebanghelyo [34730], kana nga numero gihatag usab.)

3. Pang-Atensyon nga Kalihokan. Kini nga seksyon naglakip sa usa ka yano nga
kalihokan sa pagkat-on sa pagtabang sa mga sakop sa klase nga makaandam
sa pagkat-on, sa pag-apil, ug pagbati sa impluwensya sa Espiritu. Bisan kon
kamo mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan usa sa inyong kaugalingon,
mahinungdanon ang pagtumong sa pagtagad sa mga sakop sa klase diha sa
sinugdanan sa leksyon. Ang kalihokan kinahanglan nga mubo.

4. Panaghisgutan ug Paggamit. Kini mao ang mahinugdanon nga bahin sa leksyon.
Pagmainampoon sa pagtuon sa mga kasulatan ug sa masaysayon nga mga asoy
aron ikaw makatudlo ug makahisgot niini sa epektibo nga paagi. Gamita ang
mga sugyot diha sa pagtudlo gikan sa mga kasulatan “(pahina 14) ug awhaga
ang Pagpanaghisgot sa klase” (mga pahina ix–x) aron sa paghatag og tinguha sa
mga sakop sa klase.

5. Panapos. Kini nga seksyon makatabang kanimo sa pag-summarize sa leksyon
ug pag-awhag sa mga sakop sa klase sa pagsunod sa mga baruganan sa
ebanghelyo nga imong gihisgutan. Kini usab makapahinumdom kanimo
sa paghatag og pagpamatuod. Siguroha ang paggahin og igong panahon
sa pagtapos sa matag leksyon.

6. Dugang nga mga ideya sa pagtudlo. Kini nga mga seksyon gihatag diha sa
kadaghanan nga mga leksyon diha sa manual. Kini mahimong naglakip og
dugang nga mga kamatuoran gikan sa mag asoy sa kasulatan, mga kalihokan,
o laing mga sugyot nga makadugang sa latid sa leksyon.

Ang manwal nag lakip sa kronolohiya sa kasaysayan sa simbahan (mga pahina
314–316) ug sa tulo ka mga mapa sa mahinungdanong mga dapit sa kasaysayan
sa simbahan (mga pahina 317–319). Daghang mga leksyon nagtudlo ngadto
niini nga mga kapanguhaan, diin gilakip usab diha sa Giya sa Pagtuon sa sakop
sa Klase (mga pahina 31–33).

Pagtudlo pinaagi 
sa Espiritu Sa pagpangandam sa pagtudlo sa ebanghelyo, mahinungdanon nga kamo

magtinguha sa pagdasig ug paggiya gikan sa Espiritu Santo. “Ang Espiritu ihatag
nganha kaninyo pinaagi sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo,” ug “miingon
ang Ginoo kon kamo dili makadawat sa espiritu kamo dili motudlo” (D&P 42:14).
Hinumdumi nga ang Espiritu Santo mao ang magtudlo sa inyong klase.

Kamo mahimong magtinguha sa espiritu pinaagi sa pag-ampo, pagpuasa,
pagtuon sa mga kasulatan matag adlaw, ug pagsunod sa mga sugo. Samtang 
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nag-andam alang sa klase, pag-ampo alang sa Espiritu aron sa pagtabang kanimo
nga makasabot sa mga kasulatan ug panginahanglan sa mga sakop sa klase. Ang
Espiritu makatabang usab kanimo sa pagplano og makahuluganon nga mga
paagi sa Paghisgot sa mga kasulatan ug sa paggamit niini karong panahona.

Pipila ka mga sugyot alang sa pagdapit sa espiritu diha sa inyong klase gihatag sa ubos:

1. Dapita ang mga sakop sa klase sa paghalad og mga pag-ampo sa dili pa ug
human sa leksyon. Sa panahon sa klase, pag-ampo diha sa imong kasingkasing
alang sa espiritu nga mogiya kanimo, aron sa pag-abli sa mga kasingkasing sa
mga sakop sa klase, ug sa pagpamatuod ug pagdasig.

2. Gamita ang mga kasulatan (tan-awa ang “Itudlo ang tinuod nga doktrina” 
sa pahina IX). Ipabasa pagkusog sa mga sakop sa klase ang pinili nga mga tudling.

3. Pagpamatuod kon ang espiritu moaghat kaninyo dili lamang sa katapusan sa
leksyon. Pagmatuod bahin ni Jesukristo. Dapita kanunay ang mga sakop sa
klase sa paghatag sa ilang mga pagpamatuod.

4. Gamita ang mga himno, mga awit sa primary, ug laing sagrado nga musika aron sa
pag-andam sa mga kasingkasing sa mga sakop sa klase nga mobati sa Espiritu.

5. Ipadayag ang imong gugma alang sa mga sakop sa klase, alang sa uban, ug
alang sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

6. Kon angay, ipakigbahin ang mga panabut, mga pagbati, ug mga kasinatian nga
may kalabutan sa leksyon. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagbuhat sa ingon.
Ang mga sakop sa klase mahimo usab nga mosulti mahitungod kon giunsa nila
paggamit ang mga baruganan nga gihisgutan sa nangagi nga mga leksyon.

Itudlo ang Tinuod 
nga Doktrina Si Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog duha ka mga Apostoles mitudlo,

“Tinuod nga doktrina, kon nasabtan, makapausab sa mga batasan ug kinaiya”
(sa Taho Komperensya Okt. 1986, 20; o, Ensign, Nob. 1986 17).

Sa imong pagpangandam ug sa panahon sa klase, hatagi og pagtagad ang
makaluwas nga mga doktrina sa ebanghelyo nga gitudlo diha sa mga kasulatan ug
sa mga pagtulun-an sa mga propeta sa ulahing mga adlaw. Kini nagkinahanglan
nga ikaw magtuon sa mga kasulatan sa makugihon ug sa mainampoon nga paagi.
Ang Ginoo misugo, “Ayaw pagtinguha sa pagpahayag sa akong pulong, apan
unaha sa pagbaton sa akong pulong, ug unya ang imong dila makasulti, unya kon
ikaw makabaton sa akong espiritu ug sa akong pulong, oo, ang gahum sa Dios
ngadto sa pagkabig sa mga tawo” (D&P 11:21).

Pagtudlo gikan sa 
mga Kasulatan Adunay dako nga gahum sa paggamit sa mga kasulatan nganha sa klase matag

semana aron kamo makabasa sa pinili nga mga tudling sa kasulatan pagdungan.

Gamita ang mosunod nga mga sugyot sa pagtudlo sa mga asoy sa kasulatan sa
epektibo nga paagi ug uban sa lainlaing matang:

1. Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut unsa nga mga kasulatan ang
nagtudlo mahitungod ni Jesukristo. Hangyoa sila sa paghunahuna sa unsa nga
paagi nga piho nga mga tudling makadugang sa ilang hugot nga pagtuo diha
sa Manluluwas ug makatabang kanila nga mobati sa iyang gugma.

Mga Tabang alang sa Magtutudlo
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2. Dapita ang mga sakop sa klase nga isipon sa kaugalingon ang mga kasulatan
pinaagi sa pagpuli sa ilang mga ngalan diha sa hunahuna sa pinili nga mga
tudling.

3. Pagpakigbahin sa dinasig nga mga sugilanon sa kasaysayan sa Simbahan aron
sa pagpakita sa unsa nga paagi ang mga pasubay sa kasulatan magamit sa
atong mga kinabuhi.

4. Ipapangita sa mga sakop sa klase ang mga pulong, hugpong sa mga pulong
[phrases], o mga ideya nga gibalikbalik kanunay diha sa tudling sa kasulatan o
nga adunay talagsaon nga kahulugan alang kanila.

5. Awhaga ang mga sakop sa klase sa paggamit sa mga tabang sa pagtuon nga
gilakip diha sa katapusang bahin sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga
mga edisyon sa kasulatan sama sa Giya ngadto sa mga Kasulatan diha sa tulo
ka mga kombinasyon sa kasulatan.

6. Isulat ang hugpong sa mga pulong, mahinungdanon nga mga pulong, o mga
pangutana nga naghisgot sa asoy sa kasulatan diha sa pisara. Dayon basaha o
i-summarize ang asoy. Kon ang mga sakop sa klase makaagi og hugpong sa
mga pulong, mahinungdanon nga mga pulong, o mga tubag ngadto sa mga
pangutana, hunong ug hisguti kini.

7. Bahina ang klase ngadto sa duha o daghang gagmay nga mga pundok.
Human mabasa pag-usab ang usa ka asoy sa kasulatan, ipasulat sa matag
pundok ang mga baruganan ug mga doktrina nga diha sa asoy. Dayon
papulipuliha ang mga pundok sa paghisgut sa unsa nga paagi nga kini nga
mga pagtulun-an magamit diha sa ilang mga kinabuhi.

8. Isugyot nga ang mga sakop sa klase magdala og mga lapis nga imarka sa mga
bersikulo nga makahuluganon kaayo ngadto kanila.

I-awhag ang 
Panaghisgutan 
sa Klase Sa kasagaran ikaw kinahanglan nga dili mohatag og wali. Hinoon, tabangi ang mga

sakop sa klase nga moapil sa makahuluganon nga paagi sa paghisgot sa mga
kasulatan. Ang tambag sa Ginoo mahitungod sa panaghisgutan sa klase makita diha
sa D&P 88:122: “Pagtudlo diha sa inyong mga kaugalingon og usa ka magtutudlo,
ug ayaw tugoti ang tanan magdungan sa pagpamulong; apan tugoti nga ang usa
mamulong sa tagsatagsa ka higayon ug ngadto sa iyang gipamulong nga sa diha nga
ang tanan mahuman sa pagpamulong nga ang tanan unta mahatagan og kaayohan
sa tanan, ug nga ang matag tawo makabaton og managsama nga kahigayunan.”

Gamita ang mosunod nga mga sumbanan samtang ikaw mag-awhag og
panaghisgutan sa klase:

1. Pangutana og makapahunahuna nga mga pangutana. Mga pangutana nga
nagsugod og ngano, sa unsa nga paagi, kinsa, unsa, kanus-a ug asa sa kasagaran
mao ang labing epektibo sa pag-awhag og panaghisgutan. Tinguhaa ang giya
sa Espiritu samtang ikaw magtuon sa mga pangutana niini nga manwal ug
hunahunaa hain ang ipangutana.

2. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og mubo nga mga kasinatian
nga kabahin sa mga baruganan sa kasulatan nga imong gihisgutan. Awhaga usab
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sila sa pagpakigbahin sa ilang mga pagbati mahitungod sa unsay ilang nakat-
unan gikan sa mga kasulatan. Tabangi sila nga makasabut nga ang espirituhanon
nga mga kasinatian ug mga pagbati kinahanglan nga ipakigbahin.

3. Pagmabination ngadto sa mga panginahanglan matag sakop sa klase. Bisan og
ang tanan nga mga sakop sa klase kinahanglan nga awhagon sa pag-apil sa mga
panaghisgutan sa klase, ang uban mahimong magduhaduha sa pagtubag. Ikaw
mahimong makigsulti kanila sa pribado aron sa pagsusi kon unsa ang ilang
bation mahitungod sa pagbasa og kusog o pag-apil diha sa klase. Pagbantay
nga dili motawag sa mga sakop sa klase kon kini makapaulaw kanila.

4. Hatagi og mga pakisayran sa kasulatan aron sa pagtabang sa mga sakop sa
klase nga makakita sa mga tubag ngadto sa pipila ka mga pangutana.

5. Kon dili daghan sa mga sakop sa klase ang mogamit sa  tanang panahon
kanunay, paningkamot sa pag-apil niadtong kinsa wala pa makasalmot. Ikaw
kinahanglan nga sa mahumok nga paagi mousab sa dagan sa panaghisgutan
pinaagi sa pag-ingon, “Maminaw kita sa lain” o “Aduna bay laing buot
modugang sa unsay gihisgutan?“

Labaw nga mahinungdanon ang pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut
ug mogamit sa mga kasulatan kay sa paghuman sa materyal sa leksyon nga imong
giandam. Kon ang mga sakop sa klase nakat-on gikan sa maayong panaghisgutan,
sa kasagaran makatabang ang pagpadayon niini kay sa paghuman sa tanang
materyal sa leksyon. Bisan pa niana, kon ang usa ka panaghisgutan dili makatabang
o makahatag og kaayohan, ikaw kinahanglan nga mousab niini.

Pagtabang sa 
Bag-ong 
mga Sakop Ikaw adunay kahigayunan sa pagtudlo sa mga sakop kinsa bag-o pa kaayo sa

Simbahan. Ang imong pagtudlo makatabang niining mga sakop nga malig-on
ang ilang pagtuo. Ang Unang Kapangulohan miingon: “Ang matag sakop sa
Simbahan kinahanglan nga higugmaon ug amumahon, ilabi na sa unang pipila
ka mga bulan human sa bunyag. Kon ang bag-ong mga sakop makadawat og
kinasingkasing nga pakighigala, mga kahigayunan sa pag-alagad, ug sa
espirituhanong pag-amuma nga nagagikan sa pagtuon sa pulong sa Dios, sila
makasinati og malahutayon nga pagkakabig ug mahimong mga ‘katagi-lungsod 
sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Dios’ (Mga Taga-Efeso 2:19)” 
(First Presidency letter, 15 May 1997).

Pagtudlo sa 
Ebanghelyo 
ngadto sa mga 
Batan-on Kon ikaw nagtudlo og mga batan-on, hinumdumi nga sila sa kasagaran

nagkinahanglan og aktibo nga pag-apil ug biswal nga pagpakita sa mga doktrina
nga hisgutan. Ang imong paggamit sa mga kalihokan, pasundayag sa video, ug
mga hulagway nga gisugyot diha sa manwal makatabang sa mga batan-on nga
magpabilin nga maikagon sa leksyon.

Mga Tabang alang sa Magtutudlo
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Leksyon

1
Pasiuna ngadto sa Doktrina ug
mga Pakigsaad ug sa Kasaysayan
sa Simbahan
Katuyoan Aron ipaila ngadto sa mga sakop sa klase ang tun-anan niining tuiga sa Doktrina

ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan ug sa pagtabang kanila nga
makasabut sa ilang dapit diha sa kapaigoan [dispensasyon] sa kahingpitan
sa mga panahon.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal.

a. Masabut nga Pasiuna ngadto sa Doktrina ug mga Pakigsaad; Doktrina ug
mga Pakigsaad 1.

b. Pasiuna ngadto sa Ang Atong Panulundon [Our Heritage].

2. Pagkuha og kopya sa Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase sa Doktrina ug mga
Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan (35686) alang sa matag sakop sa klase.
Ikaw kinahanglan nga makadawat niining mga kopya gikan sa kapangulohan
sa Sunday School, sa klerk sa ward, o sa luyo-luyong klerk sa ward nga gitudlo
alang sa mga materyal. Tun-i pag-usab ang mga materyal alang niini nga
leksyon diha sa Giya sa Pagtuon, ug pagplano og mga paagi sa pagdangup
niini panahon sa leksyon.

3. Pagkuha og igo-igong mga kopya sa Ang Atong Panulundon: Usa ka Mubo
nga Kasaysayan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw (35448) aron ang matag sakop sa klase adunay usa ka kopya alang sa
kinaugalingon nga pagtuon (labing ubos usa ka kopya matag panimalay).
Daghang mga sakop aduna nay mga kopya. Ikaw kinahanglan makakuha og
mga kopya gikan sa kapangulohan, sa Sunday School, sa klerk sa ward, o sa luyo-
luyong klerk sa ward nga gitudlo alang sa mga materyal. Ang klerk makatabang
sa pag-order og dugang nga mga kopya kon gikinahanglan.

4. Kon ikaw mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagdala og usa ka
hulagway sa Templo sa Salt Lake ngadto sa klase (62433, Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 502).

Mga Sugyot alang sa 
Kalamboan sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan [activity] o usa nga imong
kaugalingon sa pagsugod sa leksyon.

Ipakita ang usa ka hulagway sa Templo sa Salt Lake. Itudlo ang bola sa ibabaw sa
templo nga gitindogan sa estatuwa ni anghel Moroni. Ipasabut nga ang ibabaw
nga katunga nga bahin niana nga bola mao ang tabon nga bato sa Templo sa
Salt Lake. Sa 6 sa Abril 1892, ang Simbahan mihimo og usa ka kinatibuk-ang
komperensya diha sa Tabernakulo. Sa wala pa ang kaudtohon, si Presidente

Pang-atensyon nga
Kalihokan



Wilford Woodruff mihuman sa tigum. Kap-atan ka libo ka mga tawo nagpundok
diha sa Temple Square, uban sa dugang liboan nga naglibut niini. Si Presidente
Woodruff dayon nipislit sa usa ka electric button, ug ang tabon nga bato (capstone)
gipahimutang. Sa ubos, ang Koro sa Tabernakulo, dinuyogan sa usa ka banda,
nagsugod sa pag-awit sa himno “Ang Espiritu sa Dios”, ug ang mga Santos
nagkahiusa. Dayon sila nagdungan sa pagsinggit og hosana ug miwarawara sa
puti nga mga panyo, nagpakita sa ilang hingpit nga kalipay nga ang Templo sa
Salt Lake hapit na mahuman.

Si Presidente Ezra Taft Benzon, ang ika-13 nga Presidente sa Simbahan, mipasabut
nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad mahimong tawagon nga tabon nga bato
(capstone) sa atong relihiyon:

“Ang Doktrina ug mga Pakigsaad makadala sa mga tawo ngadto sa gingharian
ni Kristo, bisan Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw.”  “Ang bugtong tinuod ug buhi nga simbahan sa ibabaw sa tibuok yuta”
[D&P 1:30] . . . 

“Ang basahon ni Mormon mao ang ‘tukurang bato’ sa atong relihiyon, ug ang
doktrina ug mga pakigsaad mao ang tabon nga bato (capstone ) uban sa
nagpadayon nga pagpadayag sa ulahing mga adlaw. Ang Ginoo mipadayag
sa Iyang pagtugot sa tukurang bato ug sa tabon nga bato” (capstone)
(sa Conference Report, Abril 1987, 105; o Ensign, Mayo 1987, 83).

Ipamatuod nga ang tukurang bato ug ang tabon nga bato (capstone) nagtudlo
kanato mahitungod sa Manluluwas, kinsa mao ang tukuran sa atong relihiyon
(Mga Taga-Efeso 2:20). Kini nga mga kasulatan nagpamatuod usab sa
Manluluwas ug sa pagkatinuod sa iyang ebanghelyo.

Kini nga leksyon naglakip sa daghang materyal nga mahimong itudlo sa usa ka
panahon sa klase. Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga
mas makatubag sa panginahanglan sa klase.

Ipasabut nga kini nga kurso, naggamit og tema nga paagi sa pagtuon sa Doktrina
ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan. Ang mga leksyon gitudlo aron sa
pagtabang sa mga sakop sa klase nga makakat-on ug makagamit unsa ang
gitudlo sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan mahitungod
sa tino nga mga tema sa ebanghelyo.

Itudlo nga tungod kay ang mga leksyon niining tuiga adunay tema, ang uban
nga mga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad wala malakip sa mga buluhaton
sa pagbasa. Bisan pa niana, ang mga sakop sa klase kinahanglan nga magplano
sa pagbasa sa tibuok Doktrina ug mga Pakigsaad niining tuiga.

Iapud-apod ang mga kopya sa Giya sa Pagtuon sa sakop sa klase. Ipasabut nga ang
pagtuon sa giya naglakip sa mga buluhaton sa pagbasa ug mga pangutana sa
panaghisgutan alang sa matag leksyon. Dapita ang mga sakop sa klase sa paghimo
og usa ka pasalig sa pagbasa niini nga mga buluhaton ug mag-andam alang sa klase
matag semana. Hangyoa sila pagpakigbahin og mga ideya mahitungod unsaon
paghimo sa gi-assign nga senimana nga basahunon nga usa ka kinaiya [habit].

Ipakita ang usa ka kopya sa Ang Atong Panulundon ug pag-apud-apod og mga
kopya kon gikinahanglan aron adunay bisan usa ka kopya diha sa matag
panimalay. Ipasabut nga kini nga basahon nagsaysay og usa ka makadasig nga
asoy sa kasaysayan sa simbahan gikan sa panahon ni Propeta Joseph Smith

Panaghisgutan ug
Paggamit
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hangtud karong adlawa. Ang mga sakop sa klase kinahanglan mobasa niining
tuiga. Kadaghanan niini nga kasaysayan pagahisgutan diha sa mga leksyon.

Itudlo nga ang mga sakop sa klase adunay kapangakohan sa paghimo niini nga
kurso nga malampuson. Awhaga sila sa pag-andam sa pag-apil diha sa mga
leksyon ug mopakigbahin og mga kasinatian nga nakatudlo kanila unsaon sa
paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo diha sa ilang mga kinabuhi.

1. Ang mga pagpadayag diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad naghisgot sa
mga panginahanglan sa atong panahon.

• Basaha ang ikatulo nga parapo diha sa Pamahayag nga pasiuna, nga makita sa
sinugdanan sa Doktrina ug mga Pakigsaad (kini nga parapo nagsugod uban sa
hugpong sa mga pulong “Ang basahon ni Mormon”). Sa unsa nga paagi nga
ang doktrina ug mga Pakigsaad lahi gikan sa laing mga basahon sa kasulatan?
Unsa nga mga tudling diha sa Doktrina ug mga pakigsaad nga mas makatabang
o makahuluganon nganha kanimo?

• Basaha ang ikaunom nga parapo diha sa pamahayag nga Pasiuna (kini
nga parapo nagsugod sa hugpong sa pulong “kining sagrado nga mga
pagpadayag”. Unsa ang gitudlo niini nga parapo mahitungod sa unsa nga
paagi nadawat ang mga padayag diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad? Ngano
nga makatabang ang pagsabut nga kadaghanan sa mga pagpadayag miabut
isip tubag sa mga pag-ampo?

• Basaha ang ikawalo nga parapo diha sa pamahayag nga pasiuna (kini
nga parapo nagsugod uban sa hugpong nga mga pulong “Diha sa mga
pagpadayag”). Unsa ang pipila ka mga doktrina sa ebanghelyo nga gipasabut
diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad? (pagpili og duha o tulo niini nga mga
doktrina ug hisguti kon sa unsa nga paagi ang atong mga kinabuhi mahimong
lahi kon wala ang mga kamatuoran nga gipadayag mahitungod niini diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad.)

2. Ang Ginoo ang nimugna sa pasiuna sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

Itudlo ang seksyon 1 sa Doktrina ug mga Pakigsaad pinaagi sa pagtuon pag-usab
sa mosunod nga kasayuran.

Sa 1 sa Nobyembre 1831, si Propeta Joseph Smith midumala og usa ka espesyal
nga komperensya sa mga elder, nga gihimo didto sa Hiram, Ohio. Kadtong
nanambong nakahukom sa pagtigum sa pipila ka mga pagpadayag nga nadawat
sa Propeta ug imantala kini diha sa usa ka basahon nga gitawag og ang Basahon
sa mga Sugo. Pagkahuman sa unang sesyon niini nga komperensya, ang Ginoo
mipakita sa iyang pagtugot alang sa publikasyon pinaagi sa paghatag ni Joseph
Smith og usa ka pagpadayag nga iyang gitawag nga“ akong pasiuna ngadto sa
basahon sa mga sugo” (D&P 1:6). Kini nga pagpadayag karon mao ang Doktrina
ug mga Pakigsaad.

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon: “Ang Doktrina ug mga Pakigsaad mao ang
bugtong basahon sa kalibutan nga adunay pasiuna nga gimugna sa Ginoo mismo.
Niana nga pasiuna siya mipahayag ngadto sa kalibutan nga ang iyang tingog alang
ngadto sa tanan nga mga tawo (tan-awa sa b.2), nga ang pag-anhi sa Ginoo hapit
na moabut (tan-awa b.12). Ug nga ang mga kamatuoran nga makita diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad ang tanan matuman (tan-awa sa mga bersikulo
37–38)” (sa Conference Report, Okt. 1986, 101; o Ensign, Nob. 1986, 79).
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• Sa D&P 1, ang Ginoo mipagawas og usa ka “tingog sa pagpasidaan”, nga
Iyang gipadayon sa tibuok Doktrina ug mga Pakigsaad (D&P 1:4). Unsa nga
pasidaan nga gi-isyu sa Ginoo dinhi niini nga seksyon? (tan-awa sa D&P
1:7–10, 12, l6, 31–33). Ikaw mahimong molista niini sa pisara. Sa unsa nga
paagi nga kini nga mga pasidaan alang kanato?

• Alang kang kinsa ang mga mensahe sa Doktrina ug mga Pakigsaad? (Tan-awa
sa D&P 1:1–4, 11, 34–35). Sa unsa nga paagi nga kining mga mensahe moabut
ngadto sa tanang mga katawhan? (Tan-awa sa D&P 1:4).

• Sa D&P 1, ang Ginoo nanagna sa mahinungdanon nga kapalaran sa Iyang
buhat sa ulahing adlaw (D&P 1:23, 30). Ipasabut nga sa diha nga ang Ginoo
mipadayag niini nga seksyon, ang simbahan na-organisar sulod lamang sa
usa ug tunga ka mga tuig ug adunay mga sakop nga pipila lamang ka gatus.
Sa unsa nga paagi nga ang mga panagna sa pagtubo sa simbahan natuman sa
atong panahon?

• Sa D&P 1, ang Ginoo mipasabut sa pipila sa mga katuyoan alang sa mga
pagpadayag sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Basaha ang D&P 1:17–28, uban sa
mga sakop sa klase. Ingon nga natala niini nga mga bersikulo, unsa ang pipila
ka mga katuyoan sa mga pagpadayag? (Ang mga tubag mahimong maglakip
sa mga gilista sa ubos.)

a. “Nga ang matag tawo unta mamulong sa ngalan sa Dios ang Ginoo, gani
ang Manluluwas sa Kalibutan.” (D&P 1:20)

b. “Nga ang hugot nga pagtuo usab molambo sa yuta.” (D&P 1:21).
c. “Nga ang akong walay katapusan nga pakigsaad unta mapahimutang.”

(D&P 1:22)
d. “Nga ang kahingpitan sa akong ebanghelyo mahimong ikapahayag.”

(D&P 1:23).
e. Sa pagtabang sa mga sulugoon sa Ginoo “nga sila unta makasabut.”

(D&C 1:24)
f. “Ug tungod kay sila nasayop kini mahimo nga ikapahibalo.” (D&P 1:25)
g. “Ug tungod kay sila nangita og kaalam sila pagatudloan.” (D&P 1:26)
h. “Ug tungod kay sila nakasala sila mahimo nga pantunon, nga sila unta

maghinulsol.” (D&P 1:27).
i. “Ug sa ingon nga sila mapainubsanon sila mahimo nga malig-on, ug

mapanalanginan sa kahitas-an, ug makadawat og kahibalo sa matag karon
ug unya.” (D&P 1:28).

• Ang pasiuna sa Ginoo ngadto sa Doktrina ug mga Pakigsaad natapos uban sa
usa ka sugo sa pagsiksik sa Iyang mga pulong. Basaha ang D&P 1:37–38 ug
18:34–36 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gitudlo sa Ginoo kanato
mahitungod sa Iyang mga pulong ug sa Iyang tingog niini nga mga bersikulo?
Sa unsa nga paagi kamo nahatagan og kaayohan gikan sa pagsiksik sa mga
pulong sa Ginoo diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad?

3. Kini nga kurso maghisgot sa mahinungdanon nga mga hitabo sa
kapaigoan [dispensasyon] sa kahingpitan sa mga panahon.

Ipapakli sa mga sakop sa klase ang pulong ‘kapaigoan’ diha sa Giya ngadto
sa mga kasulatan. Basaha ang unang linya sa mga pulong mga kapaigoan
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[dispensasyon]. Dayon ipasabut nga ang leksyon niining tuiga molukop sa
daghang mahinungdanong mga hitabo sa atong kapaigoan—ang kapaigoan
ang mosunod nga pamahayag ni Propeta Joseph Smith:

“Mga propeta, mga pari ug mga hari . . . nagpaabut uban sa malipayong
pagpaabut sa panahon diin kita nagpuyo, ug nadasig sa langitnon ug
malipayong pagpaabut sila mikanta ug misulat ug mitagna niining atong
panahon, apan sila namatay nga wala makakita sa atong panahon, kita mao
ang pinalabi nga mga katawhan nga gipili sa Ginoo sa pagpahinabo sa himaya
sa ulahing adlaw; kini gihatag alang kanato aron kita makakita sa pag-apil
ug pagtabang sa pagpalihok sa himaya sa ulahing adlaw, ang kapaigoan sa
kahingpitan sa mga panahon” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel Joseph
Fielding Smith [1976], 231).

• Ngano nga ang atong kapaigoan lahi gikan sa bisan unsang nangaging mga
kapaigoan? (Mga tubag mahimong maglakip nga kini nga kapaigoan dili
matapos sa hingpit nga pagbiya ug nga ang simbahan magpadayon sa
pagtubo hangtud nga kini mopuno sa yuta ug ang dalan i-andam alang sa
mga panalangin ug mga kapangakohan sa pagpuyo niini nga kapaigoan?)

Ipasabut nga kini nga kapaigoan mahimong bahinon ngadto sa unom ka
masaysayon nga mga panahon. Ikaw mahimong mosulat niini diha sa pisara
ingon sa mosunod.

Panahon sa New York 1820–1830

Panahon sa Ohio-Missouri 183l–1838

Panahon sa Nauvoo 1839–1846

Unang Pagpuyo sa kasadpan 1846–1898

Paglambo sa Simbahan 1899–1950

Ang Simbahan sa Tibuok Kalibutan 1951–hangtud karon

Itudlo nga daghan sa mahinungdanon nga mga hitabo niining unom ka
masaysayon nga mga panahon gitingob diha sa “Kronolohiya sa kasaysayan sa
Simbahan” sa mga pahina 339–41 dinhi niini nga manwal ug mga pahina 31–33
diha sa Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase. Ipabalik pagtuon sa mga sakop sa klase
kini nga mga hitabo.

• Unsa nga mga hitabo sa kasaysayan sa simbahan nga adunay kahulugan
nganha kaninyo?

4. Kita makatabang sa pagpadayon niining mahinungdanon nga buhat sa
ulahing adlaw.

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagtan-aw sa palibot sa lawak sa mga tawo
diha sa klase. Ipasabut nga kita wala makaanhi dinhi sa yuta niini nga panahon
tungod sa aksidente. Kita gipadala sa Dios aron sa pagtabang sa pagtukod sa
Iyang gingharian niining katapusang kapaigoan. Si Presidente Ezra Taft Benson
miingon, “Walay laing labaw nga gipaabot sa mga matinud-anon sa mubo kaayo
nga tagal sa panahon ingon sa atong panahon” (kinutlo ni Marvin J. Ashton,
Conference Report, Okt. 1989, 48; o Ensign, Nob. 1989, 36).
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Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon, “Ang labing grabe nga hagit nga atong
giatubang, ug ang labing talagsaon nga hagit, mao ang hagit nga nagakikan sa
pagtubo” (kinutlo sa “Presidente Gordon B. Hinckley,” Ensign, Abr. 1995, 6).

• Unsa ang pipila ka mga hagit nga gipakita sa dakong pagtubo sa Simbahan?
Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa mga paningkamot sa simbahan sa pagtubag
niini nga mga hagit? (Ang mga tubag mahimong maglakip sa talagsaong
pagdaghan sa templo nga gambalay, mga paningkamot sa pag-establisar sa
pagpangulo sa priesthood, ug sa pagdali sa paghubad sa mga kasulatan ngadto
sa daghang mga pinulongan.)

Hatagi og gibug-aton nga atong makita ug mabati ang kadasig sa pagtubo sa
simbahan. Bisan pa niana, ang Ginoo nagkinahanglan og labaw pa kay sa mga
tawo nga moawhag, apan dili moapil; kita kinahanglan nga mangutana sa atong
mga kaugalingon kon kita naghimo ba sa unsay gikinahanglan gikan kanato ug
naghimo sa atong bahin isip mga pamilya ug isip tagsa-tagsa. Si Presidente
Gordon B. Hinckley miingon: “Kini mao ang panahon sa liboan ka mga
kahigayunan. Kini mao ang atong pagkabutang ug padayon sa unahan. Kini usa
ka talagsaong panahon alang sa matag usa kanato sa pagbuhat sa iyang gamay
nga bahin sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo ngadto sa iyang maanindot nga
kapalaran” (Conference Report, Okt. 1997, 90–91; o Ensign, Nob. 1997, 67).

• Unsa ang atong mabuhat isip tagsa-tagsa ug diha sa atong mga banay sa
pagtabang sa pagpadayon sa mahinungdanon nga buhat sa Ginoo?

Panapos Hatagi og gibug-aton nga kita pinalabi nga makapuyo niini nga dispensasyon
sa kahingpitan sa mga panahon. Atong makita ang Simbahan nga nagpadayon
ingon nga gipanagna sa karaan nga panahon (Daniel 2:44–45; tan-awa usab sa
D&P 65:2). Kita makatagamtam sa mga panalangin sa gipahiuli nga ebanghelyo.
Kita makadungog sa tingog sa Ginoo samtang kita magbasa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad. Kita gigiyahan sa usa ka buhi nga propeta. Ang kurso sa pagtuon
niining tuiga makatabang kanato nga makasabut og dugang mahitungod sa
mga kahigayunan ug mga panalangin sa pagpuyo niini nga kapaigoan.
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Leksyon

2
“Tan-awa, Ako si Jesukristo, ang
Manluluwas sa Kalibutan”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga mobati sa gamhanan nga saksi [powerful
witness] sa Manluluwas nga moabut pinaagi sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug
aron tabangan sila nga malig-on ang ilang mga pagpamatuod sa Pag-ula sa
Manluluwas.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mga kasulatan dinhi niini nga leksyon. Samtang
ikaw nagtuon sa kasulatan sa pahina 9, tinoa hain ang labing makatabang alang
sa mga sakop sa klase. Isinati ang imong kaugalingon uban sa mga tudling nga
imong gipili, ug pag-andam sa pagdangup niini diha sa leksyon.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal sa panahon sa leksyon.

3. Kon ang mosunod nga mga hulagway anaa, pag-andam sa paggamit niini sa
panahon sa leksyon: Ang Ginoong Jesukristo (62572; Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 240); Jesus nag-ampo sa Getsemani (62175; Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 227); ug Ang Paglansang (62505; Mga Hulagway sa Ebanghelyo
230). Ikaw mahimong mopakita sa hulagway sa Ang Ginoong Jesukristo sa
tibuok leksyon.

4. Kon ikaw mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagdala ngadto sa klase
og usa ka sanga gikan sa usa ka kahoy.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsunod sa leksyon.

Ipakita ang usa ka sanga gikan sa usa ka kahoy. Itudlo nga kini wala na
makadawat og pagkaon nga gikinahanglan aron magpabilin nga buhi.

• Ngano nga kini nga sanga dili na makahimo sa pagdawat sa pagkaon nga
gikinahanglan? (Kini gibulag gikan sa iyang nga gamot.)

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag ni Elder Boyd K. Packer sa Korum sa
Napulog Duha:

“[Ang Pag-ula ni Jesukristo] mao ang tinuod nga tinubdan sa doktrina sa
kristiyano. Kamo mahimong makahibalo og daghan mahitungod sa ebanghelyo
kon kini mokatap gikan niini, apan kon kamo nakahibalo lamang sa mga sanga
ug kadtong mga sanga nga wala makadawat og pagkaon gikan sa gamot, kon sila
giputol gikan niana nga kamatuoran, walay kinabuhi ni kahulugan, ni katubsanan
diha niini.” (sa Conference Report, Abr. 1977, 80; o Ensign, Mayo 1977, 56).

Pang-atensyon
nga Kalihokan



Itandi ang patay nga sanga uban sa lig-on, himsog nga kahoy. Hatagi og gibug-
aton nga ang Pag-ula ni Jesukristo makahatag og kinabuhi ug makahatag og
kahulugan ngadto sa tanang lain nga doktrina sa ebanghelyo. Kita kinahanglan
nga mahinumdom sa Pag-ula samtang kita magtuon sa ubang mga baruganan sa
tanang nahibilin niini nga kurso.

Sa mainampuon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase.

1. Ang Doktrina ug mga Pakigsaad nagpamatuod ni Jesukristo. 

Hatagi og gibug-aton nga usa sa katuyoan sa tanang kasulatan mao ang
pagpamatuod ni Jesukristo ug sa pag-awhag sa mga tawo sa pagduol ngadto
Kaniya ug sa pag-ambit sa kaluwasan. Ang Biblia, ang mga basahon ni Moises ug
Abraham diha sa Perlas nga Labing Bililhon, ug sa Basahon ni Mormon nga
karaan nga mga tugon, o mga saksi, ni Jesukristo. Ang Doktrina ug mga Pakigsaad
usa ka tugon ni Jesukristo niini nga kapaigoan. Kini nga basahon sa kasulatan
nagsulti nga si Jesus mao ang Kristo, nga Siya buhi, ug nga Siya nagpadayon sa
pagpakigsulti ngadto sa mga propeta ug paggiya sa Iyang mga katawhan karon.

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpakli ngadto sa Pamahayag nga Pasiuna
sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Ipabasa nila ang katapusang hugpong sa mga
pulong diha sa ikawalo nga parapo (kini nga hugpong sa mga pulong nagsugod
uban sa pundok sa mga pulong nga “Sa katapusan, ang pagpamatuod gihatag”).

Itudlo nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad naglakip sa gamhanang mga
pagpamatuod sa Manluluwas ug sa Iyang buhat. Kadaghanan niini gikan mismo
sa Manluluwas. Ipabasa sa mga sakop sa klase ang mosunod nga mga tudling
isip mga panig-ingnan: D&P 50:41–44 ug 76:22–24.

Ipasabut nga kini nga leksyon naghisgot sa mga pagtulun-an sa Doktrina ug mga
Pakigsaad mahitungod sa Manluluwas.

2. Jesukristo “nag-antos sa kasakit sa tanan nga mga tawo, nga unta ang
tanan nga mga tawo maghinulsol ug moduol ngadto kaniya.”

Ipakita ang mga hulagway ni Jesukristo sa Getsemani ug diha sa krus. Ipasabut nga
ang Doktrina ug mga Pakigsaad naglakip sa daghang mga pagpadayag nga
makapadugang sa atong panabut sa Pag-ula ni Jesukristo. Kini nga mga pagpadayag
makahatag kanato og usa ka pagbati sa kalisud sa pag-antus sa Manluluwas ug sa
gidak-on sa Iyang gugma ug sa Langitnong Amahan alang kanato.

Ang Manluluwas mihulagway sa Iyang matubsanon nga sakripisyo.

• Basaha ang D&P 19:16–19 uban sa mga sakop sa klase. Ipasabut nga kini mao
lamang ang tudling sa kasulatan diin ang Manluluwas mihulagway sa Iyang
kaugalingong sakripisyo sa panahon sa Iyang matubsanon nga sakripisyo.
Unsa ang gitudlo niini nga tudling mahitungod sa pag-antus sa Manluluwas
alang kanato? Ngano nga si Jesus mauyonon sa pagsinati sa ingon nga dakong
pag-antus alang kanato? (Tan-awa sa D&P 18:10–11; 19:19, 24; 34:3)

Pinaagi sa Pag-ula, kitang tanan mabanhaw

• Basaha ang mosunod nga mga tudling uban sa mga sakop sa klase: D&P
88:14–18; 93:33; Alma 11:42–44. Unsa ang atong makat-unan mahitungod sa

Panaghisgutan ug
Paggamit
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Pagkabanhaw gikan niini nga mga tudling? (Mga tubag mahimong maglakip
nianang gilista sa ubos.)

a. Ang pagkabanhaw mao ang katubsanan sa kalag. Ang espiritu ug ang
lawas hiusahon, dili mabulag nga sumpay diha sa hingpit nga matang
(D&P 88:14–16; 93:33; Alma 11:42–43).

b. Ang pagkabanhaw mag-andam kanato alang sa celestial nga himaya
(D&P 88:18).

c. Ang pagkabanhaw gikinahanglan aron kita makadawat sa kahingpitan sa
kalipay (D&P 93:33).

d. Ang tanang mga tawo pagabanhawon (Alma 11:44).

Pinaagi sa Pag-ula, kita mapasaylo sa atong mga sala ug makapanunod sa celestial
nga himaya

• Basaha ang mosunod nga mga tudling uban sa mga sakop sa klase: D&P
18:11–12; 19:16–17, 20; 58:42; 76:62–70. Unsa ang gitudlo niini nga mga
tudling mahitungod sa mga panalangin nga atong madawat pinaagi sa Pag-
ula sa Manluluwas? (Mga tubag mahimong maglakip nianang gilista sa ubos.)

a. Kita makahinulsol sa atong mga sala ug moduol ngadto Kaniya (D&P
18:11–72).

b. Kon kita maghinulsol, si Kristo midala diha sa Iyang kaugalingon sa pag-
antus sa atong mga sala (D&P 19:16–17, 20).

c. Kon kita maghinulsol, ang Ginoo mopasaylo kanato ug dili na mahinumdom
sa atong mga sala (D&P 58:42).

d. Kita mobangon sa unang pagkabanhaw, mahimong hingpit pinaagi ni
Kristo, ug makapanunod sa celestial nga himaya (D&P 76:62–70).

Pinaagi sa Pag-ula, ang Manluluwas nakaangkon og hingpit nga pagbati alang kanato
sa atong tanan nga mga kasubo, mga kasakit, ug mga pag-antus.

Ipasabut nga sa panahon sa Iyang kinabuhi ug nahuman sa Pag-ula, ang
Manluluwas nag-antus sa usa ka paagi nga nakahatag Kaniya og hingpit nga
pagsabut sa atong tanan nga mga kasakit ug mga pag-antus.

Ipapakli sa mga sakop sa klase ang D&P 122. Kini nga seksyon usa ka
pagpadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith samtang siya usa ka binilanggo sa
bilanggoan sa Liberty, Missouri. Itudlo nga sa unang pito ka mga bersikulo ang
Ginoo naghisgut sa mga pagsulay ni Propeta Joseph. Dayon sa bersikulo 8 ang
Ginoo naghisgot sa Iyang Kaugalingon.

• Basaha ang D&P 122:8 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga paagi ang
Manluluwas “nagpaubos” sa tanang mga butang? (Tan-awa sa Alma 7:11–12;
D&P 62:1; 133:53. Hibalo-i nga ang pulong panabang nagpasabut nga
pagtabang. Tungod kay ang Manluluwas nakasinati sa atong tanan nga mga
kasubo, mga kasakit, ug mga pag-antus, Siya nakasabut unsa ang atong gibati.
Siya nasayud unsaon sa pagtabang kanato.) Sa unsa nga paagi nga kini nga
kahibalo makatabang kanato kon kita makasinati og mga pagsulay?

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha miingon: “Kon . . .
malisud nga panahon moabut ngari kanato, kita makahinumdom nga si Jesus
nagpaubos sa tanang mga butang sa wala pa siya mosaka ibabaw kanila, ug nga
Siya nag-antus og mga kasakit ug mga pag-antus ug mga pagtintal sa matag

Leksyon 2
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matang nga Siya mahimong mapuno uban sa kalooy ug makahibalo unsaon sa
pagtabang sa Iyang mga katawhan sa ilang mga balatian (tan-awa sa D&P 85:6,
Alma 7:11–12)” (sa Conference Report, Okt. 1995, 91; o Ensign, Nob. 1995, 69).

• Kanus-a kamo mibati sa gahum sa Pag-ula sa inyong kinabuhi? Unsa ang
atong mahimo aron mobati niini nga gahum sa labaw nga hingpit?

• Sa unsang paagi nga kita makapakita sa Manluluwas sa atong pagtahud alang
sa Iyang Pag-ula? Sa unsang paagi nga ang atong pagsabut sa Pag-ula
makaapekto kanato sa atong adlaw-adlaw nga mga kinabuhi?

3. Ang Doktrina ug mga Pakigsaad makatabang kanato nga makasabut sa
mga tahas ug mga hiyas sa Manluluwas.

Ipasabut nga aron makahimo sa pagpakita og hugot nga pagtuo sa Dios, kita
kinahanglan gayud nga adunay “usa ka husto nga ideya sa iyang kinaiya, mga
pagkahingpit, ug mga hiyas.” (Sa Joseph Smith, comp. Lectures on Faith [1995],
(38). Ang Doktrina ug mga Pakigsaad makatabang kanato nga makaangkon niini
nga pagsabut.

• Unsa nga mga hiyas sa Manluluwas ang inyong nakita diha sa mga tudling
nga atong nabasa karon? (Isulat ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa
pisara. Mga tubag mahimong maglakip sa putli nga gugma,
pagkamasulundon, pagkamapainubsanon, ug pagkamanunuton.)

Pagpili og pipila sa mosunod nga mga tudling sa kasulatan aron basahon
uban sa mga sakop sa klase. Hisguti unsa ang gitudlo sa mga sakop sa klase.

a. D&P 6:20–21. (Kon kita magmatinud-anon ug magmakugihon, ang
Manluluwas mogakus kanato sa mga bukton sa Iyang gugma. Siya mao ang
kahayag nga nagdan-ag sa kangitngit.)

b. D&P 6:32–37. (Siya mitanyag og panalipod ug kahupayan ug andam sa
pagpanalangin kanato kon kita mahinumdom Kaniya ug mosunod sa
Iyang sugo.)

c. D&P 19:1–3. Human nakahimo sa kabubut-on sa Amahan, Siya mibuntog
sa tanang mga butang ug naghupot sa tanang gahum. Siya molaglag kang
Satanas ug sa iyang mga buhat. Siya mohukom sa tanang mga katawhan
sumala sa ilang mga binuhatan.)

d. D&P 29:1–2. (Ang iyang bukton sa kalooy nakatubos sa atong mga sala.
Kon kita maminaw sa Iyang tingog ug magpaubos sa atong mga
kaugalingon, Siya mopundok kanato sama sa usa ka himongaan nga
mipundok sa iyang mga piso.)

e. D&P 38:1–3. (Siya mao ang Tiglalang sa kalibutan, ug Siya nasayud sa
tanang mga butang.)

f. D&P 43:34. (Siya mao ang Manluluwas sa Kalibutan.)

g. D&P 45:3–5. (Siya mao ang atong Manlalaban uban sa Amahan.)

h. D&P 50:44. (Siya mao ang Maayo nga Magbalantay ug ang Bato sa Israel,
usa ka lig-on nga sukaranan diin kita makatukod.)

i. D&P 76:5. (Siya maloloy-on ug mabination ngadto niadtong kinsa
nahadlok Kaniya, ug Siya mahimuot sa pagpasidungog niadtong kinsa nag-
alagad Kaniya sa pagkamatarung ug diha sa kamatuoran ngadto sa
katapusan.)
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j. D&P 93:5–19. (Siya mao ang Bugtong Anak sa Amahan. Siya “nakaangkon og
grasya ug dugang pa nga grasya” hangtud Siya nakadawat sa kahingpitan sa
himaya ug gahum sa Amahan.)

k. D&P 133:42–52. (Kon Siya moabut diha sa gahum sa panahon sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi, kadtong Iyang gitubos mosulti sa Iyang gugmang-
mabination ug kaayo.)

1. D&P 136:22. (Ang Iyang bukton gilugway sa pagluwas sa Iyang mga katawhan.)

• Ngano nga mahinungdanon alang kaninyo nga mahibalo niini nga mga
tahas ug mga hiyas sa Manluluwas? Sa unsa nga paagi nga mga pagpadayag
diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad makapalig-on sa inyong pagpamatuod sa
Manluluwas?

Panapos • Basaha ang D&P 19:23 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga paaagi nga
ang mga kamatuoran nga atong gihisgutan karon makatabang kaninyo nga
makadawat og kalinaw?

Kon giaghat sa Espiritu, pagpamatuod ni Jesukristo. Hatagi og gibug-aton nga tungod
sa Iyang Pag-ula, kitang tanan mabanhaw. Pinaagi sa Iyang Pag-ula, Siya mipaabut
ngari kanato sa pagdapit sa paghinulsol ug moduol ngadto Kaniya, modawat og
“kalinaw niini nga kalibutan, ug kinabuhing dayon sa kalibutan nga moabut” (D&P
59:23). Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa tanang mga panalangin
sa Pag-ula pinaagi sa pagpakita og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, paghinulsol,
pagsunod sa mga sugo, ug paglahutay hangtud sa katapusan.

Isugyot nga samtang ang mga sakop sa klase magtuon sa Doktrina ug Pakigsaad
niining tuiga, sila magpadayon sa pagpangita unsa ang gitudlo niini mahitungod
ni Jesukristo. Siya mao ang mahinungdanon nga tawo diha sa basahon. Ang
gamhanang mga saksi ug mga kamatuoran nga gihatag niini nga mga pagpadayag
makapalig-on sa pagpamatuod sa matag tawo mahitungod Kaniya.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo 1. “Ako Nagbarug nga Nahibulong”

Sa sayo pa, pagtuon sa teksto sa himno “Ako Nagbarug nga Nahibulong” (Mga
Baruganan sa Ebanghelyo, p. 334). Pangitaa ang mga linya diha sa himno nga
maabagan sa mga tudling diha sa Doktrina ug Pakigsaad. Ang mosunod nga
mga panig-ingnan makatabang kaninyo.

Mga linya gikan sa himno Nag-abag nga mga tudling

"Ako nahingangha nahibulong sa gugma" D&P 34:3

“Nga kanako siya namatay ug nag-antus” D&P 19:16–19 

“Ako nahibulong siya nanaog sa trono” D&P 88:6; 122:8 

“Dugong miagas hingpit nga bayad sa sala” D&P 6:36–37 

“Gugma'g kalooy dili hikalimtan kana?” D&P 20:77

Sa klase, basaha ang himno pagkusog, mopahunong sa mga sakop sa klase sa pagbasa
sa nag-abag nga mga tudling human sa tukma nga mga linya gikan sa himno.

Leksyon 2
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2. Atong “Manlalaban uban sa Amahan” (D&P 45:3)

Isulat ang Manlalaban diha sa pisara. Ipasabut nga daghang mga higayon diha
sa Doktrina ug Pakigsaad, ang Ginoo miingon nga Siya mao ang atong
Manlalaban (D&P 29:5; 45:3; 62:1; 110:4).

• Unsa ang usa ka Manlalaban? (Usa ka tawo nga nangamuyo alang sa lain.)

• Basaha ang D&P 45:3–5 uban sa mga sakop sa klase. Ngano nga kita
nagkinahanglan og usa ka “Manlalaban uban sa Amahan”? Sa mga bersikulo
4 ug 5, unsa nga ebidensiya ang gipakita sa Manluluwas ngadto sa Amahan
aron sa pagpakita nga kita kinahanglan nga makadawat og walay katapusan
nga kinabuhi? (Una Siya naghisgot sa Iyang Pag-ula—sa Iyang mga pag-antus,
kamatayon, ug dugo. Dayon Siya misulti sa atong pagtuo diha Kaniya.)

3. Pagsaksi bahin ni Jesukristo pinaagi sa Iyang mga titulo

Ipasabut nga ang Doktrina ug Pakigsaad naglakip sa labaw sa 60 ka mga titulo ni
Jesukristo nga ang matag usa naghatag og talagsaon nga pagtahud alang Kaniya.
Sama pananglit, ang Ginoo nagpasabut sa Iyang Kaugalingon isip “Manunubos”,
“Manluluwas”, ug “ang kahayag ug kinabuhi sa kalibutan.”

Ipasiksik sa mga sakop sa klase ang mga pahina 174–85 diha sa indeks ngadto sa
tulo ka kombinasyon aron sa pagpangita og laing mga titulo alang ni Jesukristo.
Ilista diha sa pisara ang mga titulo nga ilang nakita.

• Unsa ang gitudlo sa mga titulo ni Jesus mahitungod sa Iyang mga hiyas ug sa
Iyang misyon?

4. Ang Kahayag ni Kristo

Ipasabut nga ang Kahayag ni Kristo usahay gipasabut nga atong tanlag, apan
kini labaw pa kay niana. Aron sa pagtabang sa mga sakop sa klase nga
makaangkon og labaw nga pagsabut sa Kahayag ni Kristo, ipabasa nila ang
ikaduha ug ikatulo nga mga parapo ubos sa “Kahayag ni Kristo” diha sa pahina
112 sa Giya ngadto sa mga kasulatan. Dayon ipabasa nila ang D&P 88:6–13;
93:2; Moroni 7:13, 16–19.

• Unsa ang atong makat-unan mahitungod sa Kahayag ni Kristo gikan sa Giya
ngadto sa mga Kasulatan ug niini nga mga tudling? (Mga tubag mahimong
maglakip niadtong gilista sa ubos.)

a. Ang Kahayag ni Kristo “[mipuno] sa walay katapusan nga kawanangan” ug
“mohatag og kinabuhi sa tanang mga butang” (D&P 88:12–13).

b. Kini usa ka makapabayaw nga impluwensya nga gihatag ngadto sa matag
tawo kinsa matawo sa kalibutan (D&P 93:2).

c. Kini makatabang kanato nga makahibalo sa maayo gikan sa dautan ug
modapit kanato sa pagbuhat og maayo ug motuo diha kang Kristo
(Moroni 7:13, 16–19).

• Sa unsa nga paagi nga kita makatugot sa Kahayag ni Kristo nga mahimong usa
ka mahinungdanon nga impluwensya sa atong mga kinabuhi?
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Leksyon

3
“Ako Nakakita og Usa ka 
Panan-awon”

Katuyoan Pagpaglig-on sa mga pagpamatuod sa mga sakop sa klase mahitungod sa Unang
Panan-awon ug sa balaan nga tawag ni Joseph Smith isip propeta diin kang
kinsa gipahiuli sa Dios ang kahingpitan sa ebanghelyo nganhi sa yuta.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang
mga materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 29:1–8, 33:3–7; 38:24–41; 52:2–5, 42–43;
57:1–3; 110:11; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:10; ug sa ubang mga
kasulatan niini nga leksyon.

b. Ang Atong Panulundon [Our Heritage], mga pahina 19–26, 45–48.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal sa panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pag-andam sa pag-summarize sa asoy sa
operasyon sa biti-is sa batan-ong Joseph Smith (Ang Atong Panulundon, mga
pahina 1–2).

4. Kon ang mosunod nga mga hulagway anaa, pagpili og pipila niini aron
gamiton sa panahon sa leksyon: Ang Propeta Joseph Smith (62002; Mga
Hulagway sa Ebanghelyo 401); Igsoong Joseph (62161); Joseph Smith Nangita
og Kaalam diha sa Biblia (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 402); ug Ang Unang
Panan-awon (62470); Mga Hulagway sa Ebanghelyo 403).

5. Kon ikaw naggamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagdala og usa ka orasan,
usa ka mapa sa kalibutan o globo (globe), ug usa ka butang nga igsusul-ob sa mga
lalaki. Andama ang mga mosunod nga mga timan-anan [label] alang niini nga
mga butang: Ang husto nga panahon, Ang husto nga dapit, ug Ang husto nga tawo.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa sa imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Ipakita ang orasan, ang mapa o globo, ug ang ilang mga label ngadto sa mga
sakop sa klase (tan-awa “Pagpangandam”, aytem 5). Ipasabut nga kini nga
leksyon naghisgot sa unsa nga paagi ang Ginoo nangandam sa husto nga
panahon ug sa husto nga dapit alang sa pagpahiuli sa Iyang ebanghelyo
human sa daghang nga gatusan ka tuig sa Hingpit nga Pagbiya.

Ipakita ang butang nga igsusul-ob sa mga lalaki ug ang iyang label ngadto sa
mga sakop sa klase. Ipasabut nga kini nga leksyon naghisgot usab sa unsa nga
paagi ang Ginoo mipili ug niandam sa husto nga tawo—Joseph Smith—nga
mahimong propeta nga pinaagi kaniya ang ebanghelyo ipahiuli.

Pang-atensyon
nga Kalihokan



Kini nga leksyon naglakip sa daghang materyal nga mahimong itudlo sa usa ka
panahon sa klase. Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga
mas makatubag sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase.

1. Human sa Hingpit nga Pagbiya, ang Ginoo nag-andam og paagi alang sa
Pagpahiuli.

Ipasabut nga human si Jesukristo gilansang sa krus, ang Iyang mga Apostoles
midumala sa Simbahan. Apan sa wala madugay ang pagpanggukod, mga
panagbahin, ug hingpit nga pagbiya nagkadugang. Sulod sa pipila ka mga
dekada, dihay pagbiya gikan sa Simbahan, ingon sa gipanagna sa mga Apostoles
(Mga Buhat 20; 28–30; 2 Mga Taga-Tesalonica 2:1–3; 2 Timoteo 4:3–4). Kini nga
pagbiya nailhan nga ang Hingpit nga Pagbiya.

• Unsa ang pipila ka mga sangputanan sa Hingpit nga Pagbiya? (Tan-awa sa
D&P 1:15–16 Joseph Smith—Kasaysayan 1:8–9, 19, 2, 21); Mormon 1:13–14
Mga tubag mahimong maglakip sa gilista sa ubos.)

a. Walay awtoridad sa priesthood dinhi sa yuta.
b. Walay mga apostoles o mga propeta dinhi sa yuta.
c. Mahinungdanon nga kahibalo mahitungod sa kinaiyahan sa Dios nawala.
d. Ang mga doktrina sa ebanghelyo nausab.
e. Sagrado nga mga ordinansa, sama sa bunyag, nausab.
f. Ang orihinal nga simbahan nabahin ngadto sa wala magkauyon nga

mga pundok.

Ang kangitngit sa hingpit nga pagbiya milungtad sa daghang gatusan ka mga
tuig. Bisan pa niana, ang Dios nakakita na daan niini ug miplano alang sa
pagpahiuli sa ebanghelyo sa katapusang mga adlaw. Si Elder Bruce R. McConkie
sa Korum sa Napulog Duha mitudlo nga ang pagpangandam alang sa paghiuli sa
ebanghelyo nagsugod sa gatusan ka mga tuig sa wala pa ang unang Panan-awon.

“Sugod sa ika-14 nga gatusan ka tuig, ang Ginoo nagsugod sa pag-andam
niadtong sosyal, pang-edukasyon, relihiyoso, ekonomikanhon, ug panggobyerno
nga mga kahimtang ubos diin Siya sa labaw nga kasayon makapahiuli sa
ebanghelyo sa katapusang higayon” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 717).

• Sa wala pa matawo si Joseph Smith, unsa nga mga hitabo ang nakatabang sa
pag-andam sa dalan alang sa pagpahiuli sa ebanghelyo? (Ikaw mahimong
molista sa mga tubag diha sa pisara. Mga tubag mahimong magalakip
nianang gilista sa ubos.)

a. Ang kabag-ohan [renaissance] mao ang pagkatawo pag-usab sa pagkat-on,
ilabi na sa literatura, arte, ug siyensya. Mga imbensyon sama sa
imprintahan mitungha.
Si Elder James E. Talmage sa Korum sa Napulog Duha miingon nga ang
kabag-ohan [renaissance] dili usa ka sulagma nga hitabo apan hinoon
“usa ka kalamboan nga gihunahuna nang daan diha sa Hunahuna sa
Dios aron sa paglamdag sa nahikatulog nga mga hunahuna sa mga tawo
sa pagpangandam alang sa paghiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo nga gitudo
nga pagatumanon sa paghuman sa pipila ka mga gatusan ka tuig” (Jesus
the Christ, 3rd ed. [1916], 749)

Panaghisgutan ug
Paggamit
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b. Ang mga Tigreporma (Reformers) sama ni John Wycliffe, Martin Luther, ug
John Calvin misugod sa paghagit sa mga binuhatan ug mga pagtulun-an sa
mga simbahan, nakamatikud nga ang mga simbahan misukwahi gikan sa
mga pagtulun-an ni Jesukristo.
Si Elder M.Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha miingon nga si
Martin Luther ug ubang mga tigreporma “nadasig sa paghimo og relihiyoso
nga kahimtang diin ang Dios makapahiuli sa nawala nga mga kamatuoran
ug pagtugot sa priesthood” (sa Conference Report, Okt. 1994, 85; o Ensign,
Nob. 1994, 66).

c. Ang America nakaplagan. Ang Tinipong Bansa gikolonya sa relihiyoso
nga mga tawo ug sa katapusan nahimong independente nga nasud (1
Nephi 13:12–19).

d. Ang Batakang Balaod sa Tinipong Bansa natukod, naggarantiya og
relihiyoso nga kagawasan niana nga nasud (D&P 101:77–80)
Si Elder Ballard miingon, “ Ang Dios midasig sa unang mga manunuhid
[explorers] ug mga tigkolonya sa America ug mga tigpasiugda sa Batakang
Balaod sa Tinipong Bansa aron sa pagpalambo sa usa ka yuta ug sa
madumalahon nga mga baruganan diin ang ebanghelyo mahimong
ikapahiuli,” (sa Conference Report, Okt. 1994, 85; o Ensign, Nob. 1994, 66)

2. Ang Dios miandam kang Joseph Smith nga mahimong propeta sa
paghiuli.

Ipasabut nga agig dugang sa paghatag og husto nga mga kondisyon alang sa
pagpahiuli sa ebanghelyo, ang Dios miandam og usa ka tawo nga mahimong
propeta sa paghiuli. Kini nga tawo mao si Joseph Smith, kinsa natawo niadtong
23 Disyembre 1805 sa Sharon, Vermont. Ipakita ang hulagway ni Joseph Smith.
Gamita ang mosunod nga materyal sa paghisgot sa pagpangandam ni Joseph
Smith nga mahimong propeta sa pagpahiuli.

Ang pamilya ni Joseph mitabang sa pag-andam kaniya

Si Joseph Smith nagagikan sa usa ka buhong nga espirituhanong kabilin. Ang iyang
mga ginikanan ug mga apohan mga relihiyoso, makilungsuranon, naghunahuna
sa edukasyon, ug lig-on sa moral nga mga pagtuo. Ang amahan sa iyang amahan,
si Asael Smith, mipahayag mga katuigan sa wala pa matawo si Joseph, “Kini gibati
diha sa akong kalag nga usa sa akong mga kaliwat mosangyaw sa usa ka buhat
sa paghatag og dako nga kausaban sa kalibutan sa relihiyoso nga pagtuo” (sa Joseph
Fielding Smith, Essentials in Church History, 27th ed. [1974], 25)

Ang mga ginikanan ni Joseph Smith, si Joseph Sr., ug Lucy Mack Smith,
nakaimpluwensya og dako sa iyang kinabuhi. Ang duha mahalaron kaayo
ngadto sa Dios. Sila mahalaron usab nga mga ginikanan, nagtudlo sa ilang
mga anak sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo ug pagkamatarung.

Ang mga ginikanan ni Joseph Smith adunay halawom nga kasinatian sa
relihiyon. Si Joseph Sr. adunay daghang mga damgo nga nakahatag kaniya og
mga kasiguroan nga siya makatagamtan sa mga panalangin sa tinuod nga
ebanghelyo ni Jesukristo (tan-awa sa Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith,
ed. Preston Nibley [1958], 47–50, 64–60). Sa makausa nga higayon diha nga si
Lucy masakiton kaayo isip usa ka batan-ong inahan, siya mihimo og usa ka
pakigsaad uban sa Dios nga siya moalagad Kaniya sa hingpit kon Siya motugot
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kaniya nga mabuhi aron sa pag-atiman sa iyang pamilya. Sa wala madugay siya
nakadungog og usa ka tingog nga mihupay kaniya, ug siya naulian sa talagsaong
paagi. (Tan-awa sa History of Joseph Smith, 33–35.)

Si Joseph Sr. ug Lucy aktibong nangita sa relihiyosong kamatuoran. Silang
duha mibati nga walay bisan usa sa nagbarug nga mga simbahan mihaum sa
Simbahan nga gitukod ni Jesukristo. Tungod niini nga katarungan, si Joseph Sr.
wala moapil sa bisan unsang simbahan. Si Lucy mibati nga iyang katungdanan
ang pagpabunyag, busa siya miapil sa Presbyterian nga Simbahan. Sa diha nga ang
ebanghelyo gipahiuli, silang duha nakahibalo sa kamatuoran ug midawat niini.

• Ngano nga ang kabilin sa pamilya ni Joseph Smith mahinungdanon sa
pagtabang sa pag-andam kaniya alang sa iyang misyon isip usa ka propeta sa
Pagpahiuli?

Ang kalisdanan nakatabang sa pag-andam kaniya

Samtang si Joseph Smith nagtubo, siya ug ang iyang pamilya nag-atubang og
daghang mga hagit. Sa diha nga siya nag-edad og pito ka mga tuig, siya
nagkasakit pag-ayo sa usa ka kamayo [infection] sa iyang biti-is. Hangyoa ang gi-
assign nga sakop sa klase sa pag-summarize niini nga asoy gikan sa Ang Atong
Panulundon [Our Heritage], mga pahina 1–2.

• Unsa ang atong makat-unan mahitungod sa kinaiya sa batan-ong Joseph gikan
niini nga kasinatian? Sa unsa nga mga paagi nga ang mga pagsulay ug mga
kasakit sa pagkabatan-on ni Joseph nakatabang sa pag-andam kaniya nga
mahimong propeta sa paghiuli? Sa unsa nga mga paagi nga ang mga pagsulay ug
mga kasakit nakatabang kaninyo sa mga kapangakohan nga gihatag kaninyo?

Ang relihiyoso nga palibut sa kasadpang New York nakatabang pag-andam kaniya

Sa diha nga si Joseph mga 10 anyos, tulo ka mga tuig nga mga pagkadaot sa
tanom sa Vermont nakahatag sa pamilya nga Smith og kalisud sa panalapi.
Human sa dugay nga pagsabut-sabut, ang pamilya mibalhin ngadto sa dapit sa
Palmyra, New York, diin adunay kahigayunan sa maayong mga kondisyon sa
pag-uma. Nianang higayuna, adunay dako nga kasibot ug kalibog sa relihiyon
sa kasadpang New York, uban sa daghang mga simbahan nga naglantugi alang
sa mga kinabig.

• Ngano nga si Joseph naglibog man kon unsa nga simbahan ang iyang
apilan? (Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:5–10.) Sa unsa nga paagi
nga ang kahimtang ni Joseph sama sa mga tawo karon kinsa nangita nga
makahibalo sa kamatuoran?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagtuon sa kasulatan nakatabang kang Joseph nga
masulbad ang iyang kalibog? (Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:11–12).
Ipakita ang hulagway ni Joseph Smith nga nagbasa sa Biblia. Unsa ang atong
makat-unan gikan sa panig-ingnan ni Joseph? (Ikaw mahimong mohatag og
gibug-aton nga si Joseph wala lamang mobasa sa mga kasulatan apan
nagsiksik usab namalandong niini ug migamit niini sa iyang kinabuhi.) Sa
unsa nga paagi nga ang mga kasulatan nakatabang kanimo sa mga panahon
sa panginahanglan o kalibog?
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3. Ang Unang Panan-awon mipahiluna [ushered] sa pagpahiuli sa ebanghelyo.

Ipasabut nga niadtong buntag sa tingpamulak sa 1820, si Joseph Smith miadto
sa kakahoyan duol sa iyang panimalay aron mag-ampo alang sa giya.

• Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo ni Joseph niining buntaga lahi gikan
sa ubang mga pag-ampo nga iyang gihalad? (Tan-awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:14.) Ngano nga ang pribadong bokal nga pag-ampo sa
kasagaran makatabang kon kita mohalad sa tinguha sa atong mga
kasingkasing ngadto sa Dios?

• Unsa ang nahitabo sa diha nga si Joseph Smith nagsugod sa pag-ampo?
(Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:15.) Sa unsa nga paagi siya giluwas
gikan niining gamhanan nga kangitngit? (Tan-awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:16–17). Ipakita ang hulagway sa Unang Panan-awon. Unsa
ang atong makat-unan gikan niini nga kasinatian mahitungod sa pagbuntog
sa impluwensya ni Satanas? Ngano nga mahinungdanon ang pagpadayon
sa pag-ampo panahon sa kangitngit o pagsulay? (Dapita ang mga sakop
sa klase nga ipakigbahin ang mga kasinatian sa diha nga ang pag-ampo
nakatabang kanila panahon sa mga kalisdanan.)

• Ngano nga si Joseph Smith gisultihan nga kinahanglan nga siya dili moapil sa
bisan asa nga mga simbahan? (Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:18–19.)

4. Daghang mga kamatuoran gipadayag sa Unang Panan-awon

Ipasabot og maayo nga ang pagduaw sa Amahan ug sa Anak ngadto ni Joseph
Smith puno sa doktrinal nga kahulugan. Si Presidente Gordon B. Hinckley
miingon, “Ako mouyon nga sa pipila ka mga gutlo nga si Joseph Smith nakig-
uban sa Amahan ug Anak, siya nakakat-on og daghan sa kinaiyahan sa Dios
nga Amahan sa kahangturan ug sa nabanhaw nga Ginoo kay sa tanang
panaghisgut sa may makinaadmanong mga hunahuna silang tanang mga
panaghisgutan sa tibuok panahon sa gatusan ka mga tuig” (Church News, 24
Okt. 1998, 6).

• Unsa ang pipila ka mga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa Unang
Panan-awon? (I-summarize ang mga tubag sa pisara. Mga tubag mahimong
maglakip nianang gilista sa ubos.)

a. Ang Dios nga Amahan ug si Jesukristo buhi.

b. Ang Amahan ug ang Anak tinuod, duha ka mga tawo, uban sa
mahimayaon nga mga lawas sa unod ug mga bukog.

c. Kita gilalang sa hitsura sa Dios.

d. Si Satanas ug ang iyang gahum tinuod, apan ang gahum sa Dios labaw pa
nga gamhanan.

e. Ang Dios maminaw ug motubag sa mga pag-ampo ug moamping kanato.

f. Walay usa sa mga simbahan sa yuta nga adunay kahingpitan sa ebanghelyo
ni Kristo.

g. Ang pagpadayag wala mohunong.

Si Presidente David O. Mckay, ang ikasiyam nga Presidente sa Simbahan,
nagpamatuod nga ang Unang Panan-awon “makatubag sa tanang [mga
pangutana] bahin sa Dios ug sa iyang balaan nga pagkatawo . . .  Ang Iyang
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relasyon ngadto sa iyang mga anak klaro kaayo. Ang iyang tinguha sa mga
katawhan pinaagi sa awtoridad nga gihatag ngadto sa tawo klaro. Ang
kaugmaon sa buhat nasiguro. Kini ug ang ubang mahimayaon nga mga
kamatuoran nahatagan og katin-awan pinaagi nianang mahimayaong unang
panan-awon” (Gospel Ideals [1954], 85).

• Samtang nag-alagad diha sa Korum sa Napulog Duha, si Elder Ezra Taft Benson
miingon, “Ang pagpakita sa Dios nga Amahan ug sa iyang Anak nga si
Jesukristo ngadto sa batang propeta mao ang labing mahinungdanon nga
hitabo niini nga kalibutan sukad sa pagkabanhaw sa Ginoo” (sa Conference
Report, Abr. 1971, 20; o Ensign, Hunyo 1971, 34). Ngano nga mahindungdanon
alang sa matag usa kanato nga makabaton og usa ka pagmatuod sa Unang
Panan-awon? Sa unsa nga paagi nga ang usa ka pagpamatuod sa Unang Panan-
awon nakapanalangin sa inyong kinabuhi?

Panapos Basaha ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:25–26, sugod sa mga pulong “Ako sa
tinuod nakakita og usa ka kahayag.” Dayon i-summarize kon giunsa sa Dios pag-
andam ang husto nga panahon, ang husto nga dapit, ug ang husto nga tawo alang
sa pagpahiuli sa ebanghelyo. Ihatag ang imong pagpamatuod sa Unang Panan-
awon ug sa kamahinungdanon niini. Ikaw mahimo usab nga mopakigbahin sa
mosunod nga pagpamatuod gikan ni Presidente Gordon B. Hinckey:

“Usa ka talagsaon nga pagpakita nahitabo niadtong buntag sa tingpamulak sa
tuig sa diha nga ang Amahan ug ang Anak nagpakita ngadto sa batan-ong
Joseph Smith—Usa ka Pagpamatuod [niana nga panan-awon] nakatandog sa
mga kasingkasing sa minilyon sa daghang mga yuta. Ako modugang sa akong
kaugalingong saksi, gihatag kanako pinaagi sa Espiritu, nga ang paghulagway sa
Propeta nianang katingalahang hitabo tinuod, nga ang Dios nga Amahan sa
kahangturan ug ang nabanhaw nga Ginoong Jesukristo nakigsulti kaniya niana
nga higayon sa usa ka panagsultihanay sama ka tinuod ug personal ug kasuod
sama sa atong pagpanagsultihanay karon” (Be Thou an Example [1981], 10).

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o sa duha sa mosunod nga mga ideya aron sa

pagdugang sa gisugyot nga latid [outline] sa leksyon.

1. Mga Pasundayag sa Video

Kon ang Videocassette Teaching from the Doctrine and Covenants and Church
History (53933) anaa, hunahunaa ang pagpasundayag sa “A Search for the Truth
[Ang Pagpangita sa Kamatuoran], ” 16 ka minuto nga bahin. Kini nga bahin
nagpakita sa sugilanon sa pagkakabig ni Wilford Woodruff, kinsa nahimong
ikaupat nga Presidente sa Simbahan. Kini nagpasabut nga ang hingpit nga
pagbiya [apostasy] ug ang sunod nga panginahanglan alang sa Pagpahiuli.

Sa dili pa ang mga sakop sa klase motan-aw sa pasundayag sa video, hangyoa sila
sa pagbantay alang sa upat ka mga butang nga gilista ni Wilford Woodruff
samtang siya nagsiksik sa tinuod nga ebanghelyo (mga propeta ug mga apostoles,
awtoridad sa priesthood, husto nga doktrina, ug makaluwas nga mga ordinansa).

Kon ang Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations (53912)
anaa, hunahunaa ang pagpasundayag sa “Ang Unang Panan-awon,” usa ka
10 ka minuto nga bahin.
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2. Ang panig-ingnan ni Joseph Smith isip usa ka batan-on

“Ang mga magtutudlo sa mga batan-on mahimong mohatag og gibug-aton nga
si Joseph Smith nag-edad lamang og 14 anyos sa diha nga siya nakadawat sa
Unang Panan-awon.

• Sa unsa nga paagi nga ang kinaiya ni Joseph Smith isip usa ka batan-on
nakahatag og usa ka panig-ingnan alang sa mga batan-on karon? Sa unsa
nga paagi nga ang panig-ingnan ni Joseph nakatabang kaninyo sa inyong
paningkamot nga makahibalo sa kamatuoran? Sa diha nga ang mga tawo
mobatok kaninyo o mobiaybiay kaninyo? Sa inyong paghimo og malisud
nga mga desisyon sa atubangan sa mga pagbiaybiay?

Leksyon 3
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Leksyon

4
“Hinumdumi ang Bag-ong

Pakigsaad, Gani ang 
Basahon ni Mormon”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase, nga makaila [recognize] sa impluwensya sa Ginoo
sa pag-abut sa Basahon ni Mormon ug sa pag-awhag kanila nga tun-an ang Basahon
ni Mormon, pagsunod sa mga pagtulun-an niini, ug sa pagpakigbahin niini ngadto
sa uban.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug sa ubang mga
materyal:

a. Joseph Smith—Kasaysayan 1:27–65; Doktrina ug mga Pakigsaad 3; 5; 10;
17; 20:5–15; 84:54–62

b. Atong Panulundon [Our Heritage] mga pahina 6–12.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35680). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pag-andam sa pagsummarize sa asoy ni
Martin Harris nga nakawagtang sa 116 ka mga pahina sa manuskrito. Ipagamit
niya ang mga ulohan sa seksyon alang sa D&P 3 ug 10 ug sa unang tulo ka mga
parapo ubos sa “Atong Buhat sa Paghubad” diha sa Atong Panulundon, mga
pahina 9–11.

4. Kon ang mosunod nga mga hulagway anaa, pag-andam sa paggamit niini sa
panahon sa leksyon: Moroni Nagpakita ngadto ni Joseph Smith diha sa Iyang
Lawak (62492; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 404) ug Joseph Smith Nakadawat
sa Bulawan nga mga Palid (62012; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 406).

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa sa imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Isulat ang mosunod nga hugpong sa mga pulong [phrases] diha sa pisara.
Pangutan-a ang mga sakop sa klase kon sila nakahibalo ba kon unsa ang gisulti
niining hugpong sa mga pulong.

Pang-atensyon
nga Kalihokan



Ipasabut nga ikaw misulat sa hugpong sa mga pulong “Ang Basahon ni Mormon” sa
Hinapon, sa Russian ,ug sa Korean. Sukad sa iyang ubos nga mga sinugdanan niini
nga dispensasyon, ang Basahon ni Mormon nahimong usa ka panalangin diha sa
mga kinabuhi sa minilyon ka mga tawo sa tibuok kalibutan. Kini nga leksyon
naghisgot sa milagro sa Basahon ni Mormon ug sa atong responsibilidad aron sa
“pagpabaha sa yuta ug [sa atong] mga kinabuhi niini nga Basahon ni Mormon”
(Ezra Taft Benzon, sa Conference Report, Abr. 1989, 3; o Ensign, Mayo 1989, 4).

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Ikaw mahimong mogamit og duha
ka mga panahon sa klase sa pagtudlo niini nga leksyon.

1. Ang pagpangandam ni Joseph Smith sa pagdawat ug paghubad sa
Basahon ni Mormon

• Sulod sa tulo ka mga tuig human sa Unang Panan-awon, si Joseph Smith nag-
antos og “grabe nga pagpanggukod [persecution]" apan nagpabilin nga
matinud-anon ngadto sa iyang pagpamatuod (Joseph Smith—kasaysayan
1:27). Sa unsa nga paagi kita magpabilin nga matinud-anon ngadto sa atong
mga pagpamatuod bisan og kita nag-atubang sa pagpanggukod?

• Sa diha nga si Joseph nag-edad og 17 anyos, siya giduaw ni Moroni (Kon
gikinahanglan, ipasabut nga si Moroni mao ang katapusang propeta nga misulat
diha sa Basahon ni Mormon ug milubong sa bulawan nga mga palid sa mga A.D.
421.) Unsa ang giampo ni Joseph sa gabii nga nagpakita si Moroni kaniya? (Tan-
awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:28–29.) Unsa ang atong makat-unan gikan
sa panig-ingan ni Joseph kon kita mobati nga “gipanghimaraut tungod sa
[atong] mga kahuyang ug mga kasaypanan”? (Kon angay, dapita ang mga sakop
sa klase sa pagsulti sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo nakatabang kanila sa
panahon sila mibati nga sila nakapasakit sa Dios.)

I-summarize ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:30–59. Ipabasa pagkusog sa mga
sakop sa klase ang pinili nga mga bersikulo. Sa husto nga panahon, ipakita ang
hulagway ni Moroni nga nagpakita ngadto ni Joseph Smith ug ang hulagway ni
Joseph nga nagdawat sa mga palid. Ikaw mahimo usab nga mogamit sa mapa 1
sa pahina 274 niini nga mosunod ug pahina 29 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sakop
sa Klase

Panaghisgutan ug
Paggamit
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• Sa diha nga si Joseph Smith unang gipakita sa bulawan nga mga palid, siya dili
pa andam sa pagdawat ug paghubad niini. Sa unsa nga paagi ang Ginoo
miandam ni Joseph sa pagdawat ug paghubad sa mga palid? (Tan-awa sa
Joseph Smith—Kasaysayan 1:33–35, 42–46, 53–54.) Sa unsa nga paagi ang
Ginoo niandam kaninyo (o sa unsa nga paagi Siya miandam karon) aron sa
pagtuman sa inyong mga kapangakohan [responsibilidad]? Sa unsa nga paagi
kamo nakaandam sa inyong kaugalingon sa pagtuman sa umaabot nga mga
kapangakohan?

• Giunsa pagtubag sa  amahan ni Joseph sa diha nga si Joseph misulti kaniya
kabahin sa pagbisita ni Moroni? (Tan-awa sa Joseph Smith—Kasayasayan
1:50.) Unsa ang gisugyot niini mahitungod sa kaligdong ni Joseph ug
pagkamasaligan? Ngano nga mahinungdanon ang pag-abag sa mga sakop sa
atong pamilya sa ilang mga paningkamot sa pagsunod sa Ginoo? Sa unsa nga
paagi kita labaw nga makaabag sa mga sakop sa pamilya ug sa uban samtang
sila magsunod sa Ginoo?

2. Ang milagro sa pagpreserbar sa Basahon ni Mormon

Ipasabut nga si Satanas naningkamot nga masanta ang pagtungha sa Basahon ni
Mormon. Siya mitintal sa mga tawo sa pagsulay og kawat sa bulawan nga mga palid,
ug ang mga tawo nagpadayon sa paggukod ni Joseph Smith ug sa iyang pamilya
(Joseph Smith—Kasaysayan 1:60–61). Bisan pa niana, ang Ginoo mibabag sa tanang
mga pagsulay ni Satanas sa pagpugong sa pagpatungha sa Basahon ni Mormon.

Usa ka panig-ingnan sa milagroso nga pagpreserbar sa Basahon ni Mormon
nahitabo diha sa mga tigsulat ni Joseph Smith, nga si Martin Harris, miwagtang
sa 116 ka mga pahina sa nahubad nga manuskrito [manuscript]. Hangyoa ang
gi-assign nga sakop sa klase sa pagsummarize niini nga asoy (tan-awa sa
“Pagpangandam,” aytem 3). Dayon itudlo ug hisguti ang D&P 3 ug 10,
nga gipahayag sa Ginoo human mawala ang mga pahina.

• Human mawala ang 116 ka mga pahina sa manuskrito, ang Ginoo mipanton
ni Joseph nawad-an sa iyang gasa sa paghubad sa makadiyot (D&P3:145,
10:1–2). Sa unsa nga paagi si Joseph nahadlok sa tawo labaw kaysa Dios? Sa
unsa nga paagi nga ang atong lihok usahay nagpakita nga kita nahadlok sa
tawo labaw sa Dios? (tan-awa sa D&P 30:1–2 usa ka panig-ingnan mao nga kon
kita magpadala sa pamugos sa mga higala sa pagbuhat og usa ka butang nga
sayop.) Unsa ang atong mabuhat sa pagbuntog sa atong kahadlok sa tawo?
(Alang sa pipila ka mga tubag niini nga pangutana, tan-awa sa D&P 3:8; 10:5)

• Sa unsa nga paagi nga ang gugma sa Ginoo alang kang Joseph Smith makita
human ang 116 ka mga pahina sa manuskrito nawala? (D&P 3:8–10;10:1–3)
Unsa nga mga kasinatian ang nagpakita nganha kaninyo nga kon kamo
matinuoron, ang Dios mahimong maanaa “uban kaninyo sa matag panahon
sa kasamok”? (D&P 3:8). Unsa nga mga kasinatian nga nagpakita kaninyo nga
ang “Dios maloloy-on”? (D&P 3:10).

• Unsa ang plano niadtong kinsa nikawat sa 116 ka mga pahina sa manuskrito?
(Tan-awa sa 10:10–19, 29–33. Kon si Joseph mihubad pa pag-usab sa nawala nga
materyal, sila miusab unta sa mga pulong diha sa manuskripto. Sila motandi
unta sa nausab nga original ngadto sa gihubad pag-usab, maningkamot sa
pagpakita nga ang duha ka mga bersyon nagkasukwahi sa usa’g usa.)

22



• Unsa ang gibuhat na sa Ginoo sa unang gatusan ka mga tuig aron sa pagpilde sa
plano niadtong kinsa mikawat sa mga pahina sa manuskrito? (Tan-awa sa D&P
10:38–39, tan-awa usab ang 1 Nephi 9:2–5; Mga Pulong ni Mormon 1:3–7. Siya
nakapanglantaw na sa pagkawala niini nga mga pahina. Mga 2,400 ka mga tuig
sa sayo pa, Siya midasig ni Nephi, kinsa nagsulat sa sekyular nga kasaysayan sa
mga Nephite, sa pag-andam sa ikaduhang bahin sa mga talaan. Ang ikaduha
nga bahin naglangkob sa usa ka asoy sa pagpangalagad sa mga Nephite sa
samang panahon ug adunay labaw nga doktrinal nga bili kay sa nahauna.)

• Unsa ang gisugo sa Ginoo ngadto sa Propeta aron gub-on ang  plano niadtong
kinsa mikuha sa manuskrito? (Tan-awa sa D&P 10:40–45. Si Joseph mihubad sa
116 ka mga pahina sa manuskripto gikan sa sekular nga kasaysayan ni Nephi.
Ang Ginoo misugo kaniya sa dili paghubad pag-usab niana nga materyal apan
sa paghubad sa ikaduhang bahin sa mga talaan ni Nephi.)

• Unsa may gitudlo sa maong asoy [account] niining nawala nga mga pahina sa
manuskrito mahitungod sa gahum sa Ginoo? (Samtang ang mga sakop sa
klase maghisgot niini nga pangutana, ipabasa nila ang D&P 3:1–3, 10:14, 43;
ug 1 Nephi 9:6.) Sa unsa nga paagi kini nga kahibalo makatabang kanato kon
kita makasinati og mga kapakyasan ug mga kahigawad [dissapointment]?

• Ipabasa sa mga sakop sa klase ang D&P 3:16, 19–20 ug 10:46–52, 60–66. Unsa
ang atong makat-unan gikan niining mga bersikulo mahitungod sa mga
katuyoan sa Basahon ni Mormon? Sa unsa nga paagi nga kining mga
katuyoan natuman karon?

3. Mga Saksi sa Basahon ni Mormon

• Samtang si Joseph naghubad sa Basahon ni Mormon, siya nakakat-on nga
ang Ginoo motugot sa tulo ka mga saksi ug pipila ka ubang mga tawo sa
pagtan-aw sa mga palid (tan-awa ang mga pakisayran [reference] niini nga
mga saksi diha sa 2 Nephi 27:12–14 ug Ether 5:1–3). Kinsa ang tulo ka mga
saksi? (Tan-awa “Ang Pagpamatuod sa Tulo ka mga Saksi.” Basahon ni
Mormon.) Unsa ang gisugo ngadto nila nga buhaton? (Tan-awa sa D&P
5:16–18; 15, 24–25; 17:3,5.) Ngano nga ang ilang pagpamatuod
mahinungdanon? (Tan-awa sa Ether 5:4; D&P 5:16–18; 17:4.)

Ang Tulo ka mga Saksi. Oliver Cowdery, David Whitmer, ug Martin Harris
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Ipasabut nga agig dugang  sa Tulo ka mga Saksi, laing walo gipakita sa bulawan
nga mga palid (“Ang Pagmatuod sa Walo ka mga Saksi,” Basahon ni Mormon).
Ang tanan sa Tulo ka mga Saksi ug tulo sa Walo ka mga Saksi mibiya sa
Simbahan. Pipila lamang ang mibalik, apan walay usa nga milimud sa iyang
pagpamatuod sa unsay iyang nakita.

Sa katapusang tuig sa iyang kinabuhi, si David Whitmer mimantala niini nga
pagpamatuod agi og tubag sa bakak nga mga pasangil:

“Ingon nga natala diha sa American Encyclopaedia ug Encyclopedia Britanica, nga
ako, si David Whitmer, milimud sa akong testimony isip usa sa tulo ka mga saksi
sa pagkabalaan sa Basahon ni Mormon ug nga ang laing duha ka mga saksi, si
Oliver Cowdery ug Martin Harris, milimud sa ilang pagpamatuod niana nga
basahon. Ako moingon sa makausa ngadto sa tanang katawhan, nga ako wala
sukad sa bisan unsang higayon milimud niana nga pagpamatuod o sa bisan
unsang bahin niini. Ako mopamatuod usab ngadto sa kalibutan, nga wala sila si
Oliver Cowdery o si Martin Harris o sa bisan unsang higayon milimud sa ilang
pagpamatuod. Silang duha namatay nga  nagpamatuod sa kamatuoran sa balaang
pagkatinuod sa Basahon ni Mormon” (Address to All Believers in Christ [1881], 8,
nga gikutlo diha sa B.H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:45).

Itudlo nga ang Manluluwas usa usab ka saksi sa Basahon ni Mormon. Basaha
ang D&P 17:6 ug 19:26 uban sa mga sakop sa klase.

• Sa unsa nga paagi nga kita mahimong mga saksi sa Basahon ni Mormon?
(Tan-awa sa Moroni 10:3–5.) Ikaw mahimong modapit sa mga sakop sa klase
sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod sa Basahon ni Mormon.)

Hatagi og gibug-aton nga ang Tulo ka mga Saksi ug ang walo ka mga Saksi
nagpamatuod sa mga butang nga ilang nakita ug nadungog. Karon minilyon
ka mga sakop sa Simbahan nagpamatuod sa Basahon ni Mormon tungod kay
sila mibati sa saksi sa Espiritu Santo. Samtang nag-alagad diha sa Korum sa
Napulog Duha, si Elder B. Hinckley miingon:

“Ang kalig-on sa simbahan dili . . .  sa iyang liboan ka mga gambalay sa
pagsimba sa tibuok kalibutan, ni sa iyang mga unibersidad . . . Ang kalig-on
niini nga Simbahan anaa diha sa mga kasingkasing sa iyang mga katawhan,
diha sa tagsa-tagsa nga pagmatuod ug pagtuo sa kamatuoran niini nga buhat”
(sa Conference Report, Abr. 1973, 73–74; o Ensign,Hulyo 1973, 49)

4. Ang atong katungdanan sa “paghinumdum sa bag-ong pakig-saad, gani
ang Basahon ni Mormon”

• Sa Septyembre 1832 si Propeta Joseph nakadawat og usa ka pagpadayag diin
ang Ginoo miingon nga “Ang tibuok simbahan [naa] ubos sa panghimaraut”
(D&P 84:55). Ngano nga ang Simbahan ubos sa panghimaraut? (Tan-awa sa
D&P 84:54–56.) Unsa ang kinahanglan nga buhaton sa mga sakop sa simbahan
aron matangtang ang panghimaraut? (Tan-awa sa D&P 84:57–58, 60–62.)

Basaha ang mosunod nga mga pamahayag ni Presidente Ezra Taft Benson:

“Kon ang unang mga Santos gibadlong tungod sa walay pagtagad sa Basahon ni
Mormon, mas ubos ba ang atong panghimaraut kon kita mohimo sa mao
gihapong butang? (sa Conference Report, Okt. 1986, 4; o Ensign, Nob. 1986, 4–5).
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“Ang Ginoo wala mahimuot sa atong gipakitang pagtagad sa Basahon ni
Mormon, usa ka bag-ong saksi alang ni Kristo. Kita nagkinahanglan niini diha
sa atong mga pamimalay, kita nagkinahanglan niini diha sa atong mga
pamilya. Kini gisulat alang kanato karon “(Church News, 9 Nov. 1986, 10).

• Unsa ang atong mahimo aron paghatag og dugang pagtagad ngadto sa
Basahon ni Mormon diha sa atong kaugalingon nga mga kinabuhi, diha sa
atong mga pamilya, ug diha sa atong mga buluhaton sa Simbahan? Unsa nga
mga panalangin ang moabut kanato kon kita mohatag og husto nga pagtagad
ngadto sa Basahon ni Mormon? Sa unsa nga paagi kamo mapanalanginan
pinaagi sa inyong pagtuon sa Basahon ni Mormon? (Agig dugang sa
pagpangayo og mga komentaryo sa mga sakop sa klase, ipabasa nila ang
mosunod nga kinutlo ug ang ikaunom nga parapo sa pasiuna ngadto sa
Basahon ni Mormon; tan-awa usab ang ikatulo nga dugang ideya sa pagtudlo.)

Si Presidente Ezra Taft Benson mipahayag:

“Adunay gahum diha sa basahon nga magsugod sa pagsulod nganha sa inyong
mga kinabuhi sa higayon nga kamo magsugod og usa ka tinud-anay nga
pagtuon sa basahon. Kamo makakaplag og labaw nga gahum sa pagbatok sa
pagtintal. Kamo makakaplag sa gahum aron paglikay nga mailad. Kamo
makakaplag sa gahum aron magpabilin diha sa higpit ug pig-ot nga dalan. Ang
mga kasulatan gitawag nga mga pulong sa kinabuhi (D&P 84:85), ug walay lain
nga labaw katinuod kay sa Basahon ni Mormon. Kon kamo magsugod sa
pagkagutom ug pagkauhaw niadto nga mga pulong, kamo makakaplag sa
kinabuhi sa labaw nga kabuhong. . . . [Kamo usab makatagamtam] sa
nagkadugang nga gugma ug panag-uyon diha sa panimalay, dako nga
pagtahud tali sa ginikanan ug anak, [ug] nagkadugang nga espirituhanon
ug pagkamatarung.”

“Kini nga mga saad,” si Presidente Benson misiguro, “dili walay hinungdan nga
mga saad, apan mao gayud ang unsay gipasabut ni Propeta Joseph Smith sa
diha nga siya miingon nga ang Basahon ni Mormon makatabang kanato nga
mahiduol ngadto sa Dios” (sa Conference Report, 1986; o Ensign, Nob. 1986, 7).

• Ang Manluluwas misugo kanato sa pagpamatuod sa Basahon ni Mormon sa
tibuok yuta (D&P 84:62; tan-awa usab ang mosunod nga kinutlo). Unsa ang
mabuhat sa matag usa kanato sa pagpadayon niini nga paningkamot?

Si Presidente Benson miingon:”Ang panahon dugay nang milabay alang sa
pagpabaha pag-ayo sa yuta sa Basahon ni Mormon. . . .  Niining panahon sa
electronic medya ug dinaghan nga pag-apud-apod sa gi-imprinta nga pulong,
ang Dios mohimo kanato nga may tulubagon kon kita dili karon mopalihok
sa Basahon ni Mormon sa halandumong paagi. Kita adunay Basahon ni
Mormon, kita adunay mga sakop, kita adunay mga misyonaryo, kita adunay
mga kapanguhaan, ug ang kalibutan adunay panginahanglan. Ang panahon
mao karon.” (sa Conference Report, Okt. 1988, 4; o Ensign, Nob. 1988, 4–5).

Itudlo nga ang Basahon ni Mormom, gihubad sa batan-ong propeta sa ubos nga
kahimtang, og nga karon sa pagkatinuod mibaha na sa yuta. Ang Basahon ni
Mormon o mga pinili gikan niini gimatala sa labaw sa 90 ka mga pinulongan.
Labaw sa 100 ka milyon ka mga kopya ang na-imprinta.
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Panapos Ipahayag ang pasalamat alang sa Basahon ni Mormon, ug pasalamati ang
impluwensya sa Ginoo sa pag-abut sa basahon. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
paghatag og dako nga pagtagad sa Basahon ni Mormon diha sa ilang mga kinabuhi.

Pagpamatuod sa impluwensya sa Basahon ni Mormon diha sa imong kinabuhi.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga ideya aron sa

pagdugang sa gisugyot nga latid [outline] sa leksyon.

1. Mga panagna sa Biblia nga gikutlo ni Moroni ngadto ni Joseph Smith

Sama sa gitala diha sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:36–49, si Moroni mikutlo sa
mosunod nga mga panagna sa biblia ngadto ni Joseph Smith upat ka mga
higayon. Basaha ang matag panagna uban sa mga sakop sa klase ug hisguti ang
iyang kahulugan ug katumanan.

a. Malaquias 3 (timan-i nga si Moroni mikutlo lamang sa bahin niini nga
kapitulo)

b. Malaquias 4 ( tan-awa usab ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:37–39)

c. Isaias 11 (tan-awa usab ang D&P 113:1–6)

d. Mga Buhat 3:22–23

e. Joel 2:28–32

2. Ang Doktrina ug mga Pakigsaad: usa ka dayag nga saksi sa Basahon ni
Mormon.

Si Presidente Ezra Taft Benson mitudlo, “Gawas sa mga saksi ngadto sa basahon ni
Mormon, ang Doktrina ug mga Pakigsaad mao ang labing mahinungdanon nga
dayag nga saksi ug ebidensya nga ania kanato gikan sa Ginoo nga ang Basahon ni
Mormon tinuod” (sa Conference Report, Abr. 1987, 105, o Ensign, Mayo 1987, 83).

Si Presidente Benson mihisgot sa 13 ka mga seksyon diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad nga nagpamatuod sa Basahon ni Mormon: D&P 1, 3, 5, 8, 10–11,
17–18, 20, 27, 42, 84, ug 135. Ikaw mahimong magtuon niini nga mga seksyon
samtang ikaw mag-andam sa pagtudlo sa leksyon.

3. Pagpaduol ngadto sa Dios pinaagi sa Basahon ni Mormon

Si Propeta Joseph Smith miingon: “Ako misulti sa kaigsoonan nga ang Basahon ni
Mormon mao ang labing husto sa bisan unsang basahon sa yuta, ug ang tukurang
bato sa atong relihiyon, ug usa ka tawo mahiduol ngadto sa Dios pinaagi sa iyang
mga lagda, kay sa bisan unsang laing basahon.” (History of the Church, 4:461).

Si Presidente Ezra Taft Benson mihisgot niini nga kinutlo, dayon nangutana,
“wala bay butang diha sa kahiladman sa atong mga kasingkasing nga
naghandum sa pagpaduol sa Dios, nga labaw nga mahimong sama kaniya sa
atong inadlaw-adlaw nga mga pagpaningkamot, nga mobati sa iyang pagpakig-
uban kanato kanunay? Kon mao, ang Basahon ni Mormon makatabang kanato
sa pagbuhat sa ingon labaw kay sa bisan unsang laing basahon” (sa Conference
Report, Okt. 1986, 6,o Ensign, Nob. 1986, 7).
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4. “Gihubad painaagi sa gasa ug gahum sa Dios” (D&P 135:3)

Si Joseph Smith mihuman sa hubad sa Basahon ni Mormon sa mga 65 ka
tingtrabaho nga mga adlaw (“I Have a Question,” Ensign, Enero. 1988, 46–47).
Si Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha mikomentaryo sa kadali
niini nga pamaagi.

“Usa ka batid nga SUA (LDS) nga maghuhubad sa Japan, gilibutan sa mga
basahon sa pakisayran, mga diksyonaryo sa pinulungan, ug mga kauban nga
maghuhubad andam sa pagtabang kon gikinahanglan, miingon nga siya miisip
nga giayo pag-ayo, nga nahuman nga pahina epektibo. Ug siya naghubad pag-
usab sa unang Hinapon ngadto sa modernong Hinapon! Labaw sa 50 ka batid
nga mga eskolar sa Ingles naghago sulod sa pito ka mga tuig, naggamit sa unang
mga hubad, sa paghimo sa Bersyon King James sa Biblia, usa ka bililhon nga
pahina ang sagad mahuman matag adlaw. Ang Propeta Joseph Smith usahay
makahuman og napulo ka mga pahina matag adlaw! (Tan-awa ang Bulletin
Insights: An Ancient Window [Provo, Utah: Foundation for Ancient Research and
Mormon Studies (F.A.R.M.S.), Peb. 1986], 1).

“Ang ikaduha nga katingalahang paagi sa paghubad sa Basahon ni Mormon
mao ang atong nahibaloan, nga walay higayon nga balikon ni Joseph,
morebyu, o mousab unsay nahuman na. Dihay makanunayon nga dagan sa
paghubad . . . 

Si Emma Smith misulti bahin sa dinasig nga paagi: “Human sa mga pagpangaon,
o human sa mga pagkahunong, si [ Joseph] mosugod dayon diin siya mibiya,
nga dili na motan-aw sa manuskrito o sa pagpabasa sa bahin niini ngadto
kaniya” (“Last Testimony of Sister Emma,” Saints’ Herald, 1 Oct. 1879, 290). Ang
usa ka tawo kinsa gidiktahan ug nahunong sa kasagaran mobalik pinaagi sa
pagpangutana ‘Karon, asa na kita?’ Dili ingon niana sa Propeta!

“Kon ang usa ka tawo magtumotumo og usa ka teksto, siya kanunay nga mosusi
sa iyang kaugalingon, mobag-o pag-usab, ug mousab aron magkatakdo. Kon ang
Propeta nga nagdiktar naghimo og usab-usab, unta adunay daghan nga
ebidensiya niini. Apan wala kinahanglana ang pag-usab sa balaang gisangkap
nga teksto. Bisan unsa ang mga detalye sa paagi sa paghubad, kita naghisgot og
usa ka paagi nga tinuod nga katingalahan?” (“By the Gift ang Power of God,”
Ensign, Enero 1997, 39–40).

Samtang ang Basahon ni Mormon gihubad ngadto sa daghang mga pinulongan
karon, mga milagro nagpadayon. Isaysay ang mosunod nga sugilanon nga
gipakigbahin ni Priscilla Sampson-Davis usa ka sakop sa Simbahan sa Ghana:

“Mga duha ka mga tuig human sa akong bunyag, ako nakakita og usa ka panan-
awon . . . Ako nakakita nga ako diha sa usa ka tigum sa sakramento, ug usa ka
tawo nga nagsul-ob og puti miabut ug nagbarug diha sa atubangan sa pulpito ug
mitawag kanako. Ako miduol ug nagbarug sa iyang atubangan, ug dayon siya
mihangyo kanako sa pagtalikod ug sa pagtan-aw sa mga nawong sa mga tawo,
aron sa pagtan-aw kon silang tanan nahimuot ba sa tulumanon. Ako mitan-aw,
ug ako miingon nga ako wala makakita og kalainan sa ilang mga nawong.
Dayon ang tawo nga nagsul-ob og puti mihangyo kanako sa pagtan-aw pag-ayo.
Ako nakakita nga pipila sa mga tawo diha sa katiguman miduko sa ilang mga ulo.
Ang tawo nangutana kanako nga kadtong mga tawhana wala moapil sa pag-awit.
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Ako misulti kaniya nga sila dili makabasa og Ingles, ug mao nga sila dili
makakanta, busa sila miduko sa ilang mga ulo. Siya nangutana kanako kon ako
buot nga motabang sa akong mga kaigsoonan . . . aron nga sila usab makaapil sa
pagkanta og mga pagdayag ngadto sa atong Langitnong Amahan. Bisan og ako
makasulti og Fante [ang pinulongan nga gipamulong sa mga tawo], ako dili
makasulat og maayo niini. Apan ako wala moingon nga dili, ako miingon nga
ako mosulay, nga akong buhaton ang kutob sa akong mahimo. Dayon ang
panan-awon nawala. Diha-diha dayon ako mitindog ug mikuha og papel ug lapis
ug nagsugod sa paghubad sa awit ‘Manunubos sa Israel’ ngadto sa Fante.”

Si Sister Sampson-Davis mihubad sa mga himno, pipila ka gagmay nga mga
basahon (pamphlets) sa misyonaryo, ug sa manwal sa Mga Baruganan sa
Ebanghelyo. Dayon, ubos sa pagkatudlo, siya mitabang sa paghubad sa Basahon
ni Mormon, sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ug sa Perlas nga Labing Bililhon.
Siya nakamatikod: “Kini giingon diha sa mga kasulatan nga sa katapusang mga
adlaw ang mga tawo makadungog sa ebanghelyo sa ilang kaugalingong mga
pinulongan. Kini mao ang buot sa Ginoo nga akong buhaton, ug kini pinaagi
sa iyang grasya nga ako mohimo niini” (“An Instrument in His Hands”, sa
“All Are Alike unto God,” ed. E. Dale Lebaron [1990], 40–42).

5. “Ayaw pagdagan og labaw ka tulin ug pagbuhat og labaw ka daghan kay
sa imong kusog” (D&P 10:4).

• Samtang si Joseph Smith nag-atubang og dako nga trabaho sa paghubad sa
Basahon ni Mormon, unsa nga tambag ang gihatag sa Ginoo kaniya? (Tan-awa
sa D&P 10:4–5.) Sa unsa nga paagi nga kini nga tambag makatabang kanato
samtang kita mag-atubang og malisud nga mga buluhaton o mga kapangakohan?

6. Mga Pasundayag sa Video

Kon ang videocassette sa Mga Panudlo gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug
Kasaysayan sa Simbahan (53933) anaa, hunahunaa ang pagpasundayag sa
“The Works and Designs of God.” Kining 13 ka minuto nga bahin mao ang
mahitungod sa sugilanon sa nawala nga 116 ka mga pahina sa manuskripto.
Gamita ang pasundayag sa paghatag og gibug-aton nga “ang mga buhat, ug mga
plano, ug mga katuyoan sa Dios dili gayud makawang, ni sila mahimo nga
walay kapuslanan” (D&P 3:1). Sa paghisgot niini nga baruganan, gamita ang
mga pangutana sa ikaduhang seksyon niini nga leksyon.

Kon ang Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan mga Presentasyon
sa  Video (53912) anaa, hunahunaa ang pagpakita sa “Parley P. Pratt Finds the
Book of Mormon,” usa ka 11 ka minuto nga bahin. Human makapasundayag,
ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Nakakaplag ba kamo og dakong kalipay gikan sa pagbasa sa Basahon ni
Mormon sama ni Parley P. Pratt sa dihang siya unang mibasa niini? Unsa
ang inyong mabuhat sa paghimo sa Basahon ni Mormon nga labaw’ng
mahinungdanong bahin sa inyong kinabuhi? (Ikaw mahimong mosugyot
nga ang mga sakop sa klase mamalandong niini nga mga pangutana sa
hilom nga paagi.)

• Sa unsa nga paagi kamo nakakita sa katumanan sa mga saad ni Presidente Benson?

28



29

Leksyon

5
“Kini Mao ang Espiritu sa
Pagpadayag”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut unsaon nga maandam sa
pagdawat og personal nga pagpadayag ug sa pag-awhag kanila sa pagbuhat sa
ingon.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 6, 8, 9 Joseph
Smith—Kasaysayan 1:8–17, ug sa ubang mga kasulatan dinhi niini nga
leksyon.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal sa panahon sa leksyon.

3. Kon ikaw naggamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pag-andam sa pagpakita
sa pipila ka mga hulagway sa mga propeta nga nagdawat og pagpadayag, sama
sa Si Moises ug ang Nagsiga nga Sampirit (62239); Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 107); Ang Batang Samuel Gitawag sa Ginoo (62498; Mga
Hulagway sa Ebanghelyo III); Daniel Naghubad sa Damgo ni Nabocodonosor
(62531; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 318); ug Ang Unang Panan-awon
(62470; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 403). Ikaw mahimo usab mokuha og
mga hulagway sa pipila ka mga sakop sa klase.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa sa imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon:

• Ipakita ang mga hulagway sa mga propeta (tan-awa sa “Pagpangandam”,
aytem 3). Ipasabut nga matag usa niini nga mga hulagway nagpakita og usa
ka butang nga susama. Unta kini? (Ang matag usa nagpakita og usa ka propeta
nga nagdawat og pagpadayag.)

Ipaambit ang mosunod nga pamahayag gikan ni Propeta Joseph Smith: “Ang Dios
wala mopadayag og bisan unsang butang ngadto ni Joseph, apan kon unsay Iyang
ipahibalo ngadto sa Napulog Duha, ug gani ang labing ubos nga Santos mahimong
mahibalo sa tanang mga butang hangtud kutob sa mahimong masabtan”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 149).

Hatagi og gibug-aton nga dili kinahanglan nga kita mahimong mga propeta aron
makadawat og pagpadayag gikan sa Ginoo, Bisan og kita dili makadawat
og pagpadayag sa paggiya sa Simbahan, kita makadawat og pagpadayag aron sa
pagtabang kanato nga makat-on sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug sa paggiya
kanato sa atong kinaugalingon nga mga kinabuhi ug sa atong mga kapangakohan
diha sa panimalay ug diha sa Simbahan. Kon ikaw nakakuha og mga hulagway
sa mga sakop sa klase, ipakita kini sunod sa mga hulagway sa mga propeta.

Pang-atensyon nga
Kalihokan



Sa mainampoon nga paagi pilia ang leksyon sa materyal nga mas makatubag sa mga
panginahanglan sa mga sakop sa klase. Hisguti kon sa unsa nga paagi nga ang mga
kasulatan magamit sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa kasulatan.

Ipasabut nga ang mga leksyon 5 ug 6 sa duha mahitungod sa personal
nga pagpadayag. Ang Doktrina ug mga Pakigsaad naglakip sa [paglamdag kanato
pag-ayo bahin niining mahinungdanon nga hilisgutan. Kini nga leksyon
nagtumong ngano nga kita nagkinahanglan og kinaugalingon nga pagpadayag
ug unsaon nato sa pagpangandam sa pagdawat niini. Ang leksyon 6 nagtumong
unsaon sa pag-ila sa kinaugalingon nga pagpadayag gikan sa Espiritu Santo. Ang
buluhaton sa pagbasa sa duha ka mga leksyon naglakip sa D&P 6, 8, ug 9, nga
nadawat ni Joseph Smith samtang naghubad sa Basahon ni Mormon uban ni
Oliver Cowdery isip iyang tigsulat. Bisan og ang kinatibuk-ang kahulugan sa
D&P 9 may kalabutan sa pagsulay ni Oliver Cowdery sa paghubad sa Basahon ni
Mormon, ang mga baruganan magamit usab sa laing pagpadayag.

1. Ang atong panginahanglan alang sa personal nga pagpadayag

Ipasabut nga usa sa atong mahinungdanon nga mga panalangin mao nga ang mga
langit bukas ug ang Ginoo makigsulti sa Iyang mga anak pinaagi sa nagpadayon
nga pagpadayag. “Balaan nga pagpadayag mao ang usa sa labing mahinungdanon
nga ideya ug mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo, kay kon wala kini, ang
tawo dili makahibalo sa mga butang sa Dios . . . Ang nagpadayon nga pagpadayag
gikan sa Dios ngadto sa iyang mga santos . . . makapahimo sa inadlaw-adlaw nga
giya subay sa tinuod nga mga dalan ug mogiya sa matinud-anon nga mga kalag
ngadto sa hingpit ug walay katapusan nga kaluwasan sa celestial nga gingharian . . .
kon walay pagpadayag, ang tanan mahimong mga sulagma, kangitngit, ug kalibog”
(Bible Dictionary, “Pagpadayag,” 762).

• Si Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha miingon, “Walay usa
kanato nga makalahutay sa kalibutan karon, labaw pa sa unsay hapit na
moabut, kon wala ang personal nga pagdasig” (in Conference Report, Okt.
1991, 289; o Ensign, Nob. 1991,23). Sa inyong pagtuo ngano kaha nga ang
personal nga pagpadayag mahinungdanon sa atong panahon? (Mga tubag
mahimong maglakip sa gilista sa ubos.)

a. Ang personal nga pagpadayag mao ang paagi nga kita makadawat sa atong
mga pagpamatuod ni Jesukristo, sa Iyang Ebanghelyo, ug sa balaan nga
tawag ni Joseph Smith.

b. Ang personal nga pagpadayag mao ang paagi nga kita makakat-on sa balaan
nga mga kamatuoran.

c. Ang personal nga pagpadayag mao ang paagi nga kita makadawat og giya
labaw sa atong kaugalingong limitado nga pagsabut sa pagtubag sa mga
pangutana sa kinabuhi, pagtubag sa mga hagit, ug paghimo og mga desisyon.

• Unsa ang pipila ka mga desisyon o mga sitwasyon diin ang personal nga
pagpadayag nakatabang kanato? (Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsaysay
sa unsa nga paagi nga ang personal nga pagpadayag nakatabang sa ilang mga
kapangakohan sa pamilya, sa ilang mga kapangakohan sa Simbahan, ug sa
ubang mga dapit sa ilang mga kinabuhi).

Panaghisgutan ug
Paggamit
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2. Pagsabut unsa ang atong kinahanglan nga buhaton aron makadawat og
pagpadayag

Ipasabut nga mahinungdanon alang kanato nga makasabut unsaon sa
pagpangandam sa pagdawat og personal nga pagpadayag. Ipabasa sa mga
sakop sa klase ang mosunod nga gi-italicize nga mga pakisayran [reference]
sa kasulatan. Dayon ipaila nila unsa ang gitudlo niadto nga mga kasulatan
mahitungod unsaon nga kita makaandam sa pagdawat og personal
nga pagpadayag (gisugyot nga mga tubag anaa sa mga parentesis). I-
summarize ang mga tubag diha sa pisara. Dayon hisguti ang mga tubag.

A. Doktrina ug mga Pakigsaad 9:8, Joseph Smith—Kasaysayan 1:8–10. (Tun-i ang
maong butang diha sa imong hunahuna.)

• Unsa ang atong mahimo aron matun-an pag-ayo diha sa atong mga
kaugalingong hunahuna ang usa ka pangutana?

Ikaw mahimong mopatuon sa mga sakop sa klase sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:8 aron sa pagpangita sa mga pamahayag nga nagpakita kon sa
unsa nga paagi si Joseph Smith nagtuon sa iyang pangutana diha sa iyang
hunahuna. Pipila ka mahinungdanon nga mga pamahayag gilista sa ubos:

a. “Ang akong hunahuna gitawag ngadto sa mahinungdanon nga
pamalandong,”

b. “Ang akong mga pagbati lawom ug sa kasagaran makatandog,”
c. “Ako mitambong sa ilang daghan nga mga tigum sa kasagaran kon ang

panahon motugot.”

Itudlo nga si Joseph Smith mihatag og lawom nga paghunahuna pagsulbad
sa pangutana hain nga simbahan ang tinuod. Siya usab mihatag og daghang
panahon ug paningkamot, pagtambong og mga tigum, pagtuon sa mga
kasulatan, ug pagsiksik labaw kay sa duha ka mga tuig alang sa usa ka tubag.
Isugyot nga ang mga sakop sa klase motan-aw ngadto ni Joseph Smith isip
usa ka panig-ingnan kon unsaon sa pagtuon sa mga butang diha sa ilang
mga hunahuna samtang sila magtinguha og pagpadayag.

• Ngano nga ang Ginoo nagpaabut kanato sa pagtuon sa mga butang diha sa
atong kaugalingong mga hunahuna sa dili pa modawat og pagpadayag? (Mga
tubag mahimong maglakip nga ang Ginoo buot nga kita mag-aktibo, dili nga
walay pagtagad, samtang kita magtinguha og pagpadayag gikan Kaniya. Siya
usab nagpaabut kanato sa paggamit sa atong kabubut-on. Kita motubo
samtang kita mogamit sa mga gasa ug mga kapanguhaan nga Iyang gihatag sa
pagtabang kanato sa pagtuon sa mga butang diha sa atong mga hunahuna.)
Sa unsa nga paagi nga ang pagtuon sa mga butang diha sa atong hunahuna
makatabang kaninyo nga motubo sa espirituhanon nga paagi?

B. Doktrina ug mga Pakigsaad 138:1–11; Joseph Smith—Kasaysayan 1:11–12.
(Pamalandong ug hinuktuki ang mga kasulatan ug ang mga pagtulun-an sa mga
propeta sa ulahing mga adlaw.) Ipasabut nga ang pagpamalandong sa mga
kasulatan mao ang lihok nga nakapahinabo sa mga pagpadayag nga gitala
niini nga mga tudling.

• Ngano nga mahinungdanon ang pagtuon ug pagpamalandong sa mga
kasulatan kon kita magtinguha og pagpadayag? Sa unsa nga paagi nga ang
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pagtuon sa kasulatan nakatabang kaninyo kon kamo nagtinguha og
pagpadayag gikan sa Ginoo?

Si Elder Dallin H. Oaks sa korum sa Napulog Duha mipasabut:

“Ang pagbasa sa kasulatan mahimong . . . mosangpot sa bag-ong pagpadayag sa
bisan unsang [hilisgutan] nga buot isulti sa Ginoo ngadto sa magbabasa niana
nga higayon. Kita wala magpasulabi sa punto sa diha nga kita moingon nga ang
mga kasulatan mahimong usa ka Urim ug Thummim aron sa pagtabang sa
matag usa kanato sa pagdawat og personal nga pagpadayag.

“Tungod kay kita nagtuo nga ang pagbasa sa kasulatan makatabang kanato sa
pagdawat og pagpadayag, kita giawhag sa pagbasa sa mga kasulatan pag-usab
ug usab. Pinaagi niini nga pamaagi, kita makaangkon og kahigayunan unsay
buot sa Langitnong Amahan nga atong mahibaloan ug buhaton sa atong
kaugalingon nga mga kinabuhi karon. Kana mao ang usa sa katarungan nga
ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mituo sa inadlaw-adlaw nga pagtuon
sa kasulatan” (“Scripture reading ang Revelation,” Ensign, Jan 1995, 8).

C. Doktrina ug mga Pakigsaad 6:5, 14; 8:1; 42:61; 85:63–64. (Pangutana sa Ginoo
nga may hugot nga pagtuo, uban sa matinuoron nga kasingkasing, uban sa pagtuo
nga kamo makadawat.)

Si Elder Boyd K. Packer miingon, “Walay mensahe nga makita diha sa kasulatan
nga labaw ka daghan, sa labaw nga mga paagi kay sa ‘Pangayo, ug kamo
makadawat” (sa Conference Report, Okt. 1991, 26; o Ensign, Nob. 1991, 21).
Ang pag-ampo uban sa hugot nga pagtuo maoy usa ka mahinungdanon nga
bahin sa paagi sa pagdawat og pagpadayag. Itudlo nga kadaghanan sa mga
pagpadayag diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad pulos mga tubag sa mga
pangutana nga gipangutana ni Propeta Joseph Smith sa Ginoo.

• Unsa ang buot ipasabut sa “pangayo uban sa hugot nga pagtuo”? (D&P 8:1;
tan-awa usab sa 1 Nephi 15:11; Moroni 10:4).

Ang mosunod nga mga pangutana gikan ni President Spencer W. Kimball
makatabang kanato nga makasabut unsa ang gipasabut sa pag-ampo uban sa
hugot nga pagtuo: “Mohalad ba lang kamo og pipila ka ordinaryo nga mga
pulong ug dili maayo nga hugpong sa mga pulong, o makigsulti ba kamo sa
tinud-anay ngadto sa Ginoo? Nag-ampo ba lang kamo usahay nga unta
kinahanglan nga kamo mag-ampo sa naandan, kanunay, sa walay hunong? . . .
Kon kamo mag-ampo, mamulong ba lamang kamo, o naminaw ba usab
kamo? . . . Nagpasalamat ba kamo o nangayo lamang og mga pabor?” (“Prayer,”
New Era, Mar. 1978, 17).

• Unsa ang buot ipasabut sa pagpangayo “uban sa usa ka matinuoron nga
kasingkasing”? (D&P 8:1; mga tubag mahimong maglakip niadtong gilista sa
sunod nga pahina).

a. Kita kinahanglan matinuorong magtinguha sa pagsabut sa kabubut-on sa
Ginoo ug mangayo lamang alang niadtong mga butang nga uyon niini.

b. Kita kinahanglan mosiguro nga ang atong mga tinguha sa pagpangayo lunsay.
c. Kita kinahanglan nga mahinulsulon.

• Basaha ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:13–16 uban sa mga sakop sa klase.
Unsa ang atong makat-unan mahitungod sa pag-ampo gikan niini nga
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tudling? (Mga tubag mahimong maglakip sa kamahinungdanon bokal nga
pag-ampo, nag-ampo nga nagluhod, naghalad sa atong mga tinguha sa atong
mga kasingkasing kaysa sa pagsulti lamang sa mga pulong, ug maningkamot
sa atong tanan nga gahum sa pagtawag sa Dios.)

• Unsa ang gisaad sa Ginoo kon kita mangayo pinaagi sa hugot nga pagtuo,
uban sa usa ka matinuoron nga kasingkasing? (Tan-awa sa D&P 6:14; 42:61.)
Sa unsa nga paagi nga kini nga mga saad natuman sa inyong kinabuhi?

D.Doktrina ug mga Pakigsaad 63:23; 76:5–10; 93:1, 28; 101:7–8. (Pagmasulundon
ug pag-alagad sa Dios.)

• Ngano nga ang pagkamasulundon mahinungdanon samtang magtinguha og
pagpadayag gikan sa Dios?

Si Elder Dallin H. Oaks mitudlo, “Ang dalan ngadto sa pagpadayag mao ang
pagkamatarung” (Ang Pamaagi sa Ginoo [1991], 34). Siya usab mitudlo, “Kita
dili makaangkon sa pagpakig-uban sa Espiritu Santo—ang paagi sa tagsa-tagsa
nga pagpadayag—kon kita nagrebelde batok sa pinili nga mga awtoridad sa
Dios” (“Teachings and Learning by the Spirit,” Ensign, Mar. 1997, 9).

E. Doktrina ug mga Pakigsaad 5:24; 19:23; 112:10; 136:32–33. (Pagmaaghup ug
pagmapainubsanon.)

• Ngano nga ang pagkamapainubsanon mahinungdanon samtang kita
magtinguha og pagpadayag gikan sa Dios?

Si David Whitmer nahinumdum nga usa ka buntag sa diha nga si Joseph
Smith nangandam aron ipadayon ang paghubad sa Basahon ni Mormon,
“dihay dili maayong nahitabo sa balay ug siya nasuko mahitungod niini.
Usa ka butang nga nahimo ni Emma, iyang asawa. Si Oliver ug ako misaka
ug si Joseph misaka sa wala madugay sa pagpadayon sa paghubad apan siya
dili makahimo og bisan unsa. Siya dili makahubad og usa ka linya. Siya
mikanaug, didto mga usa ka oras—mibalik ngadto sa balay, ug nangayo ni
Emma og pasaylo ug dayon misaka diin kami mahimutang ug dayon ang
paghubad nagpadayon. Siya walay mahimo gawas kon siya mapainubsanon
ug matinud-anon” (kinutlo sa B.H. Roberts, A Comprehensive History of the
Church, 1:31).

F. Doktrina ug mga Pakigsaad 25:10; 30:2. (Nagtumong sa mga butang sa Dios kay
sa mga butang sa kalibutan.)

• Ngano nga mahinungdanon ang pagpokus sa “mga butang sa [Dios]” kay sa
“mga butang sa yuta” samtang kita magtinguha og pagpadayag? (D&P 30:2).
Sa unsa nga paagi kita mahimong gawasnon ang atong mga kaugalingon
gikan sa mga kabalaka og kasamok sa kalibutan samtang kita magtinguha og
pagpadayag?

Si Elder Boyd K. Packer mitudlo:

“Ang pagdasig moabut sa labaw ka sayon diha sa malinawon nga
pagkahimutang. Sama sa mga pulong nga hilom, walay timik, malinawon,
maghuhupay anaa daghan diha sa mga kasulatan . . . 

“Ang kalibutan nagka-anam og kasaba. Ang pagsinina ug pagpanindot sa
panagway ug kinaiya gilugakan ug nagkayutik ug nagdugang ka gubot.
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Hagubhob nga musika, uban sa mahilas nga mga kanta milanog pinaagi sa mga
amplifier samtang ang mga suga nagkidlap og lainlaing mga kolor, nagtimaan sa
pangdruga nga kultura. Kining nagkadaiyang mga butang nakabintaha sa dakong
pagdawat ug pag-impluwensya sa atong mga batan-on . . . 

“Kini nga direksyon ngadto sa dugang kasaba, dugang kadasig, dugang
panagbingkil, kulang sa pagpugong, kulang sa kaligdong, kulang sa pormal
dili sulagma ni inosente ni dili makadaot.”

“Ang unang unang mando nga i-isyu sa usa ka kumander nga nagpasiugda og
pagsulong sa kasundalohan mao ang pagputol sa mga linya sa komunikasyon
niadtong iyang gustong buntogon.”

“Ang pagkawalay balaan nga pagtahud mihaum sa mga katuyoan sa kaaway
pinaagi sa pagbabag sa delikado nga mga agianan sa pagpadayag sa hunahuna ug
sa espiritu” (sa Conference Report, Okt. 1991, 27–28; o Ensign, Nob. 1991, 21–22).

Samtang nag-alagad diha sa Kapangulohan sa Seventy, si Elder Neal A.
Maxwell mitudlo:

“Balaan nga giya mahinungdanon kaayo . . . nga kita kinahanglan mohimo
og dugang paningkamot sa pagbutang sa atong nga kaugalingon diha sa usa
ka sitwasyon diin ang mao nga espesyal nga tabang mahatag. Si Presidente
David O. McKay namulong kon unsaon nga ang mga takna sa kabuntagon, sa
dili pa kita magkapuliki sa mga atimanonon nianang adlawa, maayo kaayo
alang sa pagdasig. Ang uban mibati ang pag-inusara ug ang pagbasa sa mga
kasulatan makahimo og usa ka palibot nga makadapit sa Espiritu ug
mahimong molambo. Human sa tanan, ang pagbasa sa mga pulong ni Kristo
nga ania na kanato usa ka maayong butang nga buhaton sa dili pa mangayo
og dugang” (Wherefore, Ye Must Press Forward [1997], 121).

Panapos Hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon sa personal nga pagpadayag diha
sa atong mga kinabuhi. Ipamatuod nga ang matag sakop sa Simbahan
mahimong makadawat og pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo. Awhaga ang
mga sakop sa klase sa pag-andam sa ilang mga kaugalingon sa pagdawat niining
balaan nga giya.
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Leksyon

6
“Ako Mosulti Kanimo diha sa
Imong Hunahuna ug diha sa
Imong Kasingkasing, pinaagi sa
Espiritu Santo”
Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makat-on sa pag-ila sa personal nga

pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo ug sa pag-awhag kanila sa pagtinguha
niini nga panalangin diha sa ilang mga kinabuhi.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 6, 8, 9, 11, ug
sa laing mga kasulatan niini nga leksyon.

2. Tuni-i pag-usab ang materyal alang niini nga leskyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal sa panahon sa leksyon.

3. Kon ikaw mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagdala og usa ka radyo
nganha sa klase.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa sa imong kaugalingon
aron sa pagsugod sa leksyon:

• Ipakita ang usa ka radyo ngadto sa klase apan ayaw kini patingoga. Nganong
dili kita makadungog unsa ang gisibya?

• Patingoga ang radyo apan ayaw itumong ngadto sa usa ka estasyon. Unsa ang
kinahanglan gayud natong buhaton sa dili pa nato madungog ang estasyon sa
radyo sa tin-aw nga paagi. Sa unsa nga paagi nga ang pagpaminaw sa Espiritu
Santo matandi ngadto sa pagpangita sa usa ka estasyon sa radyo? (Ang
paningkamot sa pagtinguha sa giya sa Espiritu Santo mahimong itandi ngadto
sa pagpatingog sa radyo. Ang paghimo sa unsay gikinahanglan sa pagdawat sa
mga pag-aghat sa Espiritu Santo mahimong itandi ngadto sa pagpatingog sa
radyo ngadto sa usa ka estasyon o pag-ayo sa radyo kon gikinahanglan).

Ipasabut nga kini nga leksyon gituyo aron sa pagtabang sa mga sakop sa klase
nga makat-on unsaon sa pag-ila sa kinaugalingon nga pagpadayag gikan sa
Espiritu Santo.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa sakop. Hisguti sa unsa nga paagi nga ang pinili nga mga
kasulatan magamit sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Awhaga ang mga sakop sa
klase sa pagpaambit og mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan.

Panaghisgutan
ug Paggamit

Pang-atensyon nga
Kalihokan



Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga kini mao ang ikaduha sa duha ka mga
leksyon mahitungod sa personal nga pagpadayag. Leksyon 5 naghisgot unsaon sa
pag-andam aron makadawat og personal nga pagpadayag. Kini nga leksyon
naghisgot unsaon sa pag-ila sa personal nga pagpadayag.

1. Ang pagsabut sa unsa nga paagi nga ang Espiritu Santo
makigsulti kanato.

Ipasabut nga ang pagpadayag moabot sa daghang mga paagi. Pipila niini
naglakip sa mga pagpakita sa Ginoo o sa Iyang mga mensahero. Mga tingog
gikan sa Ginoo o sa Iyang mga mensahero, mga panan-awon, ug mga damgo.
Sa kasagaran, bisan pa niana, ang pagpadayag moabot kon ang Espiritu Santo
mohatag og mga hunahuna diha sa atong mga kaisipan og mga pagbati diha sa
atong kasingkasing. Ang Espiritu Santo mao ang usa ka sakop sa Diosnong
Kapangulohan. Siya usa ka tigpadayag kinsa motudlo, mohupay, mopasidaan,
molig-on, ug mogiya kanato.

Ipasabut nga ang Espiritu Santo makigsulti kanato sa nagkalainlain nga mga
paagi. Ipabasa sa mga sakop sa klase ang mosunod nga gi-italicize nga mga
pakisayran nga kasulatan. Dayon ipaila nila unsa ang gitudlo niadto nga mga
kasulatan mahitungod kon sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo makigsulti
uban kanato (gisugyot nga mga tubag anaa sa mga parentesis). Itingob ang
mga tubag diha sa pisara. Dayon hisguti ang mga tubag.

A. Doktrina ug mga Pakigsaad 8:2–3; 85:6 (Siya naggamit og ligdong, hinay nga
tingog sa pagpakigsulti diha sa atong mga hunahuna ug mga kasingkasing.) Tan-
awa usab sa 1 Mga Hari 19:12; 1 Nephi 17:45; Helaman 5:30.

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Ang mga panan-
awon [vision] tinuod nga manghitabo. Ang mga tingog madungog gikan sa luyo
sa belo. Nasayud ako niini. Apan kini nga mga kasinatian adunay mga kalainan.
. . Kasagaran sa mga padayag nga moabut ngadfo sa mga pangulo ug mga sakop
sa Simbahan moabut pinaagi sa ligdong hinay nga tingog o pinaagi sa usa ka
pagbati kaysa pinaagi sa usa ka pagpadayag o usa ka tingog nga mosulti og mga
tino nga mga pulong nga atong madungog. Magpamatuod ako sa pagkatinuod
niana nga matang sa pagpadayag, diin akong nasayran isip usa ka nailhan, bisan
inadlaw, nga kasinatian sa paggiya kanako sa buhat sa Ginoo” (Pagtudlo ug
Pagkat-on pinaagi sa Espiritu, Ensign, Mar. 1997, 14).

Si Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Kining malumo,
lunsay nga espirituhanong mga pagpakigsulti dili makita sa atong mga mata ni
madungog sa atong mga dunggan. Ug bisan gani kini gihulagway nga usa ka
tingog, kini usa ka tingog nga labaw nga mabati kay sa madungog” (That All
May Be Edified [1982], 335)

• Nganong importante nga masabtan kini nga baruganan kon sa unsa nga paagi ang
Espiritu Santo makigsulti? Unsa ang mga kakuyaw sa pagpaabut og balaan nga
komunikasyon nga moabut sa mahinuklugon o kulbahinam nga mga paagi?

Si Elder Dallin H. Oaks mipasidaan:

“Ang uban nga [mga tawo] nagtan-aw lamang sa dagkong mga pagpakita nga
na tala diha sa mga kasulatan ug napakyas sa pag-ila sa ligdong, hinay nga
tingog nga gihatag ngadto kanila. . . . kita kinahanglan nga mahibalo nga ang
Ginoo talagsa ra mosulti og kusog. Ang iyang mga mensahe hapit sa kanunay
moabut pinaagi sa usa ka hunghong . . . 
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“Sa dili pagsabut niini nga mga baruganan sa pagpadayag, pipila ka mga tawo
molangay [postpone] sa ilang pag-ila sa ilang pagpamatuod hangtud nga sila
makasinati og usa ka milagroso nga hitabo. Sila mapakyas sa pagkaamgo nga
uban sa kadaghanan nga mga tawo. . . . ang pag-angkon og usa ka pagpamatuod
dili usa ka hitabo apan usa ka paagi” (Ensign, Mar. 1997, 11–12, 14).

B. Doktrina ug mga Pakigsaad 6:15, 11:13–14 (Siya naglamdag sa atong mga
hunahuna.)

• Sa unsa nga mga paagi nga ang Espiritu naglamdag sa atong mga hunahuna?

Ang mga tubag mahimong naglakip nga ang Espiritu makalamdag sa atong
hunahuna uban sa bag-ong mga ideya o mga panabut, kalit nga mga pagdasig,
ug kusog nga mga pagbati o mga impresyon (tan-awa, sama pananglit, D&P
128:8). Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga ang pagpadayag mahimong
moabut sama sa “kalit nga paggawas sa mga ideya” nga mosulod sa atong mga
hunahuna ingon sa “putli nga salabutan [pure intelligence]” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976],151).

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga kasinatian sa diha nga ang
Espiritu Santo nakalamdag sa ilang mga hunahuna nga may bag-ong mga ideya o
mga panabut, kalit nga mga pagdasig, o kusog nga mga pagbati o mga impresyon.

C. Doktrina ug mga Pakigsaad 6:22–23. (Siya mihatag og kalinaw nganha sa atong
mga hunahuna.)

Ipasabut nga si Oliver Cowdery sa wala pa makigkita sa Propeta nagpabilin sa
panimalay sa mga ginikanan ni Joseph Smith sa makadiyot. Niining panahona, si
Oliver nag-ampo ug nakadawat og malinawon nga kasiguroan nga ang tawag ug
buhat ni Joseph balaan. Dayon si Oliver mipanaw ngadto sa Harmony, Pennsylvania,
ug nagsugod sa iyang buluhaton isip tigsulat ni Joseph sa paghubad sa Basahon ni
Mormon. Sa wala madugay, human niana, si Oliver nagtinguha og “dugang saksi” sa
kasiguroan nga iyang unang nadawat (D&P 6:22)

• Unsa ang gipadayag sa Ginoo ngadto ni Oliver Cowdery mahitungod sa iyang
tinguha alang sa “dugang saksi” sa balaan nga misyon sa Propeta? (Tan-awa sa
D&P 6:22–23.) Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsaysay og mga kasinatian
sa diha nga ang Espiritu nakapamulong og kalinaw sa ilang mga hunahuna.
Sa unsa nga paagi nga kita labaw nga mahimong masaligon sa kalinaw nga
gisulti sa Espiritu diha sa atong mga hunahuna.

D.Doktrina ug mga Pakigsaad 9:7–8. (Siya mahimong mopainit sa dughan.) Tan-awa
usab sa Lucas 24:32.

Itudlo nga bisan og ang kinatibuk-ang gipasabut sa D&P 9 adunay kalabutan. sa
pagsulay ni Oliver Cowdery sa paghubad sa Basahon ni Mormon, ang mga
baruganan magamit usab sa personal nga pagpadayag. Hatagi og gibug-aton nga
ang kainit sa dughan mao ang bugtong paagi nga ang Espiritu Santo makigsulti
kanato. Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga mga kinutlo aron tabangan ang
mga sakop sa klase nga makasabut niini nga paagi diin ang Espiritu makigsulti.

Si Presidente Boyd K. Packer mipasabut: “Kining kainit sa dughan dili gayud
lonlon nga lawasnong pagbati. Kini ingon og usa ka mainit nga kahayag nga
midan-ag sulod sa inyong pagkatawo” (sa Conference Report, Okt. 1994, 77; o
Ensign, Nob. 1994, 60).
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Si Elder Dallin H. Oaks miingon: “Ako nakahimamat og mga tawo kinsa misulti
kanako nga sila wala gayud makaangkon og usa ka saksi gikan sa Espiritu Santo
tungod kay sila wala gayud mobati nga ang ilang dughan “moinit sa sulod”
kanila. Unsa ang gipasabut sa “Kainit sa dughan”? Kini ba kinahanglan nga usa
ka pagbati sa kainit sa kalori, sama sa kainit tungod sa pagkasunog? Kon kana
mao ang kahulugan, ako wala gayud makasinati og kainit diha sa dughan. Sa
pagkatinuod, ang pulong “Kainit” niini nga kasulatan nagpasabut sa usa ka
pagbati sa kahupayan ug kalinaw” (Ensign, Mar. 1997, 13).

E. Doktrina ug mga Pakigsaad 98:12. (Siya sa kasagaran mopadayag sa mga butang sa
“pagtulun-an ngadto sa pagtulun-an [line upo line]”, “lagda ngadto sa lagda [precept
upon precept]” kay sa tanan dayon.)

Ipasabut nga kita sa kasagaran makadawat og pagpadayag sumala sa atong
pagpangadam sa pagdawat niini. Kon kita labaw nga mahimong andam, daghan ang
ipadayag ngari kanato. Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha mitudlo:

“Kon kita magtinguha og pagdasig aron sa pagtabang sa paghimo og mga
desisyon, ang, Ginoo mohatag og malumo nga mga pag-aghat. Kini
nagkinahanglan nga kita maghunahuna, magpakita og hugot nga pagtuo,
magtrabaho, maningkamot, ug molihok. Panagsa ra nga ang tibuok tubag
ngadto sa usa ka masangputong mahinungdanong butang o lisud nga
problema moabut diha-diha. Sa kasagaran, kini moabut sa hinayhinay, nga
dili mahibaloan ang hingpit nga sangputanan” (Conference Report, 1989, 40;
o Ensign, Nob. 1989, 32).

Dapita ang mga sakop sa klase sa pag-pakigbahin sa mga kasinatian kon sa unsa
nga paagi sila nakadawat sa balaan nga giya sa pagtulun-an ngadto sa laing
pagtulun-an, o sa anam-anam.

2. Mga pasidaan mahitungod sa personal nga pagpadayag.

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang mosunod nga pinahandag nga mga pakisayran
nga kasulatan. Dayon ipapangita nila ang pasidaan nga gihatag niadto nga mga
kasulatan mahitungod sa kinaugalingon nga pagpadayag (gisugyot nga mga
tubag anaa sa parentesis). Itingob ang mga tubag diha sa pisara.

A. Doktrina ug mga Pakigsaad 109:44. (Kita kinahanglan nga mag-ampo nga ang
kabubut-on sa Ginoo matuman—ug andam sa pagtugyan sa atong kabubut-on
ngadto sa Iyang kabubut-on.) Tan-awa usab sa Mateo 6:10.

• Ngano nga mahinungdanon ang pagtugyan sa atong kabubut-on sa Dios kon
kita magtinguha og personal nga pagpadayag?

• Sa unsa nga paagi kita makaila kon ang Dios mitubag og “dili”? (Mga tubag
mahimong maglakip nga kita makaangkon og dili maayo nga pagbati,
kalibug, mga pagbati sa kasamok kalisud, o usa ka “kasamok sa hunahuna”
[D&P 9:9]. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og mga kasinatian
nga nakadawat sa mao nga mga pagbati.)

• Sa unsa nga paagi kita motubag kon ang usa ka kinasingkasing nga pag-ampo
mahitungod sa usa ka butang nga atong gitinguha pag-ayo wala matubag sa
paagi nga atong gusto? Sa unsa nga paagi ang mao nga mga kasinatian
makatabang kanato?
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B. Doktrina ug mga Pakigsaad 88:68. (Kita kinahanglan nga mahinumdom nga ang
pagpadayag moabut sa kaugalingong panahon ug paagi sa Ginoo.)

Ipasabut nga kita dili kanunay nga makadawat og pagpadayag sa panahon o sa
paagi nga atong gipaabut. Kon kita mosulay sa pagpugos sa pagpadayag nga
moabut sa panahon ug sa paagi nga atong gusto, kita mahimong mailad. Si
Elder Dallin H. Oaks mitudlo:

“Ang Ginoo mamulong ngari kanato pinaagi sa Espiritu sa iyang kaugalingon
panahon ug sa iyang kaugalingong paagi. Daghang mga tawo wala makasabut
niini nga baruganan. Sila nagtuo nga kon sila andam ug kon kini mihaum
sa ilang kahayahay, sila makatawag sa Ginoo ug siya dayon motubag, bisan
sa tukma nga paagi nga ilang gitudlo. Ang pagpadayag dili moabut niana
nga paagi . . . 

“Ang baruganan nga gipahayag sa [D&P 88:68] magamit ngadto sa tanang
pagpakigsulti gikan sa atong Langitnong Amahan: “Kini diha sa iyang
kaugalingon nga higayon, ug diha sa iyang kaugalingon nga paagi, ug sumala
sa iyang kaugalingon nga kabubut-on.” Kita dili makapugos sa espirituhanong
mga butang” (Ensign, Mar. 1997, 10–11).

C. Doktrina ug mga Pakigsaad 28:2, 6–7; 43:2–4. (Kita makadawat og pagpadayag
sumala sa atong pagkatinugyanan ug mga kapangakohan.)

Si Propeta Joseph Smith mitudlo, “Supak sa pagdumala sa Dios alang ni bisan
kinsang sakop sa Simbahan, o ni bisan kinsa, sa pagdawat og panudlo alang
niadtong anaa sa gahum, nga ang gitudloan mas labaw pa og katungod kay sa
nagtudlo” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 21).

Sa wala pa pa siya matawag isip usa ka Apostol, si Dallin H. Oaks mipasabut:
“Ang balay sa atong Langitnong Amahan usa ka balay sa kahusay . . . Ang
Presidente lamang sa Simbahan ang makadawat og pagpadayag sa paggiya sa
tibuok Simbahan . . . Ang tawo kinsa makadawat og pagpadayag alang sa ward
mao ang bishop . . . Ang tagsatagsa makadawat og pagpadayag sa paggiya sa
ilang kaugalingong mga kinabuhi. Apan kon ang usa ka tawo nagpasabut nga
nakadawat og pagpadayag alang sa laing tawo nga wala diha sa iyang
kaugalingong erya sa kapangakohan—sama sa usa ka sakop sa Simbahan kinsa
nag-angkon nga nakadawat og pagpadayag sa paggiya sa tibuok Simbahan o sa
usa ka tawo kinsa nag-angkon nga adunay pagpadayag sa paggiya sa laing tawo
diin siya walay awtoridad sa pagdumala sumala sa kapunongan sa Simbahan—
kamo makasiguro nga ang mao nga mga pagpadayag dili gikan sa Ginoo”
(“Revelation,” New Era, Sept. 1982, 42–46).

• Ngano nga kini nga baruganan mahinungdanon alang sa pagdumala sa
Simbahan? Ngano nga mahinungdanon ang pagsabut sa atong nga relasyon
sa ubang mga tawo? (Kon angay kini sa inyong klase, ikaw mahimong
mogamit sa ikaduha nga dugang ideya sa pagtudlo alang sa usa kasugyot
mahitungod unsaon sa pagpalambo niini nga panaghisgutan.)

D.Doktrina ug mga Pakigsaad 11:12–14; 50:23–24. (Kita makaila kon ang pagpadayag
gikan ba sa Dios.)

Ipasabut nga kini mahinungdanon alang kanato nga makaila kon ang usa ka
pagpadayag tinuod ba nga gikan sa Dios. Usahay nga ang atong gihunahuna usa
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ka pagpadayag tingali usa ka panglantaw sa atong kaugalingon nga mga tinguha.
Ug usahay bakak nga mga pagpadayag mahimong magagikan ni Satanas.

• Sa unsa nga paagi kita makaila kon ang usa ka pagpadayag nagagikan sa Dios?
(Tan-awa sa D&P 11:12–14; 50:23–24. Mga tubag mahimong naglakip nga ang
mga pagpadayag nga gikan sa Dios nagsubay sa kasulatan ug sa tambag sa
buhi nga mga propeta. Kini makahatag og kaayohan. Kini dili mogiya kanato
sa paghimo og butang nga supak sa mga baruganan sa pagkamatarung.)

Ang Unang Kapangulohan miingon: “Kon ang pagdasig nagpasabut og butang
nga dili uyon uban sa gidawat nga mga pagpadayag sa Simbahan o supak sa
mga desisyon sa iyang natudlo nga mga awtoridad, ang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw makahibalo nga kini dili gikan sa Dios, bisan unsa pa ka kasaligan
kini . . . Bisan unsang butang nga nagsukwahi uban nianang nagagikan sa
Dios pinaagi sa pangulo sa Simbahan kinahanglan nga dili dawaton isip
katuohan o kasaligan” (sa James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 vols. [1965–75], 4:285).

3. Kon ang pagpadayag dili madawat o wala mamatngoni

• Unsa ang atong buhaton kon ang personal nga pagpadayag dili moabut sa
panahon nga kita nagtinguha niini? (Mga tubag mahimong maglakip nianang
gilista sa ubos.)

a. Pagpailub ug padayon sa paghulat sa matinud-anon nga paagi sa Ginoo
(D&P 98:2). Siya motubag sa Iyang kaugalingong panahon. Ang pagpakita
og pailub makatabang kanato nga motubo sa espirituhanong paagi ug
makapalambo og mga kinaiya sa pagkadiosnon. Ikaw mahimong mobasa
sa ikaduhang parapo sa sulat nga gikutlo diha sa Opisyal nga Pamahayag 2
(mga pahina 426–27 diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad), nagtudlo nga
bisan ang mga propeta kinahanglan gayud nga magpailub kon sila
magtinguha og balaan nga giya.

b. Pagdugang sa atong mga paningkamot nga uyon sa espirituhanong paagi
aron kita makadawat ug makaila sa mga hunghong sa Espiritu.

c. Pagdugang sa atong mga paningkamot sa pagtuon ug pag-ampo, moila nga
kita wala makahimo niini sa dugay na, sa matinud-anon nga paagi, o sa
matinuoron nga paagi nga unta atong mahimo.

d. Pagmatinud-anon sa pagsunod sa mga sugo (Isaias 59:2).
e. Ayaw una hatagi og pagtagad ang maong butang. Mga kidlap sa pagdasig sa

kasagaran moabut kon kita wala kaayo magpaabut niini, samtang ang
atong mga hunahuna wala na kaayo magtagad sa maong butang.

f. Pag-ila nga kita tingali nangita og tambag sa mga butang nga atong gitino
alang sa atong mga kaugalingon, ginamit ang atong labing maayo nga
paghukom pinasikad sa pagtuon ug katarungan. Niini nga bahin ang Ginoo
mohatag kanato sa paghukom sa atong kaugalingon (sama pananglit, tan-
awa ang D&P 58:25–28; 60:5; 61:22; 62:5). Ang Ginoo sa kasagaran
motugot kanato sa paghimo sa atong kaugalingon nga mga paghukom
diha sa pagkamatarong.

g. Timbang-timbanga kon kita nakadawat na ba og tubag apan wala modawat
niini tungod kay kini dili mao unsay atong gilauman o gipaabut. Kon kita
mamugos unsay atong gusto, atong gisirad-an ang pagpakigsulti sa Espiritu
ngari kanato.
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Si Elder Boyd K. Packer mitambag:

“Usahay kamo makigbisog sa usa ka problema ug wala makadawat og tubag.
Unsa kahay hinungdan? Mahimong ikaw wala makabuhat og bisan unsang
sayop. Tingali ikaw wala magbuhat og taas-taas sa husto nga mga butang.
Hinumdumi, ikaw dili makapugos sa espirituhanong mga butang. Usahay kita
sa yano maglibug tungod kay kita dili modawat og tubag nga dili . . . 

Ayaw paghunahuna kanunay sa malisud nga mga pangutana ug padayon sa
imong kinabuhi. Pamalandong ug pag-ampo kanunay sa hilom mahitungod
niini.

“Ang tubag mahimong dili moabut diha-diha. Kini mahimong moabut ingon
nga gamay nga pagpadayag karon ug gamay ugma, pagtulun-an ngadto sa
laing pagtulun-an, lagda ngadto sa laing lagda” (D&P 98:12).

“Ang uban nga mga tubag moabut gikan sa pagbasa sa mga kasulatan, ang
uban moabut gikan sa pagpaminaw sa mga mamumulong. Ug usahay, kon
kini mahinungdanon, ang uban moabut pinaagi sa direkta ug sa gamhanan
nga pagdasig. Ang mga pag-aghat tataw ug walay sayop” (sa Conference
Report, Okt. 1979, 29–30; o Ensign, Nob. 1979, 21).

Panapos Hatagi og gibug-aton nga ang matag usa kanato adunay kahigayunan ug
kapangakohan nga mahimong hanas sa pinulongan sa Espiritu. Awhaga ang mga
sakop sa klase sa paghimo sa gikinahanglan nga paningkamot sa pagdawat ug pag-
ila sa mga hunghong sa Espiritu Santo. Ipamatuod nga samtang kita mag-andam sa
atong mga kaugalingon ug maminaw sa mabintayon nga paagi, kita makadawat og
“pagpadayag ug dugang pagpadayag” pinaagi sa Espiritu Santo (D&P 42:61).

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo 1. Pagtudlo sa mga bata mahitungod sa personal nga pagpadayag

Kon ikaw nagtudlo og mga hamtong , ikaw mahimong mohisgot kon unsaon sa
pagtudlo sa baruganan sa personal nga pagpadayag ngadto sa mga bata.

2. Pasidaan mahitungod sa pagpadayag alang sa kaminyoon

Ang mosunod nga pasidaan gikan ni Elder John H. Groberg sa Seventy
mipasabut sa usa ka mahinungdanon nga baruganan sa pagtinguha sa
balaan nga giya kon si kinsa ang angay minyoan:

“Ako buot . . . mopasidaan kaninyo nga kamo dili makadawat og usa lang ka bahin
[one sided] nga pagpadayag gikan sa Dios mahitungod sa usa ka walay katapusan
nga kaminyoon. Kon ang duha lamang ka tawo mobati sa sama nga paagi kamo
makaangkon og kasiguroan nga kini gikan sa Ginoo. Kadtong kinsa mosulay sa
pagpugos sa laing tawo sa pagpa-uyon sa ilang kaugalingong pagpadayag naghimo
og dakong kadaut ngadto sa ilang mga kaugalingon ug ngadto sa ilang mga higala”
(“What Are You Doing Here?” New Era, Jan. 1987, 37–38).

3. Ang Paagi sa pagkadawat ni Presidente Joseph F. Smith sa iyang
pagpamatuod.

Ipakigbahin ang asoy ni Presidente Joseph F. Smith kon giunsa niya pagkadawat
sa iyang pagpamatuod:
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“Sa diha nga ako usa pa ka batan-on nga nagsugod sa pangalagad, ako kanunay
nga mogawas ug mohangyo sa Ginoo sa pagpakita kanako sa pipila ka
katingalahang butang, aron nga ako makadawat og usa ka pagpamatuod. Apan
ang Ginoo mipugong sa mga katingalahan gikan kanako, ug mipakita kanako sa
kamatuoran, pagtulun-an ngadto sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka
lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto, hangtud nga siya mihimo kanako nga
nahibalo sa kamatuoran gikan sa alimpulo sa akong ulo hangtud sa mga tikod sa
akong mga tiil, ug hangtud ang pagduhaduha ug kahadlok sa hingpit gikuha
gikan kanako. Siya wala magkinahanglan nga magpdala og usa ka anghel gikan
sa mga kalangitan sa paghimo niini, ni siya kinahanglan nga makigsulti ginamit
ang trumpeta sa usa ka arkanghel. Pinaagi sa mga hunghong sa ligdong ug hinay
nga tingog sa Espiritu sa buhing Dios, siya mihatag ngari kanako sa pagpamatuod
nga akong naangkon. Ug pinaagi niini nga baruganan ug gahum siya mohatag
ngadto sa tanang mga anak sa mga tawo sa usa ka kahibalo sa kamatuoran”
(Gopel Doctrine, 5th ed. [1939]).
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Leksyon

7
“Ang Unang mga Baruganan ug
mga Ordinansa sa Ebanghelyo”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut ug magtinguha sa mga
panalangin nga moabut gikan sa unang mga baruganan ug mga ordinansa sa
ebanghelyo: hugot nga pagtuo sa Ginoong Jesukristo, paghinulsol, pagbunyag,
ug pagkumpirma.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mga kasulatan niini nga leksyon.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa klase (35686). Pangitag mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Kon ang mosunod nga mga hulagway anaa, ibutang kini atubangan sa lawak
sa dili pa magsugod ang leksyon: Ang Ginoo nga si Jesukristo (62572; Mga
Hulagway sa Ebanghelyo 240); Bunyag (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 601);
ug Ang Gasa sa Espiritu Santo (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 602).

4. Kon ikaw mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagdala og usa ka piraso
nga panapton aron gamiton isip usa ka taptap.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa sa imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagboluntaryo nga moduol sa atubangan,
Taptapi ang niboluntaryo ug hangyoa siya sa pagsulat sa mosunod nga hugpong
sa mga pulong diha sa pisara: si Jesus mao ang Kahayag sa Kalibutan. Kuhaa ang
taptap ug hangyoa ang tawo sa pagsulat sa sama nga hugpong sa mga pulong
pag-usab diha sa pisara, dayon palingkura ang tawo.

• Sa unsang paag nga ang pagpakasala sama sa pagbutang sa taptap? Sa unsa
nga paagi nga ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug sa paghinulsol sama
sa pagkuha sa taptap? Unsa ang atong tin-aw nga makita kon kita
maghinulsol?

Ipasabut nga kini nga leksyon naghisgot sa unang mga baruganan ug mga
ordinansa sa ebanghelyo. Pinaagi sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, bunyag, ug
gasa sa Espiritu Santo. kita labaw nga makasabut sa atong walay katapusan nga
kapalaran ug walay katapusang katuyoan samtang ania sa pagkamortal.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Ikaw mahimong mogamit og duha
ka Dominggo sa pagtudlo niini nga leksyon.

Panaghisgutan ug
Paggamit

Pang-atensyon nga
Kalihokan



Ipasabut nga ang Ginoo mipahiuli sa ebanghelyo pinaagi ni Propeta Joseph
Smith “pagtulun-an ngadto sa laing pagtulun-an, lagda ngadto sa laing lagda”
(D&P 128:21). Pipila sa unang mga kamatuoran nga ipahiuli mao ang unang
mga baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo. Dapita ang mga sakop sa klase
sa pag-recite sa ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo. Ilista ang unang mga
baruganan ug mga ordinansa sa pisara.

1. Hugot nga pagtuo kang Ginoong Jesukristo mao ang unang baruganan sa
ebanghelyo.

Itudlo nga ang pagpahiuli sa ebanghelyo nagsugod uban sa usa ka buhat sa
hugot nga pagtuo sa bahin [part] ni Joseph Smith (Joseph Smith—Kasaysayan
1:11–14). Ang pagpakita ni Moroni nahitabo usab agi og tubag sa usa ka buhat
sa hugot nga pagtuo ni Joseph, kinsa mitala nga siya adunay “hingpit nga
pagsalig nga makabaton og balaan nga pagpadayag.” Samtang siya nag-ampo
alang sa kapasayloan (Joseph Smith—Kasaysayan 1:29).

• Unsa ang gipasabut sa pagbaton og hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo?
Ngano nga mahinungdanon man nga kita motumong sa atong hugot nga
pagtuo diha kang Jesukristo?

• Sa unsa nga paagi kita makapalig-on sa atong pagtuo diha kang Jesukristo?
(Tan-awa sa 19:23; 88:118; Alma 32:27. Hatagi og gibug-aton nga kita
makapalig-on sa pagtuo sa hinayhinay, dili pinaagi sa usa lamang ka
kasinatian. Itudlo usab nga kita kinahanglan gayud moamuma sa atong
pagtuo kanunay aron kini magpabilin nga lig-on.) Kon angay, dapita ang mga
sakop sa klase sa pagpaambit og mga kasinatian nga nakatabang kanila nga
malig-on ang ilang pagtuo diha ni Kristo.

• Unsa ang pipila ka mga kahimtang sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi nga
nagkinahanglan nga kita mopakita og hugot nga pagtuo diha ni Kristo?Sa
unsang paagi nga ang hugot nga pagtuo diha ni Kristo nakatabang kaninyo sa
pagbuntog sa pagkawala sa paglaum mga kahuyang, o laing mga kalisud? Sa
unsa nga paagi nga ang hugot nga pagtuo diha ni Kristo makapalig-on sa atong
relasyon sa uban? (Hisguti ang mga matang sa relasyon, ingon nga usa ka
kapikas, usa ka bata, usa ka ginikanan, usa ka sakop sa ward, o usa ka silingan.)

• Sa unsa nga paagi nga kita makapakita sa atong hugot nga pagtuo diha ni
Kristo? (Tan-awa sa D&P 20:69; Santiago 2:14–17.) Sa unsa nga paagi ang
hugot nga pagtuo ni Kristo makaapekto sa atong tinguha sa pagbuhat og
maayong mga buhat?

• Basaha ang D&P 8:10 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang atong makab-ot
kon walay hugot nga pagtuo? Unsa ang atong makab-ot uban sa hugot nga
pagtuo?(Alang sa pipila ka mga tubag niini nga pangutana, tan-awa ang D&P
35:9; 42:48–51; 63:9–11; Moroni 7:33.) Sa unsa nga paagi kamo nakakita sa
gahum sa hugot nga pagtuo?

• Usa sa kanunay nga gibalikbalik nga mensahe diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad mao ang kamahinungdanon sa pag-ampo uban sa hugot nga
pagtuo. Sama pananglit, sa D&P 10:46–52 ang Ginoo miingon nga ang
Basahon ni Mormon gipatunhay [preserve] tungod kay ang karaang mga
propeta adunay “hugot nga pagtuo sa ilang mga pag-ampo” nga kini
ipatunhay. Unsa ang papel sa hugot nga pagtuo diha sa atong mga pag-ampo?
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2. Pinaagi sa kinasingkasing nga paghinulsol, kita makaambit sa mga
panalangin sa Pag-ula.

Ipasabut nga ang paghinulsol usa ka mahinungdanon nga tema diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad. Ang Ginoo nagtudlo sa doktrina sa paghinulsol ug
gibalikbalik ang paghatag og gibug-aton sa panginahanglan sa paghinulsol. Siya
misaad og daghang mga panalangin ngadto niadtong kinsa maghinulsol—ug
mga silot alang niadtong kinsa dili maghinulsol.

• Unsa ang paghinulsol? (D&P 58:42–43. Ang paghinulsol mao ang paagi nga
malimpyohan gikan sa atong mga sala ug makadawat og kapasayloan niini
pinaagi sa gahum sa Pag-ula sa Manluluwas, sa paghinulsol, kita kinahanglan
mokumpisal ug mobiya sa atong mga sala ug mopahilayo gikan sa dautan.
Kita usab kinahanglan gayud motug-yan sa atong kasingkasing ug kabubut-on
ngadto sa Dios, kinasingkasing nga maningkamot sa pagsunod sa Iyang mga
sugo. Sa paghisgot sa paagi sa paghinulsol, tan-awa ang ikaduha nga dugang
ideya sa pagtudlo.)

• Unsa ang kalainan tali sa tinuod nga paghinulsol ug paghunong sa usa ka dili
maayo nga kinaiya o pag-usab og usa ka kinaiya?

Si Presidente Ezra Taft benson mipasabut: “Ang paghinulsol nagpasabut nga
kini labaw pa kay sa yanong kausaban sa kinaiya . . .  Tinuod nga paghinulsol
gibase sa usa ka sangputanan gikan sa hugot nga pagtuo ni Ginoong
Jesukristo. Walay laing paagi. Tinuod nga paghinulsol naglakip sa usa ka
kausaban sa kasingkasing ug dili lamang usa ka kausaban sa kinaiya (tan-awa
sa Alma 5:13)” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 71).

Si Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha mitudlo nga ang
“paghinulsol nagkinahanglan sa pagpalayo gikan sa dautan ug pagbalik ngadto
sa Dios” (sa Conference Report, Okt. 1991, 40; o Ensign, Nob. 1991, 30).

• Basaha ang D&P 18:11–13 ug 19:16–19 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang
gitudlo niini nga mga tudling mahitungod sa gugma sa Manluluwas alang
kanato? Ngano nga kita nagkinahanglan sa Pag-ula sa Manluluwas aron
mapasaylo sa atong mga sala? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 2:6–9.) Ngano nga
gikinahanglan nga kita maghinulsol aron mapasaylo sa atong mga sala?

Ipasabut nga kon kita makasala, kita nahimong dili limpyo ug ubos sa mga
silot sa balaod sa kaangayan. Tungod kay dili hingpit, kita dili mahimong
malimpyo pag-usab o makatuman sa gipangayo sa kaangayan sa atong
kaugalingon. Pinaagi sa pagtubos sa atong mga sala, ang Manluluwas midala
diha sa Iyang kaugalingon nga gikinahanglan sa balaod sa kaangayan ug
nakahimo sa paghalad sa kalooy ug sa kapasayloan nga atong gikinahanglan
aron mahimong limpyo. Kini nga mga panalangin sa Pag-ula atong
maangkon lamang sa kondisyon nga kita maghinulsol (Alma 7:14).

• Ngano nga ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo atong gikinahanglan aron
tinud-anay nga makahinulsol?

• Isulat ang Mga Sangputanan sa Dili Paghinulsol diha sa pisara. Unsa ang mga
sangputanan sa dili paghinulsol sa atong mga sala? (Ipabasa sa mga sakop
sa klase ang mosunod nga mga kasulatan ug ilha ang mga sangputanan:
D&P 1:33, 19:17–18, ug 29:17. Ilista kini nga mga sangputanan diha sa
pisara. Ang uban, mahilayo ang pagbati sa Dios, ubos nga mga pagbati sa
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kabililhon sa kaugalingon, mohatag og katarungan sa ubang mga sala, ug
pagkadili mapasayloon.)

• Isulat ang Mga Panalangin sa Tinuod nga Paghinulsol diha sa pisara. Unsa ang
gisaad sa Ginoo kon kita tinud-anay nga maghinulsol sa atong mga sala?
(Ipabasa sa mga sakop sa klase ang mosunod nga mga kasulatan ug ipaila ang
mga saad: D&P 1:32, 58:42, ug 109:53. Ilista kini nga mga saad diha sa pisara.)
Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti sa unsa nga paagi nga ang
paghinulsol nakapanalangin sa ilang mga kinabuhi. (Mubo nga sulat: ikaw
mahimong mopasidaan sa mga sakop sa klase nga dili mohatag og detalyado
nga mga pagkumpisal sa nangaging mga sala.)

• Ngano nga kita usahay mobati nga malisud ang pagpasaylo sa atong mga
kaugalingon ug sa uban bisan pa man ang Ginoo misaad sa pagpasaylo kanato
kon kita maghinulsol?

• Sa unsa nga paagi kita mahimong labaw nga mahinulsolon? Ngano nga kita
usahay molangaylangay sa atong paghinulsol? Sa unsa nga paagi kita
makabuntog sa bisan unsang garbo, pagkawala sa paglaum, kinaugalingong
katagbawan [complacency], o bisan unsang butang nga makapugong kanato
sa paghinulsol?

Si Elder Neal A. Maxwell mitudlo: “Ang paghinulsol usa ka pagluwas, dili usa ka
higpit nga doktrina. Kini alang sa tawo kinsa usa ka makasasala ug usab niadtong
maayo kinsa naninguha alang sa inanay nga paglambo (sa Conference Report, Okt.
1991, 40; o Ensign, Nob. 1991, 30). Hatagi og gibug-aton nga bisan og ang
paghinulsol mahimong usa ka malisud nga paagi, kini usab makahatag og dakong
kalipay kon kita motugyan sa atong mga kasingkasing gikan sa sala ngadto sa Dios.

3. Ang bunyag usa ka mahinungdanon nga ordinansa.

Ipasabut nga ang hugot nga pagtuo ug paghinulsol mosangput ngadto sa bunyag,
ang unang ordinansa sa ebanghelyo. Sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo
mipadayag sa mga katuyoan, mga katakus, ug mga panudlo alang sa bunyag.
Pinaagi kang Propeta Joseph Smith, si Juan Bautista mipahiuli sa awtoridad sa
priesthood nga gikinahanglan sa pagpahigayon niini nga ordinansa (tan-awa sa
leksyon 8).

• Unsa ang mga katuyoan sa bunyag? (Tan-awa sa D&P 18:22; 49:13–14. Ang
mga katuyoan naglakip sa pagpakita sa atong pasalig ngadto sa kahimayaan,
ug pag-andam sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo. Tan-awa usab sa 2 Nephi
9:23; 31:10–13, 17; Mosiah 18:17.) Dapita ang mga sakop sa klase sa
pagpaambit sa ilang mga pagbati mahitungod sa ilang bunyag.

• Basaha ang D&P 20:37 uban sa sakop sa klase. Unsa nga mga kwalipikasyon
ang gikinahanglan gayud nga himoon sa usa ka tawo aron mabunyagan?
Unsa nga mga pakigsaad ang atong himoon uban sa Dios kon kita
bunyagan? (Tan-awa usab sa Mosiah 128:8–10). Sa unsa nga paagi kita
makapalambo sa atong pasalig sa pagtuman sa mga saad nga atong gihimo
ngadto sa Ginoo sa dihang kita mabunyagan?

• Unsa ang gisimbolo sa bunyag? (Tan-awa sa D&P 76:51; Juan 3:3–5; Mga Taga-
Roma 6:3–4. Ang bunyag pinaagi sa pagpaunlod nagsimbolo sa pagkamatay,
paglubong ug pagkabanhaw ni Jesukristo. Kini nagsimbolo usab sa paglubong
sa atong daan nga kaugalingon ug sa atong pagkatawo pag-usab diha ni Kristo.
Agi og dugang, kini nagsimbolo nga gilimpyohan kita gikan sa atong mga sala.)
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• Nganong mahinungdanon nga mabunyagan sa usa ka tawo kinsa adunay
tukma nga awtoridad? (Tan-awa sa D&P 22.) Ngano nga gikinahanglan nga ang
bunyag ipahigayon pinaagi sa pagpaunlod? (Tan-awa sa D&P 20:72–74.) Ngano
nga dili angay nga mobunyag sa usa ka tawo sa dili pa siya moabut og walo ka
tuig? (Tan-awa sa D&P 20:71; 29:46–47; 68:25, Moroni 8:9–12.)

4. Pinaagi sa ordinansa sa pagkumpirma, kita makadawat sa gasa sa
Espiritu Santo.

Ipasabut nga ang Espiritu Santo usa ka sakop sa Diosnong Kapangulohan ug
usa ka “personahe sa Espiritu” (D&P 130:22). Human sa bunyag pinaagi sa tubig,
ang mga sakop sa Simbahan makadawat sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa
ordinansa sa kumpirma (D&P 33:15; 35:5–6). Kini nga ordinansa gitawag usab
nga bunyag sa kalayo ug sa Espiritu Santo (D&P 20:41). Si propeta Joseph Smith
miingon,”Ang pagbunyag pinaagi sa tubig katunga lamang sa usa ka bunyag, ug
walay hinungdan kon wala . . .  ang bunyag sa Espiritu Santo” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 3l4).

• Unsa ang kalainan tali sa usa ka pagtungha sa Espiritu Santo ug gasa sa
Espiritu Santo?

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Ang  pagtungha
sa Espiritu Santo gihatag aron paggiya sa matinud-anong tigpangita sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo nga moawhag kanila sa paghinulsol ug pagpabunyag.
Ang gasa sa Espiritu Santo labaw nga malukpanon. . . .  [Kini] naglakip sa
katungod sa kanunay nga pagpakig-uban, aron kita, kanunay nga aduna sa Iyang
Espiritu nga mag-uban [Kanato], (D&P 20:77)” (sa Conference Report, Okt. 1996,
80; o Ensign, Nob. 1996, 60)

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha mitandi sa mga
pagtungha sa Espiritu Santo nga madawat sa usa ka tawo sa dili pa ang bunyag
ngadto sa kidlap sa kilat nga “[misiga] diha sa usa ka kangitngit ug maunuson
nga gabii”. Siya mitandi sa gasa sa Espiritu Santo nga madawat sa usa ka tawo
human sa bunyag nga “ang mapadayunon nga kasiga sa adlaw sa udtong
tutok, nga nagpakita sa iyang mga silaw diha sa dalan sa kinabuhi ug sa tanan
nga naglibut niini” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 262).

• Ang pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo dili diha-diha nga kasiguroan nga ang
Espiritu Santo mag-uban kanato kanunay. Unsa ang kinahanglan gayud
natong buhaton aron ang Espiritu Santo magauban kanato kanunay?

Si Presidente Joseph Fielding Smith miingon, “Ang Espiritu Santo dili mopuyo
niana nga tawo kinsa dili andam sa pagsunod ug pagtuman sa mga sugo sa
Dios o kinsa mosupak niadtong mga sugo sa tinuyo nga paagi” (Church News,
4 Nov. 1961, 14).

• Unsa ang pipila ka mga katungdanan sa Espiritu Santo? (Pagpili sa pipila sa
mosunod nga mga tudling sa kasulatan nga basahon uban sa mga sakop sa
klase. Hisguti unsa ang gitudlo sa matag tudling mahitungod sa mga
katungdanan sa Espiritu Santo. Itingub ang kasayuran diha sa pisara.)

a. D&P 18:18; 39:6; 42:14; 75:10; 79:2 (Siya usa ka Magtutudlo; tan-awa usab
sa Juan 14:26; 16:13; 1 Nephi 10:19; Moroni 10:5)

b. D&P 39:6. (Siya mao ang Maghuhupay; tan-awa usab sa Juan 14:16.)

Leksyon 7

47



c. D&P 42:17; 100:8 (Siya usa ka Tigpamatuod, tan-awa usab sa Juan 14:16.) sa
katapusan sa atong mga kinabuhi.

d. D&P 11:12 (Siya naggiya kanato sa pagbuhat og maayo, maglakaw nga
mapaubsanon, ug maghukom sa matarung.)

e. D&P 11:13; 76:10 (Iyang lamdagan ang atong hunahuna ug pun-on ang
atong mga kalag sa hingpit nga kalipay.)

f. D&P 84:33 (Pinaagi kaniya kita mabalaan; tan-awa usab sa 3 Ne 27:20.)
g. D&P 31:11; 75:27; 84:85 (Siya modasig kanato kon diin kita paingon, unsay

buhaton, ug unsay isulti.)

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti kon giunsa sa Balaang Espiritu
pagpanalangin kanila niini o sa ubang mga paagi. Hisguti unsaon nato
pagpahimulos niini nga mga panalangin nga labaw’ng mahingpiton diha sa
atong mga kinabuhi. Hatagi og gibug-aton kon unsa ka dakong kahigayunan
alang kanato ang pagbaton sa pakig-uban sa usa sa mga sakop sa Diosnong
Kapangulohan. Ipakigbahin ang pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pakig-
uban sa Balaang Espiritu.

5. Kinahanglan kita nga molahutay hangtud sa katapusan diha sa hugot
nga pagtuo aron makadawat sa kinabuhing dayon.

Sa dihang kita gibunyagan, kita misulod sa dalan nga nagpadulong ngadto
sa kahimayaan [exaltation]. Bisan pa niana, kini nga nag-inusara nga kasinatian
dili makapaniguro kanato nga madawat ang himaya. Sama sa kanunay nga
giawhag sa Ginoo diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, kita kinahanglan usab
nga mohupot sa mga pakigsaad nga atong gihimo sa pagpabunyag, aron
makalahutay nga matinuoron ngadto sa katapusan sa atong mga kinabuhi.

• Basaha ang 2 Nephi 31:19–20 ug D&P 14:7 uban sa mga sakop sa klase.
Unsa ang gipasabut nga molahutay hangtud sa katapusan? Unsa nga mga
panalangin ang gisaad sa Ginoo kon kita molahutay hangtud sa katapusan?

• Unsa nga mga kasinatian ang nakatudlo kaninyo sa kabililhon sa pagpabilin
nga matinud-anon sa inyong mga pagtuo ug mga pakigsaad?

• Basaha ang D&P 24:8 uban sa mga sakop sa klase. Ipasabut nga ang paglahutay
hangtud sa katapusan naglakip sa pagpabilin nga matinud-anon sa panahon sa
mga pagsulay sa kinabuhi. Sa unsa nga paagi kita magpabilin nga matinud-
anon panahon sa kalisud? (Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti unsa ang
nakatabang kanila sa paglahutay sa malisud nga mga kasinatian.)

Panapos Ipamatuod ang kamahinugdanon sa unang mga baruganan ug mga ordinansa sa
ebanghelyo. Ipadayag ang imong pagpasalamat alang ni Jesuskristo, sa Iyang Pag-
ula, ug sa Iyang panig-ingnan. Awhaga ang mga sakop sa klase sa paglig-on sa
ilang hugot nga pagtuo matag adlaw, paghinulsol sa ilang mga sala, pagtuman sa
ilang mga pakig-saad sa bunyag, ug sa pagpuyo aron ang Espiritu Santo mahimo
nilang kauban kanunay. Ipamatuod nga kon kita molahutay sa matinud-anon
nga paagi hangtud sa katapusan, kita makadawat og kahimayaan.
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Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo 1. “Ang panagang sa hugot nga pagtuo [shield of faith]” (D&P 27:17)

Basaha ang D&P 27:15,17 uban sa mga sakop sa klase. Sa paghisgot niini nga
kasulatan, si Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha miingon:

“[Ang] panagang sa hugot nga pagtuo wala mahimo diha sa pabrika apan sa usa
ka panimalay nga ang mga trabahante mao ang mga sakop sa pamilya. . . . 

“Ang katapusan nga katuyoan sa tanan natong gitudlo mao ang paghiusa
sa mga ginikanan ug mga anak diha sa hugot nga pagtuo kang Ginoong
Jesuskristo, nga sila malipayon sa panimalay, gisilyo diha sa walay katapusan
nga kaminyoon, gisumpay ngadto sa ilang mga kaliwatan, ug nasiguro sa
himaya atubangan sa Langitnong Amahan . . . 

“. . . Busa ang atong mga pangulo kusganong miaghat sa mga miyembro sa
pagpasabut nga unsa ang labing bililhon kinahanglan gayud nga himoon
diha sa panimalay. Ang uban sa gihapon wala makakita nga daghan kaayong
mga kalihokan sa gawas sa panimalay, bisan pa sa maayo nga tumong,
mibilin lang og gamay kaayong panahon sa paghimo ug paglig-on sa
panagang sa hugot nga pagtuo sa panimalay.” (sa Conference Report, Abr.
1995, 8; o Ensign, Mayo 1995, 8–9).

• Sa unsa nga paagi ang mga ginikanan ug mga anak makatam-bayayong sa
paghimo ug paglig-on sa panagang sa hugot nga pagtuo diha sa pamilya?

2. Ang paagi sa paghinulsol

• Unsa ang kinahanglan gayud natong buhaton aron makahinulsol? Unsa ang
gitudlo sa D&P 58:43 ug 61:2 mahitungod sa paagi sa paghinulsol? Ngano nga
ang pagkumpisal usa ka mahinungdanon nga bahin sa paghinulsol? Ngano
nga mahinungdanon ang pagbiya sa atong mga sala isip bahin sa paghinulsol?

Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha milatid sa mahingdanon nga
mga elemento sa paghinulsol niining mosunod:

“Kasubo alang sa sala: [Kini] makahatag og usa ka kinasingkasing nga tinguha
alang sa kausaban ug andam sa paghatag sa gikinahanglan alang sa
kapasayloan . . . 

“Pagbiya sa sala. Kini usa ka dili matarug ug makanunayon nga kasulbaran sa
dili pag-usab sa kalapasan.

“Pagkumpisal sa sala, kamo kinahanglan nga mokumpisal kanunay sa inyong mga
sala ngadto sa Ginoo. Kon kini grabe nga mga kalapasan, sama sa imoralidad, kini
kinahanglan nga ikumpisal ngadto sa bishop o presidente sa stake . . . ”

“Pag-uli alang sa sala. Kamo kinahanglan gayud nga mouli kutob sa mahimo sa
tanan nga gikawat, naguba, o nahugawan. . . . 

“Ang pagkamasulundon sa tanang mga sugo. Hingpit nga pagkamasulundon
makahatag og hingpit nga gahum sa ebanghelyo nganha sa inyong kinabuhi . . .
Kini nagalakip sa mga butang nga tingali wala ninyo hunahunaa sa unsa nga
kabahin sa paghinulsol, sama sa pagtambong sa mga panagtigum, pagbayad
sa ikapulo, pagpangalagad, ug pagpasaylo sa uban . . . ”
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“Pag-ila sa Manluluwas. Sa tanang mga kinahanglan nga lakang sa paghinulsol, ako
mopamatuod nga ang labing malisud nga paagi og mahinungdanon mao ang
inyong pag-angkon og usa ka pagtuo nga ang pagpasaylo moabut tungod sa
Manunubos” (sa Conference Report, Abr. 1995, 102; o Ensign, Mayo 1995, 76–77).

Kon ikaw nagtudlo sa mga batan-on, ikaw mahimong mopabasa kanila ug
mohisgot sa tambag mahitungod sa paghinulsol diha Alang sa Kalig-on sa mga
Kabatan-onan, mga pahina 29–30 (35650).

3. Mga Pasundayag sa Pundok

Dad-a ang Mga Hulagway sa Ebanghelyo (34730) nganha sa klase. Bahina ang
klase ngadto sa duha ka mga pundok ug hatagi ang matag pundok sa katunga sa
mga hulagway. Dayon hangyoa sila sa paggahin og pipila ka mga minuto sa
pagpalambo og usa ka mensahe ginamit ang mga hulagway gikan sa sudlanan
aron sa pagtudlo mahitungod sa unang mga baruganan ug mga ordinansa sa
ebanghelyo. Awhaga sila sa paggamit og mga 5 ug 10 ka mga biswal. Hatagi ang
matag pundok og panahon sa paghimo sa ilang pasundayag.
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Leksyon

8
Ang Pagpahiuli sa Priesthood

Katuyoan Aron ang mga sakop sa klase makaangkon og dugang pasalamat alang sa
pagpahiuli sa priesthood, sa pag-awhag sa mga kaigsoonan sa pagpalambo sa
ilang mga katungdanan ug mga calling sa priesthood, ug sa pagtabang sa
tanang mga sakop sa klase nga hingpit nga makatagamtam sa mga panalangin
sa priesthood.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 13; 20:38–67; 27:12–13; 84:6–30; 107:1–20;
110:11–16; Joseph Smith—Kasaysayan 1:66–73.

b. Asoy ni Oliver Cowdery bahin sa pagpahiuli sa Aaronic Priesthood, diha sa
sinulat ubos sa pahina sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:71.

c. Ang Atong Panulundon [Our Heritage], mga pahina 14–16.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Kon ang hulagway sa Pagpahiuli sa Melchizedek Priesthood anaa (62371;
Mga Hulagway sa Ebanghelyo 408), pag-andam sa paggamit niini panahon
sa leksyon.

4. Kon ikaw naggamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagdala og nagkalainlain
nga mga yawe ngadto sa klase.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Guniti ang daghang mga yawe.

• Unsa ang mga katuyoan niini nga mga yawe?

Isulat ang pulong Priesthood diha sa pisara. Ipasabut nga sa Simbahan kita sa
kasagaran mopasabut [refer] sa mga yawe sa priesthood.

• Unsa ang mga katuyoan sa mga yawe sa priesthood?

Ipasabut nga ang mga yawe sa priesthood nagtugot sa mga naghupot sa priesthood
sa pagdumala ug paggiya sa Simbahan sulod sa iyang huridiksyon, sama sa usa ka
stake, ward, o korum. Nagdumalang mga lider sa priesthood makadawat niini nga
mga yawe kon sila gi-set apart. Ang tanan nga mga katungdanan sa priesthood ug

Pang-atensyon nga
Kalihokan



mga organisasyon diha sa kalihokan sa Simbahan ubos sa direksyon niining
tigdumalang mga awtoridad. Kini nga leksyon mao ang pagpahiuli sa priesthood
ug sa iyang mga yawe.

Sa mainapoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa kasulatan.

1. Kahulugan ug Katuyoan sa Priesthood

Ipasabut nga ang priesthood usa sa mahinungdanon nga mga tema diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad. Pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Ginoo mihatag
og daghang mga pagpadayag nga midugang og dako ngadto sa atong panabut sa
mga yawe, mga buhatan [office], organisasyon, mga ordinansa, mga katungdanan,
ug mga panalangin sa priesthood. Kini nga mga pagpadayag naghatag og giya sa
paggamit sa priesthood sa pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo dinhi sa yuta.

• Unsa ang priesthood? (Ang priesthood mao ang gahum sa kahangturan ug
awtoridad sa Dios. Kini mao ang gahum diin Siya milalang ug midumala sa
mga kalangitan ug sa yuta. Kini usab ang gahum diin Siya mitubos ug
mihimaya sa Iyang mga anak. Siya mihatag og usa ka bahin sa Iyang gahum
sa priesthood ug awtoridad ngadto sa takus nga sakop nga mga lalaki sa
Simbahan aron sila makasangyaw sa ebanghelyo, makapangalagad sa mga
ordinansa sa kaluwasan, ug pagdumala sa Iyang gingharian sa yuta.)

• Nganong importante man nga ang priesthood ania sa yuta? (Mga tubag
mahimong maglakip nga ang priesthood nagtugot sa mga tawo sa paglihok sa
ngalan sa Dios sa pagpanalangin sa Iyang mga anak og pagtabang kanila sa
pag-andam alang sa kahimayaan.)

• Unsa ang pipila ka mga paagi diin ang mga naghupot sa priesthood naglihok
alang sa Dios sa pagpanalangin sa Iyang mga anak? (Tan-awa ang pinili nga
mga bersikulo gikan sa D&P 20:38–55; 107:8–12, 23, 35.) Sa unsa nga paagi
kamo napanalanginan sa pagpangalagad sa naghupot sa  priesthood?

• Unsa ang impluwensya sa priesthood diha kaninyo? Sa unsang paagi ninyo
nakita ang gahum sa priesthood sa inyong kinabuhi?

• Sa unsa nga paagi nga ang priesthood mipanalangin ug milig-on sa inyong pamilya?
Sa unsa nga paagi nga inyong magamit ang impluwensya ug gahum sa priesthood
nga labawng epektibo diha sa inyong kinabuhi ug alang sa inyong pamilya?

2. Ang pagpahiuli sa Aaronic Priesthood

Itudlo ug hisguti ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:68–72; D&P 13; 84:26–27;
107:20. Ipasabut nga ang Aaronic Priesthood “usa ka sumpay sa labaw, o sa
Melchizedek Priesthood” (D&P 107:14).

• Sa unsa nga paagi ang Aaronic Priesthood gipahiuli dinhi sa yuta sa ulahing
mga adlaw? (Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:68–72 ug Ang Atong
Panulundon [Our Heritage]; tan-awa usab sa D&P 13. Itudlo nga ang pagpahiuli
sa Aaronic Priesthood mao ang unang pagtugyan sa balaan nga awtoridad
niini nga dispensasyon.)

Panaghisgutan ug
Paggamit
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• (Alang sa mga naghupot sa priesthood) Unsa ang inyong gibati sa diha nga
kamo nakadawat sa Aaronic Priesthood?

Kamo mahimo nga morebyu sa mga pagbati ni Oliver Cowdery mahitungod sa
pagdawat sa Aaronic Priesthood (tan-awa sa sinulat ubos sa pahina sa Joseph
Smith—Kasaysayan 1:17). Ikaw mahimo usab nga mopakigbahin sa mosunod nga
mga hunahuna gikan ni Elder James E. Talmage, kinsa nialagad diha sa Korum sa
Napulog Duha, kon sa unsa nga paagi nga ang iyang ordinasyon ngadto sa
buhatan sa deacon nakaapekto kaniya:

“Sa diha nga ako gi-orden, usa ka pagbati miabut ngari kanako nga sukad wala
pa gayud nako hingpit nga mahulagway. Ingon og talagsa ra mahitabo, nga ako,
usa ka gamay nga bata, gipasidunggan pag-ayo sa Dios nga matawag ngadto sa
priesthood . . . Ako mibati og kalig-on sa hunahuna nga ako iya sa Ginoo, ug nga
siya motabang kanako sa bisan unsa nga iyang gikinahanglan gikan kanako.

“Ang epekto sa akong pagka-orden . . . miuban ngadto sa tanang mga
kalihokan sa akong binata nga kinabuhi . . . kon magdula diha sa nataran
sa tulunghaan, ug tingali kon matintal sa pagpamintaha og dili maayo
diha sa dula, kon taliwala sa usa ka panaglalis uban sa kauban sa dula, ako
mahinumdom, ug ang hunahuna sama ka epektibo ingon sa pagsulti og
kusog—“Ako usa ka deacon; ug dili husto nga ang usa ka deacon molihok
niini nga paagi! Sa mga adlaw sa eksamen, nga daw sayon alang kanako
ang pagpangopya sa tubag sa laing mga bata . . . , ako moingon sa akong
hunahuna, “Labaw nga dautan alang kanako sa pagbuhat niana kay sa
kanila, tungod kay ako usa ka deacon” (Incidents from the Lives of Our Church
Leaders [manwal sa panudlo sa mga deacon, 1914], 135–36).

• Sa unsang paagi nga ang mga batang lalaki ug mga batan-ong lalaki
makaandam sa pagdawat sa Aaronic Priesthood? Sa unsa nga paagi ang mga
ginikanan, mga apohan, ug uban makatabang sa batan-ong mga lalaki sa
pag-andam sa pagdawat sa priesthood? Sa unsa nga paagi nga ang uban
makatabang sa pagtudlo sa mga batang lalaki ug sa mga batan-ong lalaki og
tinud-anay nga pagtamud sa priesthood?

• Unsa nga awtoridad ug mga panalangin ang gipahiuli uban sa Aaronic
Priesthood? (Tan-awa sa D&P 13; 84:26–27; 107:20. Gamita ang mosunod
nga kasayuran sa pagpalambo niini nga panaghisgutan. Isulat ang mga
ulohan diha sa pisara.)

Ang mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel (D&P 13; 84:26; 107:20)

• Unsa ang gipasabut sa paghupot “sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga
anghel”? (D&P 13).

Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon, “Kana nagpasabut, sama sa akong
paghubad niini, nga kon kamo nagpuyo nga takus sa priesthood, kamo
adunay katungod sa pagdawat ug pagtagamtam sa gahum sa langitnong mga
binuhat sa paggiya kaninyo, sa pagpanalipod kaninyo, sa pagpanalangin
kaninyo” (sa Conference Report, Okt. 1982, 64; o Ensign, Nob. 1982, 45).

Ipasabut nga ang pagpangalagad sa mga anghel mahitabo pinaagi sa personal nga
mga pagpakita [personal appearances] ug “mahimo usab nga dili makita. Mga
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mensahe sa anghel mahimong ipaabut pinaagi sa tingog o pinaagi lamang sa mga
hunahuna o mga pagbati nga gisulti ngadto sa hunahuna . . .  Kadaghanan sa
mga pagpakigsulti sa mga anghel mabati o madungog kay sa makita” (Dallin H.
Oaks, sa Conference Report, Okt. 1998, 51; o Ensign, Nob. 1998, 39).

• Pinaagi sa pagpahiuli sa Aaronic Priesthood, ang pagpangalagad sa mga
anghel anaa alang sa tanang mga sakop sa Simbahan, dili lamang ngadto sa
mga naghupot sa Aaronic Priesthood. Sa unsa nga paagi kita makadawat sa
pagpangalagad sa mga anghel? (Tan-awa sa Moroni 7:35–37 ug sa mosunod
nga kinutlo.)

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha namulong sa relasyon tali
sa pag-ambit sa sakramento ug pagdawat sa pagpangalagad sa mga anghel:

“Pinaagi sa mga ordinansa sa Aaronic Priesthood sa bunyag ug sa sakramento,
kita gilimpyohan sa atong mga sala ug misaad nga kon kita maghupot sa atong
mga pakigsaad kita makabaton kanunay sa Iyang Espiritu uban kanato. Ako
nagtuo nga kanang saad dili lamang buot ipasabut ang Espiritu Santo apan
usab ngadto sa pagpangalagad sa mga anghel, kay ang mga anghel namulong
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo; busa, sila namulong sa mga pulong ni
Kristo” (2 Nephi 32:3). Busa kini mao nga kadtong kinsa naghupot sa Aaronic
Priesthood nagbukas sa pultahan alang sa tanang mga sakop sa Simbahan
kinsa sa takus nga paagi moambit sa sakramento aron makatagamtam sa
panag-uban sa Espiritu sa Ginoo ug sa pagpangalagad sa mga anghel”
(sa Conference Report, Okt. 1998, 51; o Ensign, Nob. 1998, 39).

Kamo mahimong morebyu sa duha o tulo ka mga tudling sa kasulatan
mahitungod sa pagpangalagad sa mga anghel. Kini nga mga tudling naglakip
sa 3 Nephi 7:18; 17:23–24; Moroni 7:25, 29–31; ug D&P 84:88.

Ang mga yawe sa paghinulsol ug bunyag (D&P 13; 84:26–27; 107:20)

Ipasabut nga ang paghinulsol ug bunyag gitawag usab nga “igpangandam
nga ebanghelyo [preparatory gospel]” (D&P 84:26–27). Kini tungod kay ang
paghinulsol ug bunyag makatabang kanato sa pagpangandam sa pagdawat sa
daghang mga panalangin nga gipangalagad pinaagi sa Melchizedek Priesthood,
sama sa gasa sa Espiritu Santo ug mga ordinansa sa templo.

• Itudlo nga si Juan Bautista nagsangyaw og paghinulsol ug nagbunyag sa mga
katawhan sa pagpangandam sa dalan alang sa Manluluwas (Mateo 3:1–6, 11).
Sa unsa nga paagi nga ang mga naghupot sa Aaronic Priesthood sa atong
panahon makasangyaw og paghinulsol? (Mga tubag mahimong maglakip
pinaagi sa pagtudlo sa panimalay, misyonaryo nga buhat, paghatag sa
pagpamatuod, ug pagpakigdait.) Sa unsa nga paagi nga ang mga naghupot sa
Aaronic Priesthood makaapil diha sa ordinansa sa bunyag? (Ubos sa direksyon
sa bishop, takus nga mga pari mahimong mopahigayon og mga bunyag ug
moalagad isip mga saksi sa mga bunyag.)

Dapita ang mga igsoon kinsa nakabunyag na og usa ka tawo sa pagpakigbahin
sa ilang mga pagbati nga sila nakahimo sa pagpahigayon niana nga ordinansa.

• Dugang ngadto sa bunyag, ang mga naghupot sa Aaronic Priesthood
mahimong mopahigayon sa ordinansa sa sakramento. Sa unsa nga paagi nga
ang sakramento kabahin sa paghinulsol ug bunyag?
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Dapita ang mga igsoon sa pagpakigbahin unsa ang ilang gibati sa diha nga
sila nag-andam, nanalangin o nakapaambit sa sakramento sa unang higayon.
O hangyoa ang mga ginikanan sa pagpakigbahin sa ilang mga pagbati sa
diha nga ang ilang anak nga mga lalaki nga nag-andam, nanalangin o
nakapaambit sa sakramento.

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha miingon: “Kami
mohangyo kaninyo mga batan-ong lalaki sa Aaronic Priesthood sa
pagpangandam ug pagpanalangin ug pagpaambit niining mga timaan sa
sakripisyo sa Manluluwas sa takus nga paagi ug sa balaan nga pagtahud.
Unsa ka makapatingala nga kahigayunan ug sagrado ginapasalig nga gihatag
sa maong batan-on nga pangidaron! Ako dili makahunahuna og laing taas
nga pagdayeg nga ikabayad sa langit kaninyo. Kami nagmahal kaninyo.
Pagpuyo sa labing maayo ug ipakita ang inyong labing maayo kon kamo
moapil diha sa sakramento sa Panihapon sa Ginoo” (sa Conference Report,
Okt. 1995, 89; o Ensign, Nob. 1995, 68).

Suba sa Susquehanna. Ang mga Aaronic ug Melchizedek Priesthood gipahiuli diha sa daplin
niini nga suba sa 1829 (D&P 13; 128:20).

3. Ang Pagpahiuli sa Melchizedek Priesthood

Itudlo ug hisguti ang D&P 27:12–13; 84:19–22; 107:1–12, 18–19. Ipasabut nga
ang Melchizedek Priesthood mao ang labaw nga Priesthood. Ang uban niini mao
ang tanan nga awtoridad, kahibalo, ug mga pakigsaad nga gikinahanglan alang
sa kahimayaan sa mga anak sa Dios.

• Sa unsa nga paagi nga ang Melchizedek Priesthood gipahiuli nganhi sa
yuta sa katapusang mga adlaw? (Ipakita ang hulagway sa Pagpahiuli
sa Melchizedek Priesthood.) Ipasabut nga pipila ka mga semana human si
Juan Bautista mipahiuli sa Aaronic Priesthood, si Pedro, Santiago, ug Juan
nagpakita ngadto ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery ug mitugyan diha
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kanila sa Melchizedek Priesthood. Usa ka asoy niini nga kasinatian wala
ilakip diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, apan ang mga pakigsayran
[reference] niini makita diha sa ulohan sa D&P 13; D&P 27:12–13; D&P
128:20; ug sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 17–18.

• Unsa nga awtoridad ug mga panalangin ang gipahiuli uban sa Melchizedek
Priesthood? (Tan-awa sa D&P 84:19–22; 107:8–12, 18–19; 110:11–16. Gamita
ang mosunod nga kasayuran aron sa pagpalambo niini nga panaghisgutan.
Isulat ang mga ulohan diha sa pisara.)

Awtoridad sa pagpangalagad sa ebanghelyo ni Jesukristo (D&P 84:19)

• Unsa ang gipasabut nga ang Melchizedek Priesthood naglakip sa awtoridad
sa pagpangalagad sa ebanghelyo ni Jesukristo? (Tan-awa sa D&P 84:19. Mga
tubag mahimong maglakip nga ang Melchizedek Priesthood naglakip sa
awtoridad sa pagdumala sa Simbahan, pagsangyaw sa ebanghelyo, ug
pagpangalagad sa mga ordinansa sa kaluwasan.)

“Ang mga yawe sa tanang espirituhanong mga panalangin sa simbahan” (D&P
107:18)

• Unsa ang pipila sa espirituhanong mga panalangin nga moabut ngari kanato
pinaagi sa Melchizedek Priesthood? (Tan-awa sa D&P 84:19–22; 107:18–19.
Mga tubag mahimong maglakip niadtong gilista sa ubos. Hisguti ang
kahulugan sa matag panalangin ug sa iyang kagamitan diha sa mga kinabuhi
sa mga sakop sa klase.)

a. Mga kahibalo sa mga misteryo sa gingharian ug mga kahibalo sa Dios (D&P
84:19; 107:19, kini nga kahibalo nagagikan sa gasa sa Espiritu Santo).

b. Ang gahum sa pagkadiosnon [power og godliness], nga gipakita pinaagi sa
mga ordinansa sa ebanghelyo (D&P 84:20–21). Sa unsa nga paagi nga ang
mga ordinansa sa priesthood makapakita “sa gahum sa pagkadiosnon diha
sa atong mga kinabuhi? Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa
mga kasinatian diin sila mibati “sa gahum sa pagkadiosnon” nga gipakita
pinaagi sa mga ordinansa sa ebanghelyo.

c. Ang kahigayunan nga makita, makigsulti ug matagamtam ang presensya sa
Dios Amahan ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo (D&P 84:22; 207:19).

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang mga naghupot sa Melchizedek
Priesthood kinahanglan nga mahimong espirituhanong mga pangulo diha
sa ilang mga panimalay?

Ang katungod sa kapangulohan [right of presidency] (D&P 107:8–9)

Ipasabut nga ang katungod sa kapangulohan mao ang katungod sa pagdumala
sa Simbahan. Ang Presidente sa Simbahan mao ang bugtong tawo sa yuta kinsa
makagamit (o makatugot sa laing tawo sa paggamit) sa mga yawe sa priesthood
alang sa pagdumala sa tibuok Simbahan. Siya nagtugot sa mosunod nga mga
pangulo sa priesthood sa paghupot sa mga yawe nga gikinahanglan alang sa
pagdumala sa ilang balaan nga mga tawag: mga presidente sa templo, mga
presidente sa misyon, mga presidente sa stake, mga bishop, mga presidente sa
district, mga presidente sa branch, ug mga presidente sa korum.

56



Ang mga yawe sa pagpundok sa Israel, ang ebanghelyo sa dispensasyon ni Abraham,
ug sa gahum sa pagsilyo. (D&P 110:11–16)

Ipasabut nga kini nga mga yawe gipahiuli ni Moises, Elias, ug Elijah didto sa
Templo sa Kirtland sa 1836. Kini hisgutan sa leksyon 18.

4. Pagpanalangin sa Priesthood alang sa tanang katawhan.

Ipasabut nga bisan og ang takus nga mga sakop nga lalaki sa Simbahan lamang ang
naghupot sa priesthood, ang tanan mahimong moambit sa iyang mga panalangin.

• Sa unsang paagi nga ang mga babaye mapanalanginan sa priesthood? Sa
unsang paagi ang mga bata mapanalanginan sa priesthood? (Tun-i pag-usab
ang uban nga mga panalangin sa priesthoodi nga mahimong madawat sa
mga babaye ug mga anak sa panahon sa ilang mga kinabuhi. Hatagi og
gibug-aton nga bisan og ang mga babaye ug mga anak wala maghupot sa
priesthood, sila sa kanunay mapanalanginan niini. Alang sa panabang sa
pagtubag niini nga mga pangutana, ikaw mahimong mogamit sa Ang Santos
nga Babaye sa Ulahing mga Adlaw, Bahin A, mga kapitulo 12 ug 13 [31113].)

• Sa unsa nga paagi kadtong kinsa walay matinud-anon nga mga priesthood sa
ilang mga panimalay makadawat sa mga panalangin sa priesthood? (Mga tubag
mahimong maglakip nga pinaagi sa mga home teacher, mga lider sa priesthood,
ug mga suod sa pamilya.) Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsaysay sa mga
kasinatian sa diha nga sila nakadawat sa mga panalangin sa priesthood gikan sa
mga naghupot sa priesthood kinsa wala magpuyo sa ilang panimalay.

• Sa unsa nga paagi kita makapakita sa atong pagtamud alang sa mga
panalangin sa priesthood?

Panapos Ipamatuod nga ang priesthood ug mga yawe niini gipahiuli na. Ang mga
naghupot sa Priesthood naghupot sa awtoridad sa paggiya sa buhat sa Dios
dinhi sa yuta ug sa pagbuhat alang Kaniya sa pagpanalangin sa Iyang mga anak
ug pagtabang kanila nga makaandam alang sa kahimayaan. Hatagi og gibug-
aton nga ang mga panalangin sa priesthood alang sa tanan. Awhaga ang mga
sakop sa klase sa pagtinguha niini nga mga panalangin.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o duha sa mosunod nga mga ideya aron sa

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Mga office, mga korum, ug mga katungdanan sa Priesthood

Ang Ginoo mipadayag ngadto ni Joseph Smith sa mahinungdanon nga mga
panudlo mahitungod sa mga office o katungdanan sa priesthood, mga
katungdanan sa matag buhatan, sa mga korum diin ang mga naghupot sa
priesthood gi-organisar. Ikaw mahimong motuon pag-usab sa pipila niini nga
mga panudlo ingon nga kini gilatid sa mosunod nga tsart:
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Aaronic Priesthood

Buhatan [office] Mga Katungdanan Korum

Deakono [Deacon] D&P 20:57–59; 84:111 D&P 107:85

Teacher D&P 20:53–59; 84:111 D&P 107:86

Priest D&P 20:46–52 D&P 107:87–88

Obispo [Bishop] D&P 107:13–17, 68, 71–72, 87–88

Melchizedek Priesthood

Office Mga Katungdanan Korum

Elder D&P 20:38–45; 42:43–44 D&P107:89; 124:137 43:15–16;
107:11–12

High Priest D&P 107:10, 12,17 D&P 124:133, 136

Patriyarka [Patriarch] D&P 124:91–93, 124

Seventy D&P 107:25, 34, 38, 97 D&P 107:25–26; 93–96, 124:138–39

Apostol D&P 27:12–13; 107:23, 33, 35, D&P 107:23–24; 
39, 58; 112:30–32; 124:128

Ipakita ang hulagway sa Templo sa Salt Lake (62433; Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 502). Itudlo nga ang mga taluktok [sphires] sa silangang bahin sa
templo labaw ka taas kay sa niadtong anaa sa kasadpang bahin. Timan-i usab
nga adunay lima ka mga pundok sa mga bintana sa silangang mga talutok ug
upat ka mga pundok sa mga bintana sa kasadpang nga taluktok. Ipasabut nga
kini nga disenyo gituyo aron sa pagrepresentar sa priesthood, uban sa
Melchizedek Priesthood, ug sa iyang lima ka mga office nga girepresentar sa
silangang mga taluktok ug ang Aaronic Priesthood,ug sa iyang upat ka mga
buhatan nga girepresentar sa kasadpang mga taluktok.

2. “Pagpahiuli sa Priesthood,” pasundayag sa video

Kon ang Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations (53912)
anaa, hunahunaa ang pagpasundayag sa “Restoration of the Priesthood”, usa ka
walo ka minuto nga bahin, sa paghatag og masaysayong kaagi alang sa
ikaduhang seksyon sa leksyon.
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Leksyon

9
“Ang Bugtong Tinuod ug Buhi
nga Simbahan”

Katuyoan Pagtudlo sa mga sakop sa klase mahitungod sa pagpahiuli sa Simbahan ni Jesukristo
pinaagi kang Propeta Joseph Smith, aron sa pagtabang kanila nga motamud sa mga
panalangin sa pagkasakop sa Simbahan, ug sa pag-awhag kanila sa pagpakita ngadto
sa Ginoo sa ilang pasalamat alang sa pagkasakop sa Iyang Simbahan.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 20:1–36, 68–69, 75–79; 21; 27; 115:1–4.
b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 17–19.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal sa panahon sa leksyon.

3. Kon ikaw mogamit sa ikaduhang pang-atensyon nga kalihokan, pagdala og
usa ka piraso nga papel ug usa ka pen o lapis alang sa matag sakop sa klase.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang usa sa mosunod nga mga kalihokan nga labing angay
alang sa klase.

1. Kon ang inyong klase gamay ra, hangyoa ang matag sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mubo nga paagi ngano nga siya mapasalamaton nga
nahimong usa ka sakop sa Simbahan. Kon ang klase dako, ikaw mahimong
motudlo og pipila lamang ka mga sakop sa klase sa paghimo niini.

2. Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara. Hatagi ang matag
sakop sa klase og usa ka piraso nga papel og usa ka pen o lapis. Hangyoa sila
sa pagsulat sa mga tubag kutob sa ilang matubag niining mga pangutana:

Sa unsa nga petsa ang Simbahan na-organisar niini nga
dispensasyon?

Sa unsa nga paagi si Joseph Smith nasayud kanus-a ang
Simbahan pagatukuron?

Diin natukod ang Simbahan?

Pila ang mga sakop sa Simbahan sa dihang kini unang
natukod?

Pang-atensyon nga
Kalihokan



Ipasabut nga kini nga leksyon naghisgot sa ulahing adlaw nga organisasyon sa
Simbahan ni Jesukristo. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpaminaw alang
sa mga tubag sa mga pangutana samtang mag-uswag ang leksyon ug sa
pagsulat o sa pagkoriher sa ilang mga tubag kon gikinahanglan.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang mga tudling sa kasulatan, mga pangutana,
ug ubang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa mga panginahanglan sa
mga sakop sa klase. Hisguti kon sa unsa nga paagi nga ang pinili nga mga
kasulatan magamit sa inadlaw nga kinabuhi. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa
kasulatan.

1. Ang Simbahan gitukod sa ulahing mga adlaw.

Ipasabut nga ang tuig 1830 mao ang mahinungdanong panahon sa kasaysayan
sa kalibutan. Ang panahon miabut nga ang karaang mga panagna matuman
(Isaias 11:11–12; 29:13–14; Jeremias 31:31–33; Daniel 2:44–45). Human ang
Basahon ni Mormon gimantala ug ang priesthood gipahiuli, ang sunod nga
mahinungdanong lakang diha sa pagpahiuli sa ebanghelyo mao ang pormal nga
organisasyon sa Simbahan. Doktrina ug mga Pakigsaad 20 naglangkob sa mga
panudlo gikan sa Ginoo ngadto ni Joseph Smith mahitungod sa pagtukod sa
Simbahan.

• Unsang petsaha ang Simbahan natukod niini nga dispensasyon? (Tan-awa sa
D&P 20:1; 21:13) Ngano nga kini nga petsa gipili? (Tan-awa ang ulohan sa
D&P 20.)

• Napulo ka mga tuig ang milabay tali sa Unang Panan-awon ug sa organisasyon
sa Simbahan. Niining panahona, unsa nga mga hitabo ang nahitabo aron sa
pag-andam kang Joseph Smith sa paggiya niini? (Ikaw mahimong molista sa
mga tubag diha sa pisara. Kon gikinahanglan, tan-awa ang mosunod nga
kinutlo aron makatabang sa pagtubag niini nga pangutana.)

Samtang nag-alagad diha sa Korum sa Napulog Duha, si Elder Gordon B.
Hinckley miingon:

“Kining adlaw sa organisasyon mao ang, agi og sangputanan, usa ka adlaw sa
sinugdanan, ang gradwasyon ni Joseph gikan sa napulo ka mga tuig sa
talagsaong pagtungha. Kini nagsugod uban sa dili matandi nga panan-awon
diha sa kakahoyan sa tingpamulak sa 1820, sa diha nga ang Amahan ug Anak
mipakita ngadto sa nag-edad og napulog upat ka tuig nga batang lalaki. Kini
nagpadayon uban sa pagtudlo gikan ni Moroni, uban sa mga pagpasidaan ug
mga panudlo nga gihatag sa daghang mga higayon. Dayon dihay paghubad sa
karaan nga talaan, ug sa pagdasig, sa kahibalo, sa pagpadayag nga miabut
gikan niana nga kasinatian. Dihay pagtugyan sa balaan nga awtoridad, sa
karaan nga priesthood nga pagtugyan pag-usab diha sa mga tawo pinaagi
niadtong kinsa may katungod sa paghupot—Juan Bautista sa kabahin sa
Aaronic Priesthood, ug Pedro, Santiago, ug Juan sa kabahin sa Melchizedek.
Dihay mga pagpadayag, ubay-ubay niini, diin ang tingog sa Dios nadungog
pag-usab, ug ang dalan sa komunikasyon nabukas tali sa tawo ug sa Tiglalang.
Ang tanan niini mao ang nag-una ngadto sa masaysayon nga Abril 6”
(“150–Year Drama: A Personal View of Our History,” Ensign, Abr. 1980, 11–12).

Panaghisgutan ug
Paggamit
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• Sa unsa nga paagi nga ang pagtungha sa Basahon ni Mormon nakatabang sa
pag-andam sa pagpahiuli sa ebanghelyo? (Tan-awa sa D&P 20:6–12) Sa unsa
nga paagi nga ang pagpahiuli sa priesthood makatabang sa pag-andam sa
dalan? (Awtoridad sa priesthood gikinahanglan sa paggiya sa Simbahan ug sa
pagpahigayon sa mga ordinansa sa kaluwasan.)

Ipasabut nga sa 6 Abril 1830, si Joseph Smith ug labaw sa 50 ka ubang mga tawo
nagtigum sa panimalay nga gama sa kahoy ni Peter Whitmer Sr. sa Fayette, New
York, alang sa organisasyon sa Simbahan. Ang balaod sa New York nagkinahanglan
og bisan unom lang ka miyembro aron nga ang usa ka simbahan matukod sa
pormal nga paagi. Busa unom ka mga tawo, ang tanan nabunyagan ug nakakita sa
bulawan nga mga palid, nahimong unang opisyal nga mga sakop sa Simbahan.
Kini nga mga tawo mao sila si Joseph Smith, Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Peter
Whitmer Jr., Samuel H. Smith, ug David Whitmer (tan-awa sa History of the Church,
1:76; alang sa dugang masaysayon nga kaagi, tan-awa sa Ang Atong Panulundon [Our
Heritage], mga pahina 14–16).

• Sa unsang ngalan ang Simbahan gitawag sa diha nga kini natukod? (Tan-awa
sa D&P 20:1.) Ipasabut nga ang Simbahan gitawag usab sa laing mga ngalan sa
iyang unang mga tuig, apan sa Abril 1838 ang Ginoo mipadayag sa ngalan diin
ang Iyang Simbahan mailhan. Unsa nga ngalan ang gihatag sa Ginoo sa Iyang
Simbahan?(Tan-awa sa D&P 115:4.) Ngano nga mahinungdanon nga ang
Simbahan sa Ginoo pagatawagon sa Iyang ngalan? (Tan-awa sa 3 Nephi 27:8.)

Kamo mahimong mopasabut nga ang ngalan nga Mormon usa ka angga nga
gihatag ngadto sa Simbahan tungod sa Basahon ni Mormon. Kita gusto nga
tawagon ang atong Simbahan pinaagi sa iyang hingpit nga ngalan aron sa
paghatag og gibug-aton sa atong pagtuo diha sa Manluluwas, nga si Jesukristo.

Kon ikaw mogamit sa ikaduhang pang-atensyon nga kalihokan [activity], sa
makadiyot tun-i pag-usab ang mga tubag sa mga pangutana (ang tanang mga
tubag sa nag-unang panaghisgutan).

Balay nga kahoy ni Peter Whitmer Sr. Kini nga hulad [replica] gitukod sa dapit diin ang Simbahan
natukod didto sa Fayette, New York, sa 6 sa Abril 1830.

Leksyon 9
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2. Ang Ginoo misugo sa mga sakop sa Simbahan sa pagsunod sa propeta.

Sa panagtigum diin ang Simbahan natukod, si Joseph Smith ug Oliver Cowdery
gi-sustain isip tigdumalang mga opisyal sa Simbahan (History of the Church,
1:77). Ang Ginoo mihatag usab sa usa ka pagpadayag sa pagtudlo sa mga sakop
sa Simbahan sa pagsunod ni Joseph Smith isip propeta. Kini nga pagpadayag
gitala diha sa D&P 21.

• Basaha ang D&P 1:38 ug 21:4–5 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gitudlo
niini nga mga bersikulo og unsaon nato sa pagtagad ang mga pulong sa
propeta? (Itudlo nga bisan ang mga pamahayag sa D&P 21 gipamulong
mahitungod kang Joseph Smith, kini usab magamit ngadto sa mga propeta
kinsa misunod Kaniya.) Asa nato makita ang mga pulong sa buhi nga
propeta? (Mga tubag mahimong maglakip sa opisyal nga mga sulat, kinatibuk-
ang komperensya, ug sa mga magasin sa Simbahan.) Unsa nga tambag o mga
pagtulun-an sa mga propeta sa ulahing adlaw nga labing makahuluganon
nganha kaninyo?

• Sa D&P 21:5, ang Ginoo miingon kita kinahanglan gayud nga maminaw sa
mga pulong sa propeta “sa tanang pagpailub ug hugot nga pagtuo.” Ngano nga
usahay nagkinahanglan og pailub o hugot nga pagtuo ang pagsunod sa tambag
sa propeta? Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og mga kasinatian
nga ang pagsunod sa tambag sa propeta nagkinahanglan og pailub o hugot nga
pagtuo.

• Basaha ang D&P 21:6 uban sa mga sakop sa klase. Unsa nga mga panalangin
ang gisaad sa Ginoo ngadto niadtong kinsa mosunod sa propeta? (Ikaw
mahimong molista niini nga mga panalangin diha sa pisara.) Sa unsa nga
paagi nga kini nga mga saad matuman diha sa mga kinabuhi sa mga sakop sa
Simbahan karon? Sa unsa nga mga paagi kamo napanalanginan tungod kay
kamo misunod sa propeta?

• Sa D&P 21:9, ang Ginoo misaad og usa ka “gamhanan nga panalangin”
ngadto niadtong kinsa naghago diha sa pag-alagad Kaniya. Mahimo nimong
ipasabut nga usa sa panalangin samtang kamo nag-alagad sa Ginoo mao nga
ang atong mga pagpamatuod sa mga pulong sa mga propeta nalig-on.)

3. Ang Ginoo nag-awhag sa mga sakop sa Simbahan sa pagtigum kanunay
aron sa pag-ambit sa sakramento.

• Ipasabut nga sa tigum diin ang Simbahan natukod, ang mga sakop miambit sa
sakramento (History of the Church 1:78). Ngano sa inyong hunahuna nga
mahinungdanon nga gipahigayon ang ordinansa sa sakramento sa unang
tigum sa gipahiuli nga Simbahan?

• Sa D&P 20, ang Ginoo mipadayag og kasayuran mahitungod sa unsa nga paagi
ang sakramento ipahigayon (mga bersikulo 75–79). Basaha ang D&P 20:75
uban sa mga sakop sa klase. Ngano nga mahinungdanon ang pag-ambit sa
sakramento kanunay?

• Hangyoa ang usa ka sakop sa klase nga basahon ang mga pag-ampo sa
sakramento (D&P 20:77, 79). Unsa nga mga saad ang atong himoon kon kita
moambit sa sakramento? (Tan-awa usab sa Lucas 22:19–20; 3 Nephi 18:7,
10–11.) Ikaw mahimong motudlo nga ang mga pag-ampo naghatag og gibug-
aton sa paghinumdom ni Jesus. Unsa ang gipasabut sa paghinumdom Kaniya
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kanunay? Sa unsa nga paagi nga ang sakramento makatabang kanato nga
mahinumdom Kaniya?

• Unsa nga saad ang gihimo diha sa mga pag-ampo sa sakramento ngadto
niadtong kinsa moambit sa takus nga paagi? (Tan-awa sa D&P 20:77, 79.) Kon
angay, dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti kon sa unsa nga paagi nga
ang pag-ambit sa sakramento nakapanalangin sa ilang mga kinabuhi.

• Sa D&P 27, ang Ginoo mihatag og dugang nga panudlo ngadto ni Joseph
Smith mahitungod sa sakramento. Unsa ang gibuhat ni Joseph sa diha nga
siya nakadawat niini nga pagpadayag? (Tan-awa sa ulohan sa D&P 27.) Unsa
ang nakat-unan ni Joseph mahitungod sa sakramento niini nga pagpadayag?
(Tan-awa sa D&P 27:2.) Sa unsa nga paagi kita makaambit sa sakramento
“uban sa bug-os nga tinguha ngadto sa himaya ni [Kristo]”?

4. Basaha ang D&P 20:68–69 uban sa mga sakop sa Simbahan.

• Basaha ang D&P 20:68–69 uban sa mga sakop sa klase. Niini nga mga bersikulo
ang Ginoo mipasabut “sa katungdanan sa mga sakop human sila madawat
pinaagi sa bunyag.” Unsa ang gipadayag sa bersikulo 69 mahitungod sa
gilauman sa Ginoo gikan kanato isip mga sakop sa Simbahan? Sa unsa nga
paagi kita makapakita sa Ginoo sa atong pagpasalamat tungod sa pagkasakop
sa Iyang Simbahan?

Panapos Hatagi og gibug-aton nga ang pagkatukod sa Simbahan ni Jesukristo sa 1830
mao ang usa sa dako nga mga milagro sa ulahing mga adlaw. Bisan og kadtong
gamay nga tigum sa Fayette, New York, wala mahibaloi sa kadaghanan nga mga
tawo, ang mga hitabo nianang adlawa nakapausab sa kalibutan. Dapita ang mga
sakop sa klase sa paghunahuna sa milagro sa pagtubo sa Simbahan sa tibuok
kalibutan gikan sa maong ubos nga mga sinugdanan. Ikaw mahimong mosaysay
sa mosunod nga kasinatian:

Si Presidente Willford Woodruff mihisgot sa usa ka tigum diin si Propeta Joseph
Smith nanagna bahin sa pagtubo sa Simbahan. Ang tigum diha suilod sa “usa ka
gamay nga balay, tingali 14 ka mga tiil kwadrado. Apan kini nakasulod sa tibuok
nga Priesthood sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga niadtong tungura didto sa Kirtland, ug kinsa nagpundok aron sa
pagkuyog sa Kampo sa Zion.” Human ang pipila ka mga lalaki nakahatag sa
ilang mga pagpamatuod sa buhat, ang Propeta miingon:

“Mga kaigsoonan ako nahatagan pag-ayo og kaayohan ug natudloan sa inyong
mga pagpamatuod karong gabhiona, apan ako buot mosulti nganha kaninyo sa
atubangan sa Ginoo, nga kamo wala makahibalo mahitungod sa mga kapalaran
niini nga Simbahan ug gingharian kay sa usa ka batang masuso diha sa sabakan
sa iyang inahan. Kamo wala makasabut niini . . . Kini mao lamang ang gamay
nga pundok sa Priesthood nga inyong nakita karong gabhiona, apan kini nga
Simbahan mopuno sa Amihanan ug Habagatang Amerika—kini mopuno sa
kalibutan” (sa Conference Report, Abr. 1898, 57).

Kon giaghat sa Espiritu, ipamatuod ang mga kamatuoran nga gihisgutan
panahon sa leksyon.
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Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o sa daghan nga mosunod nga ideya aron sa

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Pagtubo sa Simbahan

Ibalhin ang pagtagad sa mga sakop sa klase ngadto sa hulagway sa Balay nga
Kahoy ni Peter Whitmer Sr. sa pahina 50. Ipasabut nga ang balay nga anaa
hulagway usa ka panig-ingnan sa balay diin Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw pormal nga natukod. Itandi ang mga sinugdanan
sa Simbahan uban sa iyang pagtubo sa tibuok kalibutan karon.

2. Ang atong relasyon uban sa Dios

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa D&P 20:8–31 aron sa pag-ila sa
mga kamatuoran mahitungod sa Dios ug sa Iyang relasyon uban sa Iyang anak
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye dinhi sa yuta. Awhaga ang mga sakop sa
klase sa paghunahuna sa unsa nga paagi nga lahi ra ang kinabuhi kon sila wala
pa makahibalo niini nga mga kamatuoran. Pipila sa mga kamatuoran nga imong
buot hisgutan gilista sa ubos:

a. D&P 20:11 (Ang Dios nagdasig gihapon sa mga tawo ug motawag kanila sa
paghimo sa Iyang buhat.)

b. D&P 20:12. (Siya sama kagahapon, karon, ug sa kahangturan.)

c. D&P 20:17. (Siya walay kinutuban, walay katapusan, ug dili mausab.)

d. D&P 20:17. (Siya mimugna sa langit ug yuta ug sa tanang mga butang nga
anaa niini.)

e. D&P 20:18. (Kita gilalang sa hitsura sa Dios.)

f. D&P 20:21–25. (Ang Dios mihatag sa Iyang Bugtong Anak sa pagtubos sa
atong mga sala.)

g. D&P 20:29–31. (Kon kita motuo, maghinulsol, mohigugma, ug moalagad
sa Dios, ug molahutay hangtud sa katapusan, kita mahatagan og kaangayan
ug mabalaan pinaagi sa grasya ni Jesukristo ug maluwas diha sa gingharian
sa Dios.)

3. “Ako moinom sa bunga sa ubas uban kanimo” (D&P 27:5)

• Basaha ang D&P 27:5. Unsa nga saad mahitungod sa sakramento ang gihimo
sa Ginoo niini nga bersikulo? (Siya sa umaabot nga panahon moambit sa
sakramento uban sa Iyang mga sumusunod dinhi sa yuta.) Kinsa ang gisulti
sa Ginoo nga mouban Kaniya niini nga higayon? (Tan-awa sa D&P 27:5–14.
Itudlo nga sa bersikulo 14, Siya miingon nga “ang tanan kinsa ang akong
Amahan mihatag kanako gawas sa kalibutan,” mao ang motambong.)

4. Pagpasundayag sa video nga “Pag-organisar sa Simbahan”

Kon ang Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan nga pasundayag sa
Video (53912) anaa, hunahunaa ang pagpakita sa “Pag-organisar sa Simbahan”
usa ka walo ka minuto nga bahin.

64



65

Leksyon

10
“Kini Mao Ang Akong Tingog
ngadto sa Tanan”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makat-on og i-aplay ang mga instraksyon
sa Ginoo diha sa ilang kaugalingong mga kinabuhi nga gipadayag ngadto sa
ubang mga tawo diha sa mga kasulatan.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 25 ug sa ubang
mga kasulatan niini nga leksyon.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Kon ang hulagway ni Emma Smith, anaa, pag-andam sa paggamit niini
panahon sa leksyon (62509; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 405).

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, isaysay ang mosunod nga kasinatian o paggamit og usa ka kalihokan
sa imong kaugalingon sa pagsugod sa leksyon:

Si Elder Jay E. Jensen sa Seventy mihulagway og usa ka panahon sa diha nga siya
nag-alagad isip usa ka presidente sa misyon ug nakakaplag sa iyang kaugalingon
nga napakyas og nawad-an sa kadasig, sa pagkahuman sa usa ka komperensya sa
daghang mga problema nga iyang giatubang. Samtang siya nagpaingon sa balay,
siya mipakli sa iyang mga kasulatan, nangita alang sa kahupayan ug direksyon,
sa diha nga siya mihunong sa ikatulo nga seksyon sa Doktrina ug mga
Pakigsaad. Siya miingon:

“Sa diha nga ako mibasa sa usa ka bersikulo, sa kasagaran akong isukip ang
akong ngalan diha niini. Akong gibuhat sa bersikulo 5 ug nakita ang tabang nga
akong gikinahanglan sa pagkuha sa akong mga pagbati nga walay kadasig: “Tan-
awa, ikaw [ Jay Jensen] gitugyanan niini nga mga butang, apan unsa ka higpit
ang imong mga sugo; ug hinumdumi usab ang mga saad nga gihimo nganha
kanimo [ Jay Jensen]” (D&P 3:5).”

“Ang mga pulong “hinumdumi usab ang mga saad” miigo kanako uban sa
talagsaon nga gahum . . . Sulod niadtong upat ka mga adlaw ako walay laing
gihunahuna kon dili ang mga problema. Ako wala mihunong sa paghunahuna
sa usa ka bugtong nga saad” (sa Conference Report, Okt. 1992; o Ensign, Nob.
1992, 80).

Si Elder Jensen dayon mirebyu diha sa iyang hunahuna sa mga saad nga gihatag
kaniya sa iyang patriyarkal nga panalangin, sa panalangin sa diha nga siya gi-set
apart isip usa ka presidente sa misyon, ug diha sa mga kasulatan. Pinaagi sa
pagbuhat sa ingon, iyang nakaplagan ang kalig-on ug kahupayan nga iyang
gikinahanglan.

Pang-atensyon nga
Kalihokan



• Sa unsa nga paagi nga kining ideya nga ipuli ang atong kaugalingon nga mga
ngalan diha sa mga kasulatan makatabang kanato samtang kita magbasa sa
mga kasulatan?

• Basaha ang 1 Nephi 19:23 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gitudlo ni
Nephi mahitungod sa kamahinungdanon sa paggamit sa mga kasulatan diha
sa atong kaugalingon nga mga kinabuhi?

Ipasabut nga kini nga leksyon naghisgot unsaon nato paggamit ang tambag nga
gihatag sa Ginoo ngadto sa mga Santos diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatagbaw sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpaambit og mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa
kasulatan [scriptural principle].

Itudlo nga daghan sa mga pagpadayag diha Doktrina ug mga Pakigsaad gihatag
ngadto sa tagsatagsa ka mga tawo. Bisan og ang tambag diha sa mga pagpadayag
alang gayud niini nga mga tawo, ug bisan og kining mga sakop sa Simbahan
nagpuyo sa daghang mga tuig na ang milabay, kadaghanan sa tambag atong
magamit karon. Sama sa kanunay nga gibalikbalik pagsulti sa Ginoo, “Kon unsa
akong gisulti ngadto sa usa Akong isulti ngadto sa tanan” (D&P 61:36; tan-awa
usab sa D&P 25:16; 82:5; 93:49).

Sa Hulyo 1830, ang Ginoo mitumong og usa ka pagpadayag ngadto ni Emma
Smith, ang asawa ni Propeta Joseph Smith (D&P 25). Ipakita ang usa ka
hulagway ni Emma Smith. Ipasabut nga kini nga leksyon nagtumong sa tulo ka
mga tema gikan sa pagpadayag sa Ginoo ngadto ni Emma.

1. Ang mga bana ug asawa kinahanglan nga moabag ug mohupay sa usag usa.

Ang pagpadayag sa Ginoo ngadto ni Emma Smith naglakip sa tambag
mahitungod sa iyang mga kapangakohan ngadto sa iyang bana. Kon ikaw
nagtudlo sa mga batan-on, gamita ang materyal dinhi niini nga seksyon aron
sa pagtabang kanila nga makasabut sa kamahinungdanon sa pag-abag sa ilang
umaabot nga kapikas.

• Basaha ang D&P 25:5 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gitambag sa
Ginoo ni Emma Smith niini nga bersikulo? Unsa ang pipila ka mga paagi nga
ang mga bana ug asawa magtinabangay panahon sa kalisud? (Samtang ang
mga sakop sa klase maghisgot niini nga pangutana, dapita sila sa
pagpakigbahin og mga kasinatian o mga napanid-an sa laing mga magtiayon
kinsa mihupay ug miabag sa usag usa.)

Si Propeta Joseph Smith mitudlo sa mga asawa nga sila kinahanglan motagad
sa ilang mga bana “uban sa kalumo ug pagbati. Kon ang usa ka tawo nabug-
atan sa kasamok, kon siya nahasol sa kabalaka ug kalisud, kon siya makasugat
og usa ka pahiyom kay sa pakiglalis o bagulbol—kon siya makasugat og
kalumo, kini makahatag og kalinaw sa iyang kalag ug mohupay sa iyang mga
pagbati” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith
[1976], 228).

Ang Propeta mitudlo sa mga bana, “Katungdanan sa usa ka bana ang
paghigugma, pagpangga, ug pag-amuma sa iyang asawa, ug mounong ngadto
kaniya ug walay lain, ang bana kinahanglan nga mopasidungog kaniya sama

Panaghisgutan ug
Paggamit

66



sa iyang kaugalingon, ug ang bana kinahanglan nga moamping sa iyang mga
pagbati uban sa kalumo” (Elder’s Journal, Aug. 1838, 61).

• Basaha ang D&P 25:14 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gitambag sa
Ginoo ni Emma Smith niini nga bersikulo? Sa unsang paagi nga ang mga
magtiayon makapakita og kahimuot sa usag usa?

Si Joseph ug Emma Smith usa ka dako nga abag sa usag usa sa sa daghang mga
higayon sa kasakit nga ilang giatubang. Sa 1842, Sa diha nga si Joseph nagtago
tungod kay ang iyang kinabuhi namiligro, si Emma nakahimo sa pagduaw kaniya.
Si Joseph sa wala madugay mihisgot mahitungod niini nga pagbisita:

“Uban sa unsay dili masulti nga kahimuot, ug unsa nga mga pagbati sa hingpit nga
kalipay nga misulod sa akong dughan, sa dihang akong gigunitan sa kamot, nianang
gabhiona, ang akong minahal nga Emma—siya ang akong asawa, asawa bisan pa sa
akong pagkabatan-on, ug ang pinili sa akong kasing-kasing. Daghan ang milanog
diha sa akong hunahuna sa diha nga ako namalandong sa makadiyot sa daghang
mga talan-awon nga among giagian, ang mga kakapoy ug ang mga kasubo ug mga
pag-antus, ug ang hingpit nga mga kalipay ug mga kahupayan, matag karon ug
unya, nga nagkatag diha sa among mga dalan . . . O unsa nga panag-uyon sa
hunahuna nga mipuno sa akong kaisipan alang sa mubong higayon, sa gihapon
anaa siya dinhi . . . walay kahadlok, lig-on ug walay pagduhaduha—walay kausaban,
mapinanggaon nga Emma!” (History of the Church, 5:107).

Si Joseph ug si Emma nag-abag ug naghupay sa usag usa samtang sila nag-antus
sa mga kamatayon sa daghan nilang mga anak. Sa upat ka mga tuig, adunay
upat nila ka masuso nga mga anak nga namatay. Gikan sa napulog usa nga mga
anak (duha sinagop) tulo lamang ka anak nga mga lalaki ug usa ka anak nga
babaye ang nabuhi ngadto sa pagkahamtong.

Sa usa ka panahon sa diha nga ang Propeta nagpas-an og bug-at nga mga
salagubangunon kalabut sa nagtubo nga Simbahan sa Kirtland, Ohio, si Emma
nanganak og kaluha, usa ka lalaki ug usa ka babaye, ang duha namatay paglabay
sa pipila ka mga oras sa ilang pagkatawo. Hapit sa susamang higayon, sa duol
nga dakbayan sa Orange, Ohio, kaluha natawo ngadto ni John ug Julia
Murdock, bag-ong mga kinabig sa Simbahan. Sulod sa unom ka mga oras sa
pagkatawo sa kaluhang Murdock, si Sister Murdock namatay. Sa diha nga si
Emma ug Joseph nakahibalo niini, sila mihangyo kang Brother Murdock kon
sila makasagop ba sa kaluha. Sa wala madugay ang duha ka batang masuso, si
Joseph ug Julia Murdock, gidala ngadto sa panimalay nga Smith.

Ang inahan ni Joseph Smith, nga si Lucy Mack Smith, mihulagway sa pipila ka
mga kinaiya nga nakapahimo ni Emma sa pag-abag ni Joseph subay sa malisud
nga mga panahon:

“Ako wala sukad makakita og usa ka babaye sa akong kinabuhi, kinsa milahutay
sa tanang matang sa kakapoy ug kalisud, matag bulan, ug matag tuig, uban niana
lig-on nga kaisug, kadasig, ug pailub nga sukad iyang gibuhat; kay ako nasayud
unsay iyang gilahutay . . .  Siya milahutay sa kalisud sa pagpanggukod, ug mibarug
sa kasuko sa mga tawo ug sa mga panulay; nga nakabuntog unta sa hapit tanan
nga laing babaye” (History of Joseph Smith, ed Preston Nibley [1958], 190–91).

• Unsa ang makat-unan sa mga bana ug mga asawa gikan sa panig-ingnan ni
Joseph ug Emma Smith sa pagtabang kanila nga mahimong labaw nga
mahigugmaon ug maabagon?
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2. Kita kinahanglan nga magmaaghup [meek] ug maglikay sa garbo.

Ang Ginoo misugo kang Emma Smith sa “pagpadayon diha sa Espiritu sa
kaaghup, ug magbantay sa garbo” (D&P 25:14). Siya mihatag sa susamang mga
panudlo ngadto sa ubang mga sakop sa Simbahan. Basaha ang mosunod nga
mga bersikulo uban sa mga sakop sa klase:

a. D&P 23:1 (ngadto ni Oliver Cowdery): “Pagbantay sa garbo, tingali unya og
ikaw masulod ngadto sa pagtintal.”

b. D&P 38:39 (ngadto sa mga Santos sa usa ka komperensya sa Simbahan):
“Paglikay sa garbo, tingali kamo mahisama sa mga Nephite sa karaan.”

c. D&P 90:17 (ngadto sa Unang Kapangulohan sa Simbahan): “Pagmatngon
diha sa inyong tanan nga mapahitas-on nga panghunahuna ug garbo, kay
kini magdala og lit-ag diha sa inyong mga kalag.”

d. D&P 98:19–20 (ngadto sa mga Santos sa Kirtland): “Ako, ang Ginoo, wala
mahimuot sa kadaghanan kinsa atua sa simbahan sa Kirtland; kay sila wala
mosalikway sa ilang mga sala, ug sa ilang mga dautan nga paagi, ang garbo sa
ilang mga kasingkasing, ug sa ilang pagkamasinahon.”

• Unsa ang garbo? Ngano kaha nga ang pasidaan sa Ginoo mahitungod sa
garbo tinud-anay kaayo ug kanunay?

Si Presidente Ezra Taft Benson mitudlo:

“Kadaghanan kanato nagtuo nga ang garbo usa ka makinaugalingon, mapahitas-
on, mapagarbuhon, mapalabilabihon, o mabiaybiayon. Kining tanan mga
elemento sa sala, apan ang kasingkasing, o ang sentro, wala gihapon diha.

“Ang mahinungdanon nga bahin sa garbo mao ang pagdumot—pagdumot
ngadto sa Dios ug pagdumot ngadto sa atong isigkatawo. Ang pagdumot
nagpasabut nga kasilag, pagkamabatukon, o sa usa ka kahimtang sa pagbatok”
(sa Conference Report, Abr. 1989, 3; o Ensign, May 1984, 4).

• Sa unsa nga paagi nga ang garbo makaapekto sa atong relasyon sa Dios?

Si Presidente Benson mipasabut:

“Ang garbo usa gayud ka indigay [competitive in nature]. Kita mopahiluna sa
atong kabutbut-on batok sa Dios . . . sa espiritu sa akong kabutbut-on ug dili
ang imo ang matuman . . . ”

“Ang atong kabutbut-on sa pakig-indigay sa kabutbut-on sa Dios motugot sa
mga tinguha, mga kahinam, ug mga pasyon nga dili makontrol (tan-awa sa
Alma 38:12; 3 Nephi 12:30) . . . 

“Ang atong pagdumot ngadto sa Dios adunay daghang mga ngalan, sama sa
rebelyon, pagkatig-a sa kasingkasing, pagtikig sa liog, dili mahinulsulon,
nagmahambugon, dali masilo, ug nangita nga ang Dios mouyon uban kanila.
Sila dili matinguhaon sa pag-usab sa ilang mga opinyon sa pag-uyon sa
opinyon sa Dios” (sa Conference Report, Abr. 1989, 4; o Ensign, Mayo 1989, 4).

• Sa unsa nga paagi nga ang garbo makaapekto sa atong relasyon sa uban?

Si Presidente Benson nakamatikod:

“Laing mahinungdanon nga bahin niining tataw kaayo nga sala sa garbo mao
ang pagdumot ngadto sa atong isig katawo. Kita gitintal sa matag adlaw sa
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pagbayaw sa atong mga kaugalingon ibabaw sa uban ug mopaubos kanila
(tan-awa sa Helaman 6:17; D&P 58:41) . . . 

“Ang garbo . . . makita sa daghang mga paagi, sama sa pagpangita og sayop,
tabitabi, paglibak, pagbagulbol, pagpakabuhi nga sobra sa atong kinitaan,
kaibug, kasina, pagpugong sa pagpasalamat ug pagdayeg nga makapabayaw
unta sa uban, ug ang pagkadili mapasayloon ug masinahon . . . 

“Ang pagkahakog usa sa daghang mga bahin sa garbo.” Sa unsa nga paagi ang
tanan makaapekto kanako” mao ang sentro sa tanan nga mga butang—
pagpataas sa kaugalingon, kalooy sa kaugalingon, kalibutanong katumanan sa
kaugalingon, katagbawan sa kaugalingon ug kaugalingong tinguha . . . 

“Laing bahin sa garbo mao ang panagbingkil. Mga panaglalis, mga away, dili
matarung nga kamandoan, kalainan sa sosyal nga mga hiyas, mga diborsyo,
pag-abusar sa kapikas, kagubot ug mga kasamok ang tanan anaa sa kategorya
sa garbo” (sa Conference Report, Apr. 1989, 4–5; o Ensign, May 1989, 4–6).

• Sa unsa nga paagi kita makabuntog sa garbo ug makaamuma og espiritu sa
kaaghup?

Si Presidente Benson mitambag: “Ang tambal sa garbo mao ang
pagkamapainubsanon—kaaghup, manunuton (tan-awa sa Alma 7:23). Kini
usa ka mapainubsanon nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu . . .
kita makapili sa pag-ubos sa atong mga kaugalingon pinaagi sa paghigugma sa
Dios, pagtugyan sa atong kabutbut-on ngadto sa Iyang kabutbut-on, ug sa
pag-una Kaniya diha sa atong mga kinabuhi” (sa Conference Report, Abr.
1989, 6; o Ensign, May 1989, 6–7).

• Basaha ang mosunod nga mga pahina uban sa mga sakop sa klase: D&P 1:28,
19:23, 112:10 ug 124:97. Sumala niini nga mga tudling, unsa ang pipila ka
mga panalangin nga moabut kanato kon kita mopili nga magmaaghup ug
magmapainubsanon?

• Unsa nga mga panalangin ang miabut sa inyong kinabuhi sa diha nga kamo
mipili sa pagpaubos kay sa mapagarbuhon?

3. Kita kinahanglan nga magmaya ug magmalipayon.

Ang Ginoo mipahimangno ni Emma Smith, “Ipataas ang imong kasingkasing ug
paglipay” (D&P 25:13). Bisan sama sa unang mga Santos niini nga dispensasyon
nag-atubang og dako nga katalagman, ang Ginoo mibalikbalik sa paghatag og
susama nga mga pahimangno ngadto kanila. Basaha ang mosunod nga mga
bersikulo uban sa mga sakop sa klase:

a. D&P 29:5 (ngadto kang Propeta Joseph Smith ug sa uban): “Ipataas ang
inyong kasingkasing ug pagmaya, kay ako anaa sa inyong taliwala, ug Ako
ang inyong manlalaban uban sa Amahan.”

b. D&P 61:36 (ngadto kang Propeta Joseph Smith ug sa uban). “Pagmalipayon,
mga bata, kay ako anaa sa inyong taliwala, ug ako wala mobiya kaninyo.”

c. D&P 68:6 (ngadto ni Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, ug
William E. McLellin): “Busa paglipay, ug ayaw kahadlok, kay ako ang Ginoo
anaa uban kaninyo, ug mobarug diha kaninyo.”

e. D&P 136:29 (ngadto sa Kampo sa Israel sa Whitmer Quarters): “Kon ikaw
magmasulub-on, tawga ang Ginoo nga inyong Dios uban sa pangamuyo, nga
ang inyong mga kalag unta magmalipayon.”
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• Dinhi niini nga mga tudling, unsa nga mga katarungan ang gihatag sa Ginoo
ngano nga magmaya [good cheer]? Unsa ang atong mabuhat aron molambo
ug mapadayon ang pagmaya? Sa unsa nga paagi kita makatabang sa uban nga
magmaya?

• Unsa ang pipila ka mga sangputanan sa pagpuyo sa dili maayo o sa mga
negatibo nga aspeto sa kinabuhi, bisan pa og kini grabe ug nagdagsang?

Si Elder Marvin J. Ashton sa Korum sa Napulog Duha mitambag:

“Walay usa kanato nga makalingkawas sa katalagman ug pag-antus. Matag usa
kanato tingali moatubang niini sa managlahi nga paagi. Bisan pa niana, kon kita
makahinumdom sa saad sa Ginoo, “kay Ako ang Ginoo anaa uban kaninyo,”
kita makahimo sa pag-atubang sa atong mga problema uban sa kaligdong
[dignity] ug kaisug. Kita makakaplag sa kalig-on sa pagmaya kaysa mahimong
mabatukon [resentful], mapanawagon [critical], o kapildihan. Kita makahimo sa
pagtubag sa dili maayo nga mga hitabo sa kinabuhi uban sa tataw nga panan-
awon, kalig-on, ug gahum.

“Unsa ka dako ang kalipay nga makita ang usa ka tawo nga nagmaya, kinsa, kon
ang uban tungod sa usa ka dili maayo nga hitabo o kalamboan, nagpuyo sa
kahilom nga kasuko o dayag nga kahimangod [vocal disgust], sugaton ang
sitwasyon uban sa malipayon nga paglahutay ug maanindot nga espiritu” (sa
Conference Report, Apr. 1986, 84–85; o Ensign, May 1986, 66).

Hatagi og gibug-aton nga ang daghang mga pahimangno sa Manluluwas sa
pagmaya nagpahinumdon kanato aron kita makakaplag og kalinaw ug hingpit
nga kalipay bisan pa sa atong mga kahimtang.

Panapos Ipanghimatuod pag-usab nga ang tambag sa Ginoo ngadto sa tagsatagsa ka mga
Santos sa daghang mga tuig nga milabay nakapanalangin pag-ayo sa atong mga
kinabuhi karon. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa mga kasulatan uban
sa tuyo sa paggamit sa mga mensahe ngadto sa ilang tagsatagsa ka mga kahimtang.

Dugang nga mga
Ideya sa Pagtudlo Paggamit sa mga kasulatan diha sa atong mga kinabuhi

Sa dili pa ang sunod nga klase, pagkuha og mga hulagway sa pipila ka mga sakop
sa klase. Pangandam usab sa pagpakita sa usa ka hulagway ni Emma Smith
(62509; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 405).

Ipakita ang hulagway ni Emma Smith ug ipasabut nga ang D&P 25 naglakipsa
mga panudlo sa Ginoo ngadto kaniya. Ibutang ang mga hulagway sa mga
sakop sa klase sunod sa hulagway ni Emma. Ipabasa sa mga sakop sa klase ang
D&P 25:16. Ipasabut nga ang tambag niini nga pagpadayag magamit usab
ngari kanato. Ipabasa sa mga sakop sa klase ang D&P 61:36, 82:5 ug 93:49.
Tabangi sila nga makakita nga kita “makapahisama sa tanan nga mga
kasulatan ngari kanato” (1 Nephi 19:23).

• Sa unsa nga paagi nga ang tambag sa kasulatan ngadto sa usa ka piho nga
tawo nakahatag og kaayohan sa inyong kinabuhi? Sa unsa nga paagi kamo
migamit sa tambag nganha sa inyong kaugalingon nga mga kahimtang?
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11
“Ang Umahan Puti Andam
na nga Anihon”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase sa pagtinguha sa paglig-on sa gingharian sa
Dios pinaagi sa makugihon nga pag-alagad, ilabi na sa pagpakigbahin sa
ebanghelyo pinaagi sa misyonaryo nga buhat.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug sa ubang
mga materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 31, 33, 75, ug sa
ubang nga kasulatan niini nga leksyon.

b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 13–14.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa sa imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Isulat diha sa pisara ang Samuel Smith ——> Phinehas Young ug John P. Greene —
—> __________________ .  Ipasabut nga sa diha nga ang ebanghelyo gipahiuli, ang
Simbahan nagsugod sa talagsaon nga misyonaryo nga paningkamot sa
pagsangyaw niining malipayong balita sa tibuok kalibutan. Daghang bag-ong
mga kinabig ang misanong sa kadasig ngadto sa misyonaryo nga mga tawag.
Usa niining mga kinabig mao ang igsoong lalaki ni Joseph Smith nga si Samuel.

Sa Abril 1830, si Samuel Smith nagsugod sa panaw ngadto sa silangang mga
lungsod sa New York, aron sa isangyaw ang ebanghelyo ug sa pagpaila sa
Basahon ni Mormon ngadto sa mga tawo. Siya adunay gamay nga kalampusan,
bisan pa man og siya nakabaligya og usa ka kopya sa basahon ngadto sa usa ka
tawo nga ginganlan og Phinehas Young. Sa Hunyo 1830, si Samuel gi-set apart
sa Propeta Joseph sa pagpanaw ngadto sa usa ka misyon sa silangan. Siya
milakaw og 25 ka milya sa unang adlaw ug mihunong sa daghang mga balay,
apan ang mga tawo mitagad kaniya sa dili mabination nga paagi ug dili
maminaw. Pagkasunod adlaw siya mibilin og usa ka kopya sa Basahon ni
Mormon uban ni Joseph P. Greene, usa ka ministro sa Methodist. Ang asawa ni
John Greene, nga si Rhoda, mao ang igsoong babaye ni Phinehas Young.

Gisalikway gikan sa hapit tanan nga iyang nahimamat, si Samuel mibati nga ang
iyang misyon dili kaayo malampuson. Bisan pa niana, ang mga basahon nga
iyang gibilin ni Phinehas Young ug John Greene, migiya kanila sa ilang
pagkakabig ug sa daghan pa. Sama pananglit, si Phinehas Young ug si Rhoda
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Greene adunay igsoong lalaki nga ginganlan og Brigham, kinsa nakabig og sa
wala madugay nahimong ikaduha nga Presidente sa Simbahan. Ang higala ni
Brigham Young nga si Heber C. Kimball mipasakop usab sa Simbahan. Siya sa
wala madugay nag-alagad diha sa Unang Kapangulohan. Si Brigham Young ug
Heber C. Kimball nahimong instrumento sa pagkakabig sa liboan ka mga tawo
diha sa Tinipong Bansa ug Inglatera.

Ipasabut nga kon ikaw mosulat diha sa blangko diha sa pisara sa mga ngalan sa
tanang mga tawo kinsa naimpluwensya sa misyonaryo nga buhat ni Samuel
Smith, ikaw makasulat og minilyon ka mga ngalan. Kadtong naimpluwensya
niya naglakip sa mga bantugang mga pangulo sa Simbahan. Kadaghanan
nianang imong gitudloan, kon dili ang tanan, natandog sa bisan unsang paagi
niini nga pag-alagad. Ikaw mahimong mosulat sa imong ngalan ug sa mga
ngalan sa pipila ka mga sakop sa klase diha sa pisara.

Kini nga leksyon naghisgot sa pipila ka mahinungdanon nga mga pagpadayag
nga gihatag sa Ginoo mahitungod sa pag-alagad sa Iyang gingharian, ilabi na sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo. Ipasabut nga sama sa misyonaryo nga mga
paningkamot ni Samuel Smith nga nakapanalangin og daghang mga kaliwatan
sa mga sakop sa Simbahan, kon kita makigbahin sa ebanghelyo adunay
potensyal sa pagpanalangin sa daghang mga tawo karon ug mga gatusan o bisan
liboan sa umaabot.

Kini nga leksyon naglakip og daghang materyal kay sa mahimong itudlo sa usa
ka panahon sa klase. Sa mainampuon nga paagi pilia ang materyal nga labing
makatubag sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase.

Sa Pebrero 1829, ang mga ginikanan ni Joseph Smith mibisita kang Joseph ug
Emma sa Harmony, Pennsylvania. Niining panahona, ang Propeta nangutana sa
Ginoo ug nakadawat sa pagpadayag nga gitala sa D&P 4 alang sa iyang amahan,
Joseph Smith Sr.

Agi ug dugang niini nga pagpadayag alang sa iyang amahan, ang Propeta
nakadawat og mga pagpadayag alang sa ubang daghang mga tawo kinsa
mihangyo kaniya sa pagpangutana sa Ginoo ug magkat-on sa Iyang kabubut-on
alang kanila. Pipila niini nga mga pagpadayag gitala sa D&P 11, 12, 14, 15, ug
16. Bisan og kini nga mga pagpadayag gihatag alang sa tagsa-tagsa, ang mga
baruganan adunay kalabutan sa tanan kinsa nag-alagad diha sa a gingharian sa
Ginoo (D&P 11:27)

1. “Alagari siya sa tibuok ninyo nga kasingkasing, gahum, hunahuna ug
kusog.”

• Basaha ang D&P 4:1–2 uban sa mga sakop sa klase. Sumala sa bersikulo 2,
unsa ang gikinahanglan sa Ginoo niadtong kinsa moalagad sa Iyang
gingharian? Unsa ang gipasabut sa pag-alagad uban sa atong tibuok
kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog? (Kini nagsugyot og hingpit nga
paghalad ngadto sa pag-alagad sa Ginoo.)

• Nganong mahinungdanon nga kita mohalad sa atong tibuok kalag ngadto sa
pag-alagad sa Dios? Ngano nga kita usahay dili kaayo hingpit nga mapasaligon
ngadto sa pag-alagad sa Ginoo? Sa unsa nga paagi kita makapalambo sa atong
pasalig sa pag-alagad sa Ginoo uban sa hingpit nga debosyon?
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Ipasabut nga ang amahan ni Joseph Smith mihalad sa iyang kinabuhi sa pag-alagad
sa Ginoo, sama sa gisugo kaniya diha sa D&P 4. Ipakigbahin ang mosunod nga
asoy, nga nagpakita sa gidak-on sa iyang pasalig sa pagpakigbahin sa ebanghelyo:

“Si Joseph Smith, Sr, napuno sa pagpamatuod sa kamatuoran, ug sa kanunay
madasigong mipakigbahin niini ngadto sa uban. Siya hapit na moabut sa
sayisyenta anyos sa diha nga siya mihimo sa makakapoy nga panaw—sa pagdala
sa ebanghelyo ngadto sa iyang amahan ug inahan, sa iyang igsoong mga babaye
ug igsoong lalaki. Sa wala madugay human sa iyang pagbalik [sa panimalay] siya
gibilanggo tungod sa usa ka gamay nga utang nga Napulog upat ka mga
dolyares, kay sa molimud sa pagkabalaan sa Basahon ni Mormon ug pasayloon
sa utang! Siya gibalhug ngadto sa selda kauban sa usa ka hinukman nga
mamumuno ug gipasagdan nga walay kaon sulod sa upat ka mga adlaw. Sa wala
madugay siya gibalhin ngadto sa trabahoan nga dapit [workyard] sa bilanggoan
diin siya misangyaw sa ebanghelyo ug nakakabig og duha ka mga tawo kinsa sa
wala madugay iyang gibunyagan. Siya didto sa bilanggoan sulod sa tibuok bulan
sa wala pa ang iyang pamilya makahimo sa pagpagawas kaniya” (E. Cecil Mc.
Gavin, The Family of Joseph Smith [1963], 68, tan-awa usab sa Lucy Mack Smith,
History of Joseph Smith, ed. Preston Nibley [1958], 172–73 179–86).

• Sa unsa nga paagi nga kita makapakita sa sama nga pasalig sa pagpakigbahin
sa ebanghelyo nga gipakita ni Joseph Smith Sr.? Unsa nga mga kasinatian ang
inyong nasinati sa diha nga mipakigbahin sa ebanghelyo uban sa inyong pamilya
o mga silingan? uban sa mga tawo sa tulunghaan o trabaho-an? uban sa mga
tawo nga inyong gikahimamat sa inyong pagbiyahe? sa laing mga kahimtang?

2. Pangandam sa pag-alagad sa Ginoo.

Sa tibuok Doktrina ug mga Pakig-saad, ang Ginoo mitambag kanato kon unsaon
pag-andam ang atong kaugalingon sa pag-alagad kaniya. Ipasabut nga kini nga
pagpangandam kinahanglan usa ka mapadayunon nga paningkamot sa atong
tibuok nga kinabuhi.

• Unsa ang pipila ka mga hiyas [attributes] nga gitinguha sa Ginoo niadtong
kinsa moalagad Kaniya?(Tan-awa ang mosunod nga mga kasulatan. Ilista ang
mga hiyas sa pisara ug sa paggamit sa mga pangutana sa pag-awhag sa
panaghisgutan).

a. D&P 4:3, 11:8. Ngano nga ang tinguha usa ka mahinungdanon nga hiyas sa
pag-alagad sa Ginoo? Sa unsa nga paagi kita makadugang sa atong tinguha
sa pag-alagad Kaniya?

b. D&P 4:5–6, 12:8, 18:19. Unsa nga mga hiyas ang gibalikbalik kanunay niini
nga mga bersikulo? Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og
mga kasinatian nga nagpakita sa kamahinungdanon sa bisan unsa niini nga
mga hiyas sa pag-alagad sa Ginoo.

c. D&P 11:6, 20. Ngano nga ang pagkamasulundon mahinungdanon sa pag-
alagad sa Ginoo?

d. D&P 4:7; 31:12. Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo nakatabang kaninyo
sa pag-alagad sa Ginoo?

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpili og usa niini nga mga hiyas ug sa
mainampuon nga paagi maningkamot sa pagpalambo niini.
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• Basaha ang D&P 11:21 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang atong makat-
onan gikan niini nga bersikulo sa pagpangandam sa pag-alagad sa Ginoo? Sa
unsa nga paagi nga ang inyong mga kasinatian nakapakita sa kaalam niini
nga tambag?

3. “Ang umahan puti.”

Sa tibuok Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo misulti sa pagkadinalian sa
pagsangyaw sa ebanghelyo. Kini tungod kay ang katuyoan sa misyonaryo nga
buhat mao ang “kaluwasan sa mga kalag” (D&P 100:4).

• Basaha ang D&P 4:4, 11:3, ug 33:3 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang
gipasabut sa Ginoo sa pagtandi sa misyonaryo nga buhat ngadto sa usa ka
umahan nga andam na nga anihon? (Mga tubag mahimong maglakip nga
daghang mga tawo giandam aron sa pagdawat sa ebanghelyo.)

• Ang Ginoo mipasidaan sa mga elder nga dili magtinapulan ug miingon nga
sila kinahanglan “manlakaw” kay sa “magpabilin” (D&P 60:13; 75:3). Sa unsa
nga paagi nga kini nga pasidaan alang usab kanato? Ngano nga pipila kanato
maglangaylangay sa pagpakigbahin sa ebanghelyo?

Si Elder Henry B. Erying sa Korum sa Napulog Duha misaysay sa mosunod nga
kasinatian:

“Kini sayon nga isulti, ‘Ang panahon dili pa angay.’ Apan adunay kakuyaw sa
paglangaylangay. Mga tuig na ang milabay ako mitrabaho sa usa ka tawo sa
California. Siya mipatrabahao kanako; siya maayo ngari kanako; ingon og taas
ang iyang pagtan-aw kanako. Tingali ako ra ang Santos sa Ulahing mga Adlaw
nga iyang nailhan pag-ayo. Ako wala makahibalo sa tanang mga katarungan nga
akong nakaplagan sa paghulat og maayong higayon sa pagpakigsulti kaniya
mahitungod sa ebanghelyo. Ako nakahinumdom sa akong gibati nga kasubo sa
diha nga akong nahibaloan, human siya miretiro ug nagpuyo sa layo kaayo, nga
siya ug ang iyang asawa namatay nga nagmaneho sa sakyanan sa lawom nga
kagabhion ngadto sa ilang panimalay sa Carmel, California. Siya nahigugma sa
iyang asawa. Siya nahigugma sa iyang mga ginikanan. Siya nahigugma sa iyang
mga apo, ug siya mohigugma sa ilang mga anak ug buot nga makig-uban kanila
sa kahangturan.

“Karon, ako wala masayud unsaon sa pagdala sa maong pundok sa laing
kalibutan. Apan ako nagtuo nga ako makahimamat kaniya, nga siya motan-aw
sa akong mga mata, ug nga ako makakita diha kanila nga mangutana, ‘Hal, ikaw
nasayud. Nganong wala mo ako sultihi’?” (sa Conference Report, Okt. 1998, 42;
o Ensign, Nob. 1998, 33).

4. “Ablihi ang inyong mga ba-ba ug kini makasulti.”

Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo mihatag og direksyon mahitungod
kon unsa ang atong itudlo ug unsaon nato pagtudlo kon kita mopakigbahin sa
ebanghelyo. Siya usab miawhag kanato sa pagpakigbahin sa ebanghelyo nga walay
kahadlok, nagsaad nga motabang kon kita mobati nga nakulangan.

• Basaha ang mosunod nga mga bersikulo uban sa sakop sa klase: D&P 11:9, 15:6,
18:6, 31:3–4, 33:10–11, 42:12, ug 52:8–9. Unsa ang gipadayag niini nga mga
bersikulo mahitungod kon unsa ang itudlo sa mga sulugoon sa Ginoo? Ngano nga
ang mensahe sa paghinulsol mahinungdanon kaayo? (Tan-awa sa D&P 18:10–14)
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• Basaha ang pipila sa mosunod nga mga bersikulo uban sa mga sakop sa klase:
D&P 18:20–21, 38:41, 42:6, 42:14, 75:4, ug 100:7–8. Unsa ang gipadayag
niini nga mga bersikulo mahitungod kon unsaon sa mga sulugoon sa Ginoo
pagtudlo? Ngano nga mahinungdanon ang paglikay sa panagbingkil sa
pagtudlo sa ebanghelyo? Unsa ang gipasabut sa “[mopabati] sa inyong mga
tingog ingon sa tingog sa tunog sa usa ka trumpeta”? (D&P 42:6; 75:4). Sa
unsa nga paagi kita mahimong maisugon ug maaghup samtang kita
magtudlo sa ebanghelyo? (Tan-awa sa Alma 38:10–12.)

Ang Ginoo mibalik-balik pag-awhag sa mga elder sa pagbuka sa ilang mga ba-
ba sa pagpahayag sa Iyang ebanghelyo, “walay kahadlok kon unsay buhaton
sa tawo,” (D&P 30:11; tan-awa usab D&P 30:5; 33:8–11). Ang Ginoo usab
miingon nga Siya wala mahimuot niadtong kinsa “dili mobuka sa ilang ba-
ba . . . tungod sa kahadlok sa pagpakigbahin sa ebanghelyo”? (Tan-awa sa
D&P 19:38; 33:12–14; 75:9–13.)

• Ipasabut nga pipila kanato magduhaduha sa pagpakigbahin sa ebanghelyo
tungod kay kita kulang sa pagsalig sa atong mga kahanas sa pagpamulong o
pagtudlo. Sa unsa nga paagi nga kita makabuntog sa mao nga kahuyang?
(Tan-awa sa D&P 11:21; 14:8; 31:3) Dapita ang mga sakop sa klase sa
pagsaysay sa mga kasinatian sa diha nga ang Espiritu mihunghong sa ilang
mga pulong sa diha nga sila mipakigbahin sa ebanghelyo.

• Basaha ang asoy sa unang misyon ni Samuel Smith, gi-summarize diha sa
pang-atensyon nga kalihokan. Ngano nga si Samuel Smith mibati nga
napakyas human sa iyang unang misyon? Sa unsa nga mga paagi siya
nagmalampuson? Unsa ang atong makat-unan gikan sa iyang kasinatian nga
makatabang kanato sa atong misyonaryo nga mga paningkamot?

5. Ang Ginoo misaad og daghang mga panalangin ngadto niadtong kinsa
naghago sa pag-alagad Kaniya.

• Unsa ang gisaad sa Ginoo ngadto niadtong kinsa makugihong naghago sa
pag-alagad Kaniya? (Pagpili sa pipila sa mosunod nga mga tudling sa
kasulatan nga basahon uban sa mga sakop sa klase. Hisguti ang mga saad sa
matag tudling. I-summarize ang kasayuran diha sa pisara ug gamita ang mga
sugyot sa panaghisgutan aron pag-awhag sa paggamit.)

a. D&P 4:4; 11:3; 75:5.
b. D&P 18:15–16. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpadayag sa ilang mga

pagbati alang niadtong mga sakop sa Simbahan kinsa mipakigbahin sa
ebanghelyo kanila o sa paghulagway unsay ilang gibati dihang sila
mipakigbahin sa ebanghelyo.

c. D&P 31:5; 84:60–61.
d. D&P 31:7; 109:55–57. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og

mga kasinatian sa diha nga ang Ginoo miabli sa ilang mga kasingkasing o
sa mga kasingkasing sa uban ngadto sa ebanghelyo.

e. D&P 31:11; 84:85; 100:5–6. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin
og mga kasinatian sa panahon nga ang Espiritu migiya sa ilang mga
paningkamot o midasig kanila sa diha nga sila mipakigbahin sa ebanghelyo.

f. D&P 31:13; 75:9–13; 84:88. Dapita ang mga sakop sa pagpakigbahin og
mga kasinatian sa diha nga sila mibati nga ang Ginoo miabag kanila ug
milig-on kanila sa dihang sila mipakigbahin sa ebanghelyo.

Leksyon 11

75



g. D&P 71:9–10. Itudlo nga ang Ginoo mihatag niini nga saad sa usa ka
panahon diin ang Simbahan ubos sa pag-atake gikan sa nasuko nga mga
apostate. Sa unsa nga paagi nga kini nga saad makatabang kanato karon?

h. D&P 84:80. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti kon sa unsa nga paagi
ang Ginoo mipaluyo [sustain] kanila sa hunahuna, pisikal, ug
espirituhanon nga paagi sa sa ilang pagsangyaw sa ebanghelyo.

i. D&P 100:7–8. Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og mga
kasinatian sa dihang sila mibati sa Espiritu Santo nga nagpamatuod
samtang sila nakigbahin sa ebanghelyo.

Panapos Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghatag og hingpit nga debosyon sa pag-
alagad sa Ginoo. Hatagi og gibug-aton nga ang Ginoo mopanalangin kanila
samtang sila mopakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban. Kon gigiyahan sa
Espiritu, ipamatuod ang mga kamatuoran nga gihisgutan panahon sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Pagbalik-balik sa mga pagtulun-an

Papaklia ang mga sakop sa klase ngadto sa upat ka nagkalain-lain nga mga
seksyon: D&P 6, 11, 12, ug 14. Ipabasa sa usa ka tawo ang unang unom ka mga
bersikulo sa bisan hain niini nga mga seksyon, ug hangyoa ang uban sa
pagsunod ngadto na sa uban nga mga seksyon. Ipasabut nga diha sa mga
kasulatan ang Ginoo mibalik-balik sa daghang mga panudlo, sa kasagaran sa
tinagsa nga pulong.

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa pagbalik-balik sa Ginoo niini nga mga
panudlo? Ngano nga ang pagsabut niini nga mga panudlo mahinungdanon
kanato karon?

2. “Paningkamot sa pagdala ug pag-establisar sa Kahimoan sa Zion” (D&P 6:6)

• Daghang mga panahon ang Ginoo mipahimangno sa Iyang mga sulugoon sa
“paningkamot sa pagdala ug pagtukod sa kahimoan sa Zion” (D&P 6:6; 11:6;
12:6; 14:6). Sa unsa nga paagi kita makatabang sa pagtukod sa kahimoan sa
Zion? (Mga tubag mahimong maglakip pinaagi sa pagpuyo sa matarung nga
paagi ug pagtukod sa gingharian sa Dios sa atong mga pamilya, sa atong mga
stake ug mga ward, pinaagi sa misyonaryo nga buhat, ug pinaagi sa buhat sa
templo.) Unsa ang pipila ka mga hinungdan nga makababag kanato sa pag-
establisar sa kahimoan sa Zion?

3. Called to Serve nga pasundayag sa video.

Kon ang videocassette nga Called to Serve anaa (53072), hunahunaa ang pagpakita
sa usa ka bahin niini panahon sa klase (21 ka mga minuto).
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12
“Ang Pagpundok sa Akong 
mga Katawhan”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut sa unsa nga paagi nga ang
ulahing adlaw nga Israel napundok sa unang mga adlaw sa Simbahan, sa unsa
nga paagi kini mapundok karon, ug sa unsa nga paagi sila makaapil niini nga
panagpundok.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug sa ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 29:1–8; 33:3–7; 38:24–41; 52:2–5, 42–43,
57:1–3; 110:11; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:10; ug sa ubang mga
kasulatan niini nga leksyon.

b. Ang Atong Panulundon [Our Heritage], mga pahina 21–27, 45–48.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon:

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase nga mangandam sa pag-summarize sa
mosunod nga mga asoy gikan sa Ang Atong Panulundon:

a. Ang mga sakripisyo ni Newel Knight ug Joseph Knight Sr. sa pagpundok
ngadto sa Kirtland (pahina 18).

b. Ang exodo sa mga Santos gikan sa Fayette, gipangulohan ni Lucy Mack
Smith (pahina 19).

c. Ang mga sakripisyo ni Brigham Young sa pagpundok ngadto sa Kirtland
(pahina 23).

d. Ang panaw sa mga Santos sa Colesville ngadto sa Missouri ug ang ilang
pagpuyo didto (mga pahina 37–39).

4. Kon ikaw mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagdala og daghang
gagmay nga mga tukog nganha sa klase.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa sa imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Pagkatag og daghang gagmay nga mga tukog libut sa lawak. Ipakita kon unsa
ka sayon ang usa ka tukog mabali. Dayon dapita ang mga sakop sa klase sa
pagpundok sa tanang mga tukog, ug tuguti ang usa ka tawo nga mosulay sa
pagbali og tingob sa tanan.

• Unsa ang gitudlo niini nga kalihokan mahitungod sa mga katuyoan sa Ginoo
sa pagpundok sa Iyang nga katawhan?

Pang-atensyon nga
Kalihokan



Ipasabut nga kini nga leksyon nagpunting sa pagpundok sa Israel ug sa atong
bahin [part] niini.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa sakop sa klase. Hisguti kon sa unsa nga paagi nga ang
mga kasulatan magamit sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Awhaga ang mga sakop
sa klase sa pag-paambit og mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan
sa kasulatan.

1. Ang Ginoo mipundok sa Iyang mga katawhan.

Ipasabut nga ang pagpundok sa Israel mao ang usa sa mahinungdanon nga tema
diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Sa kakaraanan sa diha nga ang napulog duha
ka mga tribo sa Israel nahulog ngadto sa hingpit nga pagbiya sa kamatuoran, sila
gibihag sa ilang mga kaaway ug nagkatibulaag diha sa mga nasud sa yuta, sama sa
gipasidaan sa Ginoo. Bisan og ang mga propeta nagsubo sa pagkadautan sa mga
katawhan, sila nagmaya sa dihang ilang nakita ang panahon sa ulahing mga
adlaw nga ang Israel pagapundukon pag-usab (tan-awa sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan; “Israel, ikaduhang ulohan” Ang pagpundok sa Israel”). Kining
mahinungdanon nga paagi nagsugod uban sa pagpahiuli sa ebanghelyo ug sa
pagtawag sa mga misyonaryo sa “pagpahayag sa maayo nga mga balita sa dako
nga kalipay ngadto niini nga kaliwatan” (D&P 31:3).

Si Propeta Joseph Smith miingon,”kadto nga tanan sa mga propeta— nga
sinulat, gikan pa sa mga adlaw sa pagkamatarung ni Abel, hangtud ngadto sa
katapusang tawo nga nagbilin sa bisan unsang pagpamatuod diha sa talaan aron
atong mabasa, bahin sa kaluwasan sa Israel sa katapusang mga adlaw, nagpakita
nga kini naglangkob sa buhat sa pagpundok” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 83).

• Basaha ang ikanapulo nga artikulo sa hugot nga pagtuo ug D&C 45:71 uban
sa mga sakop sa klase. Unsa ang pagpundok sa Israel? (Ipasabut nga ang
pagpundok sa Israel adunay usa ka espirituhanong kahulugan og usa ka
pisikal nga kahulugan, ingon sa gilatid sa ubos.)

a. Espirituhanon nga pagpundok. Ang espirituhanong pagpundok sa Israel
mahitabo kon ang mga tawo makahibalo sa ebanghelyo, moduol ngadto
kang kristo, mabunyagan ngadto sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug maghupot sa ilang mga pakigsaad.Niini
nga paagi sila gipundok gikan sa kalibutan ngadto sa Simbahan, o sa
gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

b. Pisikal nga pagpundok. Ang pisikal nga pagpundok sa Israel mahitabo kon
ang mga sakop sa Simbahan magpundok sa usa ka dapit o diha sa mga
stake sa Zion sa tibuok kalibutan.

• Basaha ang D&P 29:1–2, 7–8 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang atong
makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mahitungod sa mga katuyoan sa
pagpundok? Sa unsa nga paagi ang pagpundok ngadto sa Simbahan sa Ginoo
usa ka panalangin diha sa inyong kinabuhi?

• Ipasabut nga ang awtoridad sa pagdumala sa pagpundok sa Israel gisangkapan
pinaagi sa piho nga mga yawe sa priesthood. Kanus-a ang mga yawe sa
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pagpundok sa Israel gipahiuli dinhi sa yuta? (Tan-awa sa D&P 110:11 ug ang
ulohan sa seksyon.)

• Ipasabut nga niining dispensasyon, ang pagpundok nagsugod uban sa pipila ka
mga tawo sa New York. Kini karon nagkatag sa tibuok yuta, nagdala og gatusan
kaliboan ka mga tawo matag tuig ngadto sa Simbahan sa Ginoo. Unsa nga mga
kapangakohan ang ania kanato sa pagtabang og pagpundok sa mga tawo
ngadto sa Simbahan sa Ginoo. (Tan-awa sa D&P 33:7; 38:40; 39:11; 88:81.)

2. Ang mga Santos nagpundok sa Ohio.

Sa Disyembre 1830, mga walo ka bulan pa lang human ang Simbahan matukod,
ang Ginoo mihatag sa unang tawag niini nga dispensasyon alang sa mga Santos
sa pagpundok sa pisikal nga paagi. Siya mipadayag ngadto ni Joseph Smith nga
ang mga Santos kinahanglan nga mobiya sa New York ug magpundok sa Ohio
(D&P 37:3). Kamo mahimong mogamit sa mga mapa 1 ug 3 diha sa mga pahina
274 ug 276 niini nga manwal ug mga pahina 29 ug 31 diha sa Giya sa Pagtuon sa
Sakop sa Klase.

• Unsa nga mga katuyoan ang gihatag sa Ginoo sa pagsugo sa Iyang mga
katawhan sa pag-adto ngadto sa Ohio? (D&P 38:31–32; 39:15.) Sa unsa nga
paagi ang mga Santos “gitugahan uban sa gahum sa kahitas-an” human sila
magpundok ngadto sa Ohio? (Tan-awa sa D&P 95:8; 105:33; 110:9. Niini nga
bahin, ang mga Santos nakadawat niini nga pagtuga [endowment] sa gahum
pinaagi sa pagpakita sa Manluluwas ug sa paghiuli sa mga yawe pagkahuman
sa Templo sa Kirtland.)

• Basaha ang D&P 38:24–27 uban sa mga sakop sa klase. Unsa nga tambag ang
gihatag sa Ginoo niini nga mga bersikulo samtang nangandam ang iyang mga
katawhan sa pagpundok sa Ohio? (Mga tubag mahimong maglakip sa
pagkamahiyason [virtous], paghigugma sa usa’g usa, ug pagkahiusa.) Ngano
nga ang panaghiusa mahinungdanon diha sa Simbahan? Sa unsa nga paagi
nga ang pagbati nga nahiusa uban sa ubang mga sakop sa Simbahan
nahimong usa ka panalangin sa inyong kanabuhi? Sa unsa nga paagi kita
mahimong labaw nga magkahiusa?

• Basaha ang D&P 38:34–39 uban sa mga sakop sa klase. Unsa nga tambag ang
gihatag sa Ginoo niini nga mga bersikulo samtang ang Iyang mga katawhan
nag-andam sa pagpundok sa Ohio? Sa unsa nga paagi kini nga tambag
mahinungdanon alang kanato? Unsa ang gisaad sa Ginoo niadtong kinsa
misunod sa sugo sa pagpundok? (Tan-awa sa D&P 38:39.)

Ipasabut nga taliwala sa Enero ug sa Mayo 1831, kadaghanan sa mga sakop
sa Simbahan sa New York, mibaligya, mipaabang, o mibiya sa ilang mga uma ug
mipanaw og 483 ka mga kilometro ngadto sa Ohio. Kadaghanan niini nga mga
Santos mihimo og dako nga mga sakripisyo sa pagsunod sa tawag sa Ginoo sa
pagpundok. Hangyoa ang gitudlo nga mga sakop sa klase sa pagsummarize sa
mga asoy niini nga mga sakripisyo gikan sa Ang Atong Panulundon [Our Heritage]
(Kini mao ang unang tulo ka mga katingbanan nga gilista ubos sa
“Pagpangandam,” aytem 3).

• Ngano sa inyong pagtuo nga kining mga sakop sa Simbahan andam sa pag-
antos sa pinansyal nga paagi ug sa ubang mga paagi sa pagsunod sa tawag sa
Ginoo sa pagpundok sa Ohio? Unsa ang atong makat-unan gikan sa ilang mga
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panig-ingnan? Unsa nga mga sakripisyo ang gipangayo sa Ginoo kanato nga
buhaton aron pagtabang sa pagtukod sa Iyang gingharian?

3. Ang mga Santos nagpundok sa Missouri.

Ang unang mga Santos nakabasa sa mga panagna mahitungod sa dakbayan sa
Zion, o sa Bag-ong Jerusalem, nga matukod sa ulahing mga adlaw (Isaias 2:2–3;
3 Nephi 20:22; 21:22–28, Ether 13:2–12, Moises 7:61–62). Ang pagpangita ug
pagtukod niini nga dakbayan mao ang usa sa unang mga tumong niining mga
sakop sa Simbahan.

Pipila ka mga bulan human ang mga Santos nagsugod sa pagpundok sa Ohio, si
Joseph Smith mipanaw ngadto sa Missouri ug nakadawat og usa ka pagpadayag
nagtudlo sa Missouri isip ang dapit alang sa dakbayan sa Zion (D&P 57:1–3).
Uban niini nga pagpadayag, ang Missouri nahimong ikaduhang pundukan nga
dapit alang sa Simbahan niini nga dispensasyon (D&P 63:24, 36–48). Gikan sa
1931 ngadto sa 1838, ang Simbahan mipadayon sa mga sentro sa mga tawo sa
duha ka mga dapit sa Ohio ug Missouri. Kamo mahimong motan-aw sa mga
mapa 2 ug 3 sa mga pahina 343 ug 344 niini nga manwal ug sa mga pahina 35
ug 36 sa Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase

Ang mosunod nga kutay sa panahon nagtingob sa unang mga pagpadayag
mahitungod sa yuta sa Zion ug sa pagkatukod sa Simbahan sa Missouri. Tun-i
pag-usab ang kutay sa panahon uban sa mga sakop sa klase, ginamit ang pisara
kon gikinahanglan.

a. Septyembre 1830 (sa New York): Ang Ginoo mipadayag nga ang dakbayan sa
Zion pagatukuron” diha sa mga utlanan sa mga Lamanites,” uban sa tukma
nga dapit nga pagailhon sa dili madugay (D&P 28:9).

b. Septyembre ug Oktubre 1830 ( sa New York): Ang Ginoo mitawag sa upat ka
misyonaryo sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Lamanite (D&P
30:5; 32:1–3). Kini nga mga misyonaryo mao ang unang mga sakop sa
Simbahan nga niadto sa Missouri.

c. Pebrero 1831 (sa Kirtland, sa wala madugay human ang mga Santos nagsugod
sa pagpangabot didto): Ang Ginoo miingon nga Siya mopadayag sa dapit sa
Bag-ong Jerusalem sa Iyang kaugalingong tukma nga panahon (D&P 42:62).

d. Hunyo 1831 ( sa Kirtland, human sa unang komperensya didto): Ang Ginoo
mitawag kang Joseph Smith, Sidney Rigdon, ug sa ubang mga elder sa
pagmisyon ngadto sa Missouri. Ang Ginoo misaad usab sa paghalad sa yuta sa
Missouri ngadto sa Iyang mga katawhan isip ang yuta sa ilang kabilin (D&P
52:2–5, 42–43).

e. Hunyo 1831 (sa Kirtland): Ang Ginoo mipadayag nga ang mga Santos gikan
sa Branch sa Colesville sa New York, kinsa mibiyahe ngadto sa Ohio,
kinahanglan nga mopadayon ngadto sa Missouri (D&P 54:8).

f. Hulyo 1831 (human ang Propeta mibiyahe ngadto sa Missouri): Ang Ginoo
mipadayag nga ang dakbayan sa Zion mahimutang sa Missouri, nga ang
Independence ingon nga ang sentro nga dapit. Usa ka templo pagatukuron sa
Independence (D&P 57:1–3).

Ang mga Santos sa Colesville mao ang una nga nagpundok sa Missouri, ug laing
daghan pa misunod sa wala madugay. Dapita ang gitudlo nga sakop sa klase sa
pagsummarize sa mga kasinatian sa mga Santos sa Colesville samtang sila
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nagbiyahe ngadto sa Missouri ug nagsugod sa pagpanimuyo didto (tan-awa sa
“Pagpangandam,” aytem 3d).

• Unsa ang nakapadani kaninyo mahitungod niini nga mga asoy sa mga Santos
sa Colesville? (Ikaw mahimong motuon pag-usab sa pipila sa maayong mga
hiyas nga gipakita niini nga mga Santos sa mahagiton kaayo nga mga
kahimtang.) Unsa ang atong makat-unan gikan sa ilang mga panig-ingnan?

4. Ang mga Santos karon nagpundok sa mga stake sa Zion sa ilang
kaugalingon nga mga yuta.

Ang mga sakop sa Simbahan nagpakita og lig-on nga pagpuyo diha sa Ohio ug
Missouri gikan sa 1831 hangtud sa 1838, sa diha nga ang pagpanggukod
mipugos kanila sa pagbiya (tan-awa sa mga leksyon 26–28). Sa 1839 sila
nagpundok sa Illinois ug mitukod sa dakbayan sa Nauvoo. Sila napugos sa
pagbiya sa Nauvoo sa 1846, ug sa 1847 si Presidente Brigham Young midala
kanila ngadto sa bag-ong pundukanan nga dapit sa Rocky Mountains duol sa
Great Salt lake. Kamo mahimong motan-aw sa mapa 3 sa pahina 344 dinhi niini
nga manwal ug pahina 36 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase.

Sulod sa daghang mga katuigan human ang mga Santos nanimuyo sa Utah,
ang tawag nagpadayon alang sa mga sakop sa Simbahan sa tibuok kalibutan
sa pagpundok ngadto niana nga dapit. Bisan pa niana, kana nga bahin sa
pagpundok karon natapos na, ug ang mga sakop sa simbahan gitambagan sa
pagpundok ngadto sa mga stake sa Zion bisan asa sila magpuyo. Sa usa ka
komperensya sa erya nga gihimo didto sa dakbayan sa Mexico sa 1972, si
Elder Bruce R. McConkie miingon.

“[Ang] gipadayag nga mga pulong naghisgot . . . didto nga mga katiguman sa
mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo sa matag kanasuran, namulong sa matag
pinulongan, ug taliwala sa matag katawhan sa panahon nga ang Ginoo moabut
pag-usab. . . . 

“Ang dapit nga pundukanan alang sa mga Santos nga Mexicano anha sa
Mexico ang dapit nga pundukanan alang sa mga Santos sa Guatemala anha sa
Guatemala; ang dapit nga pundukanan alang sa mga Santos nga Taga-Brazil sa
Brazil; ug mao sa tibuok gitas-on ug gilapdon sa tibuok yuta. Ang Japan alang sa
mga Hapon; ang Korea alang sa mga Taga-Korea; ang Australia alang sa mga
Taga-Australia; matag nasud mao ang pundukanan nga dapit alang sa iyang
kaugalingong mga katawhan” (sa Conference Report, Mexico and Central
America Area Conference 1972, 45).

Sa Abril 1973, si Presidente Harold B. Lee, ang ika-11 nga Presidente sa Simbahan,
mikutlo niadtong mga pulong sa kinatibuk-ang komperensya. Sa pagbuhat
sa ingon, siya “agi og samputanan, mipahibalo nga ang nag-unang bahin sa
pagpundok nahuman na. Ang pagpundok karon gikan na sa kalibutan ngadto
sa Simbahan sa matag nasud” (Boyd K. Packer, sa Conference Report, Okt, 1992,
99 o Ensign, Nob. 1992, 71).

• Unsa nga mga kahimtang diha sa Simbahan ang nakahatag og kausaban nga
ang mga sakop kinahanglan nga magpundok diha sa ilang kaugalingong mga
nasud kay sa usa ka sentro nga dapit? (Mga tubag mahimong maglakip nga
mga sakop sa Simbahan ug mga kapanguhaan igo na sa pagtukod og mga
stake ug pagtukod og mga templo sa daghang mga dapit sa kalibutan.)
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• Usa ka katuyoan sa pagpundok ngadto sa sentro nga dapit sa panahon sa unang
mga bahin sa Simbahan mao nga aron ang mga sakop makalig-on sa usag usa ug
makakaplag og dangpanan ug panalipod gikan sa kalibutan. Sa unsa nga paagi
nga kining sama nga mga katuyoan natuman pinaagi sa pagpundok ngadto sa
mga stake sa Zion karon? (Tan-awa sa D&P 115:6 ug sa mosunod nga kinutlo.
Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa unsa nga paagi sila mibati
nga napanalipdan ug nalig-on pinaagi sa mga stake sa Zion.) Unsa ang atong
mabuhat aron sa pagsiguro nga ang atong mga stake usa ka dangpanan ug usa
ka panalipod batok sa dautan?

Si Presidente Ezra Taft Benson miingon:

“Karon, ang Israel gipundok ngadto sa nagkalain-lain nga mga stake sa
Zion. . . .  Ang stake adunay dili mokubos sa upat ka mga katuyoan:

“1. Ang mga [stake] mohiusa ug mohingpit sa mga sakop kinsa nagpuyo diha
sa [ilang] mga utlahan pinaagi sa paghatag kanila sa mga programa sa
Simbahan, sa mga ordinansa, ug panudlo sa ebanghelyo.

“2. Ang mga sakop sa stake kinahanglan nga mahimong mga panig-ingnan, o
mga sumbanan, sa pagkamatarung.

“3. Ang mga stake kinahanglan nga usa ka panalipod. Sila mohimo niini
samtang ang mga sakop sa stake maghiusa ubos sa ilang lokal nga mga opisyal
sa priesthood ug mopahinungod sa ilang mga kaugalingon sa pagbuhat sa
ilang katungdanan ug maghupot sa ilang mga pakigsaad. . . . 

“4. Ang mga stake usa ka dangpanan gikan sa mga dautan nga nagdagsang sa
tibuok kalibutan” (“Strengthen Thy Stakes,” Ensign, Ene. 1991, 2, 4–5).

• Ang pagtukod sa templo usa ka mahinungdanon nga bahin sa pagpundok sa
Kirtland, Missouri, Nauvoo, ug Utah. Kini nagpadayon nga mahinungdanon
samtang ang mga Santos karon magpundok ngadto sa mga stake sa Zion sa
tibuok kalibutan. Ngano nga ang pagtukod sa templo usa ka mahinungdanon
nga bahin sa pagpundok? Sa unsa nga paagi nga ang buhat sa templo
nakasalmot ngadto sa mahinungdanon nga buhat sa pagpundok dinhi sa yuta
ug didto sa kalibutan sa espiritu?

Si Propeta Joseph Smith mitudlo: “Unsa ang tumong sa pagpundok . . . sa
mga katawhan sa Dios sa bisan unsang panahon sa kalibutan? . . .  Ang
mahinungdanon nga tumong mao ang pagtukod ngadto sa Ginoo og usa ka
balay diin Siya makapadayag ngadto sa Iyang mga katawhan sa mga ordinansa sa
Iyang balay ug ang mga himaya sa Iyang gingharian, ug pagtudlo sa mga
katawhan sa paagi nga kini alang sa samang katuyoan nga pundokon sa Dios
ang Iyang mga katawhan sa ulahing mga adlaw, sa pagtukod ngadto sa Ginoo og
usa ka balay aron sa pag-andam kanila alang sa mga ordinansa ug mga pagtuga,
mga paghugas ug mga pagdihog” (History of the Church, 5:423–24).

Panapos Ipasabut og maayo nga ang mga saad sa Ginoo sa pagpundok sa Israel natuman sa
atong panahon. Kining mahinungdanon nga buhat dinalian samtang ang mga
tawo nagpasakop sa Simbahan ug mag-ampo diha sa mga stake sa Zion sa labaw sa
160 ka mga nasud sa tibuok kalibutan. Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghago
sa makugihon nga paagi sa pagpundok sa mga tawo ngadto sa Simbahan ug sa
pagtukod ug paglig-on sa Simbahan bisan asa sila magpuyo. Pagpamatuod sa
gisaad nga mga panalangin nga moabut pinaagi sa pagpundok.
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Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o sa duha sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. “Ang Zion molugway . . . ngadto niining tibuok yuta”

Ikaw mahimong mopasabut nga bisan og ang sentro nga dapit sa Zion anha sa
Missouri, ang Zion sa katapusan mokatap sa tibuok yuta. Si Presidente Brigham
Young miingon:

“Sa diha nga si Joseph [Smith] unang mipadayag sa yuta diin ang mga Santos
kinahanglan nga magpundok, usa ka babaye sa Canada nangutana kon kita
naghunahuna ba nga ang Lalawigan sa Jackson may igo bang gidak-on aron
kapundukan sa tanang nga tawo. . . .  Ako motubag sa pangutana. . . .  Ang Zion
molugway, sa inanay, sa tibuok niini nga yuta. Walay hilit nga mga dapit dinhi
sa yuta nga walay Zion. Ang tanan mahimong Zion. . . . 

“Kita mopundok og daghan kutob sa atong mahimo, mopanalangin kanila,
mohatag kanila sa ilang mga pagtuga, uban pa, mosangyaw ngadto kanila sa
kamatuoran, motudlo sa mga baruganan sa kinabuhing dayon sa ilang
atubangan, mopahibalo sa ilang mga hunahuna kutob sa atong mahimo, ug
mogiya kanila sa dalan sa kamatuoran ug pagkamatarung” ( Journal of
Discourses, 9:138).

2. Ang pagpangandam sa Ginoo alang sa pisikal nga pagpundok sa
nagkatibulaag nga Judah” (Isaias 11:12)

Pipila ka mga dekada human sa kamatayon sa Manluluwas, ang mga Judeo
“nagkatag taliwala sa tanang mga kanasuran” (2 Nephi 25:15; tan-awa usab sa
bersikulo 14). Bisan pa niana, ang mga kasulatan nagtala sa daghang mga
panagna nga sa ulahing mga adlaw ang nagkatag nga mga Judeo pagapundukon
pag-usab ug hatagan sa Jerusalem “alang sa yuta sa ilang kabilin” (3 Nephi
20:33; tan-awa usab sa 1 Nephi 15:19–20; 2 Nephi 9:1–2; 10:8).

Sa 27 sa Marso 1836, sa pahinungod nga pag-ampo sa Templo sa Kirtland, si
Propeta Joseph Smith nag-ampo nga ang pagpundok sa mga Judeo ug ang
katubsanan sa Jerusalem magsugod (D&P 109:62–67). Ipakigbahin ang mosunod
nga kasayuran aron ipakita ang usa ka paagi diin ang Ginoo nakaandam alang sa
pagpundok sa mga Judeo:

Si Orson Hyde nahinumdom nga dihang siya nagpasakop sa Simbahan, si
Joseph Smith nanagna, “Sa tukma nga panahon ikaw moadto ngadto sa
Jerusalem . . . , ug pinaagi sa imong mga kamot ang Labing Halangdon mohimo sa
usa ka mahinungdanon nga buhat, nga moandam sa dalan ug mopahigayon pag-ayo
sa pagpundok niana nga mga katawhan” (History of the Church, 4:375). Sa Abril
1840 nga kinatibuk-ang komperensya, si Elder Hyde, nga kaniadto usa ka sakop sa
korum sa Napulog Duha, gitawag sa pagmisyon ngadto sa Palestina (History of the
Church, 4:106). Mga 18 ka mga bulan siya miabut sa iyang destinasyon.

Sayo sa buntag sa Domingo, 24 sa Oktubre 1841, si Elder Hyde misaka sa Bukid
sa Oliba ug mihalad sa usa ka pag-ampo. Sa iyang pag-ampo siya mipahinungod
ug mihalad sa yuta “alang sa pagpundok sa nagkatag nga mga salin sa Judah,
sumala sa mga panagna sa balaan nga mga propeta—alang sa pagtukod pag-usab
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sa Jerusalem . . . og alang sa pagtukod sa usa ka Templo sa pagtamud [in honor]
sa ngalan sa [Ginoo}.” Siya usab nag-ampo nga ang Ginoo mahinumdom sa
binhi ni Abraham, Isaac, ug Jacob sa kahangturan ug “mohatag kanila niini nga
yuta alang sa usa ka walay katapusan nga kabilin” (History of the Church, 4:456).

Isip usa ka saksi sa buhat, si Elder Hyde mihimo og usa ka pundok sa mga bato
sa ibabaw sa Bukid sa mga Oliba. Siya usab mihimo og usa ka pundok sa mga
bato “diha sa unsay gitawag sa karaan nga Bukid sa Zion [tingali Bukid sa
Moriah], diin ang Templo nagbarug” (History of the Church, 4:459).
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Leksyon

13
“Kini nga Kaliwatan
Makabaton sa Akong Pulong
pinaagi Kanimo”
Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga mopasalamat sa papel ni Joseph Smith sa

pagdala sa pulong sa Ginoo niini nga kapaigoan.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mga kasulatan dinhi niini nga leksyon ug sa
mosunod nga ubang mga materyal:

a. Ang Atong Panulundon, mga pahina 28–30, 50, 71.

b. Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Hubad ni Joseph Smith,” pahina 84.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang usa ka sa sakop sa klase sa pag-andam sa pag-summarize sa asoy
ni Mary Elizabeth ug Caroline Rollins nga miluwas sa mga pahina sa Basahon
sa mga Sugo (Ang Atong Panulundon [Our Heritage], pahina 41.

4. Kon ang hulagway ni Mary ug Caroline Rollins nga Nagluwas sa Basahon sa
mga Sugo anaa (6:2605; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 409), pangandam sa
paggamit niini sa panahon sa leksyon.

5. Pagkopya og pinili nga mga sulat gikan sa tsart sa pahina 74 ngadto sa usa
ka karatula (poster) o pag-andam sa pagsulat niini diha sa pisara.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa sa imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Ilista ang pipila o tanan sa mosunod nga mga hilisgutan diha sa pisara sa dili pa
magsugod ang klase.

Pisikal nga kinaiya sa Diosnong Kapangulohan
Ang atong pagkalalang diha sa hitsura sa Dios
Mga Apostoles ug mga propeta
Melchizedek Priesthood
Aaronic Priesthood
Paagi sa bunyag
Ang gasa sa Espiritu Santo
Kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta
Bunyag alang sa mga patay
Pagkabanhaw
Ang tulo ka mga gingharian sa himaya
Walay katapusan nga kaminyoon
Ang atong potensyal nga mahimong sama sa Langitnong Amahan

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Dapita ang usa ka sakop sa klase sa pagpapas gikan sa pisara ang bisan unsa nga
wala pa ipadayag ngadto kang Propeta Joseph Smith. Tabangi ang mga sakop sa
klase nga makakita nga walay gipapas gikan sa pisara—ang tanan niini nga mga
kamatuoran gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph. Kini nga leksyon naghisgot sa
unsa nga paagi si Joseph Smith nahimong instrumento sa pagdala sa pulong sa
Ginoo niini nga kapaigoan.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag
sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase
sa pagpakigbahin og mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan nga
imong gitudlo.

1. Ang Ginoo mipahayag nga ang mga katawhan niini nga dispensasyon
makadawat sa Iyang pulong pinaagi kang Joseph Smith.

Basaha ang D&P 5:10 uban sa mga sakop sa klase. Ipasabut nga niini nga
bersikulo, ang hugpong sa mga pulong “kini nga kaliwatan” nagpasabut niini
nga dispensasyon—ang panahon diin kita nagpuyo. Dayon ipakigbahin ang
mosunod nga pamahayag ni Presidente Brigham Young:

“Unsa ang akong nadawat sa Ginoo, ako nakadawat pinaagi ni Joseph Smith”
(Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1941], 458).

• Sa unsa nga paagi nga kini nga pamahayag tinuod alang kaninyo? Sa unsa nga
paagi kini tinuod alang sa tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw?

Itudlo nga ang mahinungdanong pagbu-bu sa kamatuoran niini nga
dispensasyon miabut pinaagi kang Propeta Joseph Smith. Sama pananglit, ang
ulahing mga adlaw nga mga kasulatan, mga ordinansa sa priesthood, ang
kapunongan sa priesthood, ug ang pagtukod sa templo nagagikan sa Ginoo
pinaagi ni Propeta Joseph Smith.

2. Daghan sa kakaraanan ug ulahing mga adlaw nga mga kasulatan miabut
pinaagi ni Joseph Smith.

• Basaha ang Moises 1:40–41 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga paagi nga
ang panagna diha sa bersikulo 41 natuman? (Hatagi og gibug-aton nga
sniadtong panahon nga daghang mga tawo ang wala mohatag og bili sa mga
pulong sa Ginoo, ang Ginoo mituboy kang Propeta Joseph Smith. Ang mga
pulong sa Ginoo karon “maangkon pag-usab taliwala sa mga katawhan”)

• Unsa nga mga kasulatan ang miabut ngari kanato pinaagi ni Propeta Joseph
Smith? (Ang Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, Perlas nga
Labing Bililhon, ug Hubad ni Joseph Smith sa Biblia. Itudlo nga si Joseph
Smith usa ka instrumento diha sa mga kamot sa Ginoo sa pagpahiuli sa karaan
nga mga kasulatan, ug siya nakadawat og daghang mga pagpadayag nga
nahimong ulahing mga adlaw nga mga kasulatan.)

Sa paghisgot mahitungod kang Joseph Smith, si Elder LeGrand Richards sa
Korum sa Napulog Duha miingon, “Sumala sa gipakita sa atong mga talaan,
siya mihatag kanato og dugang padayag nga kamatuoran kay ni bisan kinsa
nga propeta kinsa sukad nakapuyo ibabaw sa yuta” (in Conference Report, Apr.
1981, 43; o Ensign, May 1981, 33).

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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Ang Basahon ni Mormon

Basaha ang 2 Nephi 3:11–15 uban sa mga sakop sa klase. Ipasabut nga kini nga
tudling naglangkob sa usa ka panagna mahitungod ni Joseph Smith. Ang mga
sinulat nga gihisgutan sa bersikulo 12 mao ang Biblia ug Basahon ni Mormon.

• Sa unsa nga mga paagi nga ang Basahon ni Mormon makatabang nga mawala
ang panagbingkil ug makahatag og kalinaw? Sa unsa nga paagi nga ang
Basahon ni Mormon makadala sa mga tawo ngadto sa kahibalo sa mga
pakigsaad sa Ginoo?

• Sa unsa nga paagi nga ang Basahon ni Mormon nakapanalangin sa inyong
kinabuhi?

• Unsa ang inyong pipila ka paborito nga mga tudling diha sa Basahon ni
Mormon?

Isip kabahin niini nga panaghisgutan, ikaw mahimong mopakigbahin sa usa o
duha ka mga tudling gikan sa Basahon ni Mormon nga makahuluganon kaayo
nganha kanimo.

Ang Doktrina ug mga Pakigsaad

Ipasabut nga gikan sa  tuig 1823 ngadto sa tuig 1831, si Joseph Smith nakadawat
og labaw sa 60 ka mga pagpadayag gikan sa Ginoo. Pipila ka sinulat sa kamot nga
mga kopya niini nga mga pagpadayag gihatag ngadto sa mga misyonaryo ug sa
uban, apan kadaghan sa mga sakop sa Simbahan walay kahigayunan sa pagbasa
niini. Sa usa ka komperensya nga gihimo didto sa Ohio sa ulahing bahin sa 1831,
ang mga pangulo sa Simbahan nakahukom sa pagmantala sa mga pagpadayag sa
usa ka bolumen [volume] nga gitawag nga ang Basahon sa mga Sugo (tan-awa sa
mga ulohan sa D&P 67 ug 69). Si Oliver Cowdery ug John Whitmer gipili aron sa
pagdala sa mga pagpadayag ngadto sa Independence, Missouri, ang gilay-on mga
1609 ka mga kilometro, diin ang basahon giimprinta ug gibugkos.

Si Oliver Cowdery ug John Whitmer miabut sa Independence sa Enero 1832, ug
sa Hulyo 1833 si William W. Phelps mi-imprinta sa unang 160 ka mga pahina
sa Basahon sa mga Sugo. Bisan pa niana, sa 20 sa Hulyo 1833 usa ka pundok sa
manggugubot nga panon miguba sa imprintahan ni Brother Phelps ug daghang
wala mabugkos nga mga pahina sa Basahon sa mga Sugo.

Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagsaysay sa sugilanon sa kaisug ni Mary
Elizabeth ug Caroline Rollins (Ang Atong Panulundon [Our Heritage], pahina 41).

Ang mga pahina nga naluwas gibugkos ngadto sa pipila ka mga kopya sa Basahon
sa mga Sugo, apan ang mga pagpadayag sa gihapon dili pa magamit sa
kadaghanan. Sa 1835, human sa dugang 45 ka mga pagpadayag gidugang, ang
Basahon sa mga Sugo gimantala isip Doktrina ug mga Pakigsaad.

• Unsa ang gitudlo sa sugilanon ni Mary Elizabeth ug Caroline Rollins
mahitungod sa unsa nga paagi kita mohatag og bili sa mga pagpadayag diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad?

• Sa unsa nga paagi kamo napanalanginan samtang kamo nagtuon sa Doktrina
ug mga Pakigsaad niining tuiga?

• Unsa ang inyong pipila ka paborito nga mga tudling diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad?
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Isip kabahin niini nga panaghisgutan, ikaw mahimong mopakigbahin sa usa o
duha ka mga tudling gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad nga makahuluganon
kaayo nganha kanimo?

Ang Basahon sa mga Sugo. Kini mao ang unang pagtigum sa mga pagpadayag nga gihatag pinaagi
kang Propeta Joseph Smith. Kini nga mga pagpadayag sa kaulahian nahimong kabahin sa Doktrina
ug mga Pakigsaad.

Ang Perlas nga Labing Bililhon

Itudlo nga ang Perlas nga Labing Bililhon husto nga pangalan. Sama sa usa
ka perlas, kini gamay apan bililhon kaayo. Bisan og kini adunay 89 ka mga
pahina, kini milungtad sa kahangturan, lakip na sa mga tudling mahitungod sa
Halangdong Konseho sa Langit, ang pagpahiuli sa ebanghelyo sa dispensasyon sa
kahingpitan sa mga panahon, sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas, sa Kaliboan,
ug walay katapusan nga kinabuhi. Kini naglakip sa bililhon nga mga pagtulun-an
sa Paglalang, sa Pagkapukan, sa Pag-ula, ug sa kabubut-on sa tawo. Kini nga
basahon sa kasulatan adunay lima ka mga bahin:

a. Mga pinili gikan sa basahon ni Moises

b. Ang basahon ni Abraham

c. Joseph Smith—Mateo

d. Joseph Smith—Kasaysayan

e. Ang mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpakli ngadto sa ‘Pasiuna’ sa sinugdanan sa
Perlas nga Labing Bililhon. Patun-i pag-usab kanila ang katapusang lima ka mga
parapo, nga nagpasabut sa kaagi sa matag bahin niining basahon sa kasulatan.

• Sa unsa nga paagi nga ang mga pagtulun-an sa Perlas nga Labing Bililhon
nakatabang kaninyo? Unsa ang pipila ka mga tudling diha sa Perlas nga Labing
Bililhon nga makahuluganon kaayo nganha kaninyo?

Isip kabahin niini nga panaghisgutan, ikaw mahimong mopaambit sa usa o duha
sa imong paborito nga mga tudling gikan sa Perlas nga Labing Bililhon.
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Ang Hubad ni Joseph Smith sa Biblia

• Basaha ang ikawalo nga artikulo sa hugot nga pagtuo uban sa mga sakop sa
klase. Unsa ang kamahinungdanon sa hugpong sa mga pulong “kon kini
tukma ang pagkahubad?”

Basaha ang 1 Nephi 13:24–28 uban sa mga sakop sa klase (Ipasabut nga ang
“basahon [nga] nagagikan sa ba-ba sa Judeo” mao ang Biblia. Ang hugpong sa
mga pulong “dako ug salawayon nga simbahan” nagpasabut ngadto sa tanan
niadtong kinsa nakig-away batok sa Dios, dili ngadto sa usa ka piho nga
simbahan.) Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga tungod sa Hingpit nga
Pagbiya, ang Ginoo mikuha sa kahingpitan sa ebanghelyo gikan sa yuta. Sulod
sa gatusan ka mga tuig nga misunod, daghang mga bahin sa Biblia nausab ug
daghang yano ug bililhon nga mga kamatuoran nawala.

Sa wala madugay human ang Simbahan gipahiuli, ang Ginoo misugo kang
Propeta Joseph sa pagsugod og himo sa dinasig nga mga pag-usab sa King James
Version sa Biblia. Adunay daghang mga pakisayran niini nga panudlo diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad (tan-awa, sama pananglit, D&P 35:20; 37:1; 45:60–61;
73:3–4; 93:53). Karon kita mogamit sa buhat sa Propeta ingon nga Hubad ni
Joseph Smith sa Biblia.

Ang hubad ni Joseph Smith sa Biblia lahi gikan sa unsay kasagaran natong
gitawag nga usa ka hubad, Ang Propeta wala mohubad sa Biblia gikan sa usa ka
pinulongan ngadto sa lain. Ang iyang bugtong nga teksto mao ang King James
Version sa Biblia, ug siya gigiyahan sa Espiritu aron sa paghimo og mga
koreksyon ug ipahiuli ang mga tudling nga nawala sa hingpit.

Duha ka mga kinutlo gikan sa Hubad ni Joseph Smith anaa sa Perlas nga Labing
Bililhon (ang basahon ni Moises ug Joseph Smith—Mateo). Agi og dugang, mubo
nga mga bahin sa Hubad ni Joseph Smith gilakip diha sa mga sulat ubos sa
pahina sa edisyon sa Santos sa Ulahing Adlaw sa King James nga Biblia. Taas
nga mga kinutlo gilakip diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan.

Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makaangkon og labaw nga
pagpasalamat sa Hubad ni Joseph Smith, ikaw mahimong motandi sa makadiyot
sa pipila ka mga tudling uban sa King James nga Biblia. Duha ka mga pagtandi
gisugyot sa ubos.

a. Ang asoy ug mga pagtulun-an ni Enoch mao ang panig-ingnan sa pagpahiuli
sa taas nga mga tudling diha sa Hubad ni Joseph Smith. Ang bugtong
pakisayran sa Biblia bahin ni Enoch anaa sa Genesis 5:18–24, Lucas 3:37,
Mga Hebreohanon 11:5, ug Judas 1:14–15. Ang mga pakisayran sa Hubad ni
Joseph Smith bahin ni Enoch napadak-an pag-ayo aron ilakip sa iyang mga
pagtulun-an, mga panan-awon, ug mga panagna ingon nga gitala diha sa
Moises 6:21–68 ug 7:1–69. Pagpili og pipila niini nga mga bersikulo aron
basahon diha sa klase, ug hisguti ang ilang kabililhon.

b. Ang mga pag-usab sa Mateo 4 mao ang usa ka paning-ingnan sa dinasig nga
mga koreksyon ngadto sa piho nga mga bersikulo diha sa Biblia. Kon ang mga
sakop sa klase adunay mga kinutlo sa Hubad ni Joseph Smith diha sa sinulat sa
ubos sa pahina sa ilang mga Biblia, ipausab nila sa pagtuon ang pipila sa mga
sinulat sa ubos sa panid alang sa Mateo 4 nga nagsugod og “HJS”. Hisguti kon
sa unsa nga paagi kini nga mga koreksyon nagpatin-aw sa mga bersikulo diha
sa King James Version.
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Ang paagi sa paghubad sa Biblia wala lamang makahimo sa koreksyon ug
pagpahiuli sa mga doktrina diha sa Biblia. Kini usab nakatabang sa pagpahiuli sa
mga doktrina pinaagi sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Daghang mga pagpadayag
diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad mga tubag sa mga pangutana nga
gipangutana sa Propeta samtang namalandong sa hubad sa Biblia. Usa ka sakop
sa Simbahan kinsa migahin og daghang mga tuig sa pagtuon sa Hubad ni Joseph
Smith nakamatikod, “Ang Hubad ni Joseph Smith dili lamang usa ka maayo nga
Biblia; kini mao ang agianan, o ang paagi sa doktrinal nga pagpahiuli diha sa
pagkabag-o niini nga Simbahan” (Robert J. Matthews, in The Capstone of Our
Religion: Insights into the Doctrine and Covenants [1989], 64).

Sa paghatag og usa ka panig-ingnan kon sa unsa nga paagi nga ang Hubad ni
Joseph Smith misangpot ngadto sa “doktrinal nga pagpahiuli,” basaha ang
ikaduhang tibuok nga parapo sa pahina 24 sa Ang Atong Panulundon. Ikaw
mahimo usab nga mobasa sa ulohan sa D&P 76 ug sa bersikulo 15–19 sa D&P 76.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa paggamit sa Hubad ni Joseph Smith samtang
sila magtuon sa mga kasulatan.

3. Ang yano ug bililhon nga mga doktrina sa ebanghelyo gipahiuli pinaagi
ni Joseph Smith.

Ang tsart sa pahina 74 mipadayag sa pipila ka mga doktrina sa ebanghelyo nga
napahiuli o napatin-aw pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Hibaloi nga ang mga
hilisgutan gilista diha sa wala nga kolum sama niadtong anaa sa pang-atensyon
nga kalihokan.

Ang tunga-tunga nga kolum sa tsart naglista sa mga bersikulo sa Biblia diin ang
mga doktrina ug mga baruganan gipasabut o gipatin-aw sa kasulatan nga gihatag
pinaagi ni Joseph Smith.

Pagpili og pipila ka mga hilisgutan gikan sa tsart, ug tun-i pag-usab ang nag-uban nga
mga tudling sa kasulatan uban sa mga sakop sa klase. Hisguti kon sa unsa nga paagi
ang mga pagpadayag nga niabut pinaagi sa Propeta nagpatin-aw niini nga mga
hilisgutan [subjects].
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Panapos Ipahayag ang imong pagpasalamat alang sa tahas ni Joseph Smith sa pagdala sa
pulong sa Ginoo ngari kanato. Kon gi-aghat sa Espiritu, pagpamatuod sa mga
kamatuoran nga gihisgutan sa panahon sa leksyon.

Hilisgutan

Pisikal nga kinaiya sa
Diosnong Kapangulohan

Ang atong pagkalalang sa
hitsura sa Dios

Mga apostoles ug mga propeta 

Melchizedek Priesthood 

Aaronic Priesthood

Paagi sa pagbunyag 

Ang gasa sa Balaang Espiritu 

Kinabuhi nga wala pa dinhi sa
yuta 

Bunyag alang sa mga patay 

Pagkabanhaw 

Ang tulo ka mga gingharian sa
himaya 

Walay katapusan nga
kaminyoon 

Ang atong potensyal nga
mahimong sama sa
Langitnong Amahan 

Mga kasulatan diha sa Biblia

Mateo 6:16–17; Juan 4:24; 
Mga Buhat 7:55 

Genesis 1:27 

Mga Taga-Efeso 2:20; 4:11–16 

Mga Hebreohanon 6:20; 7:17

Mga Hebreohanon 7:11 

Mateo 3:16 

Mga Buhat 8:17 

Jeremias 1:4–5 

1 Mga Taga-Corinto 15:29 

Job 19:25–26; Juan 5:28–29; 
1 Mga Taga-Corinto 15:22

1 Mga Taga-Corinto 15:40–42 

Genesis 2:24; 
1 Mga Taga-Corinto 11:11

Mga Taga-Roma 8:17 

Ang mga Kasulatan Gihatag
pinaagi ni Joseph Smith

Joseph Smith—Kasaysayan
1:17; D&P 130:1, 22

Moises 6:8–9 

D&P 107:23, 33, 35, 39, 58;
112:30–32

D&P 84:19–25; 107:1–8,
18–19

D&P 13; 84:18, 26–27, 30;
107:1, 13–14, 20

3 Nephi 11:22–26; Moroni
8:8–12; D&P 20:71–74

D&P 20:41, 43; 35:6; 121:46

D&P 93:29; Abraham 3:22–26

D&P 128:16–18

Alma 11:42–45 

D&P 76:50–112; 131:1

D&P 131:1–4; 132:19

D&P 88:107; 93:20; 132:20–24
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Leksyon

14
Ang Balaod sa Pagpahinungod

[Consecration]

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop nga makasabut sa balaod sa pagpahinungod ug sa iyang
walay katapusan nga mga katuyoan ug magtinguha sa pagpahinungod sa ilang
mga kinabuhi sa labaw ka hingpit ngadto sa pag-alagad sa Dios.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 42:30–42; 51; 78; 82; 104:11–18; ug ubang mga
kasulatan dinhi niini nga leksyon.

b. Ang Atong Panulundon [Our Heritage], pahina 26.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon sa
Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Kon ikaw naggamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagdala og usa ka piraso
nga papel ug usa ka pen o lapis alang sa matag sakop sa klase.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa sa imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka piraso nga papel ug usa ka pen o
lapis. Hangyoa ang matag tawo sa paglista og lima sa iyang bililhon nga mga
kabtangan. Dayon basaha ang D&P 104:13–14 uban sa mga sakop sa klase.

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo mahitungod sa
tinuod nga tag-iya sa tanan nga atong gipanag-iya? Unsay inyong gibati
mahitungod sa kagamitan sa inyong mga kabtangan sa diha nga kamo
nakaamgo nga ang tanang mga butang dinhi sa yuta iya sa Ginoo?

Ipasabut nga ang mga baruganan nga gitudlo niini nga mga bersikulo
mahinungdanon alang sa pagsunod sa balaod sa pagpahinungod. Kini nga
leksyon nagpokus niini nga balaod ug sa mga paagi diin kita labaw nga
makapahinungod sa hingpit sa atong mga kinabuhi ngadto sa Ginoo.

Sa mainampuon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin og mga kasinatian nga may kalabutan ngadto sa mga baruganan
sa kasulatan.

Panaghisgutan 
ug Paggamit

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



1. Ang Ginoo mipadayag sa balaod sa pagpahinungod ngadto sa mga Santos.

Ipasabut nga sa Pebrero 1831, sa wala madugay human ang mga Santos nagsugod
sa pagpundok sa Kirtland, Ohio ang Ginoo mipadayag nga sila kinahanglan
magsugod sa pagpuyo sa balaod sa pagpahinungod (D&P 42:30).

• Unsa ang gipasabut sa pagpahinungod? (Kini nagpasabut sa paggahin o
paghalad og butang ngadto sa pag-alagad sa (Ginoo.) Unsa ang balaod sa
pagpahinungod? (Kini usa ka na-organisar nga paagi diin ang mga tawo
mopahinungod sa ilang panahon, talagsaon nga mga kahibalo, ug mga
kabtangan ngadto sa Simbahan aron sa pagtukod sa gingharian sa Dios ug 
pag-alagad sa Iyang mga anak.)

• Unsa ang mga katuyoan sa balaod sa pagpahinungod [consecration]? (Ipabasa
sa sakop sa klase ang mosunod nga mga kasulatan ug ilha kon unsay ilang
gitudlo kabahin sa mga katuyoan sa balaod sa pagpahinungod. Isumarays kini
nga mga katuyoan diha sa pisara. Pagpili og pipila sa mosunod nga mga
pangutana aron sa pagdasig sa paghisgut-hisgot.)

a. D&P 42:30. (Sa pag-amuma sa kabus ug timawa.) sa unsang paagi ang pag-
amuma sa kabus ug timawa mahimo pinaagi sa balaod sa pagpahinungod?
(Tan-awa sa D&P 42:31–34.)

b. D&P42:35. (Sa pagpamalit og yuta, pagtukod og mga balay-alampoanan, ug
pagtukod sa Bag-ong Jerusalem.)

c. D&P 42:40.  (Sa pagtabang sa mga tawo sa Ginoo nga makabuntog sa garbo.)
Sa unsang paagi ang pagsunod sa balaod sa pagpahinungod makatabang sa
mga miyembro nga makabuntog sa personal nga garbo o kahakog?

d. D&P 42:42. (sa pagtabang sa mga tawo sa Ginoo nga mamahimong kugihan
ug makalikay sa pagkatapulan.)

e. D&P 51:9. (Sa pagtabang sa mga tawo sa Ginoo nga magkahiusa.)  Sa unsang
paagi nga ang Ginoo nagpaabot kanato nga magkahiusa? Sa unsang paagi
ang balaod sa pagpahinungod makatabang sa mga Santos nga magkahiusa?

f. D&P 78:3–7. (Sa paghimo sa mga tawo sa Ginoo nga managsama sa yutan-
ong kabtangan ug sa pagtabang kanila nga makadawat og luna sa celestial
nga gingharian.)  sa unsang paagi ang pagkamanagsama sa “yutan-ong mga
butang” makatabang kanato nga makaangkon og “langitnong mga butang"?
(D&P78:5).

g. D&P 78:14.  (Sa pagtabang sa Simbahan nga “makabarug sa iyang
kaugalingon ibabaw sa tanang mga linalang.”)

h. D&P 82:17–19.  (Sa pagtabang sa mga katawhan sa Ginoo nga mouswag sa
ilang mga talento alang sa kaayohan sa tanan, maghunahuna sa kaayohan
sa ilang mga silingan, ug makabuhat sa tanang mga butang uban sa
katuyoan nga alang sa himaya sa Dios lamang.)  Sa unsang paagi ang
pagsunod sa balaod sa pagpahinungod makatabang sa mga katawhan sa
Ginoo nga makaugmad og mas dako nga gugmang putli?

Ipasabot nga gumikan niini nga mga katuyoan, klaro nga ang balaod sa
pagpahinungod dili lamang usa ka temporal o ekonomikanhong programa. Kini
usa ka espirituhanong balaod usab nga motabang sa mga miyembro nga motubo
sa espirituhanong paagi ug maandam alang sa mahangturong kinabuhi (D&P
29:34–35).
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Ipasabot nga ang mga baruganan o prinsipyo sa balaod sa pagpahinungod wala
mausab sukad nga kini gipadayag pinaagi kang Propeta Joseph Smith. Hinoon,
ang paggamit sa mga baruganan mausab sa matag karon ug unya. Ang propeta
nato karon motabang kanato sa pagsabot kon unsaon nato  paggamit kini nga
mga baruganan sa atong panahon.

Mahimo nimong gamiton ang mosunod nga materyal sa pagpasabot kon sa
unsang paagi ang balaod sa pagpahinungod gipahigayon sa unang mga adlaw sa
Simbahan. Ang nag-una nga mga santos misulay sa pagsunod sa balaod sulod sa
pipila ka mga panahon didto sa Ohio, Missouri, ug sa Utah.  Ang pipila sa mga
Santos maayo kaayo nga misunod sa maong balaod, pero ang Simbahan sa
kinatibuk-an napakyas sa pagsunod niini (tan-awa usab ang Ang Atong
Panulundon, mga pahina 30–31). 

Pagpahinungod sa mga kabtangan

Ubos sa balaod sa pagpahinungod, ang mga sakop sa Simbahan boluntaryo nga
mipahinungod sa ilang mga kabtangan ngadto sa Simbahan pinaagi sa legal nga
kasabutan (D&P 42:30).

Pagdawat sa pagkatinugyanan [stewardship]

Human ang mga sakop sa Simbahan mopahinungod sa ilang mga kabtangan, ang
bishop mohatag kanila sa mga pagkatinugyanan, o mga bahin, gikan sa tanan
nga mga kabtangan nga nadawat. Ang gidak-on sa pagkatinugyanan nag-agad sa
mga kahigayonan ug mga panginahanglan sa pamilya, ingon nga gitino sa
bishop human mokunsulta sa sakop kinsa nakadawat niini (D&P 42:23; 51:3).
Ang pagkatinugyanan gihatag uban sa usa ka kasabutan sa pagpanag-iya aron ang
matag sakop hingpit nga may kapangakohan ug may tulubagon sa pagdumala
niini (D&P 51:4; 72:3–4; 104:11–13). Niana, ang pagkatinugyanan, giisip nga
pribado nga kabtangan, dili alang sa tanan o sa katilingban nga kabtangan, bisan
og ang tanan nga kabtangan iya gayud sa Dios.

Mga Kapin [Surplus]

Kon ang mga sakop nakaangkon og sobra sa sa ilang mga pagkatinugyanan sobra
sa unsay gikinahanglan alang sa ilang pamilya, sa katapusan sa tuig sila mohatag
niini ngadto sa bishop aron ibutang sa balay tipiganan sa bishop (D&P 42:33;
51:13). Ang bishop mogamit surplus aron sa pag-atiman sa kabus, sa pagtukod
og mga balay sa pagsimba, ug alang sa ubang takus nga mga katuyoan (D&P
42:34–35).

Nagkahiusang kapunongan [United order]

Sa Marso 1832, ang Ginoo mipadayag nga kinahanglan gayud nga adunay usa ka
kapunongan sa paghan-ay ug pagdumala sa balaod sa pagpahinungod taliwala sa
Iyang mga katawhan (D&P 78:3). Siya mitawag niini nga kapunongan nga ang
“nagkahiusang kapunongan” (D&P 92:1). Sa mosunod nga mga pagpadayag ang
Ginoo mihatag og dugang mga panudlo mahitungod sa nagkahiusang
kapunongan (tan-awa, pananglit, sa D&P 104).

2. Ang balaod sa pagpahinungod usa ka balaod sa kahangturan.

Ang balaod sa pagpahinungod usa ka balaod sa kahangturan nga gipadayag sa
Ginoo pag-usab sa atong dispensasyon. Mga asoy sa mga katawhan sa Ginoo nga
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nagsunod niini nga balaod gilakip diha sa Perlas nga Labing Bililhon, Bag-ong
Tugon, ug Basahon ni Mormon. Basaha o tun-i pag-usab amg mosunod nga mga
tudling uban sa sakop sa klase:

a. Moises 7:18 (Ang mga katawhan sa Enoch.)

b. Mga Buhat 4:32, 34–35. (Ang mga Santos human sa Pagkabanhaw sa
Manluluwas.)

c. 4 Nephi 1:1–3, 12–13, 15. (Ang mga Nephite human sa pagduaw sa
Manluluwas kanila.)

• Unsa sa inyong hunahuna ang pipila sa mga panalangin sa pagpuyo sa usa ka
komunidad diin ang mga katawhan nagsunod sa balaod sa pagpahinungod?

3. Kita makapahinungod sa atong mga kinabuhi ngadto sa Ginoo karon.

Isip mga Santos sa Dios, kita kinahanglan gayud nga nakaandam ug andam sa
pagsunod sa balaod sa pagpahinungod sa iyang kahingpitan. Apan kita dili
kinahanglan nga maghulat alang sa umaabot nga adlaw sa pagpahinungod sa
atong mga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kon kita mobuhat sa tanan sa pagsunod sa
balaod sa pagpahinungod karon, kita labaw nga mahimong andam sa pagsunod
sa kahingpitan sa balaod kon ang Ginoo mohangyo kanato sa pagbuhat sa ingon.

• Sa unsa nga paagi nga kita makasunod sa balaod sa pagpahinungod diha sa
atong mga kinabuhi karon? (Gamita ang mosunod nga kasayuran sa paghisgot
o pagdugang sa mga tubag sa mga sakop sa klase. Isulat ang mga ulohan sa
pisara samtang kamo maghisgut kanila.)

Hibaloi nga ang tanan natong gipanag-iya iya sa Ginoo

• Kon ikaw mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan, balika kadto. Kon ikaw
wala mogamit niini, basaha ang D&P 104:13–14 ug Salmo 24:1 uban sa mga
sakop sa klase. Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo?
Unsa ang gipasabut nga mahimong tinugyanan sa atong mga kabtangan? Sa
unsa nga paagi nga kini nga kahibalo makaapekto sa atong kinaiya ngadto sa
atong mga kabtangan? Ngano nga mahinungdanon ang pagsabut nga ang
tanan iya sa Ginoo? Unsa ang gisaad sa Ginoo kon kita magmatinud-anon nga
mga tinugyanan sa unsay Iyang gihatag kanato? (Tan-awa sa D&P 51:19; 78:22.)

Si Bishop Victor L. Brown, kanhi Presiding Bishop sa Simbahan, miingon nga
hangtud kita “mobati og hingpit nga panag-uyon” uban sa baruganan nga ang
tanan nga ania kanato iya sa Ginoo, “kini malisud, kon dili imposible, alang
kanato sa pagdawat sa balaod sa pagpahinungod. Samtang kita mag-andam sa
pagsunod niini nga balaod, kita magpaabut uban sa dako nga paglaum ngadto
sa adlaw kon ang tawag moabut. Kon, sa laing bahin, kita maglaum nga kini
malangan aron kita adunay kahigayunan sa pag-angkon og materyal nga mga
butang, kita anaa sa sayop nga dalan” (“The Law of Consecration,” 1976
Devotional Speeches of the Year [1977], 439).

• Basaha ang D&P 19:26 uban sa mga sakop sa klase. Unsa nga pasidaan ang
gihatag sa Ginoo ngadto ni Martin Harris niini nga bersikulo? Ngano nga kita
kinahanglan gayud mobuntog sa pagkamasinahon kon kita mopahinungod sa
atong mga kinabuhi ngadto sa Ginoo? Sa unsa nga paagi nga kita makabuntog
sa atong masinahon nga mga pagbati?
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Si Presidente Brigham Young miingon: “Ako labaw nga nahadlok sa
pagkamasinahon sa atong mga Elder kay sa ako nahadlok sa mga panon sa
impyerno. . . . Tanan natong mga kaaway . . . sulod sa kalibutan, ug ang tibuok
impyerno uban kanila nga mosulong batok kanato, dili makahimo kanato
og kadaot nga mihimo sa pagkamasinahon diha sa mga kasingkasing niini
nga mga katawhan; kay kini mao ang pagsimba sa dios-dios” (in Journal of
Discourses, 5:353).

Paghimo sa mga sakripisyo nga gikinahanglan sa Ginoo karon

Kita kinahanglan gayud nga andam sa paghimo og mga sakripisyo nga
gikinahanglan sa Ginoo kanato niining higayona. Kini naglakip sa mga
sakripisyo sa panahon, talagsaong mga kahibalo, ug mga kabtangan. Ang Unang
Kapangulohan [First Presidency] ug ang Korum sa Napulog Duha nagtudlo
kanato kon unsaon nato pag-implemetar ang mga baruganan sa balaod sa
pagpahinungod sa atong panahon. 

• Sa unsa nga paagi kita makapahinungod sa atong panahon, talagsaon nga mga
kahibalo, ug mga kabtangan aron makatabang sa pagtukod sa gingharian sa
Dios karon? (Mga tubag mahimong maglakip niadtong gilista sa ubos.)

a. Bayad sa ikapulo ug sa mga halad sa puasa ug hatag og ubay-ubay sa laing
mga paagi ngadto niadtong kinsa nagkinahanglan. Pinaagi sa paghimo
niining mga butanga, kita makatabang sa Simbahan sa pag-atiman sa kabus
ug sa pagpadayon sa mahinungdanon nga mga kalihokan nga gikinahanglan
sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Si Elder Marion G. Romney
nangutana: “Unsa ang nakapugong kanato sa paghatag og ubay-ubay
nga mga halad sa puasa sama sa atong paghatag og mga surplus ubos sa
Nagkahiusang Kapunongan? Walay lain gawas sa atong kaugalingong mga
limitasyon” (sa Conference Report, Abr. 1966, 100; o Improvement Era, Hunyo
1966, 537).

b. Andam nga moalagad sa Simbahan. Ang Ginoo mipahimangno sa matag
tawo sa “pagkat-on sa iyang katungdanan, ug sa pagbuhat sa buhatan diin
siya natudlo, diha sa tanan nga kakugi” (D&P 107:99). Kita kinahanglan
nga motuman sa balaan nga mga tawag nga atong nadawat kutob sa atong
mahimo. Dugang ngadto sa piho nga balaang mga tawag sa Simbahan, kita
mahimong makigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban, paghimo og buhat
sa templo, ug magtinguha sa paglig-on sa mga pagpamatuod niadtong kinsa
bag-o o huyang diha sa hugot nga pagtuo.

c. Moalagad isip usa ka full time nga misyonaryo. Si Elder Robert D. Hales sa
Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Ang pagmisyon magtudlo kanato sa
pagsunod sa balaod sa pagpahinungod. Kini tingali ang bugtong panahon
sa inyong kinabuhi nga kamo makahatag ngadto sa Ginoo sa inyong tanan
nga panahon, talagsaong mga kahibalo, ug mga kapanguhaan. Agi og tubag,
ang Ginoo mopanalangin kaninyo uban sa Iyang Espiritu nga makig-uban
kaninyo. Siya anaa sa inyong duol ug molig-on kaninyo” (sa Conference
Report, Apr. 1996; 50; sa Ensign, May 1996, 36).

Pagpalambo og Kristohanon nga gugma alang sa uban

• Basaha ang D&P 82:19 ug Jacob 2:17 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang
gitudlo sa Ginoo dinhi niini nga mga kasulatan mahitungod kon sa unsa
nga paagi kita makapakita sa atong gugma alang sa uban? Ngano nga ang
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paglambo sa kristohanong gugma alang sa uban gikinahanglan kon kita
magsunod sa balaod sa pagpahinungod?

Ipasabut nga ang kahanas sa pagbaton sa kristohanong gugma alang sa uban mao
ang pundasyon sa balaod sa pagpahinungod. Samtang kita magtubo diha sa
gugma, ang atong kahanas sa pagsunod niini nga balaod motubo usab. Dapita
ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa mga kasinatian sa diha nga sila o ang
uban nakasakripisyo sa ilang panahon ug mga kapanguhaan sa pagtabang sa
uban panahon sa panginahanglan. Kon angay, kamo mahimong mopakigbahin
sa mosunod nga sugilanon, nga gisulti ni Presidente Thomas S. Monson:

“Ako adunay daghang mga handumanan sa akong pagkabata. Ang pagpaabut
sa panihapon sa Domingo mao ang usa niini. Samtang kaming mga bata . . .
naglingkod diha sa lamesa, uban sa kahumot sa inasal nga baka nga milukop sa
lawak, si Mama miingon ngari kanako, ‘Tommy, sa dili pa kita mangaon, dad-a
kining plato nga akong giandam ngadto sa ubos sa dalan sa tigulang nga Bob ug
balik dayon.’

“Ako wala gayud makasabut ngano nga kami dili una mangaon ug unya na
human ihatod ang iyang plato sa pagkaon. Wala gayud ako magbagulbol apan
modagan ngadto sa iyang balay ug dayon maghulat nga may kahingawa sa
tigulang nga mga tiil ni Bob nga modala kaniya padulong sa may pultahan.
Dayon ako motunol kaniya sa plato sa pagkaon. Siya mohatag kanako sa limpyo
nga plato gikan sa miaging Domingo ug mohatag kanako og napulo ka sentimos
isip bayad sa akong pag-alagad. Ang akong tubag sa kanunay mao ra: “Ako dili
makadawat sa kwarta. Ang akong mama masuko kanako.” Siya mohapuhap
dayon sa akong buwagaw nga buhok ug moingon, ‘Akong bata, ikaw adunay
talagsaon nga inahan. Sultihi siya nga salamat’. . . . Ang panihapon sa Domingo
ingon og sa kanunay lamian kaayo human ako makabalik gikan sa gisugo
kanako” (“The Long Line of the Lonely,” Ensign, Feb. 1992, 4).

Maningkamot sa paghalad sa tanang bahin sa atong mga kinabuhi ngadto sa Ginoo

Si Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha miingon: “Kita ingon og
naghunahuna sa pagpahinungod lamang sa kabtangan ug kwarta. Apan adunay
daghan kaayong mga paagi sa dili paghatag og ubay-ubay ngadto sa Ginoo” (sa
Conference Report, Okt. 1992, 90; o Ensign, Nob. 1992, 66).

• Unsa ang pipila ka mga paagi diin kita mahimong “dili mohatag og daghan”
sa diha sa pag-alagad sa Dios ug sa Iyang mga anak? (Tan-awa sa D&P 64:34
ug ang mosunod nga mga panig-ingnan gikan ni Elder Maxwell kon unsa nga
paagi kita usahay dili hingpit nga makahatag sa pahinungod.)

a. Ang pagka walay-tinguha sa hingpit nga pagtugyan ngadto sa kabubut-on
sa Ginoo. “Ang pagtugyan sa kabubut-on sa usa ka tawo mao ra gayud ang
bugtong talagsaong butang nga ihatag isip usa ka sakripisyo ngadto sa Dios,”
si Elder Maxwell miingon. “Ang daghang laing mga butang nga atong
‘ikahatag’ . . . sa pagkatinuod ang mga butang nga Iyang gihatag na kanato
o gipahulam ngari kanato. Bisan pa niana, kon kamo ug ako sa katapusan
motugyan sa atong mga kaugalingon, pinaagi sa pagtugot sa tagsatagsa nga
mga kabubut-on uyon sa kabubut-on sa Dios, dayon kita sa pagkatinuod
naghatag og usa ka butang ngadto Kaniya! Kini mao ang bugtong butang
nga sa pagkatinuod atong ikahatag!” (sa Conference Report, Okt. 1995, 30; o
Ensign, Nob. 1995, 24).
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b. Ang pagka walay-tinguha sa pagbiya sa hinakog nga mga butang, sama sa
“atong mga kinaiya, sa atong panahon, sa atong pagkahawod, ug sa atong
mga kabtangan” (sa Conference Report, Okt. 1995, 28).

c. Ang paghimo sa mga kaikagan (hobbies) ug mga atimanon nga dili kaayo
mahinungdanon nahimong usik sa panahon.

d. Paghatag og dalaygon nga lungsuranong pag-alagad apan nagpabilin nga
wala masinati ngadto sa balaan nga mga templo ni Jesus ug sa Iyang balaan
nga mga kasulatan” (sa Conference Report, Okt. 1995, 27).

e. Ang pagkamasinugtanon sa mga kapangakohan sa pamilya apan wala
magsunod sa panig-ingnan ni Jesus sa pagkalumo uban sa pipila ka mga
sakop sa pamilya.

f. Pagpahimutang og una sa atong mga kaugalingon kay sa gingharian sa Dios.
g. Pagpakigbahin sa talagsaon nga mga kahibalo diha sa publiko samtang sa

pribado nga paagi naghambin og garbo.
h. Pagdawat og balaan nga tawag sa Simbahan samtang ang kasingkasing mas

labaw nga nahigugma sa kalibutanon nga mga buhat.

(Tan-awa sa Conference Report, Okt. 1992, 88–92; o Ensign, Nob. 1992, 65–67;
ug Conference Report, Okt. 1995, 27–30; o Ensign, Nob. 1995 22–24.)

• Sa unsa nga paagi kita napanalanginan samtang kita maningkamot alang sa
labaw ka hingpit nga pagpahinungod?

Panapos Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagsusi sa ilang mga kinabuhi sa pagtino sa
unsa nga paagi sila makapahinungod sa ilang mga kaugalingon sa labaw ka
hingpit ngadto sa Ginoo. Ipasabut nga kita makahimo niining mga butanga
pinaagi sa pag-ila nga ang tanan nga atong gipanag-iya iya sa Ginoo, pinaagi sa
paghimo sa andam nga paagi sa mga sakripisyo nga gikinahanglan gikan kanato
karon, ug pinaagi sa pagpalambo og Kristohanon nga gugma alang sa ubang mga
katawhan.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o sa duha sa mosunod nga mga ideya aron sa

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Ang balay tipiganan sa Ginoo

Ang balay tipiganan sa Ginoo gihisgutan sa makadaghan nga higayon diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad nga may kalabutan sa pag-amuma alang sa kabus
(D&P 42:34; 78:3; 83:5–6). Aron sa pagtabang sa mga sakop sa klase nga
makasabut unsa ang balay tipiganan sa Ginoo ug sa unsa nga paagi kini gigamit
karon, ipakigbahin ang mosunod nga kasayuran gikan sa Tamdanan nga Basahon
sa mga Panudlo sa Simbahan.

“Ang balay tipiganan sa Ginoo modawat, motipig, ug mogamit sa gipahinungod
nga mga halad sa mga Santos. Ang balay tipiganan mahimong yano o makuti
sumala sa panginahanglan sa kahigayunan. Kini mahimong lista sa anaa nga
mga pag-alagad (services), pundo sa kwarta, pagkaon sa lawak tipiganan, o mga
kagamitan diha sa usa ka gambalay. Ang usa ka balay tipiganan matukod kon
ang matinud-anon nga mga sakop mopahinungod ngadto sa bishop sa ilang
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panahon, talagsaon nga mga kahibalo, mga kahanas, kapuangod [compassion],
mga materyal, ug kwarta sa pag-atiman alang sa kabus ug sa pagtukod sa
gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

“Busa, ang balay tipiganan sa Ginoo, anaa sa matag ward. Ang bishop mao ang
tinugyanan sa balay-tipiganan. Gigiyahan pinaagi sa pagdasig gikan sa Ginoo,
siya moapud-apod sa mga halad sa mga Santos ngadto sa kabus ug timawa. Siya
tabangan sa mga korum sa priesthood ug sa Relief Society. Siya gitudloan ug
giabagan sa iyang mga kapangulohan sa stake ug mga pangulo sa erya”
(Basahon 2: Mga Pangulo sa Pagkapari ug Kaabag [1998], 256).

• Sa unsa nga paagi ang matag usa kanato makahatag ngadto sa mga
kapanguhaan sa balay-tipiganan sa Ginoo diha sa atong ward?

2. “Managsama diha sa yutan-on nga mga butang” (D&P 78:6).

Ang pulong managsama kanunay nga gigamit diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad
kalabut sa temporal nga mga butang (D&P 51:3; 70:14; 78:6). Ipasabut nga kini
wala magpasabut nga ang tanang mga pagkatinugyanan managsama gayud.
Hinoon, kini gihatag sumala sa mga panginahanglan sa matag tawo ug pamilya
(D&P 42:32; 51:3). Sila managsama sa usa ka pagsabut nga ang tanan nga mga
Santos adunay “managsama nga pag-angkon sa mga kabtangan” aron makatubag
sa ilang mga panginahanglan (D&P 82:17).
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Leksyon

15
“Pangitaa sa Matinguhaon 

nga Paagi ang Labing Maayo 
nga mga Gasa”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase sa pag-ila sa mga gasa sa Espiritu, pagtinguha sa
pag-angkon niini, ug paggamit niini aron pag-alagad sa uban.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 46; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:7.
b. 1 Mga Taga-Corinto 12–13, Moroni 10:8–18 (dugang nga mga kasulatan).
c. Ang Atong Panulundon, mga pahina 51–52, 58–60, 77.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon sa
Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pag-andam aron mobasa sa mosunod nga
mga asoy gikan sa Ang Atong Panulundon.

a. Si Newel Knight nangalagad ngadto ni Philo Dibble (mga pahina 42–43).
b. Si Amanda Smith nakadawat og pagpadayag kon unsaon sa pagtambal ang

iyang anak nga lalaki nga nasamad (mga pahina 47–48).
c. Si Propeta Joseph Smith nanagna sa misyonaryong pag-alagad ni Dan Jones

(pahina 63).

Mga Sugyot alang sa 
Kalamboan sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghanduraw nga sila nagtanum og tanaman.

• Unsa nga mga binhi ang inyong itanum sa inyong garden?

Hatagi ang mga sakop sa klase og panahon sa paghunahuna, ug dayon dapita ang
pipila kanila sa paghulagway unsa ang ilang gusto nga anaa diha sa ilang garden
Hatagi og pagtagad ang nagkalahi-lahi nga gusto sa mga sakop sa klase. Itudlo
nga samtang ang mga tanaman nagkalahi, ang tanan kanila mahimong
maanindot ug magamit.

• Human magtanum sa binhi, unsa ang gikinahanglan nga imong buhaton aron
adunay usa ka malampuson nga tanaman.

Human makatubag ang mga sakop sa klase, ipasabut nga kini nga leksyon
mahitungod sa mga gasa sa Espiritu. Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga
ang mga tawo mahimong adunay nagkalain-lain nga mga tanum sa ilang mga
tanaman apan adunay managsama nga maanindot ug mapuslanon nga mga

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



tanaman. Maingon man, ang mga sakop sa Simbahan mahimong makadawat og
managlahi nga mga gasa sa Espiritu, apan ang tanan niini nga mga gasa magamit
alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ug sama sa mga binhi ug mga tanum,
ang mga gasa sa Espiritu kinahanglan pagaalimahan ug amumahon aron
mahimong hingpit nga molambo ug magamit.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang mga materyal sa leksyon nga mas makatubag
sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan ngadto sa mga baruganan
sa kasulatan.

1. Ang tanang matinud-anon nga mga sakop sa Simbahan makadawat sa
mga gasa sa Espiritu.

Ipasabut nga ang mga gasa sa Espiritu mga espirituhanon nga mga panalangin o
mga kahanas [skills] nga gihatag pinaagi sa Espiritu Santo. Kini nga mga gasa
gikan sa yuta panahon sa Dakong Hingpit nga Pagbiya sa Kamatuoran, apan ang
Dios mipahiuli sa unang mga adlaw niini nga dispensasyon. Ang paggamit niini
nga mga gasa makapanalangin, makapabalaan, ug makapahiusa kanato.

Hangyoa ang gi-assign nga mga sakop sa klase sa pagbasa sa mga asoy gikan sa
Ang Atong Panulundon (tan-awa sa “Pagpangandam,” aytem 3). Human mabasa
ang matag asoy, paghisgut unsa nga mga gasa sa Espiritu ang gihulagway diha sa
sugilanon: Si Newel Knight adunay hugot nga pagtuo sa papangayo (D&P 46:20); Si
Philo Dibble ug si Alma Smith adunay hugot nga pagtuo nga mamaayo (D&P
46:19); si Amanda Smith nakadawat og pagpadayag (Mga Artikulo sa Hugot nga
Pagtuo 1:7); si Propeta Joseph Smith adunay gasa sa pagpanagna (D&P 46:22); ug si
Dan Jones nakadawat sa gasa sa pagtudlo (Moroni 10:9–10).

• Unsa nga mga gasa sa Espiritu nga ang Ginoo mipaila sa D&P 46? (Ipabasa
sa mga sakop sa klase ang mosunod nga mga kasulatan ug ipaila ang
espirituhanon nga gasa nga gihisgutan sa matag tudling. (I-summarize kini
nga mga gasa diha sa pisara.)

a. D&P 46:13. (Kahibalo “gihatag pinaagi sa Espiritu Santo . . . nga si
Jesukristo mao ang Anak sa Dios, ug nga siya gilansang alang sa mga sala
sa kalibutan.”)

b. D&P 46:13. (Pagtuo sa mga pagpamatuod sa uban diha sa Manluluwas.)
c. D&P 46:15 (Kahibalo sa “mga kalainan sa pagdumala.”) Si Elder Bruce R.

McConkie sa Korum sa Napulog duha miingon nga kini nga gasa “gamiton
sa pagdumala ug pagpahapsay sa simbahan (A New Witness for the Articles of
Faith [1985], 278).

d. D&P 46:16.(Pag-ila “pagkahibalo sa mga nagkalain-lain nga mga pamaagi,
kon sila gikan ba sa Dios.” Kini nga gasa motabang kanato sa pag-ila kon
ang panudlo o impluwensya gikan ba sa Dios o gikan ba sa ubang lain nga
tinubdan.

e. D&P 46:17–18.(Kaalam ug Kahibalo)
f. D&P 46:19.(Hugot nga pagtuo nga mamaayo.)
g. D&P 46:20 (Hugot nga pagtuo sa pagpang-ayo.)
h. D&P 46:21 (Ang pagbuhat og mga milagro.)
i. D&P 46:22. (Pagpanagna.)

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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j. D&P 46:23 (Pag-ila sa mga espiritu.)
k. D&P 46:24. (Pagsulti sa mga pinulungan.)
l. D&P 46:25. (Paghubad sa mga pinulongan.)

Ikaw mahimong motudlo nga ang mga gasa sa Espiritu giila [identified] usab
diha sa 1 Mga Taga-Corinto 12:4–12; 13:1–13; ug Moroni 10:8–18.

• Kinsa ang makadawat og mga gasa sa Espiritu? (Tan-awa sa D&P 46:8,11. Itudlo
nga ang Dios mohatag og labing ubos usa niini nga mga gasa ngadto sa matag
matinud-anon nga sakop sa simbahan kinsa nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo.
Kon ikaw nagtudlo sa mga batan-on, hatagi og gibug-aton nga sila adunay
esprituhanong mga gasa. Ikaw mahimo usab nga motudlo nga ang mga tawo kinsa
wala makadawat sa gasa sa Espiritu Santo mahimo gihapon nga mapanalanginan
uban sa talagsaon nga mga kahanas sa pagdasig ug paglig-on sa uban.)

2. Ang Dios mohatag og mga gasa sa Espiritu alang sa kaayohan sa Iyang
mga anak.

• Unsa ang pipila ka mga katuyoan sa mga gasa sa Espiritu, ingon nga gipadayag
sa D&P 46? (Gamita ang mosunod nga kasayuran aron paghisgut o pagdugang
sa mga tubag sa mga sakop sa klase. Isulat ang mga ulohan diha sa pisara
samtang kamo maghisgut niini.)

Aron paglig-on ug pagpanalangin kanato nga tinagsa

• Basaha ang D&P 46:9 uban sa mga sakop sa kalse. Sa unsa nga mga paagi ang
mga gasa sa Espiritu makatabang kanato sa tagsa-tagsa? (Unsa ang gasa nga
adunay talagsaon nga bili diha kanimo?) Ikaw mahimong modapit sa mga
sakop sa klase aron ipakigbahin ang mga kasinatian diin ang ilang
espirituhanong mga gasa nakapalig-on ug nakapanalangin kanila.

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog duha mitudlo nga ang mga gasa
sa Espiritu “makadala kanato ngadto sa Dios. Sila makapanalipod kanato gikan
sa gahum sa kaaway. Sila makailis sa atong mga kakulangan ug makaayo sa
atong mga dili pagkahingpit “ (“Spiritual Gifts,” Ensign, Sept. 1986,72).

Aron pagtabang kanato nga moalagad sa uban

Basaha ang D&P 46:11–12, 26 uban sa mga sakop sa klase. Dayon ipakigbahin
ang mosunod nga pamahayag:

Si Elder Orson Pratt sa Korum sa Napulog Duha miingon, “Ang espirituhanon
nga mga gasa giapud-apod tali sa mga sakop sa Simbahan, sumala sa ilang
pagkamatinud-anon, mga kahimtang, kinaiyanhon nga mga kahanas [natural skills],
mga katungdanan, ug balaan nga mga tawag; nga ang mga sakop sa simbahan
mahimong matudloan sa husto, makumpirmahan, mahingpit, ug maluwas”
(Masterful Discourses and Writings of Orson Pratt, comp. N. B. Lundwall [1953], 571.)

• Sa unsa nga paagi ang usa ka piho nga espirituhanong gasa nakatabang
kaninyo sa pag-alagad sa uban? Sa unsa nga paagi kamo napalanginan pinaagi
sa espirituhanong mga gasa sa uban?

Isip kabahin niini nga panaghisgutan, ikaw mahimong mopakigbahin sa
mosunod nga sugilanon:
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“Samtang kami nagkapuliki sa pag-andam alang sa panihapon sa Pasko, ang
akong batan-ong igsoon nga babaye mahinamon nga mikab-ot didto sa aparador
aron kuhaon mga plato nga giribitihan og plata. Ang maanindot . . . nga mga
plato usa ka gasa sa kasal gikan ni Lola ngadto ni Mama ug Papa ug gamiton
lamang sa talagsaon nga mga okasyon. Apan samtang ang akong igsoong babaye
mikuha sa pipila ka bililhong mga plato sa aparador, nabangga ang iyang bukton
ug ang mga plato nahulog gikan sa iyang mga kamot. Ang iyang walay paglaum
nga pagsulay aron pag-ayo sa mga plato nakawang ug ang nangabuak nga mga
plato nga nakatag diha sa salog usa ka makapasubo sa kasingkasing sama sa
makita sa dili matabang nga kahadlok nga anaa sa iyang nawong.

“Ang mga kamot ni Mama nga nag-andam sa pagkaon nahunong diha sa
tunga-tunga, ug ang malipayong pasiaw sa usa ka nagpuliki nga panimalay
nahunong samtang kaming tanan mikaging nga nagbarug uban sa hilabihan
ka hilum. Sa walay paglingi aron pagtan-aw sa nabuak nga mga plato si Mama
hilum nga migawas sa lawak. Dayon . . . ang ubang nahibilin kanamo
naninguha sa pagpabalik sa espiritu sa maong okasyon.

“Gawas sa akong igsoong babaye. Siya nagbarug nga wala maglihok, usa ka
dakong luha midagayday sa iyang mga aping. Samtang ang laing luha mitulo,
siya dayon nakakita sa silhig ug dustpan ug misugod sa pagsilhig sa nakatag nga
mga buak sa plato. Dayon siya miluhod, siya hinay nga namunit sa dagko-
dagko nga mga buak ug mainampingon nga mibutang niini diha sa dustpan.

“Sulod sa pipila ka mga minuto si Mama mibalik sa kusina ug migakos sa
naguol niyang anak nga babaye. Ang akong igsoong babaye nagsugod
pagbakho ug kusog. . . .  Sa hilum [si Mama] mialam-alam, ‘Ayaw kabalaka,
anak; ang mga tawo labaw nga mahinungdanon kay sa mga butang!

“Si Mama sa ulahian misulti kanako nga siya miadto sa laing lawak aron mag-
ampo ug gipanalanginan uban sa pagbati sa kalinaw ug sa pagdasig kon
unsaon sa paghupay sa akong igsoong babaye. Ang gasa sa espirituhanong
panglantaw nga gihatag ngadto sa akong inahan nianang adlaw sa Pasko
nahimong labing bililhon nga gasa nga nadawat sa among pamilya” (Laura
Russel Bunker, “The Art of Perspective,” Ensign, Dec. 1998, 54–55).

Ikaw mahimong maghisgut unsa nga gasa sa Espiritu ang makatabang sa
mosunod nga kahimtang sa D&P 46:13–25.

a. Usa ka home teacher gitawag ngadto sa panimalay sa usa sa iyang mga pamilya
aron paghatag og panalangin sa priesthood.

b. Usa ka misyonaryo midumala diha sa usa ka gamay nga branch sa mga sakop
sa Simbahan.

c. Usa ka batan-on nga babaye gi-assign aron motudlo sa leksyon sa iyang klase.

d. Usa ka tigtambag sa Aaronic Priesthood ang may kapangakohan alang sa usa
ka pundok sa mga deacon sa usa ka gabii nga pagkamping nga nakasugat og
kalisdanan.

e. Usa ka presidente sa Relief Society mitudlo og mga visiting teacher ngadto sa
igsoong mga babaye sa iyang ward o branch.
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Aron pagtabang kanato nga dili malingla

• Basaha ang D&P 46:8 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga paagi ang mga gasa sa
Espiritu makatabang kanato nga malikay sa dautang mga impluwensya o paglingla?

3. Kita kinahanglan mangita ug mopalambo sa mga gasa sa Espiritu.

Ang Ginoo misulti kanato, “Pangitaa sa matinguhaon nga paagi ang labing
maayo nga mga gasa, ug kanunay maghinumdom alang sa unsa nga sila gihatag”
(D&P 46:8).

• Unsa ang atong buhaton aron makaplagan ang espirituhanong mga gasa nga
gihatag sa Dios kanato? (Ang mga tubag mahimong maglakip nga kita
magpamalandong, mag-ampo, magpuasa, magbasa sa atong patriyarkal nga
mga panalangin, motuman sa mga sugo, ug mag-alagad sa uban. Tan-awa usab
ang mosunod nga kinutlo.) Unsa ang atong buhaton aron mapausbaw ug
mapalambo ang espirituhanong mga gasa nga gihatag kanato?

Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga daghang mga gasa sa Espiritu, sama sa
kaalam o ang gasa sa pag-ayo, dili makit-an hangtud nga sila kinahanglan. Siya
miingon nga “kini nagkinahanglan sa panahon ug mga kahimtang sa paghimo
niini nga mga gasa nga malihok” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel.
Joseph Fielding Smith [1976], 246).

• Unsa ang atong buhaton sa pagpangita sa mga gasa sa Espiritu? (Ipabasa sa
mga sakop sa klase ang mosunod nga mga kasulatan ug ipaila unsa ang ilang
gitudlo kalabut sa pagpangita sa mga gasa sa Espiritu. Ilangkub ang kasayuran
diha sa pisara.)

a. D&P 46:7, 30. (Pangayo sa Dios ug sunda ang paggiya sa Espiritu; tan-awa
usab ang mosunod nga pamahayag ni Presidente George Q. Cannon.)

b. D&P 46:9. (Pangitaa ang mga gasa alang sa mga kaayohan sa uban, dili alang
sa hinakog nga mga katarungan.)

c. D&P 46:31. (Himoa ang tanang mga butang diha sa ngalan ni Kristo.)
d. D&P 46:32. (Pasalamat sa Dios alang sa mga gasa nga Iyang gihatag kanato.)
e. D&P 46:33. (Pagpalambo og mga hiyas ug pagkabalaan kanunay.)

Si Presidente George Q. Cannon mitudlo: “Kon adunay bisan kinsa kanato nga
dili hingpit, kini atong katungdanan sa pag-ampo alang sa gasa mga mohimo
kanato nga hingpit. Aduna ba akoy mga pagka dili hingpit? Ako napuno niini.
Unsa ang akong katungdanan? Sa pag-ampo ngadto sa Dios aron ako hatagan
sa mga gasa nga mokorihir niini nga mga pagka dili hingpit. Kon ako usa ka
masuk-anon nga tawo, kini akong katungdanan sa pag-ampo alang sa putli nga
gugma, diin mainantuson ug mabination. Ako ba usa ka masinahon nga tawo?
Kini akong katungdanan sa pagpangita alang sa gugma nga putli, diin dili
masinahon. Uban usab sa tanang mga gasa sa Ebanghelyo. Sila gituyo alang
niini nga katuyoan. Walay tawo nga angay mosulti, “O dili ako makabuntog
niini, ako kining kinaiya. Siya dili makapangatarungan niini, tungod sa
katarungan nga ang Dios misaad sa paghatag og kalig-on aron pagkorihir
niining mga butanga ug sa paghatag og mga gasa nga mowagtang niini”
(Millennial Star, 23 Apr. 1894, 260).
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Si Elder Dallin H. Oaks mipasabut sa unsa nga paagi ang iyang inahan migamit
sa baruganan sa pagpangita sa mga gasa sa Espiritu: “Sa pagkamatay sa iyang
bana, ang akong biyudang inahan dili kumpleto. Sa unsa nga paagi ang iyang
pag-ampo alang sa unsa ang iyang gikinahanglan aron pagtuman sa iyang
kapangakohan sa pagpadako sa iyang tulo ka gagmay nga mga anak! Siya
nangita, siya takus, ug siya gipanalanginan! Ang iyang mga pag-ampo gitubag
sa daghang mga paagi, lakip ang pagdawat sa espirituhanong mga gasa. Siya
adunay daghan, apan kadtong nagpabilin sa akong panumduman mao ang
mga gasa sa hugot nga pagtuo, pagpamatuod, ug kaalam. Siya usa ka
gamhanan nga babaye sa Zion” (Ensign, Sept. 1986, 72).

Panapos Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpangita sa mga gasa sa Espiritu ug sa
paggamit sa mga gasa nga gihatag kanila aron pag-alagad sa uban. Ingon nga
giaghat sa Espiritu, ipamatuod ang mga kamatuoran nga gihisgutan panahon
sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o labaw sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Paggamit sa espirituhanong mga gasa aron pag-alagad sa uban

Kon anaa ang mosunod nga mga hulagway, pagdala og pipila o tanan niini sa
klase: Batan-ong Babaye Namulong sa Simbahan (Mga Hulagway sa Ebanghelyo
607); Ang Bishop (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 611); Mga Misyonaryo Nagtudlo
sa Ebanghelyo ni Jesukristo (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 612); Pangalagad
ngadto sa Masakiton (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 613); Pagtudlo sa Pamilya
(Mga Hulagway sa Ebanghelyo 614); ug Pag-alagad sa Usag-usa (Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 615); Ipakita ang hulagway usa sa matag higayon, ug hangyoa ang
mga sakop sa klase sa pagpasabut sa unsa nga paagi ang kahimtang sa matag
hulagway nagpakita sa panginahanglan alang sa mga gasa sa Espiritu.

Dapita ang mga sakop sa klase sa paghunahuna kalabut sa ilang mga
responsibilidad. Sama pananglit, sila mahimong mohunahuna sa ilang mga
responsibilidad isip mga ginikanan, igsoong mga lalaki ug igsoong mga babaye,
mga lider sa priesthood ug auxiliary, o mga home teacher ug mga visiting teacher.
Dayon hangyoa sila sa pagpamalandong sa hilum sa mosunod nga pangutana:
Unsa nga mga gasa sa Espiritu ang malagmit imong tinguhaon aron makahimo
kanimo mga labawng maayo nga makaalagad sa uban?

2. Dugang nga espirituhanong mga gasa

• Si Elder Bruce R. McConkie mitudlo: “Ang espirituhanong mga gasa mga walay
katapusan nga gidaghanon ug ingon man walay kinutuban nga matang.
Kadtong gilista diha sa gipadayag nga pulong mga panig-ingnan lamang” (A
New Witness for the Articles of Faith, 371). Unsa kaha ang uban nga
espirituhanong mga gasa agi og dugang niadtong gilista diha sa D&P 46?
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Si Elder Marvin J. Ashton sa Korum sa Napulog Duha miingon nga ang pipila
“sa dili kaayo makita nga mga gasa” maglakip “ang gasa sa pagpangutana; ang
gasa sa pagpaminaw; ang gasa sa pagdungog ug paggamit sa usa ka ligdong nga
hinagawhaw nga tingog, . . . ang gasa sa paglikay og panaglalis; ang gasa sa
pagkamauyonon; . . . ang gasa sa pagpangita niana diin mao ang matarung;
ang gasa sa dili paghukom;

ang gasa sa pagpangita sa Dios alang sa paggiya; ang gasa sa pagkatinun-an;
ang gasa sa pag-amuma alang sa uban; ang gasa sa pagkahimo nga
mopalandong; ang gasa sa paghalad og pag-ampo; ang gasa sa paghatag og
gamhanang pagpamatuod; ug ang gasa sa pagdawat sa Espiritu Santo” (sa
Conference Report, Okt. 1987, 23; o Ensign, Nob. 1987, 20).

3. Pag-ila sa tinuod nga mga gasa sa Espiritu

Ipasabut nga si Satanas mahimo nga mosulay sa paglinga sa mga tawo uban sa
dili tinuod nga espirituhanong mga gasa. Sa kahingawa kalabut sa pipila ka bakak
nga mga pagpadayag [manifestation] niini nga mga gasa tali sa mga sakop sa
Simbahan, si Propeta Joseph Smith nangutana sa Ginoo ug nakadawat og usa ka
pagpadayag nga karon gitala isip D&P 50.

Aron pagtabang sa mga sakop pag-ila tali sa tinuod og dili tinuod nga
espirituhanong mga gasa, ikaw mahimong motuon pag-usab sa D&P 50:17–24.
Ipasabut og maayo nga kon ang usa ka gasa iya sa Dios, kini makapabalaan ug
mopahimo kanato sa pagmaya. Kini modala kanato sa pagbuhat sa maayo, sa
paghigugma ug pag-alagad sa Dios, ug sa pagtuo diha ni Kristo. Kon ang usa ka
espirituhanong pagpadayag dili mopabalaan, o kini modala kanato sa sala, kini
dili iya sa Dios. Ang hilisgutan sa paglikay nga malingla ug sa dautan nga mga
impluwensya pagahisgutan sa dugang detalya sa leksyon 24.

4. Pagtudlo pinaagi sa Espiritu

• Ipasabut nga ang pagtudlo sa ebanghelyo maoy usa ka gasa sa Espiritu
(Moroni 10:9–10). Dayon basaha ang D&P 42:13–14 ug 50:17–18 uban sa
mga sakop sa klase. Unsa ang gipasabut sa pagtudlo pinaagi sa Espiritu?
Ngano nga kini mahinungdanon sa pagtudlo pinaagi sa Espiritu? (Tan-awa sa
2 Nephi 33:1; D&P 50:21–22; ug ang mosunod nga kinutlo.)

Ang Tamdanan nga Basahon sa mga Panudlo sa Simbahan nagsaysay: “Ang usa
ka tawo mahimong motudlo og lawum nga mga kamatuoran, ug ang mga
sakop sa klase mahimong moapil sa madasigon nga mga panaghisgutan apan
gawas kon ang Espiritu maanaa, kini nga mga butang dili gamhanang masilsil
diha sa kalag” (Basahon 2; Mga Pangulo sa Pagkapari ug Kaabag [1998], 300).

• Unsa ang buhaton sa mga magtutudlo aron pagdapit sa Espiritu kon sila
magtudlo? (Tan-awa sa pahina viii niini nga manwal.) Unsa ang buhaton
niadtong kinsa gitudloan aron makadapit sa Espiritu?

• Basaha ang D&P 43:8 ug 88:122 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga
paagi kini nga mga bersikulo magamit sa atong klase sa Sunday School? (Hatagi
og gibug-aton ang kamahinungdanon sa pagtudlo ug pagbalaan sa usa’g usa.)
Giunsa nimo pagkakita nga ang pagtudlo ug pagkat-on pinaagi sa Espiritu
motabang kanato nga mopabalaan sa usa’g usa ug mopamaya sa tanan?
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5. “Usa ka Tawo nga Dili Maayong Mosulti” video nga pasundayag.

Kon ang videocassette Mga Panudlo gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug
Kasaysayan sa Simbahan. (53933) anaa, hunahunaa ang pagpasundayag sa “Usa
ka Tawo nga Dili Maayong Mosulti,” unom ka minuto nga bahin. Kon ikaw
nakahukom sa pagpasundayag niini, buhata kini panahon sa ikaduha o ikatulo
nga seksyon sa leksyon.

Ipasabut nga ang pasundayag maoy usa ka paghulagway kon sa unsa nga paagi
sa usa ka mapainubsanon nga magtutudlo mitabang ni Brigham Young nga
nahimong nakabig ngadto sa gipahiuli nga ebanghelyo. Kini nagsugod uban sa
kinutlo gikan sa pakigpulong sa Komperensya nga gihatag ni Presidente Brigham
Young, diin siya nangutana, “Unsa kini nga nakapadani sa tawo? (sa Journal of
Discourses, 1:90). Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpangita alang sa tubag
niana nga pangutana samtang sila nagtan-aw sa pasundayag. Human niana,
ipangutana ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsa ang nakapadani sa mga tawo sa pagkamatinud-anon sa ebanghelyo?

• Unsa ang atong buhaton aron pagsunod sa panig-ingnan ni Eleazar Miller
samtang kita magtudlo sa ebanghelyo?
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Leksyon

16
“Kamo . . . Mohalad Sa Inyong

mga Sakramento diha sa Akong
Balaan nga Adlaw”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase aron lig-onon ang ilang tinguha sa paghupot
nga balaan sa adlaw nga Igpapahulay.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug sa ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 59 ug sa ubang mga kasulatan niini nga leksyon.

b. Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Adlaw nga Igpapahulay,” mga pahina 764-765.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon sa Giya sa Pagtuon sa
Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Kon ang hulagway ni Jesus Nag-ampo sa Gethsemane anaa, pag-andam sa
paggamit niini sa panahon sa leksyon (62175); Mga Hulagway sa Ebanghelyo 227.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

• Unsa ang imong bation kon ikaw mosulod sa usa ka templo? (Kon ang mga
sakop sa klase wala pa makaadto sa templo, pangutan-a kon unsa kaha ang
ilang bation. Sa panahon niini nga panaghisgut, itandi ang kahimtang diha sa
templo sa kalainan nga kahimtang diha sa kalibutan.)

• Basaha ang D&P 109:13 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang nakapahimo sa
temple nga lahi gikan sa ubang mga dapit? (Ang Ginoo mibalaan niini. Kini
Iyang balay.)

• Basaha ang Genesis 2:1–3 uban sa mga sakop sa klase. Ipasabut nga kini mao
ang asoy sa Ginoo sa katukuran sa Igpapahulay. Sumala niini nga asoy, unsa
ang nakapahimo nga lahi ang Igpapahulay kay sa ubang mga adlaw? (Ang
Ginoo mibalaan niini. Ang Igpapahulay mao ang Iyang adlaw.)

Ipasabut nga kini nga leksyon mahitungod sa adlaw nga Igpapahulay. Itudlo nga
sa daghang mga paagi, kita “makasulod” sa matag adlaw nga Igpapahulay uban
sa samang balaan nga pagtahud nga atong bation kon kita mosulod sa templo.
Kita makahinumdum nga ang atong Ginoo mibalaan sa Igpapahulay ug nga kini
atong katungod sa pagsimba ug pag-alagad Kaniya diha sa Iyang adlaw.

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Kini nga leksyon naglakip sa daghang materyal nga mahimong itudlo sa usa ka
panahon sa klase. Sa mainampuon nga paagi pili-a ang materyal sa leksyon nga
labing makatubag sa panginahanglan sa mga sakop sa klase.

1. Ang Ginoo mitukod sa Igpapahulay.

Ipasabut nga ang Dios mitukod sa sumbanan alang sa Igpapahulay diha sa
panahon sa Paglalang. Human sa paghago sulod sa unom ka mga adlaw, Siya
mipahulay sa ikapito ug mibalaan niini ingon nga usa ka balaan nga adlaw
(Genesis 2:2–3). Gikan sa unang mga panahon, Siya misugo sa Iyang mga anak sa
pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Adlaw nga
Igpapahulay” 4–5).

• Basaha ang Exodo 20:8–11 ug 31:13–17 uban sa mga sakop sa klase. Itudlo nga
kini nga sugo gibalik-balik sa daghang higayon diha sa mga kasulatan (tan-awa
sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, mga pahina 4–5). Ngano nga sa imong
hunahuna kini nga sugo sa pagtuman sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay
hilabihan gayud ka mahinungdanon sa tibuok panahon?

Sa atong dispensasyon, ang Ginoo mihatag pag-usab og gibug-aton sa
pagkamahinungdanon sa Igpapahulay. Pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang
Ginoo mipadayag nga niini nga adlaw kita kinahanglan mohatag sa atong
paghalad ngadto Kaniya pinaagi sa pagtambong sa simbahan, pag-ambit sa
sakramento, ug pagpahulay gikan sa atong mga paghago (D&P 59:9–13).

2. Mohatag og mga paghalad sa Dios pinaagi sa pagsimba Kaniya diha sa
Dominggo nga mga tigum sa Simbahan.

• Ang Ginoo miingon, “Kamo moadto sa balay alampoanan . . . diha sa
akong adlaw nga balaan” (D&P 59:9). Ngano nga sa imong hunahuna kini
mahinungdanon nga maghiusa sa pagsimba sa Dios sa Igpapahulay? Sa unsang
paagi nga ang pagtambong sa mga tigum sa Simbahan sa Dominggo usa ka
panalangin diha kanimo?

• Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon nga “matag tigum sa sakramento
kinahanglan nga usa ka espirituhanon nga pagbuhong” ug “usa ka panahon sa
espirituhanon nga pagbag-o” (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 563, 564).
Sa unsa nga paagi kita makatabang sa pagkab-ot niini? Sa unsa nga paagi kita
makahimo sa atong pagtambong diha sa mga tigum sa Dominggo nga labaw
nga pagkaespirituhanong pagkabuhong? (Mga tubag mahimong maglakip sa
pagtambong uban sa kinaiya sa pagsimba, sa pagtambong og sayo, sa pagtuon
sa gitakda nga materyal sa leksyon sa dili pa ang klase, sa aktibo nga pag-apil,
sa pagpaminaw og maayo, sa pagtinguha sa paglig-on sa uban, ug sa dili
pagsaway sa mga mamulong o mga magtutudlo.)

Si Presidente Spencer W. Kimball, ang ika Napulog Duha nga Presidente sa
Simbahan, miingon: “Kita wala motambong sa mga tigum sa Igpapahulay aron
pagalingawon o gani aron pagatudloan lamang. Kita moadto aron pagsimba sa
Ginoo. Kini usa ka kinaugalingon nga kapangakohan, ug bisan unsa ang gisulti
diha sa pulpito, kon ang usa magtinguha sa pagsimba sa Ginoo uban sa espiritu
ug sa kamatuoran, siya mahimong mobuhat sa ingon pinaagi sa pagtambong sa

Panaghisgutan 
ug Paggamit

109



iyang mga tigum, pag-ambit sa sakramento, ug pagpamalandong sa mga
kaanindot sa ebanghelyo. Kon ang pagsimba usa ka kapakyasan nganha
kanimo, ikaw napakyas. Walay usa nga makasimba alang kanimo” (“The
Sabbath—A Delight,” Ensign, Ene. 1978, 4–5).

• Unsa ang atong buhaton aron pag-andam sa atong mga kaugalingon sa
Dominggo nga mga tigum? Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan
makatabang sa ilang mga anak nga labawng makakuha og hingpit nga
kaayohan gikan sa Dominggo nga mga tigum? (Dapita ang mga sakop sa klase
sa pagpakigbahin ug mga kasinatian nga may kalabutan niini nga mga
pangutana.)

• Sa unsa nga paagi ang musika makatabang sa atong Dominggo nga mga
tigum? Ngano nga kini mahinungdanon nga ang matag usa kanato mokanta
sa mga himno? (Tan-awa sa D&P 25:12.) Sa unsa nga paagi ang pagkanta sa
mga himno mipanalangin kanimo?

Si Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha mipahayag og kabalaka nga
“nagkadaghan ang atong mga pangulo ug mga sakop nga dili mokanta sa mga
awit sa katiguman,” Siya dayon mitambag, “Kita kinahanglan mokanta sa mga
awit sa Zion . . . sila mga mahinungdanon nga bahin sa atong pagsimba” (sa
Conference Report, Okt. 1991; o Ensign, Nob. 1991, 22).

• Sa unsa nga paagi nga kita makahuloganon nga makaapil sa mga pag-ampo
diha sa katiguman sa Dominggo nga mga tigum?

• Ngano nga ang balaang pagtahud mahinungdanon diha sa mga tigum sa
Simbahan?

Si Elder Boyd K. Packer miingon nga kita kinahanglan nga balaang motahud
diha sa simbahan aron kita dili makasamok “kon adunay usa nga naningkamot
nga mabati ang malumo nga espirituhanon nga mga hunahuna.” Siya usab
mipasidaan nga ang balaang pagtahud ”dili katumbas sa hingpit nga kahilum.
Kita kinahanglan gayud nga magmasinabtanon sa gagmay nga mga masuso,
gani sa panagsa nga mokalit sa paghilak og kusog ang gamay nga bata dad-on
kini sa gawas” (sa Conference Report, Okt. 1991, 28; o Ensign, Nob. 1991, 22).

Si Presidente Gordon B. Hinckley miasoy sa usa ka makauulaw nga hitabo nga
iyang nasinati isip usa ka misyonaryo:

“Kami naghimo sa among mga tigum diha sa . . . tigumanan sa lungsod, nga
among giabangan. Ang mga salug gahi, ug . . . matag higayon nga ang usa ka
lingkuranan irogon adunay banha. Apan kini dili mao ang labing bati nga
bahin sa kahimtang. Labaw pa kabati mao ang kabanha nga pag-abi-abi sa mga
miyembro sa branch.

“Usa ka higayon midapit kami sa usa ka pamilya kinsa among gikahibalag
samtang nangita og katudloan. Uban sa dakong kahinam kami isip mga
misyonaryo mibarug sa pultahan aron sa pag-abi-abi kanila. Dihay kasagaran
nga masadyaon nga espiritu diha sa tigumanan, uban sa mga sakop nga banha
nga nagsultihanay sa usa’g usa. Sa dihang kini nga pamilya misulod sa lawak,
sila hilum nga mipaingon ngadto sa ubang mga lingkuranan, miluhod sa
makadiyot, ug mipiyong sa ilang mga mata uban sa pulong sa pag-ampo. Sila
dayon milingkod uban sa kinaiya sa balaang pagtahud taliwala sa tanang
kaguliyang.
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“Sa walay lipud-lipod, ako naulawan. Sila mitambong sa ilang giisip ingon nga
pagsimba nga tulumanon, ug sila sa ilang mga kaugalingon mibuhat sa ingon.”

“Sa pagkahuman sa tigum sila hilum nga mibiya, ug sa sunod namong
panagkita sila mihisgot sa ilang kahigawad sa ilang nasinati. Ako wala gayud
makalimot niana” (Teachings of Gordon B. Hinckley, 557).

• Sa unsa nga paagi nga kita makadugang sa balaang pagtahud diha sa
Dominggo nga mga tigum?

3. Paghatag og mga paghalad ngadto sa Dios pinaagi sa pag-ambit sa
sakramento.

Ipakita ang hulagway ni Jesus nga nag-ampo sa Gethsemani

• Ang Ginoo misugo kanato sa pag-ambit sa sakramento diha sa Igpapahulay
(D&P 59:9, 12). Ngano nga kini mahinungdanon sa pag-ambit sa sakramento
matag semana? (Tan-awa sa D&P 59:9; 3 Nephi 18:6–7; ug ang mosunod nga
kinutlo.)

Si Elder Joseph B. Whirthlin sa Korum sa Napulog Duha miingon: “Ang mga
bintana kinahanglan nga kanunay hugasan aron malimpyo gikan sa abog ug
hugaw . . . maingon nga ang yutan-ong mga bintana nagkinahanglan og
makanunayon, maayo kaayong pagkalimpyo, ingon man usab sa mga bintana
sa atong pagka-espirituhanon. . . .  Pinaagi sa takus nga pag-ambit sa sakramento
aron pagbag-o sa atong mga pakigsaad sa bunyag, kita makapatin-aw sa atong
panglantaw sa mahangturon nga katuyoan sa kinabuhi ug sa balaan nga mga
unahonon. Ang mga pag-ampo sa sakramento mopadapit sa personal nga
pagsud-ong sa kaugalingon, paghinulsol, ug pagpahinungod pag-usab samtang
kita mosaad sa atong pagkamauyonon sa paghinumdom sa atong Manluluwas,
si Jesus nga Kristo” (sa Conference Report, Okt. 1995; o Ensign, Nob. 1995, 77).

• Sa unsa nga paagi ang pag-ambit sa sakramento usa ka panalangin sa imong
kinabuhi?

• Sa unsa nga paagi kita makaandam sa atong mga kaugalingon sa pag-ambit sa
sakramento? Sa unsa nga paagi ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga
anak sa pag-andam alang niini nga ordinansa? (Ikaw mahimong mohisgot
unsaon sa pagtabang ang mga bata sa nagkalahi og panuigon nga mga pundok.)
Sa unsa nga paagi ang pagkanta sa himno sa sakramento motabang kanimo sa
pag-andam? Sa unsa nga paagi ang mga pag-ampo sa sakramento motabang
kanimo pag-andam? (Tan-awa sa D&P 20:77, 79.)

• Ngano nga kita kinahanglan gayud nga takus kon kita moambit sa
sakramento? (Tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 11:28–29; 3 Nephi 18:29;
Mormon 9:29.)

• Sa unsa nga paagi kita makahimo sa atong hunahuna ug mga kasingkasing nga
mopunting diha ni Jesus samtang kita moambit sa sakramento?

• Sa unsa nga paagi kita makahimo sa ordinansa sa sakramento nga labaw nga
makahuloganon diha sa atong mga kinabuhi? (Hatagi og gibug-aton nga kini
nga ordinansa kinahanglan gayud dili mamahimong nabatasan lamang o
naandan.) Sa unsa nga paagi ang pag-ambit sa sakramento molig-on sa atong
pasalig ngadto sa Manluluwas sa laing mga adlaw sa semana?

Leksyon 16

111



• Diha sa Igpapahulay kita dili lamang moambit sa sakramento, apan kita
kinahanglan usab nga mohalad sa atong kaugalingong mga sakramento ug
mga halad ngadto sa Ginoo (D&P 59:9, 12). Kini nagpasabut nga kita
kinahanglang mohimo sa mga paghalad o mga sakripisyo nga mopakita sa
atong pagsimba ngadto Kaniya. Unsa nga mga sakripisyo nga kinahanglang
atong ihalad? (Tan-awa sa D&P 59:8; sinulat sa ubos nga panid [footnote] sa
D&P 59:12; D&P 64:34; 97:8 ug sa mosunod nga kinutlo.).

Si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha miingon:

“Human sa Iyang mortal nga pangalagad, . . . si Jesus misulti sa iyang mga
Nephite nga Apostoles nga Siya dili na modawat og sinunog nga mga halad
apan nga ang Iyang mga tinun-an kinahanglan mohalad og usa ka masulub-on
nga kasingkasing og usa ka mahinulsulon nga espiritu.’ (3 Ne. 9:19–20 tan-awa
usab sa D&P 59:8, 12). Inay nga ang Ginoo nagkinahanglan sa atong mga
hayop o lugas, karon Siya buot kanato nga mohunong sa tanan nga dili
diosnon. Kining labaw ka taas nga pagbuhat sa balaod sa sakripisyo motuhop
ngadto sa sulod sa kalag sa usa ka tawo . . . ”

“. . . Kon kita makabuntog sa atong kaugalingong hakog nga mga tinguha
ug mobutang sa Dios pag-una diha sa atong mga kinabuhi ug makigsaad sa
pag-alagad Kaniya dili magsapayan sa bili, nan kita nagpuyo sa balaod sa
sakripisyo” (“The Law of Sacrifice,” Ensign, Okt. 1998, 10–11).

4. Mohatag sa mga paghalad sa Dios pinaagi sa pagpahulay gikan sa inyong
mga kahago.

• Sa D&P 59:10, ang Ginoo mipadayag nga kita kinahanglan “mopahulay gikan
sa [atong] mga kahago” diha sa adlaw sa Igpapahulay (tan-awa usab sa
bersikulo 13).Unsa ang gipasabut sa pagpahulay gikan sa atong mga kahago?
Sa unsa nga paagi ang pagpahulay gikan sa atong mga kahago nagpakita sa
atong paghalad sa Dios?

• Isip kabahin sa pagpahulay gikan sa atong mga kahago, kinahanglan kita
mopugong gikan sa pagpalit ug pagbaligya, sa pag-adto sa mga dapit sa
kalingawan, ug ubang kalibutanong mga kaikag sa Igpapahulay (tan-awa sa
Isaias 58:13, hinumduman ang hugpong sa mga pulong “maglikay . . . gikan sa
pagbuhat sa imong kalipayan” ug sa dili pagbuhat sa imong kaugalingon nga
mga paagi).” Alang kanimo unsa nga mga kalihokan nga malagmit makapalayo
gikan sa espiritu sa Igpapahulay? Unsa ang ubang kalibutanong nga mga
kabalaka nga motabang nga makalapas sa Igpapahulay? Sa unsa nga paagi nga
kita makapalingkawas sa atong mga kaugalingon gikan niini nga mga kabalaka?

Ang Presiding Bishop nga si H. David Burton miingon: “Karon, ako nasayud
nga kini lisud, ilabi na alang sa atong mga batan-on, sa pagpili sa pagtuman sa
adlaw nga Igpapahulay nga ang mga pundok sa mga magdudula diin sila
ganahan kaayo nga moapil sa kanunay nga gitakda ang mga dula sa
Dominggo. Ako nasayud usab nga daw kini walay hinungdan ngadto sa
kadaghanan kinsa nagkinahanglan sa pipila lamang ka mga butang sa
panahon sa Igpapahulay sa paghunong og kadiyot diha sa mga tindahan aron
pagpalit bisan Domingo. Apan ako usab nasayud nga ang paghinumdum sa
paghupot nga balaan sa adlaw nga Igpapahulay maoy usa sa labing
mahinungdanon nga mga sugo nga atong himoon alang sa pag-andam kanato
nga mahimong modawat sa pag-aghat sa Espiritu” (sa Conference Report, Okt.
1998; o Ensign, Nob. 1998, 9).
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• “Ang pagpahulay gikan sa atong mga kahago wala magpasabut nga kita
magtinapulan. Hinoon, kita kinahanglan mosunod sa panig-ingnan sa
Manluluwas ug pagbuhat og maayo sa adlaw nga Igpapahulay” (Mateo 12:12;
tan-awa usab Lucas 13:10–17; Juan 5:1–19). Unsa nga mga kalihokan nga
imong gibati nga maayong buhaton sa panahon sa Igpapahulay? (Ilista ang
mga tubag diha sa pisara). Sa unsa nga paagi nga kita makapalambo sa atong
kaugalingon sa panahon sa pagsimba sa Igpapahulay?

Si Presidente Spencer W. Kimball mitudlo: “Ang Igpapahulay maoy usa ka
balaan nga adlaw diin mobuhat sa takus ug balaan nga mga butang. Ang
pagpugong sa kaugalingon gikan sa pagtrabaho ug paglingaw-lingaw
mahinungdanon, apan kulang. Ang Igpapahulay nanginahanglan sa
hunahuna ug mga lihok nga makatabang, ug kon ang usa nagpauraray lamang
nga walay gibuhat sa adlaw sa Igpapahulay, siya nakalapas niini. Sa pagtuman
niini, ang usa anaa sa pag-ampo nga nagluhod, mag-andam sa mga leksyon,
magtuon sa ebanghelyo, mamalandong, mamisita sa masakiton ug sa nagsubo,
mosulat ngadto sa mga misyonaryo, matulog makadiyot, magbasa sa maayo
nga materyal ug motambong sa tanang mga tigum nianang adlawa diin siya
gipaabot” (Ensign, Ene. 1978, 4).

• Sa unsa nga paagi nga kita makatino unsa ang angay natong buhaton sa
panahon sa Igpapahulay? (Mga tubag mahimong maglakip sa pagsiguro nga
ang atong mga kalihokan mopasidungog sa Dios, mga espirituhanon nga
makapabayaw, moamuma sa hugot nga pagtuo, molig-on sa pamilya,
motabang o mopanalangin sa uban, ug maglikay gikan sa adlaw-adlaw nga
kalihokan sa kalibutan.)

• Unsa ang ubang mga paagi nga kita makapalig-on sa atong pamilya sa adlaw
sa Igpapahulay? Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan makatabang sa
ilang mga anak nga malingaw sa adlaw sa Igpapahulay ug mohupot niini nga
balaan? (Tan-awa sa mosunod nga mga kinutlo. Dapita ang mga sakop sa klase
sa pagpakigbahin sa kaugalingon nga mga kasinatian nga may kalabutan niini
nga mga pangutana. Hagita ang mga sakop sa klase sa pagpili sa usa ka piho
nga paagi nga ilang buhaton sa paghimo sa Igpapahulay nga labaw nga
makahuluganon alang sa ilang mga pamilya.)

Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon, “Himoa nga ang mga Santos sa
Ulahing nga Adlaw anaa sa ilang mga panimalay, nagtudlo sa ilang mga
pamilya, nagbasa sa mga kasulatan, nagbuhat og mga butang nga mga maayo
ug maandindot ug naghunahuna uban sa Ginoo sa adlaw nga Igpapahulay”
(“Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley,” Ensign,
Hulyo 1996, 73).

Si Presidente Hinckley mitambag usab: “Karon ako dili buot nga mahimong
kimian. Ako dili buot nga kamo manirado sa inyong mga anak diha sa
balay ug magbasa sa Biblia ngadto kanila sa tibuok hapon. Pagmaalamon.
Pagmainampingon. Apan himoa kanang adlawa nga usa ka adlaw diin kamo
makalingkod uban sa inyong mga pamilya ug magsultihanay mahitungod sa
sagrado ug maayo nga mga butang” (Teachings of Gordon B. Hinckley, 559–60).

Ang Unang Kapangulohan mihatag sa mosunod nga tambag sa dihang
nagpahibalo sa gilangkub nga eskedyul sa Dominggo nga tigum sa 1980.
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Usa ka labaw ka dako nga kapangakohan anaa gisangon diha sa tagsa-tagsa nga
mga miyembro ug mga pamilya alang sa husto nga pagsunod sa adlaw nga
Igpapahulay. Dugang panahon maanaa alang sa kinaugalingon nga pagtuon
sa mga kasulatan ug gisentro sa pamilya ang pagtuon sa ebanghelyo.

“Kini gipaabut nga kining bag-o nga eskedyul sa mga tigum ug mga kalihokan
mosangput sa labaw ka dako nga espirituhanong paglambo alang sa mga sakop
sa Simbahan” (Church News, 2 Peb. 1980, 3).

• Ang Igpapahulay kinahanglang usa ka adlaw sa pag-ampo (D&C 59:14). Sa
unsa nga mga paagi nga kita mahimong labaw ka mainampuon niining
adlawa? Sa unsa nga paagi nga kita makahimo sa atong mga pag-ampo nga
labaw’ng makahuloganon?

• Unsa ang ubang mga hagit sa paghimo sa adlaw nga Igpapahulay ingon ka
makahuloganon sama sa imong gusto? Unsa ang imong gihimo sa pagbuntog
niini nga mga hagit? Sa unsa nga paagi nga ang maayong pagplano
makatabang kanimo sa pagwala o pagdumala niini nga mga hagit?

5. Ang Ginoo mopanalangin niadtong kinsa motuman sa pagbalaan sa
adlaw nga Igpapahulay.

• Basaha ang D&P 59:9, 13, 15–17 uban sa mga sakop sa klase. Unsa nga mga
panalangin ang gisaad sa Ginoo ngadto niadtong motuman sa pagbalaan sa
adlaw nga Igpapahulay? Ilista ang mga tubag diha sa pisara.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagtuman sa Igpapahulay motabang kanato nga
mahimong “walay buling gikan sa kalibutan”? (D&P 59:9; mga tubag
mahimong maglakip nga kini motabang kanato sa paghinulsol, pagbag-o sa
atong mga pakigsaad sa bunyag, ug motumong sa atong mga hunahuna sa
Dios, ug mga matang nga may mahangturon nga sangputanan ug sa mga
butang sa kalibutan).

• Sa unsa nga paagi nga ang pagtuman sa Igpapahulay motabang kanato
pagdawat sa kahingpitan sa kalipay, nga ang Ginoo misaad diha sa D&P 59:13?
Sa unsa nga paagi nga ang husto nga pagtuman sa Igpapahulay mitabang
kanimo sa pagbati sa pisikal ug espirituhanon mga kalig-on? Sa unsa nga paagi
kini nakatabang kanimo nga labaw ka mabungahon kay sa ubang mga adlaw
sa semana?

• Ang Ginoo misaad nga kinsa kadtong motuman sa Igpapahulay makadawat sa
“kahingpitan sa yuta” ug “ang maayo nga mga butang . . . nga gikan sa yuta”
(D&P 59:16–17; tan-awa usab sa Isaiah 58:14). Sa unsa nga paagi nga kamo
nakakita nga kini nga saad natuman?

• Unsa ang ubang laing mga paagi nga ikaw ug ang imong pamilya napalanginan
samtang kamo mihupot nga balaan sa adlaw nga Igpapahulay?

• Ang Ginoo mipadayag nga ang Igpapahulay kinahanglan nga mahimong usa
ka adlaw sa “paglipay” (D&P 59:14). Si Isaias miingon nga kita kinahanglan
“motawag sa adlaw nga Igpapahulay nga usa ka kahimut-an” (Isaias 58:13).
Ang usa ka Igpapahulay daw ingon ba sa usa ka adlaw sa mga pagdili inay nga
usa ka kahimut-an alang kanimo? Sa unsa nga paagi nga kita mohimo sa
Igpapahulay nga usa ka adlaw sa paglipay ug “usa ka kahimut-an diha sa atong
mga kinabuhi? (Usa ka paagi mao ang pagpunting og unsa ang atong
kinahanglan nga buhaton kay sa unsa ang dili nato buhaton.)
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Panapos Awhaga ang mga sakop sa klase aron pagsuta unsaon nila pagpalambo ang ilang
pagtuman sa Igpapahulay. Ipamatuod nga samtang sila motuman niining adlaw
nga balaan, ang Ginoo mopanalangin kanila uban sa mitubo nga espirituhanong
kalig-on ug hingpit nga kalipay.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o sa duha sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Mga sugyot aron pagtabang niadtong kinsa kinahanglan gayud
motrabaho sa Dominggo.

Ipasabut nga ang mga sakop sa Simbahan kinahanglan mohimo sa tanang
paningkamot sa pagpili og trabaho nga dili mopatrabaho kanila sa Domingo.
Hinoon, usahay adunay panahon nga ang mga agalon magkinahanglan sa
pagpatrabaho sa Dominggo. Pangutan-a kon aduna bay mga sakop sa klase nga
makahinumdum sa ingon nga panahon sa ilang mga kaugalingon o alang
sa laing sakop sa pamilya. Paghisgot kon unsaon pagpabilin sa espiritu sa
Igpapahulay taman sa mahimo niini nga mga kahimtang. Isugyot nga ang sakop
sa klase mosulti sa ilang mga agalon sa ilang tinguha sa paghupot nga balaan sa
adlaw nga Igpapahulay. (Kon ikaw nagtudlo sa mga batan-on, tan-awa ang gamay
nga basahon Alang sa kalig-on sa Mga Batan-on, mga pahina 32–33 [36550 853].)

2. Ang Ginoo mopanalangin kanato sa tiningub samtang kita motuman sa
pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay

Agi og dugang sa pagpanalangin kanato sa tagsa-tagsa samtang kita motuman sa
pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay, ang Ginoo mopanalangin usab kanato sa
tiningub. Sama pananglit, Siya mahimong mopanalangin kanato isip usa ka
simbahan o usa ka katilingban. Kini naghatag og gibug-aton sa panginahanglan
nga kita maghiusa sa pagtuman sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay.

• Hangyo-a ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa ikatulong parapo ubos sa
talaan “Adlaw nga Igpapahulay, diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan. Unsa
ang mosunod sa walay pagtagad sa pagtuman sa Igpapahulay? Sa unsa nga
paagi nga ang imong kaugalingon nga katilingban nahatagan ba og kaayohan
o nahikawan sa mga panalangin pinasikad sa pagtuman sa Igpapahulay?
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Leksyon

17
Ang Balaod sa Ikapulo ug ang

Balaod sa Puasa

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase aron paglig-on sa ilang tinguha sa pagbayad og
usa ka hingpit nga ikapulo ug pagsunod sa balaod sa puasa.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 59:13–14, 21; 119; 120.
b. Isaias 58:6–12; Malaquias 3:8–12 o 3 Nephi 24:8–12; Mateo 6:16–18 o

3 Nephi 13:16–18 (dugang mga kasulatan).

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon sa Giya sa Pagtuon sa
Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Kon ikaw mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagdala ug usa kabuok
nga salapi sa klase.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Ipakita ang usa kabuok nga salapi.

• Unsa ang malagmit girepresentar niini nga salapi?

Tugoti ang mga sakop sa klase sa pagsugyot og mubo nga mga tubag. Dayon
itudlo nga mag-agad kon unsaon ang salapi paggamit, kini magrepresentar sa
magkalahi kaayo nga mga butang ug mga hunahuna. Sama pananglit, kini
makarepresentar sa materyal nga mga kabtangan, gahum, kahakog, o yano nga
mga panginahanglan sa kinabuhi.

Sa pagtapos niini nga panaghisgut, hatagi og gibug-aton nga kon ang salapi
gigamit sa piho nga paagi, bisan gani sa gamay nga mga kantidad, kini
makarepresentar sa atong tinguha sa pagtabang pagtukod sa gingharian sa Dios.
Kini makarepresentar sa atong pagpakabana alang sa uban. Ug kini usab
makarepresentar sa atong hugot nga pagtuo, pagkamasulondon, ug gugma alang
sa Ginoo. Ipasabut nga kini nga leksyon naghisgot sa unsa nga paagi nga kita
makatukod sa gingharian ug makaalagad sa uban pinaagi sa pagbayad sa ikapulo
ug mga paghalad sa puasa.

Kini nga leksyon naglakip sa daghang materyal nga mahimong itudlo sa usa ka
panahon sa klase. Sa mainampuon nga paagi pili-a ang materyal sa leksyon nga
labing makatubag sa panginahanglan sa mga sakop sa klase.

Panaghisgutan 
ug Paggamit

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



1. Ang Ginoo misugo kanato sa pagbayad sa ikapulo. Siya misaad og
mahinungdanong mga panalangin ngadto niadtong kinsa motuman niini
nga sugo.

Ang gipasabut sa Ginoo sa ikapulo

• Ang Propeta Joseph Smith nakadawat og usa ka pagpadayag kabahin sa ikapulo
sa 8 sa Hulyo 1838 sa Far West, Missouri. Basaha ang D&P 119:3–4 uban sa
mga sakop sa klase. Unsa ang gipasabut sa Ginoo sa ikapulo ingon nga
gipadayag niini nga mga bersikulo?

Aron pagtabang sa mga sakop sa klase sa pagsabut unsa ang naglangkub sa
hingpit nga ikapulo, ipakigbahin ang mosunod nga mga pamahayag.

Ang Unang Kapangulohan mihatag sa mosunod nga pagpasabut sa ikapulo:
“Ang labing yano nga pamahayag nga atong nahibaloan mao ang pamahayag sa
Ginoo mismo, sa ato pa, nga ang mga miyembro sa Simbahan kinahanglan
mobayad sa ikanapulo sa ilang tanan nga mga tubo sa matag tuig, diin masabtan
nga nagkahulogan og kinitaan. Walay usa nga makapangatarungan sa paghimo
og bisan unsa nga pamahayag kaysa niini” (First Presidency letter, Mar. 1970).

Si Presidente Joseph Fielding Smith sa Korum sa Napulog Duha mipasabut:
Kini talagsaon kon unsa ka daghan sa mga pasangil nga mahimo ug mga
pagpasabut nga gihatag kon unsa ang naglangkub sa ikanapulo. . . .  Kini
gisulat, bisan pa niana, nga samtang kita magasukod kini pagasukdon ngari
kanato pag-usab. Kon kita dili manggihatagon uban sa Ginoo, siya mahimong
dili manggihatagon uban kanato, o sa lain nga mga pulong, modumili sa iyang
mga panalangin” (Church History and Modern Revelation, 2 vols. [1953], 2:92).

Ang Ginoo misaad ngadto sa mga tigbayad sa ikapulo

• Basaha ang Malaquias 3:8–9 o 3 Nephi 24:8–9 uban sa mga sakop sa klase.
Sa unsa nga mga paagi nga kita “mangawat sa Dios” kon kita dili mobayad sa
ikapulo ug mga halad? (Ikaw mahimong mopabasa sa mga sakop sa klase sa
D&P 59:21 ug 104:14 samtang sila maghisgot niini nga pangutana.)

• Basaha ang Malaquias 3:10–12 o 3 Nephi 24:10–12 uban sa mga sakop sa klase.
Unsa ang gisaad sa Ginoo niadtong kinsa mobayad sa ikapulo? (Ilista ang mga
tubag sa mga sakop diha sa pisara.)

Si Elder John A. Widtsoe sa Korum sa Napulog Duha mihisgot sa espirituhanon
nga mga panalangin nga moabut kon kita mobayad sa ikapulo:

“Ang tigbayad sa ikapulo makasugod sa pagbinayloay sa hunahuna uban sa
Ginoo. Kini mao ang labing malipayon nga ganti. Ang pagsunod sa balaod sa
ikapulo, sama sa bisan unsa nga laing balaod, modala og lawom, gikan sa
ilawom nga kalipay, usa ka katagbawan ug pagsabut nga mahimong maangkon
lamang sa walay laing paagi. Ang tawo mahimong sa tinuod nga pagsabut usa
ka kaabin, bisan pa og ubos lang, uban sa Ginoo diha sa talagsaon,
mahangturon nga tulumanon nga gitukod alang sa tawhanong kaluwasan. Ang
mga baruganan sa kamatuoran mahimong labaw ka tin-aw ang pagsabut, ang
pagpuyo niini labaw kasayon sa pagtuman. Usa ka bag-o nga pagduol matukod
tali sa tawo ug sa iyang Magbubuhat. Ang pag-ampo mahimong labaw kasayon.
Ang mga pagduhaduha mopalayo; ang hugot nga pagtuo magdugang;
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pagkasiguro ug kadasig mobayaw sa kalag. Ang espirituhanon nga pagsabut
mahait; ang mahangturon nga tingog madungog nga labaw katin-aw. Ang tawo
mahimong mahisama sa iyang Amahan sa Langit” (sa Deseret News, 16 Mayo
1936, Church Section, 5).

“Ang mosunod nga sugilanon, gisaysay ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa
Napulog Duha, mihulagway unsaon nga kita makadawat sa temporal nga mga
panalangin samtang kita mobayad sa ikapulo:

“Sa panahon sa Ika-duhang Gubat sa Kalibutan, ang akong biyuda nga inahan
mibuhi sa iyang tulo ka bata nga mga anak gikan sa gamay nga suweldo sa
magtutudlo. Sa dihang ako nakamatngon nga kami nagpadayon bisan sa walay
maanindot nga mga butang tungod kay kami walay igong salapi, ako nangutana
sa akong inahan nganong siya mibayad og daghan sa iyang sweldo isip ikapulo.
Ako wala gayud makalimot sa iyang pagpasabut: “Dallin, tingali adunay ubang
tawo nga makapadayon bisan kon dili mobayad sa ikapulo, apan kita dili
makahimo. Ang Ginoo mipili sa pagkuha sa inyong amahan ug mibilin kanako
aron pagpadako kaninyo nga mga anak. Ako dili makabuhat niana nga walay
mga panalangin sa Ginoo, ug ako makaangkon niadto nga mga panalangin
pinaagi sa pagbayad sa matinuoron nga ikapulo. Kon ako mobayad sa akong
ikapulo, ako makaangkon sa saad sa Ginoo nga siya manalangin kanato, ug kita
kinahanglan aduna niadto nga mga panalangin aron kita makapadayon” (sa
Conference Report, Abr. 1994, 43–44; o Ensign, Mayo 1994, 33).

• Sa unsa nga paagi nga kamo napanalanginan samtang kamo nagtuman sa
balaod sa ikapulo? (Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti sa unsa nga paagi
nga sila napanalanginan sa espirituhanon ug temporal nga panalangin.)

Mga katarungan alang sa pagbayad sa ikapulo

Hatagi og gibug-aton nga kita kinahanglan mobayad sa ikapulo tungod kay kita
nahigugma sa Ginoo ug adunay hugot nga pagtuo diha Kaniya, dili lamang
tungod kay kita nanginahanglan og mga panalangin.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagbayad sa ikapulo mopakita sa atong gugma
alang sa Ginoo? Sa unsa nga paagi kini makaapekto sa atong pakigrelasyon
uban Kaniya?

• Si Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa Napulog Duha miingon nga gamay ra
ang kalabutan sa salapi sa pagbayad sa ikapulo, apan labaw ang mahimo uban
sa hugot nga pagtuo” (sa Conference Report, Abr. 1990, 41 o Ensign, Mayo
1990, 32). Sa unsa nga paagi nga ang ikapulo labaw nga may mahimo tungod
sa hugot nga pagtuo kay sa salapi?

• Ngano nga usahay usa ka hagit ang pagbayad sa ikapulo? Unsa ang atong
buhaton aron mabuntog kana nga hagit? (Dapita ang mga sakop sa klase sa
pagsulti kalabut sa mga kahimtang diin sila o usa nga ilang nahibaloan nga
kinahanglan mobuntog sa mga hagit aron pagbayad sa ikapulo.)

Paggamit sa mga pundo sa ikapulo

• Kinsa ang motino unsaon paggamit ang mga pundo sa ikapulo? (Tan-awa sa
D&P 120. Hinumdumi nga niini nga pagpadayag, ang hugpong sa pulong
“ang obispo [bishop] ug iyang konseho” nagpasabut ngadto sa Tigdumalang
Kaobispohan [Presiding Bishopric]. Ang hugpong sa pulong “halangdong
konseho” nagpasabut ngadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
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Ang Unang Kapangulohan, Korum sa Napulog Duha, ug Presiding Bishopric
nagpili sa Konseho sa paghan-ay sa mga Ikapulo.)

Si Presidente Gordon B. Hinckley mihisgot sa lawum nga pagtahud nga anaa sa
Konseho sa paghan-ay sa mga Ikapulo alang sa mga pundo sa ikapulo.

“Ako nagbutang diha sa gamay’ng lamesa sa akong luyo og usa ka diyut sa biyuda
nga gihatag kanako sa Jerusalem daghang mga tuig ang milabay isip usa ka
tigpahinumdum, usa ka kanunay nga tigpahinumdum, sa kabalaan sa mga
pundo diin kami modumala. Kini naggikan sa biyuda, kini iyang mga halad
ingon man sa ikapulo sa dato nga tawo, ug kini pagagamiton uban sa pag-
amping ug sa paghukom alang sa mga katuyoan sa Ginoo. Kami moatiman niini
og maayo ug mobantay niini ug maninguha sa tanang paagi nga kami makahimo
aron sa pagtan-aw nga kini gigamit sumala sa among gibati nga ang Ginoo buot
nga kini gamiton alang sa paglig-on sa Iyang buhat ug sa kaayohan sa katawhan”
(sa Conference Report, Okt. 1996, 69; o Ensign, Nob. 1996, 50).

• Alang sa unsa ang mga pundo sa ikapulo gamiton?

Si Elder Dallin H. Oaks mipasabut: “Ang mga pundo sa [ikapulo] gastohon
sa pagtukod ug pag-atiman sa mga templo ug sa mga balay sa pagsimba,
pagpahigayon sa misyonaryong buhat sa tibuok kalibutan, sa paghubad ug
pagmantala sa mga kasulatan, pagsangkap sa mga kapanguhaan sa pagtubos
sa mga patay, paghatag og pundo sa relihiyoso nga edukasyon, ug pag-abag sa
ubang mga katuyoan sa Simbahan nga gipili pinaagi sa gitudlo nga mga alagad
sa Dios” (sa Conference Report, Abr. 1994, 46; o Ensign, Mayo 1994, 35).

Pagdapit sa mga sakop sa klase sa pagpamalandong sa pamahayag ni Elder Oaks
ug hunahunaon kon giunsa nga sila napalanginan tungod sa mga templo, mga
balay tigumanan, misyonaryong buhat, mga kasulatan, ang buhat sa pagtubos
sa patay, ug seminaryo o institute. Ipasabut og maayo nga ang labing
mahinungdanon nga mga panalangin nga atong madawat gibugkos lahos ngadto
sa pagkamasulondon sa balaod sa ikapulo. Samtang kita magpalandong niini
nga mga panalangin, kita makakita nga ang Ginoo sa tinuod “moabli . . . sa mga
bintana sa langit, ug mobubu . . . og usa ka panalangin, nga walay lawak nga igo
sa pagdawat niini” (Malaquias 3:10; ug tan-awa usab 3 Nephi 24:10).

2. Ang Ginoo misugo kanato sa pagpuasa ug sa pagbayad og ubay-ubay nga
mga halad sa puasa.

Ipasabut ang laing balaod nga ang Ginoo mipahiuli sa ulahing mga adlaw mao
ang balaod sa puasa. Agi og pagsunod niini nga balaod, kita magpuasa isip usa
ka Simbahan kausa sa matag bulan, kasagaran sa unang Dominggo sa bulan. Kita
gitudloan nga ang usa ka pagtuman sa husto nga adlaw sa puasa maglakip sa
pagdumili gikan sa pagkaon ug ilimnon sulod sa duha ka nagsunod nga mga kan-
anan ug pagtambong sa tigum sa puasa ug pagpamatuod. Ikaw mahimong
motudlo nga agi og dugang sa pagpuasa sa mga adlaw sa puasa, kita mahimong
mopuasa sa makatarunganon nga gidaghanon sa higayon kon kita mobati og usa
ka linain nga panginahanglan sa pagbuhat sa ingon.

Ipasabut nga ang pagpuasa labaw pa kay sa pagpadayon nga walay pagkaon. Ang
pagpuasa mahimong usa ka malipayon nga kasinatian kon kita magpuasa uban
sa usa nga katuyoan, mag-andam alang sa puasa, ug mag-ampo. Isulat diha sa
pisara Katuyoan, Pagpangandam, Pag-ampo.
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• Unsa ang ubang mga katuyoan alang sa pagpuasa? (Mga tubag mahimong
maglakip nga kita magpuasa aron labaw nga mopaduol ngadto sa Ginoo aron
pagdawat sa paggiya mopalambo sa atong espirituhanon nga kalig-on,
mopaubos sa atong mga kaugalingon, mobuntog sa mga kagana sa lawas
ngadto sa atong espiritu, mobuntog sa pagtintal ug kahuyang, mopalig-on sa
atong mga pagpamatuod, og mangayo sa Ginoo sa pagpanalangin sa uban.)
Sa unsa nga mga paagi nga ang pagpuasa uban sa usa ka katuyoan midugang
og kahulogan sa inyong mga puasa?

• Unsa ang ubang mga butang nga atong himoon aron pag-andam sa puasa?
Sa unsa nga mga paagi nga ang atong pagpuasa labaw nga makahuloganon
kon kita mag-andam alang niini?

• Kita kinahanglan nga mag-ampo sa sinugdanan sa usa ka puasa, sa panahon sa
puasa, ug sa katapusan sa puasa. Ngano nga mahinungdanon ang pag-ampo
kon kita mopuasa?

• Basaha ang D&P 59:13–14 ug Mateo 6:16–18 o 3 Nephi 13:16–18 uban sa mga
sakop sa klase. Sumala niini nga mga kasulatan, unsa ang atong linihokan
kon kita magpuasa? Nganong sa imong hunahuna nga ang pagpuasa adunay
katumbas nga kalipay ug kamaya. Unsa ang imong nabuhat aron paghimo sa
pagpuasa nga usa ka malipayon nga kasinatian?

Ipasabut nga sa Domingo sa puasa, ang husto nga puasa maglakip sa paghatag
og ubay-ubay nga halad sa puasa aron pagtabang pag-atiman alang niadtong mga
nanginahanglan. Mga halad sa puasa gamiton pag-una aron pagtabang niadtong
anaa sa ward ug stake diin ang mga sakop nagpuyo. Ang mga bishop mahimong
mogamit niini nga pundo aron pagsangkap og mga pagkaon, kapuy-an, saput, ug
ubang panabang nga makalahutay sa kinabuhi alang niadtong nanginahanglan.

• Ngano nga ang paghatag sa mga halad sa puasa usa ka mahinungdanong
bahin sa pagpuyo sa balaod sa puasa? (Mga tubag maglakip nga pinaagi sa
paghatag sa mga halad sa puasa kita mag-alagad sa uban ug magpakita og
gugma alang niadtong nanginahanglan.)

• Unsa kaha kita ka manggihatagon kon kita mobayad sa mga halad sa puasa?

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Usahay kita magtinihik ug
mangatanguran nga kita sa panahon sa pamahaw usa ka itlog ug nga kana
gamay ra kaayo nga kantidad ug unya kita mohatag niana sa Ginoo. Ako
nagtuo nga kon kita buhong, ingon sa kadaghanan kanato, nga kita
kinahanglan magmanggihatagon kaayo . . . ug mohatag, imbis sa kantidad nga
atong natigum pinaagi sa atong duha ka kan-anan sa pagpuasa, tingali daghan,
labaw ka daghan—kanapulo pil-on diin kita anaa sa kahimtang sa pagbuhat
niini” (sa Conference Report, Abr. 1974, 184).

• Unsa ang ubang mga sangputanan kon kita mobayad og ubay-ubay nga mga
halad sa puasa? (Tan-awa sa Isaias 58:6–7 ug ang mosunod nga kinutlo.)

Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon: “Hunahunaa . . . kon unsa ang
mahitabo kon ang mga baruganan sa adlaw sa puasa ug ang halad sa puasa
gituman sa tibuok kalibutan. Ang gigutom mapakaon, ang walay saput
masininaan, ang walay panimalay mahatagan og pinuy-anan. Ang atong
kabug-at sa mga buhis magaan. Ang mihatag dili mag-antus hinoon
mapanalanginan pinaagi sa iyang gamay nga pagpuasa. Usa ka bag-ong sukod
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sa pagpakabana ug sa pagkadili magdinalo motubo diha sa mga kasingkasing
sa mga tawo” (sa Conference Report, Abr. 1991, 73 o Ensign, Mayo 1991,
52–53).

• Basaha ang Isaias 58:8–12 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gisaad sa
Ginoo niadtong kinsa motuman sa balaod sa puasa? Sa unsa nga mga paagi
nga ang pagpuasa mitabang kaninyo? Unsa ang atong buhaton aron
mahimong labaw ka makugihon sa pagsunod sa balaod sa puasa?

Panapos Ipasabut og maayo nga kon kita magmatinud-anon sa pagbayad sa ikapulo, kita
makatabang sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ang paghatag og ubay-ubay nga
mga halad sa puasa maoy usa ka paagi nga kita makapakita nga kita mga tinun-
an sa Manluluwas, kinsa miingon, “Nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto
sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini
kanako.” (Mateo 25:40).

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagbayad og matinuoron nga ikapulo ug
magpuyo sa balaod sa puasa. Hatag sa imong pagpamatuod ingon sa giaghat
sa Espiritu.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o labaw sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga gilatid sa leksyon.

1. Mga panaghisgutan sa pundok ug mga pasundayag

Bahina ang mga sakop sa klase ngadto sa upat ka gagmay nga mga pundok.
Pabuhata ang matag pundok sa pag-andam og pasundayag nga gipasikad sa mga
tudling diha sa kasulatan ug mga pangutana diha sa matag seksyon sa leksyon.

2. Paghimo sa mga ikapulo ug mga halad nga atong unang pinansyal nga
mga katungdanan

Ipakigbahin ang mosunod nga tambag gikan ni Elder Marvin J. Ashton sa Korum
sa Napulog Duha:

“Ang malampuson nga pinansyal nga pagdumala sa matag SUA (LDS) nga
panimalay magsugod . . . sa pagbayad sa usa ka matinuoron nga ikapulo. Kon
ang atong ikapulo ug mga halad sa puasa mao ang unang natuman nga mga
katungdanan human sa pagdawat sa matag suhol, ang atong pasalig ngadto
niining mahinungdanon nga baruganan sa ebanghelyo malig-on ug sa susama
nga pinansyal nga sayop nga pagdumala mahimong mokunhod. Ang diha-diha
nga pagbayad sa ikapulo ngadto Kaniya kinsa dili moanhi aron pagsusi matag
bulan motudlo kanato ug sa atong mga anak nga mahimong labaw
kamatinuoron uban niadtong kang kinsa kita makig-uban.” (One for the Money:
Guide to Family Finance [pamphlet, 1992], 3).

3. Paghatag kaysa pagdawat

Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka piraso nga papel ug usa ka pen o lapis.
Hangyoa sila sa paglista og mga paagi diin sila kasagaran mogasto sa ilang salapi.
Hagita sila sa paghupot og usa ka talaan sa ilang mga kinaiya sa paggasto alang
sa sunod bulan ug unya sutaa unsa sila ka labaw nga manggihatagon niadtong
nanginahanglan.

Leksyon 17

121



• Sa unsa nga paagi nga ang mga batan-on sa Simbahan makatabang sa mga
kabus ug mga timawa? (Kon ikaw magtudlo sa mga batan-on, awhaga sila sa
paghatag og pag-alagad ug sa pagbayad sa mga halad sa puasa. Ikaw usab
mahimong motudlo nga ang mga naghupot sa Aaronic Priesthood sa kanunay
motabang sa bishop uban sa temporal nga mga matang sama sa pagpundok
sa mga halad sa puasa.) Unsa ang mabuhat sa mga ginikanan aron pag-awhag
sa ilang mga anak aron pagtabang sa kabus ug sa timawa?

4.“Ang Dios nagahigugma sa malipayong maghahatag” (2 Mga Taga-
Corinto 9:7)

• Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 9:6–8 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga
paagi nga kita makasunod niining tambag sa atong pagbayad sa mga ikapulo
ug mga halad? Ngano nga ang atong mga kinaiya ug mga pagdasig
mahinungdanon kon kita mobayad sa mga ikapulo ug mga halad?

5. Pagsunod sa panig-ingnan sa Manluluwas samtang kita nagpuasa

Ipasabut nga kita makakat-on og daghan gikan sa panig-ingnan sa Manluluwas sa
dihang Siya nagpuasa diha sa kamingawan:

a. Sa dihang si Jesus nagpuasa, Siya “nakig-uban sa Dios” (Hubad ni Joseph
Smith, Mateo 4:2). Alang kanato, ang pagpuasa kinahanglan usa ka panahon
sa pakig-uban sa Dios.

b. Sa dihang ang Iyang pagpuasa nahuman, ang Manluluwas misalikway sa mga
pagtintal ni Satanas ug “mibalik sa gahum sa Espiritu ngadto sa Galilee” (Lucas
4:2–4; Tan-awa usab Mateo 4:3–11). Pinaagi sa pagpuasa, kita makaangkon og
espirituhanon nga kalig-on.

6. Pagpuasa aron pagpahayag og pagpasalamat

Diha sa pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya, si Presidente Gordon B.
Hinckley mibasa sa sulat nga gisulat sa usa ka babaye kinsa mipahayag sa iyang
pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Ang tigsulat sa sulat miingon, “Kadaghanan sa
akong mga puasa mga ‘pasalamat’ nga mga puasa” (sa Conference Report, Okt.
1994, 75; o Ensign, Nob. 1994, 54). Ipakigbahin ang mosunod nga mga panig-
ingnan sa “pasalamat” nga mga puasa:

Ika 26 sa Disyembre 1842 sa Nauvoo, Illinois, si propeta Joseph Smith dili
makiangayon nga gidakop ug gitawag sa Springfield, Illinois. Ang mga pasangil
batok kaniya gisalikway sa 6 sa Enero 1843, nagtugot kaniya sa pagbalik sa
Nauvoo. Aron pagsaulog, ang Korum sa Napulog Duha migahin og “usa ka adlaw
sa pagpaubos, pagpuasa, pagdayeg, pag-ampo, ug pagpasalamat” (History of the
Church, 5:209, 244, 248).

Usa ka inahan nabalaka nga ang iyang anak nga lalaki, kinsa nag-alagad sa full-
time nga misyon, wala makaangkon og igong lig-on nga pagmatuod aron
makaagak niya ngadto sa malisud nga mga higayon nga malagmit iyang
masugatan. Unya siya nakadawat og mga balita sa iyang paglampos sa iyang
misyon. Uban sa kinasingkasing nga pagpasalamat, siya nagpuasa uban sa
bugtong katuyoan sa paghatag og pasalamat ngadto sa Ginoo nga ang iyang anak
nagtinguha nga mahimong mapanig-ingnan nga misyonaryo. Sa dihang ang
iyang anak nakahibalo sa puasa sa pasalamat sa iyang inahan, siya misaad sa
pagtrabaho og labaw pa ka maayo nga mahimong misyonaryo sama sa
gipanglantaw sa iyang inahan.
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Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpamalandong unsa ang malagmit nga
ilang bation kon sila magpuasa uban sa bugtong katuyoan sa pagpahayag og
pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Isugyot nga sila mohalad og usa ka taliabot nga
puasa aron pagpahayag og pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Awhaga sila sa
pagsulat kalabut sa ilang kasinatian diha sa ilang inadlaw nga mga talaan.

7. Video nga mga pasundayag

Kon ang Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan nga Video nga mga
Pasundayag (53912) anaa, paghunahuna sa pagpasundayag sa “Windows of
Heaven,” usa ka 11 ka minuto nga bahin, sa panahon nga panaghisgutan ang
ikapulo.

Kon ang Family Home Evening nga Video Supplement (5x736) anaa, paghunahuna
sa pagpasundayag “The Law of the Fast,” usa ka 4 ka minuto nga bahin.
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Leksyon

18
“Pagtukod . . . og usa ka 

Balay sa Dios”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut sa kamahinungdanon sa mga
templo ug moawhag kanila sa pagtinguha sa mga panalangin sa templo diha sa
ilang kaugalingon nga mga kinabuhi.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug sa ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 95;109; 110.
b. Ang Atong Panulundon

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon sa
Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Kon ang mosunod nga mga materyal anaa, pag-andam sa paggamit niini sa
panahon sa leksyon. Mga hulagway sa templo sa Kirtland (62431; Mga Hulagway
sa Ebanghelyo 500) ug sa lain nga templo.

4. Pag-andam nga moawit ang mga sakop sa klase sa “Ang Espiritu sa Dios” kon
ikaw moplano sa paggamit niini sa panahon sa leksyon (Mga Baruganan sa
Ebanghelyo p. 338). O hangyoa ang sakop sa klase o usa ka pundok sa mga
sakop sa klase sa pag-andam sa pag-awit niini.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara aron ang mga sakop sa
klase makakita niini samtang sila mosulod sa lawak klasehanan.

Pila ka mga templo ang gitukod sa gipakigsaaran nga mga katawhan sa Ginoo sa
wala pa kini nga dispensasyon?

Pila ka mga templo ang natukod o giplano sa panahon ni Propeta Joseph Smith?

Sa walay paghangyo alang sa panaghisgot niini nga mga pangutana, ipasabut
nga kita nasayud sa upat lamang ka mga templo nga gitukod sa gipakigsaaran
nga mga katawhan sa Ginoo sa wala pa kini nga dispensasyon. Ang una mao
ang templo nga gitukod sa panahon ni Solomon, diin gitukod pag-usab sa
makaduha ug nahibaw-an sa nagkalain-laing mga panahon ingon nga templo
sa Zerubbabel ug templo ni Herod (“Templo, Balay sa Ginoo, 246). Ang laing
tulo gihisgutan sa Basahon ni Mormon: ang templo nga gitukod ni Nephi
(2 Nephi 5:16), ang templo sa yuta sa Zarahemla diin si Hari Benjamin mihatag
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sa iyang katapusang pakigpulong (Mosiah 1:10; 2:1), ug ang templo sa yuta sa
Bountiful diin ang katawhan nagpundok sa wala pa magpakita ang nabanhaw
nga Ginoo (3 Nephi 11:1).

Ipasabut nga lima ka mga templo ang gitukod o giplano sa panahon sa kinabuhi
ni Propeta Joseph Smith: sa Kirtland, Independence, Far West, Adam-ondi-Ahman,
ug Nauvoo.

• Pila ka mga templo ang gitukod karon o gisugdan na sa pagtukod?

Hatagi og gibug-aton nga si Propeta Joseph Smith usa ka magtutukod og templo.
Pinaagi kaniya kadtong panagna ni Malaquias sa pagbalik ni Elias natuman
(Malaquias 4:5–6; D&P 110:13–16). Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw nagpadayon nga nahimong simbahan nga tigtukod-og-
templo.

Kini nga leksyon naghisgot sa Templo sa Kirtland, ang unang templo nga gitukod
niini nga dispensasyon.

Kini nga leksyon naglakip sa daghang materyal nga mahimong itudlo sa usa ka
panahon sa klase. Sa mainampuon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga
mas makatubag sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase.

1. Ang Ginoo misugo sa mga Santos sa pagtukod sa Templo sa Kirtland

Itudlo ug hisguti ang D&P 95. Ipasabut nga ang mga templo mga
mahinungdanon nga bahin sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sa Disyembre 1823, ang
Ginoo misugo sa mga Santos sa pagtukod og templo diha sa Kirtland, Ohio (D&P
88:119; 109:2; ipakita ang hulagway sa Templo sa Kirtland). Human sa lima ka
mga bulan ang mga Santos gamay ra og nahimo aron pagtuman niini nga sugo,
busa ang Ginoo nagsugo kanila sa paghinulsol ug pagdali sa ilang trabaho
(D&P:95). Human sa upat ka mga adlaw, ang mga tawo nagsugod sa paghakot og
mga bato ug nagkalot sa yuta agi og pagpangandam sa pagtukod sa templo.

• Basaha ang D&P 95:3–4, 8–9, 16–17; 109:5, 8 uban sa mga sakop sa klase. Unsa
ang gitudlo niini nga bersikulo kalabut sa mga katuyoan sa pagtukod
sa Templo sa Kirtland? (Itingub ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa
pisara. Ipasabut nga ang Templo sa Kirtland dili sama sa mga templo karon,
diin ang makaluwas nga mga ordinansa gipahigayon alang sa mga buhi ug
mga patay. Ang Ginoo mipahiuli sa mga ordinansa sa templo pipila ka mga
tuig sa kaulahian samtang ang mga Santos didto sa Nauvoo.)

• Unsa ang gipadayag sa Ginoo ngadto ni Joseph Smith kalabut kon unsaon
pagtukod ang Templo sa Kirtland? (Tan-awa sa D&P 95:13–17 ug ang mosunod
nga mga kinutlo.)

Ang ubang mga trabahante nisugyot nga sila motukod sa templo pinaagi sa
mga troso o mga tabla. Apan si Joseph Smith mitubag: “Kita ba . . . motukod
og usa ka balay alang sa atong Dios, gikan sa mga troso? Dili. . . . Ako adunay
plano sa balay sa Ginoo, hinatag niya mismo; ug kamo sa dili madugay
makakita niini, ang kalainan tali sa atong mga pagtimbang-timbang ug sa iyang
mga hunahuna sa mga butang” (kinutlo sa Lucy Mack Smith, History of Joseph
Smith, ed. Presteon Nibley [1958], 230).
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Ang Ginoo mipadayag sa Iyang mga plano alang sa Templo sa Kirtland sa usa
ka panan-awon ngadto sa Unang Kapangulohan (Joseph Smith, Sidney
Rigdon, ug Frederick G. Williams). Si Presidente Frederick G. Williams miingon
nga sila naghiusang nagluhod alang sa pag-ampo, ug usa ka sundoganan sa
bilding “mipakita sulod sa malantaw nga gilay-on. . . . Human kami
nakalantaw og maayo sa gawas, ang bilding daw anaa ra gayud sa ibabaw
kanamo.” Sa dihang ang templo nakompleto, si Frederick G. Williams miingon
nga kini susama gayud diha sa panan-awon. (Sa The Revelation of the Prophet
Joseph Smith, comp. Lyndon W. Cook [1981], 198.)

Ikaw mahimong motudlo nga karon ang Unang Kapangulohan, pinaagi sa
pagpadayag, motino kanus-a ug asa magtukod og mga templo.

2. Ang mga Santos napanalanginan tungod sa ilang mga sakripisyo sa
pagtukod sa templo.

• Ipasabut nga ang Templo sa Kirtland mao ang unang templo nga natukod niini
nga dispensasyon. Unsa ang ubang mga hagit ug mga sakripisyo nga nag-uban
sa pagtukod sa templo? (Tan-awa sa D&P 109:5 ug Ang Atong Panulundon, mga
pahina 40–41.

• Sa unsa nga paagi nga ang mga Santos napanalanginan tungod sa mga
sakripisyo nga ilang gihimo sa pagtukod sa Templo sa Kirtland? (Tan-awa sa
Ang Atong Panulundon mga pahina 40–41)

• Unsa nga mga sakripisyo ang imong nakita nga gihimo sa mga sakop sa
Simbahan aron pagdawat sa mga panalangin sa templo o aron pag-apil sa
buluhaton sa templo? Unsa ang ubang mga sakripisyo nga atong mahimo
aron pag-apil sa buluhaton sa templo?

Templo sa Kirtland. Kini mao ang unang templo nga natukod niini nga kapaigoan, gipahinungod sa 1836.
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3. Si Joseph Smith mipahinungod sa Templo sa Kirtland

Ika 27 sa Marso 1836, si Propeta Joseph Smith mipahinungod [dedicated] sa
Templo sa Kirtland. Ang pagpahinungod nga pag-ampo, diin ang Ginoo
mipadayag, natala sa D&P 109. Ang pagpahinungod nga pangalagad milungtad
og pito ka mga oras ug inubanan sa hilabihang pagbubu sa Espiritu. Kini
naglakip sa pagpahinungod nga pag-ampo, pag-awit sa himno, paghatag og
mga pagpamatuod, pag-apud-apud sa sakramento, mga sermon, ug balaan nga
panagpundok diin ang mga sakop mipaluyo ni Joseph Smith ug sa ubang mga
pangulo sa Simbahan. Ang tulumanon natapos uban sa mga Santos nga naghatag
sa pagsinggit og Hosanna—mipataas sa ilang mga kamot ibabaw sa ilang mga ulo
ug nagsinggit sa makatulo ka higayon, “Hosanna, hosanna, hosanna sa Dios ug sa
Kordero, amen, amen, ug amen” (History of the Church, 2:427–28).

Ikaw mahimong mopaawit sa mga sakop sa klase sa “Ang Espiritu sa Dios” (Mga
Baruganan sa Ebanghelyo, pahina 338) diin giawit diha sa pagpahinungod sa
Templo sa Kirtland. O hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase o pundok sa mga
sakop sa klase sa pag-awit niini.

• Ngano nga kita mopahinungod sa mga templo? Sa unsa nga paagi nga ang
templo lahi human sila gipahinungod? Kon adunay mga sakop sa klase nga
nakatambong sa pagpahinungod sa templo, dapita sila sa pagpakigbahin sa
pipila sa ilang mga hunahuna ug mga pagtuo sa kasinatian.

• Unsa nga espirituhanon nga mga pagbutyag ang nahitabo sa panahon sa
pagpahinungod sa Templo sa Kirtland? (Tan-awa sa (Ang Atong Panulundon,
mga pahina 41–43).

• Ipasabut nga diha sa pagpahinungod nga pag-ampo, ang Propeta mihatag og
gibug-aton sa pipila ka mga kapangakohan sa mga sakop sa Simbahan nga may
kalabutan sa mga templo. Unsa nga mga kapangakohan ang iyang gihatagan
og gibug-aton? (Pili niining gilatid sa mosunod nga mga tudling sa kasulatan.
Pagpili og pipila ka mga tudling alang sa mga sakop sa klase aron basahon ug
hisgutan. i-summarize ang mga tubag diha sa pisara.)

a. D&P 109:7, 14. (Kita kinahanglan makugihon nga mosiksik aron makakat-
on pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa hugot nga pagtuo. Ngano nga kini usa
ka mahinungdanong kapangakohan mahitungod sa mga templo?

b. D&P 109:9, 17–19. (Ang atong mga gipangsulod, mga gipanggawas, ug mga
pakigtimbaya kinahanglan anaa sa ngalan sa Ginoo.) Sa unsa nga paagi kita
makatuman niini nga kapangakohan?

c. D&P 109:20–21. (Kita kinahanglan nga limpyo nga mosulod sa templo.)
Nganong gikinahanglan nga kita takus kon kita mosulod sa templo? (Tan-
awa sa D&P 97:15–17.) Sa unsa nga paagi kita makatino sa atong katakus nga
mosulod sa balay sa Ginoo? (Pinaagi sa mga interbyu alang sa rekomen sa
templo.)

d. D&P 109:23. (Kita kinahanglan mobiya sa templo nga magdala sa
mahinungdanong mga balita sa ebanghelyo ngadto sa utlanan sa yuta. Sa
unsa nga paagi nga ang pagtambong sa templo makadasig kanato sa
pagbuhat niini?
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• Ipasabut nga sa pagpahinungod nga pag-ampo, ang Propeta nag-ampo alang
sa daghang mahinungdanon nga mga panalangin. Alang sa unsa nga mga
panalangin ang iyang giampo? ( Ang uban niini nga mga panalangin gilatid
diha sa mosunod nga mga tudling sa kasulatan. Pagpili og pipila ka mga
tudling alang sa mga sakop sa klase aron basahon ug hisgutan. Itingub ang
mga tubag diha sa pisara.)

a. D&P 109:15. (Ang mga katawhan sa Ginoo makadawat sa kahingpitan sa
Espiritu Santo.) Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti sa unsa nga paagi
ang pagtambong sa templo makadugang sa impluwensya sa Espiritu sa ilang
mga kinabuhi.

b. D&P 109:22. (Ang mga katawhan sa Ginoo molakaw gikan sa templo
sinangkapan uban sa gahum og gibantayan sa mga anghel.) Dapita ang mga
sakop sa klase sa pagpakigbahin og mga kasinatian sa dihang sila gibati nga
gisangkapan uban sa gahum human mitambong sa templo.

c. D&P 109:25–26.(Walay hinagiban o kadautan ang mopatigbabaw batok sa
katawhan sa Ginoo.) Unsaon nga ang pagtambong sa templo
makapanalipod kanato sa dautan?

d. D&P 109:32–33. (Ang Ginoo mokuha sa yugo sa kasakit gikan sa Iyang mga
sulugoon.  Sa unsa nga paagi ang pagtambong sa templo nakatabang
kanimo sa pagbuntog o paglahutay sa kasakit?

e. D&P 109:36–37. (Adunay mahimong mga pagbubu sa Espiritu, sama sa
adlaw sa Pagkunsad; tan-awa sa Mga Buhat 2:1–4.) Usa ka katumanan niini
nga bahin sa pag-ampo nahitabo sa panahon sa usa ka priesthood miting sa
gabii sa pagpahinungod. Ang templo napuno uban sa nagkanaas nga kusog
nga hangin, ug daghang mga kaigsoonan misulti sa mga pinulongan,
nanagna, ug nakakita og mga panan-awon (History of the Church, 2:428).

f. D&P 109:54–58. (Ang Ginoo adunay kalooy sa mga nasud sa yuta,
mopahumok sa mga kasingkasing sa mga katawhan aron pag-andam kanila
alang sa mensahe sa ebanghelyo.

g. D&P 109:61–64. (Ang nagkatibulaag nga mga anak sa Israel magsugod nga
pagapundokon ug pagaluwason.) Sa unsa nga paagi ang buhat sa templo
motabang sa pagdala kalabut niini nga mga panalangin?

h. D&P 109:72–74. (Ang Simbahan sa Ginoo mopuno sa tibuok yuta.) Sa unsa
nga paagi ang buhat sa templo motabang sa pagdala kalabut niini nga
panalangin?
Si Presidente Howard W. Hunter, ang ika–14 nga Presidente sa Simbahan,
mihulagway niini nga mga saad diha sa pagpahinungod nga pag-ampo sa
Templo sa Kirtland ingon nga “makatandog ug maanindot” (“The Great
Symbol of Our Membership, “Ensign, Okt. 1994, 5). Kini nga pag-ampo, siya
miingon, magpadayon nga pagatubagon diha kanato isip usa ka tawo
tungod sa gahum sa priesthood nga ang Ginoo mihatag kanato aron
gamiton diha sa Iyang balaan nga mga templo” (Ensign, Okt. 1994, 4).

4. Ang Ginoo midawat sa Templo sa Kirtland, ug ang karaang mga propeta
mipahiuli sa mga yawe sa priesthood.

Itudlo ug hisguti ang D&C 110. Ipasabut nga ang Ginoo mituman sa Iyang saad
aron pagtuga sa Iyang mga sulugoon uban sa gahum gikan sa kahitas-an sa
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dihang ang Templo sa Kirtland nahuman (D&P 95:8). Kini nga pagtuga sa gahum
naglakip sa pagpakita sa Manluluwas diha sa templo, usa ka pagbubu sa Espiritu,
daghang mga pagpadayag, ug sa pagpahiuli sa mga yawe sa priesthood ni Moises,
Elias ug Elijah. Uban niining sagrado nga mga kasinatian ug mga yawe, ang mga
sulugoon sa Ginoo nakahimo sa pagpadayon sa Iyang buhat uban sa labaw ka
mahinungdanon nga gahum ug pagtugot.

• Sa unsa nga paagi si Propeta Joseph Smith gihulagway ang pagpakita sa
Manluluwas diha sa Templo sa Kirtland? (Tan-awa sa D&P 110:1–3.) Unsa ang
gisulti ngadto ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery kalabut sa templo? (Tan-awa
sa D&P 110:6–10.)

• Unsa nga mga yawe sa priesthood ang gipahiuli ni Moises, Elias, ug Elijah? (Tan-
awa sa D&P 110:11–16.) Unsa nga mga panalangin ug mga Kapangakohan ang
anaa kanato karon tungod kay si Moses mipahiuli sa mga pagpundok sa Israel?
Tungod kay si Elias mipahiuli sa mga yawe sa dispensasyon sa ebanghelyo ni
Abraham? Tungod kay si Elijah mipahiuli sa mga yawe sa gahum sa pagbugkos?
(Ang mosunod nga tsart mahimong motabang sa panaghisgutan. Ikaw
mahimong motingub sa kasayuran diha sa pisara.)

5. Pagtukod sa templo ug ang buhat sa templo naghingusog sa atong
panahon.

• Ipakita ang usa ka hulagway sa templo. Sa unsa nga paagi nga ang pagtukod sa
templo naghingusog sa atong panahon? (Ang Simbahan adunay 19 ka mga
templo sa 1980 ug 51 ka mga templo sa katapusan sa 1997. Sa Oktobre 1997
nga kinatibuk-ang komperensya, si Presidente Gordon B. Hinckley mipahibalo
sa mga plano sa pagtukod sa gagmay nga mga templo. Sa Abril 1998 nga
komprehensya siya mipahibalo sa mga plano nga adunay 100 ka mga templo
sa katapusan sa tuig 2000, diin nagpasabut sa pagtukod sa ingon ka daghan
nga mga templo sulod sa 3 ka mga tuig sama sa natukod sa panahon sa unang
167 ka mga adlaw human sa pag- organisar sa Simbahan.)

• Uban sa paghingusog sa pagtukod sa templo, ang mga pangulo sa Simbahan
gihatagan sa gibag-o nga paghatag og gibug-aton sa pag-apil sa buhat sa
templo. Basaha ang D&P 138:53–56 uban sa mga sakop sa klase. Ipasabut nga
ang takus nga mga sakop sa Simbahan karon mao ang apil sa pinili nga mga

Tawo Mga Yawe Gipahiuli Mga Panalangin ug mga Kapangakohan Karon

Moses Pagpundok sa Israel Ang pagtugot sa pagsangyaw sa ebanghelyo aron 
pagpundok sa Israel (misyonaryo nga buhat).

Elias (Ang dispensasyon sa Ang dispensasyon sa mga panalangin sa Abrahamic nga 
ebanghelyo ni Abraham) pakigsaad ang ebanghelyo ni Abraham ug ang mga

kapangakohan nga nag-uban niana nga pakigsaad
(tan awa sa Abraham 2:9–11 alang sa pagtuon pag-usab
niini nga mga panalangin ug mga kapangakohan).

Elijah Pagbugkos nga gahum Ang gahum nga nakapahimo sa mga ordinansa sa
priesthood nga tinuod didto sa langit. Ang gahum
sa pagbugkos makahimong posible sa kaminyoon sa
templo, mga pagbugkos sa mga anak ug mga kagikan,
walay katapusan nga mga pamilya, ug ordinansa sa
templo nga buhat alang sa patay.
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espiritu kinsa gitagana aron mopakita diha sa kahingpitan sa mga panahon
aron pag-apil sa . . . pagtukod sa mga templo ug pagpahigayon sa mga
ordinansa nga anaa. Sa unsa nga paagi nga kita makatabang sa pagpahingusog
sa buhat sa templo?

Si Presidente Howard W. Hunter miingon: “Himoa nga kita mga tawo nga
tumatambong sa templo ug usa ka mahigugmaon nga mga tawo sa templo.
Himoa nga kita magdali ngadto sa templo ingon kasubsub samtang ang
panahon, ug kasarang ug kinaugalingon nga mga kahimtang motugot. Himoa
nga kita moadto dili lamang alang sa atong kagikan nga nangamatay, apan
himoa nga kita usab moadto alang sa kinaugalingon nga panalangin sa templo
nga pagsimba, alang sa kabalaan ug kaluwasan diin gihatag sulod niadtong
gibalaan ug gipahinungod nga mga lawak. Ang templo usa ka dapit sa
kaanindot, kini usa ka dapit sa pagpadayag, kini usa ka dapit sa kalinaw. Kini
usa ka balay sa Ginoo. Kini usa kabalaan ngadto sa Ginoo. Kini kinahanglang
balaan ngadto kanato” (Ensign, Okt. 1994, 5).

Panapos Awhaga ang mga sakop sa klase, sa mainampuon nga paagi sa pag-usisa sa ilang
mga kinabuhi ug pagtino sa unsa nga paagi sila makaapil sa buhat sa templo.
Isugyot nga sama nga ang mga Santos mihimo og mga sakripisyo aron pagtukod
sa Templo sa Kirtland, kita kinahanglan mohimo og mga sakripisyo aron
pagtabang sa buhat sa templo. Kon kamo duol sa templo, awhaga ang mga sakop
sa klase sa pagtambong sa templo. Ipamatuod nga ang Ginoo mopanalangin
kanato samtang kita moapil niining mahinungdanon nga buhat.

Dugang nga 
mgaIdeya 
sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga ideya aron pagdugang sa gisugyot nga

latid sa leksyon.

Hulagway sa mga templo

Isugyot nga ang mga sakop sa klase mopakita sa mga hulagway sa mga templo
diha sa ilang mga panimalay. Si Presidente Howard W. Hunter miingon:
“Paghupot og usa ka hulagway sa templo diha sa inyong panimalay nga ang
inyong mga anak mahimong makakita niini. Tudloi sila kalabut sa mga katuyoan
sa balay sa Ginoo. Ipaplano kanila gikan sa ilang kinasayohan nga mga tuig sa
pag-adto didto ug sa pagpabilin nga takus niana nga panalangin” (sa Conference
Report, Okt. 1994, 8; o Ensign, Nob. 1994, 8).
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Ang PLano sa Kaluwasan

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut sa hilabihan ka
mahinungdanon sa plano sa kaluwasan ug sa pag-awhag kanila aron mopuyo
sumala sa ilang kahibalo sa plano.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mga kasulatan niini nga leksyon.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon sa
Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Kon ikaw mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagkuha og hulagway,
sama sa hulagway gikan sa magasin. Paggunting og pipila ka gagmay nga mga
piraso gikan sa hulagway. Siguroha nga ang mga sakop sa klase dili makahimo
sa pag-ila kon unsa nga hulagway kini kon makakita sa gagmay ng mga piraso.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Ipakita ang gagmay nga mga piraso sa hulagway nga imong gidala diha sa klase,
apan ayaw ipakita ang hulagway (tan-awa sa “Pagpangandam,” aytem 3). Sultihi
ang mga sakop sa klase nga kining gagmay nga mga piraso usa ka kabahin sa usa
ka dako pa nga hulagway. Dapita sila sa pagtag-an sa makadiyot kon kinsa ang
anaa sa hulagway. Dayon ipakita ang hulagway, ipahimutang ang gagmay nga
mga piraso sa hustong han-ay.

Itudlo nga bisan tuod ang gagmay nga mga piraso mga mahinungdanon, kini
adunay gamay nga kahulogan kon kini dili kabahin sa usa ka dako nga hulagway.
Ipasabut nga sa mga kasinatian nga atong naangkon, sa mga desisyon nga atong
himoon, ug sa mga kamatuoran nga atong nakat-onan mga susama sa gagmay
nga mga piraso sa usa ka dako nga hulagway. Kini adunay gamay nga kahulogan
kon kini dili ipahimutang sa sulod sa usa ka dako pa nga hulagway: ang plano sa
kaluwasan. Ang kahibalo sa plano sa kaluwasan makatabang kanato sa paghimo
og matarung nga mga desisyon, makakaplag og hingpit nga kalipay diha sa
pagkamortal, ug sa pag-andam alang sa kinabuhing dayon. Kini nga leksyon
maghisgot sa mga plano sa kaluwasan.

Sa mainampuon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga labing makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan ngadto sa mga baruganan
sa kasulatan.

Panaghisgutan 
ug Paggamit

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



1. Ang plano sa kaluwasan mao ang “usa sa labing maayo nga mga gasa sa
langit ngadto sa mga katawhan.”

Isulat diha sa pisara ang Plano sa Langitnong Amahan sa _________________________.

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagkompleto sa paghunahuna og daghang
mga tubag gikan sa mga kasulatan taman sa ilang mahimo. Isulat ang ilang mga
tubag diha sa pisara. Human sa usa o duha ka minuto, pakigbahin sa bisan hain
sa mosunod nga tubag nga wala nila masulti:

Kaluwasan (Alma 24:14; 42:5; Moises 6:62) Pagpahiuli (Alma 41:2)
Kalipay (Alma 42:8, 16) Kalooy (Alma 42:15, 31)
Katubsanan (Jacob 6:8; Alma 12:25–33)

• Unsa ang gitudlo niini nga mga pulong kalabut sa plano sa Langitnong
Amahan?

• Si propeta Alma mipasabut sa plano sa Langitnong Amahan ingon nga
“ang mahinungdanon nga plano sa kalipay” (Alma 42:8). Sa unsa nga paagi
nga ang plano sa kaluwasan modala kanato og kalipay?

• Si Propeta Joseph Smith mitudlo, “Ang mahinungdanon nga plano sa
kaluwasan mao ang tema diin nagkinahanglan nga mokuput sa atong higpit
nga atensyon, ug nga pagaisipon nga usa sa labing maayo nga mga gasa sa
langit ngadto sa mga katawhan” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel.
Joseph Fielding Smith [1976], 68). Unsa ang atong buhaton aron paghatag sa
plano sa kaluwasan sa “atong higpit nga atensyon”?

Ipasabut nga kini nga leksyon usa ka kinatibuk-ang pagsabut sa plano sa kaluwasan.
Kini naghulagway sa unsa nga paagi ang mga baruganan sa ebanghelyo adunay
kalabutan sa usa’g usa isip kabahin sa usa ka mahinungdanon nga plano.

2. Kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta.

Ipasabut nga ang plano sa kaluwasan mahimong bahinon ngadto sa tulo ka mga
bahin: Kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, mortal nga kinabuhi, ug kinabuhi
human sa kamatayon.

Isulat ang Kinabuhi sa Wala Pa Dinhi sa Yuta diha sa pisara. Itudlo nga ang usa
sa mahinungdanon nga panalangin sa Pagpahiuli mao ang nagkadugang nga
kahibalo sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Kini nga kahibalo motabang
kanato sa pagsabut sa katuyoan sa kinabuhi ug sa atong bahin diha sa plano sa
kaluwasan sa Dios. Samtang ang mga sakop sa klase maghisgot sa mosunod nga
mga pangutana, pabasaha sila sa gisugyot nga mga tudling sa kasulatan.

• Kita mga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios, ug kita
nagpuyo diha sa usa ka kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta isip Iyang espiritu
nga mga anak (D&P 76:24l; 93:29). Sa unsa nga paagi nga ang kahibalo nga
ikaw usa ka anak sa Dios nakaimpluwensya kanimo?

• Sa wala pa gilalang ang yuta, ang Langitnong Amahan mipundok og usa ka
konseho sa langit ug mitudlo sa plano sa kaluwasan ngadto sa tanan nga
Iyang espiritu nga mga anak. Unsa ang ubang mga elemento sa plano nga
ang Langitnong Amahan mitudlo diha sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta?
(Tan-awa sa 2 Nephi 2:24–26; Alma 34:8–9; Abraham 3:24–25. Mga tubag
mahimong maglakip sa Pag-ula ni Jesukristo; ang Paglalang sa yuta; ang

132



Pagkapukan; kinabuhi dinhi sa yuta sa panahon diin kita makadawat og usa
ka mortal nga lawas ug pagasulayan; ug kabubut-on, o ang gahum sa pagpili
sa maayo o sa dautan.)

• Sa unsa nga paagi nga si Jehovah, ang Unang natawo sa Amahan, midawat
sa plano sa kaluwasan? (Tan-awa sa Moises 4:2. Aron pagpakita giunsa sa
Manluluwas pagsunod sa kabubut-on sa Amahan, ikaw mahimong mobasa sa
D&P 19:16–19 ug 76:40–42. Hatagi og gibug-aton nga ang Pag-ula ni Jesukristo
mihimo sa plano sa kaluwasan nga posible. Ang Manluluwas mao ang sentral
nga pigura sa plano sa Dios alang sa atong kaluwasan.)

• Si Lucifer misupak batok sa plano sa kaluwasan, nagtinguha sa pagguba sa
atong kabubut-on ug moangkon sa gahum sa Langitnong Amahan (Moises
4:1,3; D&P 29:36). Siya nahimong Satanas, ug siya ug ang iyang mga
sumusunod gisalikway diha sa atubangan sa Amahan ug gihikawan sa
pagkamortal ( D&P 29:36–38; 76:25–27; Moises 4:4; Abraham 3:26). Ngano
nga kini mahinungdanon alang kanato nga mahibalo kalabut sa pagkaanaa
ni Satanas ug sa iyang mga sumusunod?

• Sa unsa nga paagi nga kita midawat sa plano sa kaluwasan? (Tan-awa sa Job
38:4–7. Ipasabut nga ang mga propeta sa ulahing adlaw mitudlo nga ang
bersikulo 7 niini nga tudling nagpasabut sa hingpit nga kalipay nga kitang
tanan mibati sa atong pagpuyo sa wala pa dinhi sa yuta sa dihang kita
midawat sa plano sa kaluwasan.)

Ipasabut nga sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta, ang Langitnong Amahan
mipili ug miorden nang daan sa halangdon nga mga espiritu sa pagpadayon
sa Iyang buhat dinhi sa yuta (D&P 138:55–56; Abraham 3:22–23; tan-awa usab
sa Teachings of the Prophet Joseph Smith, 365).

• Sa unsa nga mga paagi nga ang atong kahibalo sa kinabuhi sa wala pa dinhi
sa yuta malagmit moimpluwensya sa atong adlaw-adlaw nga mga desisyon?
Sa unsa nga paagi nga ang atong kahibalo sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi
sa yuta makatabang kanato kon kita mag-atubang og mga pagsulay?

3. Mortal nga Kinabuhi

Itudlo nga sa dihang kita midawat sa plano sa Langitnong Amahan diha sa atong
kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, kita naghupot sa atong “unang kabutang”.
Tungod sa atong pagkamatinud-anon, kita gihatagan sa kaligayunan sa pag-anhi
sa yuta, nga mao ang atong “ikaduhang kabutang” (Abraham 3:26).

Isulat ang Mortal nga Kinabuhi diha sa pisara. Ipasabut nga tungod sa Pagkapukan
ni Adan ug Eva, kita anaa sa napukan nga kahimtang sa pagkamortal (D&P 29:40).
Kita ulipon sa pisikal nga kamatayon ug usab sa espirituhanon nga kamatayon, o
pagbulag gikan sa atubangan sa Dios (D&P 29:41–42; Alma 42:9, 14; pisikal nga
kamatayon og espirituhanon nga kamatayon pagahisgutan diha sa ulahi niini nga
leksyon). Gikan sa ulahing-adlaw nga pagpadayag kita nakakat-on nga ang
Pagkapukan usa ka gikinahanglan nga lakang alang sa atong mahangturon nga
pagtubo. Si Eva mihisgot sa mga panalangin sa Pagkapukan: “Kini dili pa unta sa
atong kalapasan kita dili unta makaangkon og binhi, ug dili gayud masayud sa
maayo ug sa dautan, ug sa kalipay sa atong katubsanan, ug sa kinabuhi nga dayon
nga gihatag sa Dios ngadto sa tanan nga masulundon.” (Moises 5:11)
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Samtang ang mga sakop sa klase maghisgot sa mosunod nga mga pangutana,
ipabasa kanila ang gisugyot nga mga tudling sa kasulatan.

• Unsa ang ubang mga katuyoan sa mortal nga kinabuhi? (Isulat ang mga tubag
sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Ang mga tubag mahimong maglakip
niadtong gilista sa ubos.)

a. Aron modawat sa pisikal nga lawas. Si propeta Joseph Smith miingon, “Kita
mianhi dinhi niining kalibutan aron kita mahimong adunay usa ka lawas ug
ipakita kini nga putli sa atubangan sa Dios diha sa celestial nga gingharian”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 181)

b. Ang pagpamatuod sa atong pagkamatinud-anon pinaagi sa pagkamasulundon
sa mga sugo sa Dios (Abraham 3:25–26). Kini nagalakip sa paghinulsol sa
atong mga sala ug sa pagdawat sa mga ordinansa sa kaluwasan (Alma 12:24;
D&P 29:42–43; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3)

c. Aron pagpuyo isip mga pamilya ug aron pagbugkos sa mga anak ngadto sa
ilang mga ginikanan pinaagi sa mga ordinansa sa templo (Moises 2:28; D&P
93:40; 131:1–4; 138:48).

Ang Unang Kapangulohan og Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipahayag nga ang “kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye gi-
orden sa Dios ug nga ang pamilya mao ang punoan ngadto sa plano
sa Tiglalang alang sa mahangturon nga padulngan sa Iyang mga anak. . . .
Ang balaan nga plano sa kalipay makahimo sa mga relasyon sa pamilya nga
mapatunhay bisan human sa kamatayon. Ang sagrado nga mga ordinansa
ug mga pakigsaad nga anaa sa balaan nga mga templo makahimo niini nga
posible alang sa mga tinagsa nga mobalik ngadto sa atubangan sa Dios ug
alang sa pamilya nga pagahiusahon nga walay katapusan” (“The Family:
A Proclamation to the World,” Ensign, Nov. 1995, 102).

• Sa unsa nga paagi sa inyong pagsabut sa mga katuyoan sa pagkamortal nakahimo
og kalainan sa inyong kinabuhi? Sa unsa nga paagi sa inyong pagsabut niini nga
mga katuyoan miimpluwensya sa mga desisyon nga inyong gihimo?

• Isip kabahin sa atong mortal nga kinabuhi, si Satanas gitugotan nga
motintal kanato (D&P 29:39). Ngano? (Tan-awa sa D&P 29:39; tan-awa usab
sa 2 Nephi 2:11–13). Ngano nga ang kabubut-on usa ka mahinungdanon
nga bahin sa plano sa kaluwasan? (Tan-awa sa D&P 58:27–28; 101;78;
2 Nephi 2:25–27.)

4. Kinabuhi human sa kamatayon

Hatagi og gibug-aton nga ang atong kinabuhi dili matapos diha sa pisikal nga
kamatayon. Isulat ang Kinabuhi human sa Kamatayon diha sa pisara. Samtang ang
mga sakop sa klase maghisgot sa mosunod nga mga pangutana, ipabasa kanila
ang gisugyot nga mga tudling sa kasulatan.

• Kon kita mamatay, ang atong mga espiritu mosulod ngadto sa kalibutan sa
espiritu (tan-awa sa Teachings of the Prophet Joseph Smith, 309–10.) Sa unsa nga
paagi nga ang atong mga buhat sa panahon sa pagkamortal moimpluwensya
sa atong kinabuhi diha sa human sa mortal nga kalibutan sa espiritu? (Tan-awa
sa Alma 34:34; 40:11–14.)
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• Ang mga tawo kinsa wala makadawat sa ebanghelyo sa yuta adunay
kahigayunan diha sa kalibutan sa espiritu (D&P 137:7–9; 138:30–34). Unsa
ang atong buhaton aron makatabang kanila nga makadawat sa tanang mga
panalangin sa plano sa kaluwasan? (Tan-awa sa D&P 128:6–8, 15. Mga tubag
mahimong maglakip nga kita makahimo sa buhat sa kasaysayan sa pamilya ug
makapahigayon sa mga ordinansa sa priesthood alang kanila sa mga templo.)

• Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang Pagkapukan nagdala sa pisikal
ug espirituhanon nga kamatayon dinhi sa kalibutan. Sa unsa nga paagi nga
kita pagaluwason gikan sa pisikal nga kamatayon? (Tan-awa sa Alma 11:42;
D&P 88:14–16; 93:33. Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, ang tanang mga tawo
mabanhaw, o “pagabanhawon gikan niini nga temporal nga kamatayon.” Ang
atong mga espiritu hiusahon uban sa atong mga lawas, ug kita mahimong”
makadawat sa kahingpit sa himaya.”) Sa unsa nga paagi nga kita pagaluwason
gikan sa espirituhanon nga kamatayon? (Tan-awa sa Alma 42:11–13, 15; Mga
Artikulo nga Hugot sa Pagtuo 1:3.)

Ipasabut nga human kita mabanhaw, kita mobalik didto sa atubangan sa Dios
aron pagahukman sumala sa atong mga buhat (Alam 11:43–45; D&P 76:111).
Kita makapanunod og usa ka dapit sa celestial nga gingharian, ang terrestrial nga
gingharian, o ang telestial nga gingharian sumala sa paagi diin kita “midawat sa
pagpamatuod ni Jesus” (D&P 76:51; tan-awa usab sa mga bersikulo 50, 79–82).
Ang sunod nga leksyon maglakip sa panaghisgutan niining tulo ka mga
gingharian sa himaya.

• Sa unsa nga mga paagi nga ang kahibalo sa kinabuhi human sa kamatayon
makatabang kanato sa panahon sa pagkamortal?

Panapos Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Boyd K.
Packer sa Korum sa Napulog Duha:

“Adunay tulo ka mga bahin sa plano. Kamo anaa sa ikaduha o tunga tunga nga
bahin, ang usa diin kamo pagasulayan, pinaagi sa pagtintal, sa mga pagsulay,
tingali pinaagi sa mga trahedya. . . . 

“Hinumdumi kini! Ang linya ‘Ug silang tanan nagpuyo nga malipayon hangtud
sa hangtud’ wala gayud isulat diha sa ikaduha nga hugna [sa usa ka dula]. Kana
nga linya maapil diha sa ikatulo nga hugna, kon ang mga misteryo nasulbad ug
tanan napahimutang sa husto. . . . 

“Hangtud nga kamo adunay dako nga panglantaw sa mahangturon nga
kinaiyahan [sa plano], kamo dili makakuha og daghang pagsabut gikan sa mga
walay kaangayan sa kinabuhi. Ang uban natawo nga adunay gamay ug ang uban
adunay daghan kaayo. Ang uban natawo nga kabus, adunay mga kakulangan,
adunay kasakit, adunay pag-antus. Ang uban nakasinati og sayo nga kamatayon,
bisan ang inosente nga mga bata. Adunay mga mabangis, dili mapasaylo nga mga
kusog sa kinaiyahan ug ang kabangis sa tawo ngadto sa tawo. Kita nakakita sa
daghan niana karon.

“Ayaw og hunahunaa nga ang Dios mauyonon nga mipahinabo niana diin, alang sa
Iyang kaugalingon nga mga katuyoan, siya mitugot. Kon kamo nahibalo sa plano ug
sa katuyoan nianang tanan, bisan kining tanan mopakita sa usa ka mahigugmaon
nga Amahan sa Langit” (The Play and the Plan [satellite broadcast, 7 May 1995], 1–2).
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Ipasabut og maayo nga ang usa ka kahibalo sa plano sa kaluwasan makatabang
kanato sa paghimo og matarung nga mga desisyon, makakaplag og hingpit nga
kalipay diha sa pagkamortal, ug sa pag-andam alang sa kinabuhing dayon.
Ipahayag ang inyong mga pagbati kalabut sa tahas ni Jesukristo diha sa plano sa
kaluwasan. Ingon sa giaghat pinaagi sa Espiritu, ipamatuod sa mga kamatuoran
nga gihisgutan sa panahon sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o tanan sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. “Ang Plano sa Kaluwasan” video nga pasundayag

Kon ang videocassette Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History
(53933) anaa, hunahunaa sa pagpakita sa “Ang Plano sa Kaluwasan,” upat ka
minuto nga bahin. Paghunahuna sa paggamit sa uban o sa tanan sa mosunod
nga mga pangutana human sa pasundayag.

Sa unsa nga paagi nga ang atong mortal nga kinabuhi susama sa kasinatian sa
batan-on nga lalaki kinsa nakakaplag sa iyang kaugalingon nga anaa sa entablado
diha sa ikaduhang hugna.

Sa unsa nga paagi ang gipadayag nga kahibalo diha sa unang hugna (kinabuhi sa
wala pa dinhi sa yuta) motabang kanato diha sa ikaduhang hugna (pagkamortal)?
Sa unsa nga paagi nga ang kahibalo sa ikatulong hugna (kinabuhi human sa
kamatayon) motabang kanato diha sa ikaduhang hugna?

• Sa dihang ang batan-ong lalaki nakakaplag sa iyang kaugalingon diha sa
entablado, siya wala masayud kinsa ang kriminal o kinsa kadto ang bayani.
Unsa nga mga problema ang mahimong moabut kon kita wala masayud kon
kinsa kadto ang mga dautan ug mga bayani sa atong mga kinabuhi?

• Unsa ang gibuhat sa batan-ong lalaki aron pag-angkon og kahibalo kalabut sa
dula? Unsa ang misilbi isip ang “sinulat” diha sa atong mga kinabuhi?

2. Tambag alang sa mga ginikanan

Basaha ang Alma 12:32 uban sa mga sakop sa klase. Sa dili pa mobasa ipasabut
nga ang pulong sila niini nga bersikulo nagpasabut nga si Adan ug Eva.

Hatagi og gibug-aton nga si Adan ug si Eva aduna nay kahibalo sa plano sa
katubsanan sa dihang sila nakadawat sa mga sugo. Unya ipangutana ang
mosunod nga mga pangutana:

• Ngano nga kini makatabang nga magbaton og usa ka kahibalo sa plano sa
katubsanan kon kita modawat sa mga sugo? Sa unsa nga paagi nga ang mga
ginikanan makasunod niini nga sumbanan sa pagtudlo uban sa ilang mga anak?
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20
Ang mga Gingharian 
sa Himaya

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase sa mabinantayon nga paagi mohinumdum sa
walay katapusan nga mga panulundon diha sa tulo ka mga gingharian sa himaya
ug sa pag-awhag kanila sa pagpuyo sa ingon nga paagi nga sila makahimo
pagpanunod sa celestial nga himaya ug mopuyo sa atubangan sa Langitnong
Amahan uban sa ilang mga pamilya.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 76; 131;
132:19–24; 137.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon sa Giya sa Pagtuon sa
Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Pahinumdumi sa makadiyot ang mga sakop sa klase sa leksyon sa miaging
semana. Siguroha nga ang mga sakop sa klase mahinumdum sa tulo ka mga
bahin sa atong mahangturon nga pagpuyo: kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta,
mortal nga kinabuhi, ug kinabuhi human sa kamatayon.

Human niining makadiyot nga pagtuon pag-usab, ipasabut nga kon kita wala pa
sa mga pagpadayag diha sa D&P 76, 131, ug 137, kita gamay lamang kaayo ang
kasayuran kalabut unsa kaha ang atong kahimtang human kita mabanhaw. Unya
ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Wilford Woodruff, ang
ikaupat nga Presidente sa Simbahan, kalabut sa panan-awon nga gitala sa D&P 76:

“Ako mopasabut ngadto sa ‘Panan-awon’ lamang isip usa ka pagpadayag diin
mihatag og dugang kahayag, dugang kamatuoran, ug dugang nga baruganan
kaysa bisan unsa nga pagpadayag nga nalakip sa bisan unsa nga ubang basahon
nga atong pagsabut sa atong kahimtang karon, diin kita gikan, nganong ania kita
dinhi, ug asa kita paingon. Bisan kinsa nga tawo mahimong mahibalo pinaagi
niana nga pagpadayag unsa kaha ang iyang bahin ug kahimtang” (The Discourses
of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham [1946], 47–48).

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga labing makatubag
sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Siguroha sa paghatag og igong
panahon aron adunay usa ka makahuloganon nga panaghisgutan kalabut sa
celestial nga gingharian ngadto sa katapusan sa leksyon.

Panaghisgutan 
ug Paggamit

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



1. Ang mga gingharian sa himaya ug “ang pagpamatuod ni Jesus”

Itudlo ug hisguti ang D&P 76:11–24, 40–43, 119.

• Unsa nga mga kahimtang ang nagdala ngadto sa panan-awon nga gitala sa
D&P 76? (Tan-awa sa D&P 76:11–19, tan-awa usab ang ulohan sa D&P 76.
Hinumdumi nga ang hulagway sa pahina 142 nagpakita sa lawak diin ang
Propeta Joseph Smith ug Sidney Rigdon nakadawat niini nga panan-awon.)

Hatagi og gibug-aton nga ang tibuok panan-awon mipamatuod ni Jesukristo ug
sa Iyang walay kinutuban nga Pag-ula. Ang paghulagway ni Joseph Smith sa
panan-awon nagsugod ug gitapos uban sa pagpamatuod sa Manluluwas. Ipabasa
og kusog sa usa ka sakop sa klase ang D&P 76:20–24 ug ipabasa og kusog sa lain
ang D&P 76:119. Ikaw mahimo usab nga mopabasa og kusog sa mga sakop sa
klase sa D&P 76:40–43.

Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 76 nagpakita nga ang Langitnong Amahan
mihatag og tulo ka mga gingharian sa himaya diin kadaghanan sa mga tawo
diha mopuyo human sila mabanhaw: ang telestial nga gingharian, ang terrestrial
nga gingharian, ug ang celestial nga gingharian. Matag usa kanato makapanunod
og usa ka gingharian sa himaya pinasikad sa kinaiya diin kita “midawat sa
pagpamatuod ni Jesus” (D&P 76:51). Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagtimaan niini sa hunahuna samtang sila maghisgot niini nga pagpadayag.

2. Kapildihan

Itudlo ug hisguti ang D&P 76:25–39, 44–49. Sugdi pinaagi sa pagsulat sa
Kapildihan diha sa pisara. Ipasabut nga ang pulong kapildihan nagpasabut sa usa
ka pagkawala ug kalaglagan kay sa usa ka gingharian sa himaya. Kinsa kadtong
makasinati niini gitawag og “mga anak sa kapildihan tungod kay sila misunod ni
Satanas, kinsa gitawag og kapildihan (D&P 76:25–26, 31–32). Isugo sa paghimo
niining panaghisgutan nga mubo, likayan ang pangagpas ug magbilin og igong
panahon aron paghisgot sa celestial nga gingharian sa ulahian sa leksyon. Uban
sa ubang mga hilisgutan, ipunting lamang kon unsa ang gitudlo diha sa mga
kasulatan ug sa mga propeta sa ulahing adlaw.

• Sa dihang si Lucifer misukol didto sa Konseho sa Langit, siya gihulog ngadto sa
yuta (Pagpadayag 12:7–9; D&P 29:36–37; 76:25–28; Moses 4:1–3). Unsa ang
iyang gisugdan paghimo sa dihang siya gisalikway? (Tan-awa sa D&P 76:29;
Moses 4:4. Unsa ang atong buhaton aron modaug sa gubat batok kang Satanas
sa atong mga kinabuhi? (Alang sa ubang mga tubag niini nga pangutana, tan-
awa sa 1 Nephi 14:14; D&P 10:5; 27:15–18.)

• Unsa man ang gipadayag sa Ginoo bahin sa pag-antus sa anak sa kapildihan?
(Tan-awa sa D&P 76:32–34, 36–38, 44–49.) Ngano man nga ang anak sa
kapildihan gihukman aron makasinati sa hilabihan nga pag-antus? (Tan-awa
sa D&P 76:30–31, 35. Alang sa pagpasabut kon unsa ang kahulogan sa
pagdumili sa Espiritu Santo, tan-awa ang mosunod nga kinutlo.)

Si Propeta Joseph Smith miingon: “Unsa ang kinahanglan gayud buhaton sa
usa ka tawo aron makahimo sa dili mapasaylo nga sala? Siya kinahanglang
gayud modawat sa Espiritu Santo, ipaabli ang mga langit diha Kaniya, ug
masayud sa Dios, ug unya magpakasala batok Kaniya. Human ang usa ka
tawo nakasala batok sa Espiritu Santo, walay paghinulsol alang Kaniya. Siya
kinahanglan moangkon nga ang adlaw wala mosidlak samtang siya nakakita
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niini, siya kinahanglang modumili ni Jesukristo diin ang mga langit naabli
na diha kaniya, ug sa pagsalikway sa laraw sa kaluwasan uban sa iyang mga
mata nga abli ngadto sa kamatuoran niini, ug gikan nianang panahona siya
magsugod nga mahimong usa ka kaaway” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 358).

3. Ang telestial nga gingharian

Itudlo ug hisguti ang D&P 76:81–90, 98–106, 109–12. Sugdi pinaagi sa pagsulat
sa Telestial nga Gingharian diha sa pisara ug pagdibuho og usa ka bitoon sunod
niini. Ipasabut nga ang telestial nga gingharian mao ang kinaubsan nga
gingharian sa himaya. Ang Ginoo mitandi sa iyang himaya ngadto sa himaya
sa mga bitoon (D&P 76:81, 98; tan-awa usab 1 Mga Taga Corinto 15:40–41,
lakip sa Hubad ni Joseph Smith sa 1 Mga Taga Corinto 15:40 makit-an diha sa
Giya ngadto sa mga Kasulatan.)

• Kinsa ang makapanunod sa telestial nga gingharian? (Tan-awa D&P 76:81–83,
98–101, 103.)

• Unsa ang mga kahimtang o mga limitasyon ang ibutang niadtong anaa sa
telestial nga gingharian? (Tan-awa sa D&P 76:84–86, 102, 104–6, 112.)

Ikaw mahimong manginahanglan sa pagpasabut nga ang “impyerno” nga
gipasabut diha sa mga bersikulo 84 ug 106 mao ang bilanggoan sa espiritu, usa
ka temporaryo nga kahimtang tali sa kamatayon ug pagkabanhaw. Kadtong
anaa sa bilanggoan sa espiritu kinsa wala modawat sa ebanghelyo sa katapusan
pagabanhawon ug makapanunod sa telestial nga himaya. Ipabasa sa mga sakop
sa klase ang mga bersikulo 85 ug 106 ug ang unang parapo sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan ang kahulogan sa pulong “impyerno” sa pahina 90).

4. Ang terrestrial nga gingharian

Itudlo ug hisguti ang D&P 76:71–80, 91, 97. Sugdi pinaagi sa pagsulat sa Terrestrial
nga Gingharian diha sa pisara ug pagdibuho og usa ka bulan sunod niini. Ipasabut
nga ang Ginoo mitandi sa himaya sa terrestrial nga gingharian ngadto sa himaya
sa bulan (D&P 76:78, 97; tan-awa usab sa 1 Mga Taga Corinto 15:40–41).

• Kinsa ang manununod sa terrestrial nga gingharian? (Tan-awa sa D&P
76:71–75, 79. Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut niini nga
mga bersikulo, ipakigbahin ang mosunod nga kinutlo.)

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha mipasabut: “Kadtong
gipinig nga makapanunod sa terrestrial nga gingharian mao: (1) kinsa
kadtong namatay nga walay balaod”—kadtong hentil ug pagano nga mga
tawo kinsa dili modawat niini uban sa tanan nilang mga kasingkasing kon
sila makadungog niini; (2) kinsa kadtong nakadungog ug misalikway sa
ebanghelyo niini nga kinabuhi ug unya modawat niini sa kalibutan sa
espiritu; (3) kinsa kadtong mga dungganan nga mga tawo sa yuta, kinsa
nabutaan pinaagi sa pagkamalimbungon sa mga tawo; ug (4) kinsa kadtong
mga walay kaikag nga mga sakop sa tinuod nga simbahan ug kinsa adunay
mga pagpamatuod, apan kinsa dili mga tinuod ug matinud-anon diha sa
tanang mga butang” (The New Witness for the Articles of Faith [1985], 146).

• Unsa ang mga kahimtang o mga limitasyon ang ibutang niadtong anaa sa
terrestrial nga gingharian? (Tan-awa sa D&P 76:76–78.)
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• Sa unsa nga paagi kita makapabilin sa atong mga kaugalingon gikan sa
nabutaan pinaagi sa pagkamalimbungon sa mga tawo? (Alang sa ubang mga
tubag niini nga pangutana, tan-awa sa Mga Taga Efeso 4:11–15; 1 Nephi 15:24;
Helaman 5:12; D&P 3:78; 4–6; 52:14–20.)

5. Ang celestial nga gingharian

Itudlo ug hisguti ang D&P 76:50–70, 92–96, 131:1–4; 132:19–24; 137. Sugdi
pinaagi sa pagsulat sa Celestial nga Gingharian diha sa pisara ug pagdibuho og usa
ka adlaw sunod niini. Ipasabut nga ang celestial nga gingharian mao ang labing
taas nga gingharian sa himaya. Ang Ginoo mitandi sa iyang himaya ngadto sa
himaya sa adlaw (D&P 76:70, 78, 96; tan-awa usab 1 Mga Taga-Corinto 15:40–41).

• Kinsa ang makapanunod sa celestial nga gingharian? (Tan-awa sa D&P 76:50–53,
68–69. Aron pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut sa bersikulo 53,
ikaw mahimong mopasabut nga ang Balaang Espiritu sa Saad mao ang Espiritu
Santo, kinsa mopamatuod nga ang mga ordinansa sa priesthood nga atong
gihimo mahimong dawaton sa Dios. Kini nga pag-uyon mag-agad sa atong
pagkamatinud-anon.)

• Mga upat ka tuig human sa panan-awon nga gipadayag diha sa D&P 76, si
Joseph Smith nakadawat og usa ka panan-awon diin siya nakakita sa iyang
magulang nga lalaki nga si Alvin diha sa celestial nga gingharian (D&P 137:1–5).
Si Alvin namatay sa 1823, sa wala pa ang Simbahan gipahiuli. Unsa ang nakat-
unan ni Joseph gikan sa pagkakita niya ni Alvin diha sa celestial nga gingharian?
(Tan-awa sa D&P 137:7–9.) Unsa pay laing nakat-unan sa Propeta kalabut kon
kinsa ang makapanunod sa celestial nga himaya? (Tan-awa sa D&P 137:10.) Sa
unsa nga paagi kini nga mga kamatuoran magdala kanato og kahupayan?

• Unsa nga mga panalangin ang atong madawat kon kita makapanunod sa
celestial nga gingharian? (Tan-awa sa D&P 76:54–57, 94–95.)

• Sa unsa nga paagi nga ang atong pagpamatuod kang Jesus motino sa
gingharian nga atong mapanunod human kita mamatay? (Tan-awa sa D&P
76:31, 35 [kapildihan]; D&P 76:82, 101 [telestial]; D&P 76:79 [terrestrial]; D&P
76:51–53, 69; 121:29 [celestial].) Unsa ang kahulugan niini diha kanimo nga
mahimong “mga maisug diha sa pagpamatuod kang Jesus”? (D&P 76:79).

Agi og pagdugang sa panaghisgot sa mga tubag sa mga sakop sa klase, ikaw
mahimong mopakigbahin sa mosunod nga pamahayag ni Elder Bruce R. McConkie:

“Unsa ang gipasabut nga mahimong maisug diha sa pagpamatuod kang Jesus?

“Kini mao ang pagpakamaisug ug walay gikahadlokan; sa paggamit sa tanan
natong kusog, kaabtik, ug abilidad diha sa gubat batok sa kalibutan;
makigbugno diha sa maayong bugno labut sa hugot nga pagtuo. . . .  Ang
mahinungdanong tinubdan sa kaisug diha sa katuyoan sa pagkamatarung
mao ang pagkamasulundon ngadto sa tibuok balaod sa tibuok ebanghelyo.

• “Ang pagkamaisug diha sa pagpamatuod kang Jesus mao ang pagduol ngadto
kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya”; ug ilimud ang inyong mga kaugalingon
sa tanan nga dili diosnon; ug “mohigugma sa Dios uban sa tibuok natong
gahum, hunahuna ug kusog.” (Moro. 10:32.)

“Ang pagkamaisug diha sa pagpamatuod kang Jesus mao ang pagtuo kang
Kristo ug sa iyang ebanghelyo uban sa dili matarug nga pagsalig. Kini mao
ang pagkahibalo sa katinuod ug sa kabalaan sa buhat sa Ginoo sa yuta.
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“Apan kini dili ra mao ang tanan. Kini labaw pa kay sa pagtuo ug kahibalo.
Kita kinahanglan nga mga tigbuhat sa pulong ug dili mga tigpaminaw lamang.
Kini labaw pa kaysa pagsulti nga wala sa buhat; kini dili lamang pagkompisal
uban sa baba sa kabalaan sa Pagkaanak sa Manluluwas. Kini mao ang
pagkamasulundon ug pakig-uyon ug kaugalingon nga pagkamatarung. . . . 

“Ang pagkamaisug sa pagpamatuod kang Jesus mao ang pagpadayon sa unahan
sa pagkamakanunayon diha kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag
sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Kini mao ang
paglahutay hangtud sa katapusan! (2 Ne. 31:20.) Kini mao ang pagkinabuhi sa
atong relihiyon, pagbuhat sa unsa ang atong gisangyaw, paghupot sa mga sugo.
Kini mao ang pagpakita sa putli nga relihiyon diha sa mga kinabuhi sa tawo; kini
mao ang pagduaw sa mga ilo ug mga babayeng balo sa ilang mga kaguol ug ang
pag-amping sa atong mga kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan!

“Ang pagkamaisug diha sa pagpamatuod kang Jesus mao ang pagpugong sa
atong mga mainit nga mga pagbati, pagkontrol sa atong mga kagana, ug
mobuntog sa kalibutanon ug dautan nga mga butang. Kini mao ang pagbuntog
sa kalibutan sama kaniya kinsa atong sulundon ug kinsa sa iyang kaugalingon
mao ang labing sulundon ug kinsa sa iyang kaugalingon mao ang labing maisug
sa tanang mga anak sa atong Amahan. Kini mao ang paghimo nga limpyo sa
kadungganan, pagbayad sa atong mga ikapulo ug mga halad, pagtahud sa
Igpapahulay nga adlaw, pag-ampo uban sa tibuok katuyoan sa kasingkasing,
pagtanyag sa atong tanan diha sa altar kon tawagon sa pagbuhat sa ingon.

“Ang pagkamaisug diha sa pagpamatuod kang Jesus mao ang pagpadasig sa
Ginoo sa matag isyu. Kini mao ang pagbotar ingon nga siya mobotar. Kini mao
ang paghunahuna unsa ang iyang gihunahuna, pagtuo sa unsa ang iyang
gituohan, pagsulti kon unsa ang iyang isulti ug mobuhat unsa ang iyang
buhaton sa susama nga kahimtang. Kini mao ang pagbaton sa hunahuna ni
Kristo ug nga mahimong usa uban kaniya sama nga siya usa uban sa Iyang
Amahan” (sa Conference Report, Okt. 1974, 45–46; o Ensign, Nob. 1974, 35).

• Napulog usa ka tuig human sa panan-awon nga gipadayag diha sa D&P 76,
Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga adunay tulo ka mga ang-ang sulod sa
celestial nga gingharian (D&C 131:1). Kinsa ang pagahimayaon diha sa
labing taas nga ang-ang sa celestial nga gingharian? (Tan-awa sa D&P
131:1–3; 132:19.)

• Unsa ang panalangin nga maangkon lamang niadtong kinsa gihimaya diha sa
labing taas nga ang-ang sa celestial nga gingharian? (Tan-awa sa D&P 131:4;
132:19–20). Ikaw mahimong magkinahanglan sa pagpasabut nga ang hugpong
sa mga pulong “makabaton og mga anak” ug “pagpadayon sa mga binhi
hangtud sa hangtud” magpasabut nga kadtong kinsa mituman sa pakigsaad
ug gihimaya diha sa labing taas nga ang-ang sa celestial nga gingharian
makaangkon og espiritu nga mga anak sa mga kahangturan.)

• Si Presidente Joseph Fielding Smith sa Korum sa Napulog Duha miingon:
“Ang Seksyon 76 sa Doktrina ug mga Pakigsaad . . . kinahanglan pagaampingan
sa tanang mga sakop sa Simbahan isip usa ka dili mapalit nga kabilin. Kini
molig-on sa ilang hugot nga pagtuo ug alang kanila usa ka hinungdan sa
pagtinguha sa kahimayaan nga gisaad ngadto sa tanan kinsa mga makiangayon
ug matinud-anon” (Church History and Modern Revelation, 2 vols. [1953], 1:279).
Sa unsa nga paagi kini nga pagpadayag molig-on sa atong hugot nga pagtuo ug
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modasig kanato sa pagtinguha sa kahimayaan? Sa unsa nga paagi nga kita
makabuntog sa bisan unsa nga mawad-an sa kadasig nga atong bation samtang
kita magtinguha alang sa celestial nga himaya?

Panapos Hatagi og gibug-aton nga ang mahinungdanon nga mga panalangin sa
kahimayaan diha sa celestial nga gingharian maangkon sa tanang mga tawo.
Matag usa kanato mahimong mahingpit pinaagi ni Jesukristo ug mahimong
mahimaya uban sa atong mga pamilya sa labing taas nga ang-ang sa celestial
nga gingharian. Ang pagpadayag sa D&P 76 kinahanglan modasig kanato sa
paghupot sa mga sugo og modawat sa mga ordinansa sa kaluwasan aron kita
makadawat niini nga mga mahinungdanon nga mga panalangin.

Ingon nga giaghat sa Espiritu, ipamatuod ang mga kamatuoran sa panahon sa
leksyon.

Dugang nga 
mgaIdeya 
sa Pagtudlo Bahina ang klase ngadto sa upat ka mga pundok. Hatagi ang matag pundok og

usa sa mosunod nga mga tudling sa kasulatan. Hatagi ang mga pundok og
panahon sa pagbasa ug hisguti ang mga tudling. Sa angay nga mga panahon
sa sulod sa leksyon, ipakigbahin sa mga pundo unsa ang ilang nakat-unan gikan
sa ilang gihatag nga mga tudling.

D&P 76:25–29 D&P 76:71–80, 87, 91, 97 (kapildihan)
(terrestrial nga gingharian)

D&P 76:81–86, 88–90, 98–112 D&C 76:50–70, 92–96 (telestial nga
gingharian) (celestial nga gingharian)

John Johnson Home. Dinhi niining panimalay samtang nagbuhat sa paghubad sa Biblia, si
Propeta Joseph Smith ug Sidney Rigdon nakadawat sa pagpadayag nga karon natala sa D&P 76,
uban sa ubang mga pagpadayag.Leksyon 21
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21
“Naglantaw Alang nianang
Mahinungdanon nga Adlaw 
sa Ginoo nga Moabut”

Katuyoan Pagtabang sa sa mga sakop sa klase nga makasabut ug makaila sa mga timailhan
sa Ikaduhang Pag-anhi ug mag-andam alang “sa mahinungdanon nga adlaw sa
Ginoo nga moabut” (D&P 45:39).

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 29:9–29; 34:5–12;
45:16–75; 88:86–99; 101:22–34; 133; ug ubang mga kasulatan diha sa
leksyon.

2. Tun-i ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon sa Sakop sa
Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa materyal sa
panahon sa leksyon.

3. Kon ang hulagway sa Ang Ikaduhang Pag-anhi anaa, pag-andam sa paggamit
niini sa panahon sa leksyon (62562; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 238).

4. Kon ikaw mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan, himoa ang mosunod nga
mga pagpangandam:

a. Pag-andam sa paggamit sa mosunod nga mga hulagway agi og dugang sa
hulagway nga gilista sa ibabaw. Ang Pagkatawo ni Jesus (62116; Mga
Hulagway sa Ebanghelyo 299); Jesus Nag-ampo sa Getsemani (62175;
Mga Hulagway sa Ebanghelyo 227); ug Ang Paglansang sa Krus (62505;
Mga Hulagway sa Ebanghelyo 230).

b. Pag-andam aron moawit ang mga sakop sa klase “Jesus Kanhiay
Mapainubsanon sa Pagpakatawo” (Mga Baruganan sa Ebanghelyo, pahina
333). O hangyoa ang sakop sa klase o usa ka pundok sa mga sakop sa klase
sa pag-andam nga moawit niini.

Pahinumdum ngadto sa magtutudlo: Samtang ikaw magtudlo niini nga leksyon,
ipunting diha sa gipadayag nga mga pulong sa Ginoo diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad. Ayaw paghisgut og pangagpas nga mga butang sama sa mga panahon
sa Ikaduhang Pag-anhi.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Ipakita ang hulagway sa pagkatawo ni Jesus, Pag-ula, ug Ikaduhang Pag-anhi (tan-
awa sa “Pagpangandam,” mga aytem, 3 ug 4a).

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Ipaawit sa mga sakop sa klase ang “Jesus, Kanhiay Mapainubsanon sa
Pagpakatawo,” o hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase o pundok sa mga sakop
sa klase sa pag-awit niini. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagtan-aw alang sa
relasyon tali sa mga pulong sa himno ug sa mga hulagway nga imong gipakita.

Human sa himno, ipasabut nga ang pagkatawo ni Jesus ug ang Iyang Ikaduhang
Pag-anhi mga duha sa labing mahimayaon nga mga panghitabo sa kasaysayan sa
kalibutan. Sa panahon sa unang pag-anhi sa Manluluwas dinhi sa yuta, Siya
mianhi uban sa ubos nga mga kahimtang ug sa kasagaran wala mailhi isip nga
Mesiyas. Hinoon, kon Siya moabut sa ikaduhang higayon, Siya moabut uban
sa gahum ug dako nga himaya. Kini nga leksyon mao ang mahitungod sa
Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas ug sa kaliboan ka mga tuig nga paghari
dinhi sa yuta.

Kini nga leksyon naglakip sa daghang materyal nga mahimong itudlo sa usa ka
panahon sa klase. Sa mainampuon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga
mas makatubag sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase.

1. Ang Manluluwas mobalik dinhi sa yuta uban sa gahum ug dako nga himaya.

Ipasabut nga kita mga pinalabi aron mopuyo diha sa dispensasyon sa
kahingpitan sa mga panahon, nga ang pagpadayag sa ulahing adlaw magtudlo
kanato sa mahinungdanon nga mga kamatuoran kalabut sa Ikaduhang Pag-anhi,
sa mga panghitabo nga nag-una niini, ug sa kaliboan ka mga tuig sa kalinaw nga
magsugod kon ang Manluluwas mobalik pag-usab. Ang Doktrina ug mga
Pakigsaad mohatag og bahandianon nga kasayuran niining mahinungdanon
nga mga hilisgutan.

Maingon nga ang matag panagna nga may kalabutan sa pagkatawo sa
Manluluwas natuman, mao usab sa matag panagna nga may kalabutan sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi pagatumanon. Pagpili og uban sa mosunod nga mga
panagna nga basahon uban sa mga sakop sa klase. Hisguti unsa ang gitudlo sa
matag tudling kalabut sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Itingub ang
kasayuran diha sa pisara. Ikaw mahimong mobahin sa klase ngadto sa gagmay
nga mga pundok ug hatagi ang matag pundok nga motuon ug motaho sa gihatag
nga mga tudling.

a. D&P 29:9–11; 45:44. (Si Kristo moabut sa yuta uban sa gahum ug himaya. Ang
mapahitas-on ug ang dautan pagasunogon, ug walay pagkadautan sa yuta.)

b. D&P 34, 7, 12; 43:17; 110:6. (Ang Ikaduhang Pag-anhi haduol.)

c. D&P 34:8, 11; 63:34. (Ang tanang mga nasud mokurog kon ang Manluluwas
moabut. Kon kita mga matinud-anon, ang Iyang gahum ug impluwensya
mahimong mag-uban kanato hangtud Siya moabut.)

d. D&P 45:45–54; 88:96–99. (Ang mga Santos kinsa namatay pagabanhawon
ug moabut aron mosugat sa Manluluwas. Ang mga Santos dinhi sa yuta
pagapundokon aron mosugat Kaniya. Siya moabut sa Bukid sa Oliba, ug kini
bahinon. Ang mga Judeo makaila sa ilang Manluluwas ug mohilak tungod kay
sila midaugdaug Kaniya. Unya kadtong kinsa midawat sa ebanghelyo diha sa
bilanggoan sa espiritu pagabanhawon.)

e. D&P 49:6. (Ang Manluluwas mobutang sa tanang mga kaaway ubos sa Iyang
mga tiil.)

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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f. D&P 49:7. (Walay usa, bisan gani ang mga anghel, nga mahibalo sa takna o sa
adlaw nga ang Manluluwas moabut.)

g. D&P 133:46–53. (Ang Manluluwas moabut nga magsul-ob og pula. Ang Iyang
pag-abut mao ang panahon sa pagpanimalos diha sa dautan ug katubsanan
alang sa mga matarung.)

2. Ang Kaliboan mao ang panahon sa kalipay ug kalinaw.

Ang Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas mopasiuna sa usa ka libo ka mga tuig
nga panahon nga gitawag og Kaliboan. Ang ikanapulo nga artikulo sa hugot
nga pag-tuo mipadayag nga sulod niining panahon, “Si Kristo mohari sa
kinaugalingong paagi sa yuta,” ug “ang yuta pagabag-ohon ug makadawat sa
iyang paraisohanong himaya.“ Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 101 mihatag
og usa ka paghulagway sa kaanindot ug sa hingpit nga kalipay nga atong
mapaabot sa panahon sa Kaliboan.

• Unsa ang kahimtang sa kinabuhi dinhi sa yuta sa panahon sa Kaliboan?

Aron pagtubag niini nga pangutana, pagpili og pipila sa mosunod nga mga
tudling sa kasulatan nga basahon uban sa mga sakop sa klase. Hisguti unsa
ang gitudlo sa matag tudling kalabut sa kaliboan. Itingob ang kasayuran diha
sa pisara. Ikaw mahimong mobahin sa klase ngadto sa gagmay nga mga
pundok ug gahini ang matag pundok nga motuon ug motaho sa gahin nga
mga tudling. O ikaw mahimong motudlo og tinagsa nga motuon ug motaho
sa mga tudling.

a. D&P 101:23. (Ang matag usa mahimong makakita sa Manluluwas.)
b. D&P 101:24. (Ang tanang dautan pagalaglagon.)
c. D&P 101:25. (Ang yuta mahimong bag-o.)
d. D&P 101:26. (Ang mga tawo ug mga hayop mopuyo sa kalinaw.)
e. D&P 101:27. (Ang mga tawo pagahatagan unsa ang ilang matarung nga

tinguha.)
f. D&P 101:28; tan-awa usab sa D&P 45:55; 88:110. (Si Satanas paga-gapuson

ug walay gahum sa pagtintal ni bisan kinsa).
g. D&P 101:29. (Wala nay kaguol o kamatayon.)
h. D&P 101:30–31. (Ang usa ka tawo mahimong matigulang, unya sa daklit

lang mausab gikan sa mortal ngadto sa imortal nga kinabuhi.
i. D&P 101:32–34. (Ang Ginoo mopadayag sa tanang mga butang kalabut sa

yuta ug sa langit, lakip na kon giunsa ang yuta paglalang ug unsa ang
mahitabo niini.)

j. D&P 45:58. (Mga bata motubo nga walay sala.)
k. D&P 45:59; 133:25. (Ang Ginoo mao ang mahimong hari ug tighatag sa

balaod sa tibuok yuta).

• Sa unsa nga paagi kini nga kahibalo kalabut sa Kaliboan mahimong usa ka
panalangin sa atong mga kinabuhi karon? Sa unsa nga paagi kini nakatabang
kanimo sa pagkahibalo nga ang pagkamatarung sa katapusan modaug batok
sa pagkadautan?

3. Kita kinahanglan gayud mag-andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi.

Ang Ginoo mibalik-balik paghatag og gibug-aton nga kinahanglan kita mag-andam
alang sa Iyang pag-abot (D&P 13:4, 10–11). Ang ubang mga tawo mahimong
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mobati nga sila dili gayud makahimo og igo o mahimong maayo kaayo aron pag-
andam og igo. Sila mahimong nawad-an sa kadasig ug mobati nga ang ingong mga
pagpangandam malisud. Bisan pa niana, ang Ginoo mihatag og tambag diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad sa pagtudlo kanato nga kita makaandam alang niining
higayona isip kabahin sa atong adlaw-adlaw nga mga kinabuhi.

• Unsa ang atong buhaton sa atong mga kinabuhi karon aron pag-andam alang
sa Ikaduhang Pag-anhi? (Gamita ang mosunod nga kasayuran sa paghisgut ug
sa pagdugang ngadto sa mga tubag sa mga sakop sa klase.

Pagbantay alang sa mga timailhan sa pag-abut sa Manluluwas

Ipasabut nga diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo mipadayag og
daghan sa mga timailhan nga mag-una sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi ug nag-
awhag kanato sa “magmabinantayon” (D&P 61:38).

• Ngano nga kini mahinungdanon alang kanato nga mahibalo kalabut sa mga
timailhan nga mag-una sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas? Basaha ang
D&P 45:36–39 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang atong makat-unan gikan
niini nga sambingay kalabut kon nganong kini nga mga timailhan gihatag
ngari kanato?

• Unsa ang pipila sa mga timailhan nga gipanagna nga mag-una sa Ikaduhang
Pag-anhi sa Manluluwas?

Aron patubag niini nga pangutana, pagpili og pipila sa mosunod nga mga
tudling sa kasulatan nga basahon uban sa mga sakop sa klase. Pag-ila og mga
timailhan nga gihisgutan sa matag tudling. Itingub kini diha sa pisara ubos
sa mga ulohan Positibo nga mga Timailhan ug Negatibo nga mga Timailhan.
Ikaw mahimong mobahin sa klase ngadto sa gagmay nga mga pundok ug
gahini ang matag pundok nga motuon ug motaho sa gigahin nga mga tudling.
O ikaw mahimong motudlo og tinagsa nga motuon ug motaho sa mga tudling.

Positibo nga mga timailhan

a. D&P 45:9, 133:57–58. (Ang kahingpitan sa ebanghelyo ipahiuli.)
b. D&P 45:66–71. (Ang Bag-ong Jerusalem pagatukuron. Kini usa ka dapit sa

kalinaw ug luwas alang sa mga matarung sa ulahing mga adlaw.
c. D&P 65:2–6. (Ang gingharian sa Dios pagatukuron dinhi sa yuta.)
d. D&P 110:11–16. (Mga yawe sa priesthood ipahiuli.)
e. D&P 133:8–9, 36–39. (Ang ebanghelyo isangyaw sa tibuok kalibutan.)

Negatibo nga mga timailhan

a. D&P 29:15; 88:91. (Adunay mga pagdangoyngoy, mawad-an sa paglaum,
ug kahadlok. Ang mga kasingkasing sa mga tawo mopakyas kanila.)

b. D&P 29:16; 45:37; 112:24. (Adunay mga kagutom, mga kastigo, mga sakit,
ug mga paglaglag.)

c. D&P 34:9; 45:40–42; 88:87. (Adunay mga timailhan ug mga katingalahan sa
mga langit ug dinhi sa yuta.)

d. D&P 45:26; 63:33. (Adunay mga gubat ug mga hulungihong sa mga gubat,
ug ang tibuok yuta magkaguliyang.

e. D&P 45:27. (Ang gugma sa mga tawo magkabugnaw, ug ang kadautan
modagsang.)
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f. D&P 45:33; 88:89–90. (Adunay mga linog, mga bagyo, ug dagkong mga
balud sa dagat. Ang mga tawo magpatig-a sa ilang mga kasingkasing batok
sa Dios ug makig-away sa usag usa.)

Itudlo nga ang pipila niining mga panagna natuman na, ang uban anaa
nagpadayon nga pagatumanon, ug ang uban naghulat nga matuman.

• Ang Ginoo mitambag kanato nga “dili mabalaka” sa panahon sa kagubot sa
ulahing mga adlaw (D&P 45:35). Sa unsa nga paagi nga kita makapatunhay
sa paglaum ug makalikay sa kasubo nga pagbati kon kita pagalibotan sa mga
kadautan ug kagubot sa ulahing mga adlaw? (Tan-awa sa D&P 38:30.)

Mobarug sa balaan nga mga dapit

Agi og dugang sa pagtambag kanato sa pagbantay alang sa mga timailhan sa
Ikaduhang Pag-anhi, ang Ginoo usab mitambag kanato sa pag-andam pinaagi sa
pagkamatarung. Pagpili og pipila sa mosunod nga mga tudling sa kasulatan nga
basahon uban sa mga sakop sa klase. Hisguti unsa ang gitudlo sa matag tudling
kalabut sa pag-andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Maluluwas. Itingub ang
kasayuran diha sa pisara.

a. D&P 27:15; 33:17. (Pagmakanunayon sa pagkamatarung.)

b. D&P 34:6; 39:19–20; 3:20–23. (Mosangyaw og paghinulsol ug
magmahinulsolon.) Ngano nga ang paghinulsol mahinungdanon sa pag-
andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi? 

c. D&P 45:32; 87:8; 101:22–23. (Mobarug sa balaan nga mga dapit.) Unsa ang
gipasabut sa “pagbarug sa balaan nga mga dapit”? Unsa ang pipila niining
balaan nga mga dapit? (Kini mahimong maglakip sa atong mga templo,
atong mga kapilya, atong mga panimalay, ug ang mga stake sa Zion.) Unsa
ang atong buhaton aron pagpabilin sa atong mga kaugalingon nga takus ug
balaan bisan kon kita anaa sa kalibutanon nga mga palibot?

d. D&P 45:56–57. (Himoa ang Balaang Espiritu isip atong giya.)

Si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo: Sa unsa nga paagi nga ikaw
mangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi? Nan, ikaw dili lamang mabalaka niini.
Ikaw mopuyo lamang sa matang sa kinabuhi nga kon ang Ikaduhang Pag-anhi
mao ang ugma ikaw mahimong andam. Walay usa nga nasayud kon kanus-a kini
mahitabo. . . .  Ang atong kapangakohan mao ang pag-andam sa atong mga
kaugalingon, sa pagpuyo nga takus nga makig-uban ang Manluluwas, sa paglihok
sa atong mga kaugalingon sa ingon mga paagi nga kita dili maulawan kon Siya
moanhi taliwala kanato. Kana mao ang hagit niini nga adlaw ug panahon”
(Church News, 2 Jan, 1999, 2).

Si Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha mihatag sa mosunod nga
tambag:

“Ang mga batan-on usab usahay mohunahuna, ‘Unsa man ang kapuslanan?
Ang kalibutan sa dili madugay magbulagbulag ug moabut sa katapusan.’ Kana
nga pagbati naggikan sa kahadlok, dili gikan sa hugot nga pagtuo. Walay usa
nga nasayud sa takna o sa adlaw (tan-awa sa D&P 49:7), apan ang katapusan
dili moabut hangtud ang tanan nga mga katuyoan sa Ginoo matuman. Ang
tanan nga akong nakat-unan gikan sa mga pagpadayag ug gikan sa kinabuhi
nakadani kanako nga adunay panahon ug sa paghatag kanimo sa pag-andam
og maayo sulod sa taas nga kinabuhi.
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“Usa ka adlaw kamo makasagubang og batan-on nga mga anak sa inyong
kaugalingon. Kamo makasinati og susama nga kahimtang sama sa inyong mga
ginikanan. Sa kaulahian, kamo mopangga sa hilabihan sa inyong mga apo, ug
sila usab mopangga og maayo sa ilang mga apo. Kon usa ka sayo nga katapusan
kinahanglan nga mahitabo nga moabut ngadto sa usa, kana labaw nga
makatarunganon nga pagbuhat sa mga butang nga husto” (sa Conference Report,
Abr. 1989, 72; o Ensign, Mayo 1989, 59).

Panapos Itudlo nga ang Ginoo mipadayag og daghang kasayuran kalabut sa Ikaduhang
Pag-anhi ug sa Kaliboan ngari kanato kay sa bisan unsang pundok sa kasaysayan
sa kalibutan. Uban niini nga kasayuran, kita mahimong makaandam ug
magkanunayon sa pagkamatarung ingon nga ang Iyang mga panagna gituman
na sa tanan natong palibot. Kita kinahanglan magpaabot uban sa hingpit nga
kalipay sa panahon nga ang Manluluwas mobalik ug mopasiuna sa kaliboan nga
paghari sa kalinaw ug pakamatarung.

Ingon nga giaghat sa Espiritu, ipamatuod ang mga kamatuoran nga gihisgutan sa
panahon sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ang mosunod nga materyal modugang sa gisugyot nga latid sa leksyon. Ikaw

mahimong mogamit sa usa o sa duha niining mga ideya isip kabahin sa leksyon.

1. Ang sambingay sa trigo [wheat] ug mga sagbot

Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 86 mihatag og dugang panan-awon sa
Ikaduhang Pag-anhi. Kini nga seksyon mitala og pagpadayag nga si Joseph Smith
nakadawat aron pagpatin-aw sa ubang mga kahulogan sa sambingay [parable] sa
mga trigo ug sa mga sagbot. Ang Manluluwas sa sinugdanan mihatag niini nga
sambingay sa panahon sa Iyang mortal nga pangalagad (Mateo 13:24–30).

• Tun-i pag-usab ang sambingay sa D&C 86 uban sa mga sakop sa klase. Unsa
ang mga elemento nga gipaila niini nga sambingay?

Ang mga sulugoon sa Ginoo mao ang tigtanum sa maayong binhi, ug si
Satanas, ug ang iyang mga sumusunod mao ang tigtanom sa sagbot. Ang
maayo nga mga liso nagpaila sa mga sumusunod ni Jesus, ug ang mga sagbot
gitugotan sa pagtubo nga maghiusa hangtud sa katapusan sa kalibutan. Niana
nga panahon, ang matarung pagapundukon palayo gikan sa taliwala sa dautan
ug ang dautan pagasunogon.

• Unsa ang gitudlo niini nga sambingay ngari kanato kalabut sa mga panghitabo
nga may kalabutan sa Ikaduhang Pag-anhi?

2. Video nga mga pasundayag

Kon ang Videocasette Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History
(53933) anaa, hunahunaa ang pagpasundayag sa usa o sa duha sa mosunod nga
mga bahin:
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“Ayaw Kabalaka” (lima ka nga minuto). Kini nga pasundayag makatabang sa mga
sakop sa klase nga makasabut nga sila dili kinahanglan nga mahadlok o mabalaka
tungod sa mga katalagman nga moabut sa ulahing mga adlaw. Kon ikaw
makahukom sa pagpasundayag niini, buhata kini sa panahon sa ikatulong
seksyon sa leksyon.

“Sila Nga Mga Maalamon” (unom ka mga minuto). Kini nga pasundayag
naghulagway sa sambingay sa Manluluwas sa napulo ka mga birhen (Mateo
25:1–13; tan-awa usab ang D&P 45:56–59). Kon ikaw makahukom sa
pagpasundayag niini, buhata kini sa panahon sa ikatulong seksyon sa leksyon.

Sa dili pa ipasundayag ang “Sila Nga Mga Maalamon,” ipasabut nga ang
sambingay sa napulo ka mga birhen gipasikad sa karaang mga naandan nga kasal
sa mga Judeo. Sa panahon ni Jesus, ang pamanhonon ug ang iyang mga higala
mohatud sa pangasaw-unon gikan sa iyang panimalay ngadto sa panimalay sa
pamanhonon. Sa ilang pagpaingon, ang mga higala sa pangasaw-onon naghulat
aron pagkuyog kaniya. Sa dihang sila miabut sa panimalay sa pamanhonon,
silang tanan misulod alang sa kasal. Kini nga mga kasal kasagaran pagahimoon
sa gabii, busa kadtong naghulat alang sa pangasaw-onon magdala og gagmay
mga lamparahan nga butangan og lana. Diha sa sambingay, ang pamanhonon
nagpaila sa Manluluwas. Ang mga birhen nagpaila sa mga sakop sa Simbahan.
Ang kasal nagpaila sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Ang lana diha sa mga
lamparahan nagpaila sa mga pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi.

Human sa pagpasundayag, ipabasa sa mga sakop sa klase ang D&P 45:56–59.
Unya pangutan-a sa mosunod nga pangutana:

• Unsa ang gitudlo niini nga mga bersikulo kalabut sa pag-andam alang sa
Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas?

Ikaw mahimong mopakigbahin sa mosunod nga mga panan-awon gikan ni
Presidente Spencer W. Kimball:

“Diha sa sambingay, ang lana mahimong mapalit diha sa merkado. Diha sa
atong mga kinabuhi ang lana sa pagkaandam matigum pinaagi sa mga tinulo sa
matarung nga mga pagkinabuhi. Ang pagtambong sa mga tigum sa sakramento
modugang og lana sa atong mga lamparahan, sa mga tinulo sa tibuok katuigan.
Ang pagpuasa, pag-ampo sa pamilya, pagtudlo sa pamilya, pagpugong sa mga
kagana sa lawas, pagsangyaw sa ebanghelyo, pagtuon sa mga kasulatan—matag
lihok sa pagpahinungod ug pagkamasulundon usa ka tinulo nga modugang sa
atong gitigum. Mga buhat sa pagkamabination, pagbayad sa mga halad ug mga
ikapulo, limpyo nga mga hunahuna ug mga linihokan, kaminyoon diha sa
pakigsaad alang sa kahangturan—kini, usab mga mahinungdanon nga modugang
sa mga lana diin kita diha sa tungang gabii makadugang pag-usab sa atong
nahurot nga mga lamparahan” (Faith Precedes the Miracle [1972], 256).
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Leksyon

22
Ang Pulong sa Kaalam: “Usa ka

Baruganan uban sa Saad” 

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase sa pagsunod sa tambag diha sa Pulong sa
Kaalam, ingon man sa ubang tambag sa Ginoo kalabut sa pisikal nga kahimsog.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug uban nga mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 89 (ang Pulong sa Kaalam).
b. Doktrina ug mga Pakigsaad 49:19–21; 59:15–21; 88:124 (mga dugang nga

mga kasulatan).
c. Ang Atong Panulundon [Our Heritage]

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pag-andam aron pag-summarize sa kaagi
sa kasaysayan sa Pulong sa Kaalam (Ang Atong Panulundon [Our Heritage]).

4. Ikaw mahimong modala og mga hulagway nga makaayo sa lawas nga mga
pagkaon aron gamiton diha sa ikatulong seksyon sa leksyon.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Ipakigbahin ang mosunod nga sugilanon nga gisaysay ni Presidente Gordon B.
Hinckley:

“Ako nahinumdum sa usa ka bishop nga misulti kanako sa usa ka babaye kinsa
mianha aron pagkuha og usa ka rekomen sa [templo]. Sa dihang gipangutana kon
siya ba nagpuyo sa Pulong sa Kaalam, siya miingon nga usahay siya moinum
og usa ka tasa nga kape. Siya miingon, ‘Karon, bishop, dili gyud ka makatugot
kanako nga tungod niana ako dili makaadto sa templo, dili ba?’ Diin siya mitubag,
‘Sister sa tinuod gayud dili ka makatugot sa usa ka tasa nga kape nga moulang tali
kanimo ug sa balay sa Ginoo’” (sa Conference Report, Abr. 1990, 67; o Ensign,
Mayo 1990, 51).

Ipasabut nga ang Pulong sa Kaalam usa ka yano, tinuod nga balaod. Daghang mga
tawo nakahibalo sa pisikal nga mga kakuyaw kon mosupak niini nga balaod. Kini
mahinungdanon nga mahinumdum niini nga mga sangputanan, apan kini usab
mahinungdanon sa paghinumdum sa pisikal ug espirituhanon nga mga panalangin
nga atong madawat samtang kita mosunod sa Pulong sa Kaalam. Kini nga leksyon
maghisgut niining mahinungdanon nga mga saad.

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal nga mas makatubag sa mga
panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagkigbahin og mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa
kasulatan.

1. Ngano nga gipadayag ang Pulong sa Kaalam?

Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mihatag sa atong mga lawas tungod sa
usa ka balaan nga katuyoan. Kini mga kinahanglanon nga bahin sa Iyang plano
alang sa atong mahangturon nga paglambo. Tungod sa ilang kamahinungdanon,
ang Langitnong Amahan mihatag kanato nga usa ka tinugyanan aron pag-atiman
kanila. Sa atong dispensasyon, sama sa karaang mga panahon, Siya mipadayag sa
mga baruganan sa maayong panglawas aron pagtabang kanato nga magpabilin
sa atong mga lawas nga limpyo ug putli. Ang atong pagkamasulundon niini nga
mga baruganan usa ka timailhan sa atong gugma alang Kaniya ug usa ka
pagpahayag sa atong pagpasalamat.

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagtingub sa kaagi sa kasaysayan sa Pulong sa
Kaalam gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 25–26. Ikaw mahimong
mopakita sa hulagway sa Tindahan ni Newel K. Whitney sa pahina 159 niini nga
manwal. Si Propeta Joseph Smith nakadawat sa Pulong sa Kaalam dinhi niini nga
tindahan.

• Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 3:16–17 ug 6:19–20 uban sa mga sakop sa
klase. Sumala niini nga mga bersikulo, nganong mahinungdanon nga kita
moatiman sa atong mga lawas? (Ipasabut nga ang atong mga lawas mga
templo ug balaan ngadto sa Ginoo. Kita kinahanglan mopabilin kanila nga
putli tungod kay kini mga puluy-anan alang sa atong mga espiritu, diin mga
anak sa Dios. Ang pagtahud sa atong mga lawas isip mga templo sa Dios
nagpakita sa atong pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. Kini usab
mopabilin sa atong mga lawas nga putli aron kini mahimong puloy-anan
alang sa Espiritu Santo. Hatagi og gibug-aton nga kon giunsa nato pag-atiman
ang atong pisikal nga mga lawas kini espirituhanon nga makaapekto kanato.)

• Basaha ang D&P 89:4 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gitudlo niini nga
bersikulo kalabut sa mga katarungan sa Ginoo sa paghatag sa Pulong sa Kaalam?
Unsa ang pipila ka mga panig-ingnan “sa mga dautan ug sa mga plano . . .
diha sa mga kasingkasing sa dautang mga tawo” uban ngadto sa makadaut nga
mga elemento nga gihisgutan diha sa Pulong sa Kaalam? (Mga panig-ingnan
maglakip sa mga pagtuis nga gihimo diha sa pagmantala ug paglingawlingaw
nga paggamit niining mga elemento mag-uban ang kalipay ug kalampusan.)

• Sa unsa nga paagi ang Pulong sa Kaalam usa ka pagpakita sa gugma sa Dios
alang kanato? Sa unsa nga paagi kini usa ka pagpahayag sa kang Joseph Smith
nga balaang tawag isip usa ka propeta ug manalagna? (Ipasabut nga ang Ginoo
mipadayag sa Pulong sa Kaalam ngadto ni Joseph dugay na sa wala pa ang
pagkatukma sa iyang mga baruganan nga hingpit nga nalig-unan diha sa
seyentipiko nga mga pagtuon. Kini nga pagpadayag napanglantawan karon
nga mikaylap sa elemento nga pag-abuso. Kini magpasidaan ug manalipod
kanato batok sa piho nga problema sa atong panahon karon.)

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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2. Ang tambag sa Ginoo kalabut sa unsa ang dili maayo alang sa atong lawas.

Pahinumdum ngadto sa magtutudlo: Samtang ikaw magtudlo sa ikaduha ug ikatulo
nga mga seksyon niini nga leksyon, ipunting diha sa sukaranan nga mga
baruganan sa kahimsog nga gipadayag sa Ginoo. Likayi ang paghisgut sa mga
uso kalabut sa kahimsog, linain nga mga dyeta, ug mga matang sa pagkaon ug
ilimnon. Hatagi og gibug-aton nga ang Ginoo wala mohingalan sa piho sa tanan
nga kita kinahanglan ug dili kinahanglan nga mokaon. “Ang ingon nga
pagpadayag wala kinahanglana,” si Presidente Fielding Smith miingon.” Ang
Pulong sa Kaalam usa ka sukaranan nga balaod. Kini nagpunting sa agianan ug
naghatag kanato og daghang panudlo kalabut sa pagkaon ug ilimnon. . . .  Kon
kita matinuoron nga mosunod unsa ang gisulat uban sa abag sa Espiritu sa
Ginoo, . . . kita makahibalo unsa ang maayo ug unsa ang dautan alang sa lawas
[“Your Question: The Word of Wisdom,” Improvement Era, Peb. 1956, 78–79).

Isulat ang Dili alang sa Lawas ug ang mosunod nga mga pakisayran nga mga
kasulatan diha sa pisara. Basaha ang matag pakisayran nga kasulatan uban sa mga
sakop sa klase. Unya ilista ang elemento nga kini naghulagway.

a. D&P 89:5–7. (Bino o ilimnon nga makahubog.)

b. D&P 89:8. (Tabako.)

c. D&P 89:9. (Dili maayo nga mga ilimnon, gitino nga tsa ug kape.)

Ipasabut nga agi og dugang niini nga mga elemento kita kinahanglan dili:

a. Mogamit og bisan unsang elemento nga adunay sagol nga illegal nga mga druga.

b. Mogamit og bisan unsang makaanad nga mga elemento gawas kon ubos sa
pag-atiman sa usa ka batid nga doktor.

c. Sayop nga paggamit sa reseta ug ubang mga druga.

• Unsa ang pipila sa mga sangputanan sa paggamit niining makadaot nga mga
elemento? (Hisguti ang pisikal ug espirituhanon nga mga sangputanan. Ang
mosunod nga mga parapo kalabut sa alkohol ug tabako mao ang mga panig-
ingnan. Kon ikaw magtudlo sa mga batan-on, ikaw mahimong modangup sa
gagmay nga basahon (Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on, mga pahina 36–37
[36550].)

Ang Unang Kapangulohan mipahayag: “Nahubog sa makahubog nga ilimnon,
ang mga lalaki mawad-an sa ilang pangatarungan; dili makahatag og maayong
tambag; ang ilang paghukom ug panglantaw nawala. . . .  Ang alkohol midala og
daghang mga kaalaot ug kagul-anan, mipasubo og daghang mga kasingkasing,
mibungkag og daghang mga panimalay, nakahimo og daghang mga krimen,
nisangpot og daghang mga kamatayon, kaysa tanang mga gubat nga giantus sa
kalibutan” (sa Conference Report, Okt. 1942, 8).

Matag tuig nga paggamit sa tabako misangput og duol sa 2.5 milyones nga
sayo nga mga kamatayon sa tibuok kalibutan. Ang paggamit usab sa tabako
makadaot sa minilyon ka inosente nga mga biktima. Pananglitan, ang
pagpanabako sa nagsabak nga inahan mopasa sa makadaut nga mga kemikal
nga makabalda sa pagtubo sa batang gisabak, nagdaot sa gibana-banang
3 milyones ka mga bata matag tuig.  Kini nga mga bata adunay ubos nga
timbang inig ka tawo ug adunay mas dako nga posibilidad nga may kadaot sa
utok ug sa kahinay sa pangisip ug sa sayo nga kamatayon.  Ubang inosente nga
mga biktima naglakip niadtong dili manigarilyo nga kanunayng makahanggap
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sa aso sa uban.  Kining mga tawhana adunay labaw ka daghan ang may sakit
sa pagginhawa ug katulo pil-a ang malagmit mamatay sa cancer sa baga kaysa
niadtong kinsa wala mahanggap og aso gikan sa nagtabako. Ang tabako nga
walay aso ingon ra gihapon ka makaanad sama sa sigarilyo, ug ang tiggamit sa
walay aso pil-on ang gidaghanon kay niadtong dili mogamit og tabako.

• Ang paggamit sa mga substansya nga gidili diha sa Pulong sa Kaalam
nagkadaghan sa daghang mga bahin sa kalibutan, ilabi na diha sa mga batan-
on. Sa unsa nga paagi ang pagmantala makadani sa mga tawo sa paggamit
niini nga mga elemento? (Hisguti ang dili husto ang mga mensahe sa maong
mga pagmantala.) Sa unsa nga paagi ang mga kaedad ug ubang mga tawo
modani sa mga tawo sa paggamit niini nga elemento? (Ikaw mahimong
mohisgot unsaon sa pagsalikway sa mga hangyo sama sa “Basta gamay lang
dili makadaut,” Basta kausa lang dili makadaut,” “Matag usa kanila mibuhat
niini,” ug “Walay bisan usa kanila nga mahibalo.”) Unsa ang pipila ka mga
paagi nga ang tawo matintal sa paggamit niini nga mga substansya?

• Sa unsa nga paagi ang daw gamay nga mga pagsupak sa Pulong sa Kaalam
makadaut?

• Sa unsa nga paagi nga kita makapalig-on sa atong mga kaugalingon batok sa
mga pagtintal sa paggamit og makadaut nga mga substansya? (Dapita ang mga
sakop sa klase sa pagsulti og mga kasinatian sa dihang sila nakasalikway sa mga
pagtintal aron mosupak sa Pulong sa Kaalam. Sa unsa nga paagi ang mga
batan-on makatabang sa matag usa nga mosunod sa Pulong sa Kaalam?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan epektibo nga makatudlo sa ilang mga
anak kalabut sa Pulong sa Kaalam ug makatabang kanila sa pagsunod niini?
(Tan-awa sa Family Home Evening Resource Book [31106], mga pahina 228–31

• Ang makadaut nga mga elemento nga gidili diha sa Pulong sa Kaalam maoy
hinungdan sa pagka-adik. Ngano nga ang pagka-adik niining mga elemento
makuyaw? Sa unsa nga paagi ang mga tawo makabuntog sa pagka-adek sa mga
druga ug sa ubang makadaut nga mga elemento?

Hatagi og gibug-aton nga adunay paglaum alang sa mga tawo kinsa naningkamot
gikan sa pagka-adek sa mga druga. Ang pagbuntog. Ang pagbuntog sa pagka-adik
kasagaran nanginahanglan og dakong kinaugalingon nga tinguha ug displina,
inubanan og paghinulsol ug tabang gikan sa Ginoo. Ang pamilya, mga higala, ug
mga pangulo sa Simbahan mahimo usab nga mohatag og panabang, ug sa pipila
ka mga kahimtang ang propesyonal nga malagmit gikinahanglan. Dapita ang
mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og mga panig-ingnan kon giunsa sa mga
tawo nga nakabuntog sa pagka-adik sa makadaut nga mga elemento.

3. Ang tambag sa Ginoo kalabut kon unsa ang maayo alang sa lawas 

Isulat ang Maayo alang sa Lawas ug ang mosunod nga mga pakisayran nga
kasulatan diha sa pisara. Basaha ang matag pakisayran nga kasulatan uban sa mga
sakop sa klase. Unya itingub kini tupad sa pakisayran. Kon ikaw nagdala og mga
hulagway sa mga pagkaon nga maayo sa lawas, ipakita kini karon (tan-awa sa
“Pagpangandam,” aytem 4).

a. D&P 89:10. (Maayo sa lawas nga mga helba [herb]—makapahimsog nga mga
utanon ug mga tanum.)

b. D&P 89:11. (Prutas.)
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c. D&P 89:12; tan-awa usab sa D&C 49:19. (Unod sa mga mananap ug mga
langgam.)

d. D&P 89:14–17. (Mga Lugas.)

e. D&P 88:124. (Matulog og sayo ug mobangon og sayo—adunay igong pagkatulog.)

• Unsa ang gipasabut sa paggamit og pagkaon “uban sa pagmatngon”? (D&P
89:11; tan-awa usab D&P 59:18–20; mga tubag mahimong maglakip nga kita
kinahanglan mokaon og pagkaon nga makahimsog sa atong mga lawas ug
gamiton nga kasarangan sa matang ug sa gidaghanon sa pagkaon nga atong
gikaon). Unsa ang gipasabut sa paggamit sa pagkaon “uban . . . sa
pagpasalamat”? (D&P 89:11). Sa unsa nga paagi nga kita makapakita sa Ginoo
sa atong pagpasalamat alang sa pagkaon nga Siya mihatag kanato?

• Unsa nga mga sumbanan ang gihatag sa Ginoo alang sa paggamit og karne?
(Tan-awa sa D&P 89:12; tan-awa usab sa D&P 49:19, 21.) Unsa nga mga
sumbanan ang gihatag sa Ginoo alang sa paggamit og mga lugas? (Tan-awa
sa D&P 89:14, 16.)

• Unsa nga tambag ang gihatag sa Ginoo kalabut sa pagkatulog? (Tan-awa sa
D&P 88:124.) Sa unsa nga paagi nga ang pagbaton og igong katulog
makaapekto kanato sa pisikal ug espirituhanon nga paagi?

Si Presidente Brigham Young miingon: “Inay himoon ang trabaho sa duha ka
mga adlaw sa usa ka adlaw, ang kaalam momando [sa mga Santos] nga kon
sila nagtinguha og taas nga kinabuhi ug maayong panglawas, sila kinahanglan,
gayud human sa igong paghago, motugot sa lawas sa pagpahulay sa dili pa
kini hingpit nga maluya. Kon maluya, ang uban mangatarungan nga sila
nagkinahanglan og igpalagsik. . . .  Apan inay kay sa niining matang sa
igpalagsik sila kinahanglan magpakabaskog pinaagi sa pagpahulay.” (Discourses
of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1941, 187).

4. Gisaad nga mga panalangin tungod sa pagkamasulondon ngadto sa
Pulong sa Kaalam.

Ang Ginoo mipadayag sa Pulong sa Kaalam isip “usa ka baruganan uban sa saad”
(D&P 89:3). Isulat Gisaad nga mga Panalangin ug ang mosunod nga mga pakisayran
nga kasulatan diha sa pisara. Basaha ang matag pakisayran nga kasulatan uban sa
mga sakop sa klase. Dayon ilista ang matag saad tupad sa pakisayran.

a. D&P 89:18. (Pisikal nga Kahimsog.)

b. D&P 89:19. (Kaalam ug dako nga mga bahandi sa kahibalo.)

c. D&P 89:20. (Ang kaarang nga modagan ug dili maluya ug molakaw ug dili
makuyapan.)

d. D&P 89:21. (Panalipod gikan sa tiglaglag nga anghel.)

• Sa unsa nga paagi nga kamo napanalanginan samtang kamo misunod sa
Pulong sa Kaalam? Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti sa pisikal ug
espirituhanon nga mga panalangin nga ilang nadawat.)

Ikaw mahimong motudlo nga kadtong kinsa misunod sa Pulong sa Kaalam sa
kadaghanan mabuhi og dugay ug adunay labaw ka maayo nga hiyas sa pagpuyo
kaysa kon sila wala mosunod niini. Bisan pa niana, ang ubang mga tawo adunay
malisud nga mga sakit o may mga kakulangan bisan pa man sa pagsunod sa
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Pulong sa Kaalam. Ipasabut nga kini nga mga tawo makadawat sa espirituhanon
nga mga panalangin sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam bisan kon ang ilang
pisikal nga mga kalisud magpadayon, Labaw pa niana, ang mga saad sa Ginoo
alang sa kahangturan, ug kadtong kinsa wala makadawat sa tanang gisaad nga
mga panalangin niini nga kinabuhi makadawat niini sa umaabot.

• Unsa ang pipila ka mga panig-ingnan sa unsa nga paagi ang pagsunod sa
Pulong sa Kaalam may kalabutan makatabang kanato nga “makakita og kaalam
ug dako nga mga bahandi sa kahibalo, gani ang mga tinago nga mga bahandi”?
(D&P 89:19.) (Hisguti sa unsa nga paagi kini makatabang sa usa ka tawo nga
sama sa pagpamatuod, kahibalo sa balaanon nga mga kamatuoran,
kinaugalingon nga pagpadayag, partriarkal nga mga panalangin, ug mga
ordinansa ug mga pakigsaad sa templo.)

Si Elder K. Packer sa Korum sa Napulog Duha miingon: “Ako nakaabot sa
pagkahibalo . . . nga ang usa ka mahinungdanon nga katuyoan sa Pulong sa
Kaalam kalabutan uban sa pagpadayag. . . .  Kon ang usa ka tawo ‘anaa ubos sa
impluwensya’ [sa makadaut nga mga elemento] maglisud nga makapaminaw
sa yano nga pagsulti, unsaon pa kaha nila pagdawat sa espirituhanon nga
mga pag-ahat nga motandog sa ilang labing tandogonon nga mga pagbati?
Maingon ka bililhon sama sa Pulong sa Kaalam maingon man sa balaod
sa kahimsog, kini mahimong labaw kaayo ka bililhon diha kanimo sa
espirituhanon nga paagi kay kini sa pisikal nga paagi” (sa Conference Report,
Okt. 1979, 28–29; o Ensign, Nob. 1979, 20).

• Sa unsa nga paagi nga ang saad sa Ginoo sa D&P 89:20 magamit ngari kanato
sa pisikal nga paagi? Sa unsa nga paagi nga kini magamit ngari kanato sa
mental ug emosyonal nga paagi? (Mga tubag mahimong maglakip nga kita
makaangkon og dugang mental ug emosyonal nga kalig-on, kinaugalingon
nga kabatid, ug kinaugalingon nga gidaghanon.) Sa unsa nga paagi nga kini
nga saad magamit ngari kanato sa espirituhanon nga paagi? (Tan-awa sa Mga
Hebrohanon 12:1–3. Mga tubag mahimong maglakip nga kita makaangkon
og dugang kalig-on sa pagsalikway sa pagtintal ug “dalaganon ta nga
malahutayon ang lumba” paingon sa kinabuhing dayon.)

• Sa unsa nga paagi nga ang saad sa Ginoo sa D&P 89:21 magamit ngari kanato?

Ipasabut nga sa karaan, sa hapit na ang Exodo sa mga anak sa Israel gikan sa
Ehipto, ang tiglaglag nga anghel misaylo diha sa unang natawo nga anak nga mga
lalaki sa mga Israelite tungod kay ang mga tawo misunod sa propeta nga si Moses
ug mitimaan sa ilang mga pultahan uban sa dugo sa karnero. (Exodo 12). Maingon
man, samtang kita “[maglakaw] nga masulundon sa mga sugo,” lakip sa Pulong
sa Kalaam, ang tiglaglag nga anghel mosaylo kanato, nagkahulogan nga kita
pagaluwason gikan sa espirituhanon nga kamatayon ug mapanalanginan uban
sa kinabuhing dayon pinaagi sa mutubsanon nga dugo ni Jesukristo. (Tan-awa
Boyd K. Packer, sa Conference Report, Abr. 1996, 24; o Ensign, Mayo 1996, 19.)

Panapos Hatagi og gibug-aton nga ang Ginoo mihatag kanato sa Pulong sa Kalaam
tungod kay Siya naghigugma kanato ug nagpakabana alang sa atong pisikal ug
espirituhanon nga kaayohan. Ipasabut nga ang Pulong sa Kaalam labaw pa kay sa
lagda sa pisikal nga kahimsog; kini usab usa ka yawe ngadto sa mahinungdanong
espirituhanon nga mga panalangin. Isugyot nga ang mga sakop sa klase mosusi
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kon sila nag-atiman sa ilang mga lawas sa labing maayo kutob sa ilang mahimo,
pinasubay sa tambag sa Ginoo kalabot sa kahimsog. Ipamatuod nga samtang kita
magsunod niini nga tambag, ang Ginoo motuman sa Iyang mga saad sa
pagpanalangin kanato sa pisikal ug espirituhanon nga paagi.

Dugang Nga Mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o labaw sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Pagsunod sa Pulong sa Kaalam makasulbad sa ekonomikanhon nga mga
problema sa kalibutan.

• Si Presidente Heber J. Grant, ang ikapitong Presidente sa simbahan, mitudlo
nga “ang Pulong sa Kaalam . . . makasulbad sa ekonomikanhong mga
problema . . . sa matag . . . nasud, kon kini gisunod sa mga tawo sa kalibutan”
(sa Conference Report, Abr. 1936, 48) Sa unsa nga paagi nga kamo
maghunahuna nga kini mahimo sa ingon.

Hunahunaa ang gidaghanon sa yuta, salapi, ug ubang mga kapanguhaan nga
gigamit aron pagbuhat sa makadaut nga mga elemento, momantala niini,
mopalit niini, ug moatiman sa mga sangputanan sa ilang paggamit. Sama
pananglit, sa 1985 ang bili sa America sa pag-atiman sa kahimsog ug
pagkawala sa pagkamabungahon kalabot sa paggamit sa tabako gibanabana
nga $ 65 bilyones. Ang bili sa mga abut ug paggamit sa alkohol taas usab
kaayo. Hunahunaa ang potensyal nga ekonomikanhong sangputanan sa
paggamit niining mga kapanguhaan alang sa makaayo nga mga katuyoan
kay sa makadaut nga mga sangputanan.

2. Pagsunod sa Pulong sa Kaalam inubanan og dugang nga mga kaayohan

Ang batid sa siyensya, sa katilingban makakaplag nga ang mga sakop sa
simbahan kinsa nagpuyo sa ebanghelyo, lakip sa Pulong sa Kaalam, malagmit
nga labaw kamalipayon kaysa sa uban diha sa ilang mga kaminyoon ug
matagbawon sa ilang kinabuhi uban sa pamilya. Sila gamay ang kalagmitan sa
pag-apil sa pagkighilawas sa wala pa maminyo o pakighilawas sa gawas sa
kaminyoon, sa pagsinati og kanihit, ug nga maapil sa pagkamalapason,
pagkamasalaypon, o mga kinaiya nga batok sa katilingban.

3. Pagsunod sa Pulong sa Kaalam motabang sa usa ka misyonaryo pagtudlo
uban sa gahum

Ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam mipanalangin sa usa ka misyonaryo sa wala
damha nga paagi. Samtang siya nagtudlo sa usa ka tawo sa Pulong sa Kaalam, ang
tawo mitan-aw ngadto sa iyang mga mata ug nangutana, “Buot mo bang isulti
kanako nga ikaw wala gayud makasulay sa mga druga, makatabako og sigarilyo, o
makatilaw og alkohol sa bisan unsang matang?” Ang misyonaryo mitan-aw halos
diha sa tawo ug misulti uban sa ligdong nga tingog, “Wala, sir. Ako wala gayud.”

Ang misyonaryo sa ulahian mihulagway sa kasinatian nga misunod: “Usa ka
gahum misulod kanako nianang higayona ug ako nasayud ngano nga ako
kanunay nga nagtuman sa Pulong sa Kaalam. Ako mapasalamaton nga sa diha
nianang higayona sa akong kinabuhi, ako nakahimo sa paghatag ug usa ka lig-on
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nga pagpamatuod sa kamahinungdanon sa Pulong sa Kaalam tungod kay ako
kanunay nga nagmasulundon niini.”

4. “Ayaw pagdagan og labaw katulin ug pagbuhat og labaw ka daghan kay
sa imong kusog” (D&P 10:4)

• Unsa ang gihatag nga tambag sa Ginoo ngadto ni Joseph Smith sa D&P 10:4?
(Tan-awa usab sa Mosiah 4:27.) Sa unsa nga paagi ang tambag malagmit magamit
sa atong kahimsog? Unsa ang mga kakuyaw sa pagbale wala niini nga tambag?

5. Mga tattoo ug dili kasagaran nga pagpatusok sa lawas 

Ang Apostol nga si Pablo mitudlo nga ang atong mga lawas mga balaan
ngadto sa Ginoo ug nga sila mga templo diin ang Balaang Espiritu makapuyo
(1 Mga Taga-Corinto 3:16; 6:19–20). Sama nga kita dili mobuling sa atong
mga lawas pinaagi sa mag-ambit sa makadaut nga mga elemento, kita
kinahanglan dili gayud magbuling-buling sa ilang panglawas nga bahin uban
sa mga tatto o dili kasagaran nga pagpatusok sa lawas. Ang ingon nga mga
pagpangusab mahimong makahatag og negatibo diha sa pisikal, sa sosyal og
sa espirituhanong mga sangputanan.

Leksyon 22

157



158

Leksyon

23
“Pangitaa ang Pagtulun-an, Gani

pinaagi sa Pagtuon, ug Usab
pinaagi sa Hugot nga Pagtuo”

Katuyoan Pag-awhag sa mga sakop sa klase aron sa pagkat-on “pinaagi sa pagtuon ug usab
pinaagi sa hugot nga pagtuo” sa tibuok nilang mga kinabuhi (D&P 88:118).

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mga kasulatan sa niini nga leksyon.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal sa panahon sa leksyon.

3. Kon ikaw mogamit sa pang-atenyson nga kalihokan, hangyoa ang usa ka sakop
sa klase sa pag-andam aron makigbahin og usa o duha ka kinaugalingon nga
mga kasinatian nga nagpakita sa mga panalangin sa pagtulun-an diha sa iyang
kinabuhi.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagsulti og makadiyot kalabut sa mga
panalangin sa pagtulun-an sa iyang kinabuhi ( tan-awa sa “pagpangandam,”
aytem 3).

Human makasulti ang usa ka sakop sa klase, ipasabut nga kini nga leksyon
maghisgut sa kamahinungdanon sa pagtulun-an sa tibuok nilang mga kinabuhi.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin og mga kasinatian kalabot sa pagtulun-an.

1. Ang tulunghaan sa mga Propeta maghatag og sumbanan alang kanato nga
mosunod sa atong pagtulun-an.

Itudlo nga niini nga dispensasyon, ang ginoo mihatag og dakong gibug-aton sa
panginahanglan alang sa espirituhanon ug temporal nga edukasyon.

Ang Ginoo mitudlo ni Propeta Joseph Smith sa pagtukod og usa ka Tulunghaan sa
mga Propeta sa Kirtland, Ohio. Ang Tulunghaan sa mga propeta nagsugod og tigum
sa Enero 1833 sa usa ka gamay nga lawak ibabaw sa tindahan ni Newel K. Whitney
sa Kirtland (tan-awa sa hulagway sa pahina 159. Dinhi niining tulunghaan, ang
mga pangulo sa Simbahan gitudloan sa doktrina sa ebanghelyo, sa mga buluhaton
sa simbahan, ug ubang mga butang. Sila mangandam alang sa pagpangulo ug
misyonaryo nga pag-alagad sa simbahan (D&P 88:77–80).

Panaghisgutan 
ug Paggamit

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Kini nga mga tigum naghatag og dapit alang sa espirituhanon nga mga
kasinatian ug lawum nga panaghisgut sa mga baruganan sa ebanghelyo. Pipila ka
mga pagpadayag ang nadawat. Ang kasaysayan sa simbahan mitala nga “dagko
nga mga kalipay ug katagbawan ang nagpadayon sa pagsidlak sa mga panagway
sa nanambong sa Tulunghaan sa mga Propeta, ug sa mga Santos, sa pag-asoy
niini nga mga butang nga gipadayag, ug . . . milambo diha sa kahibalo sa Dios”
(History of the Church, 1:334).

• Unsa nga mga Kahigayunan alang sa pagtulun-an nga kita aduna diha sa
simbahan? Unsa ang atong buhaton aron labaw ka maayong makaandam sa
atong mga kaugalingon aron pagkat-on diha sa atong mga tigum sa simbahan?

• Basaha ang D&P 88:122–25 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gisugo sa
Ginoo nga buhaton sa mga kaigsoonan diha sa Tulunghaan sa mga Propeta?
Unsa ang Iyang gisugo kanila nga dili buhaton? (Ilista ang mga tubag sa mga
sakop sa klase diha sa pisara.) Unsa ang atong makat-onan gikan niini nga
mga bersikulo kalabut sa unsa nga paagi ang pagtudlo sa usag usa? Unsa ang
gisulti niini nga mga bersikulo kalabot sa unsa nga paagi nga makakat-on
gikan sa usag usa?

Tindahan ni Newel K. Whitney ug kaubanan. Ang Tulunghaan sa mga Propeta gihimo sa
gamayng lawak ibabaw niini nga tindahan sa Kirtland, Ohio. Ang pagpadayag nga nahimong
nailhan isip ang Pulong sa Kaalam (D&P 89) nadawat dinhi, uban sa ubang mga pagpadayag.

2. Kita kinahanglan makakat-on “pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa
hugot nga pagtuo”

• Basaha ang D&P 88:118 uban sa mga sakop sa klase. Ngano nga ang pagtuon
ug hugot nga pagtuo and duha gikinahanglan diha sa atong mga paningkamot
sa pagkat-on? (Tan-awa sa kinutlo sa ubos). Sa unsa nga paagi ang atong hugot
nga pagtuo makadugang sa atong kaarang sa pagkat-on? Unsa ang mga
kakuyaw sa pagkat-on nga walay hugot nga pagtuo diha sa Dios ug pagsunod
sa Iyang nga sugo? (Tan-awa sa 2 Timoteo 3:7; 2 Nephi 9:28–29.)
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Si Presidente Marion G. Romney sa Unang Kapangulohan miingon: “Ako
nagtuo sa pagtuon. Ako nagtuo nga ang mga tawo makat-on og daghan
pinaagi sa pagtuon . . . ako usab nagtuo, bisan pa niana, ug nasayud, nga ang
pagkat-on pinaagi sa pagtuon dako ang pag-uswag pinaagi sa hugot nga
pagtuo” (Learning for the eternities, comp. George J. Romney [1997], 72).

• Agi og dugang sa pagtuon sa ebanghelyo, kita kinahanglan mangita og
pagtulun-an sa ubang mga erya, sama sa kasaysayan, siyensya, ug maayong
literatura. Sa unsa nga paagi nga ang pagtuon sa maong mga hilisgutan
nakapaanindot sa imong kinabuhi?

• Unsang matang sa kahibalo nga labing bilihon? Unsa kaha ang gikinahanglan
nga relasyon tali sa pagtulun-an sa ebanghelyo ug sa ubang bililhon nga
pagtuon?

Si Presidente John Taylor, ang ikatulong Presidente sa simbahan, miingon:
“Kita kinahanglan mopatubo sa edukasyon ug salabutan sa matag matang;
mopauswag sa literaryo nga mga kagana, ug ang mga tawo nga may literaryo
ug siyentipiko nga talento kinahanglan ipalambo kana nga talento; ug ang
tanan kinahanglan mopadako sa mga gasa diin ang Dios mihatag ngadto
kanila. . . .  Kon adunay mga butang nga maayo ug dalaygon sa kadungganan,
relihiyon , siyensya, o bisan unsa nga gibanabana aron paghimaya ug
pagpahalangdon sa tawo, kita mopaluyo niini. Apan uban sa tanan nga atong
naangkon, kita buot nga moangkon og pagsabut, ug kana nga pagsabut diin
nagdagayday gikan sa Dios” (The Gospel Kingdom, sel G. Homer Durham
[1943], 277)

Samtang nag-alagad diha sa Korum sa Napulog Duha, si Elder Gordon B.
Hinckley mihatag og usa ka pakigpulong diin siya mikutlo sa sugo sa
Manluluwas “Pagtuon gikan Kanako” (Mateo 11:29). Dayon siya miingon:
“Ako buot nga mosugyot nga kamo mosunod niana nga sugo nga gihatag
sa Anak sa Dios. Uban sa tanan ninyong natun-an, pagtuon gikan kaniya.
Uban sa tanan ninyong pagtuon, pangitaa ang kahibalo gikan sa Magtutudlo.
Kana nga kahibalo modugang uban sa maanindot nga paagi sa kalibutan
nga pagbansay nga inyong nadawat ug mohatag og kahingpitan sa inyong
kinabuhi ug kinaiya nga moabut sa walay lain nga paagi” (sa Conference
Report, Okt. 1964, 118; o Improvement Era, Dis. 1964, 1092).

• Giunsa ninyo pagkakita nga ang kahibalo diha sa mga butang sa Dios mao ang
labing mahinungdanon nga matang sa kahibalo?

3. Kita kinahanglan mopadayon sa pagtuon sa tibuok natong mga kinabuhi.

Itudlo nga ang Ginoo ug ang Iyang mga propeta kanunay mohatag og gibug-aton
sa kamahinungdanon sa pagtulun-an. Kita kinahanglan mopadayon sa pagtuon
sa tibuok natong mga kinabuhi.

Si Elder Russel M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha miingon: “Tungod sa atong
sagrado nga pagtan-aw alang sa matag salabutan sa tawo, kita maghunahuna nga
ang pag-angkon og edukasyon maoy usa ka relihiyoso nga kapangakohan. . . .
Ang atong Magbubuhat naglaum nga ang Iyang mga anak bisan diin sa pagkat-on
alang sa kaugalingon” (Conference Report, Okt. 1992, o; Ensign, Nob. 1992, 6).

Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara:
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Ngano nga kita Unsa ang kinahanglan Sa unsa nga paagi nga kita
kinahanglan magkat-on? nga atong makat-onan? makakat-on?

Basaha ang mosunod nga mga tudling sa kasulatan uban sa mga sakop sa klase.
Ipapangita sa mga sakop sa klase ang mga tubag sa mga pangutana diha sa pisara.
Isulat ang ilang mga tubag sa ubos sa angay nga mga pangutana.

D&P 6:7 D&P 88:76–80, 118 D&P 130:18–19
D&P 11:21–22 D&P 90:15 D&P 131:6
D&P 19:23 D&P 93:36–37, 53 D&P 136:32–33

• Ngano nga sa imong hunahuna kita gimandoan sa pagkat-on kalabut sa
daghan kaayong nagkalain-laing mga butang?

Si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo sa mga batan-ong tawo sa kabililhon
sa edukasyon. “Mahinungdanon kaayo nga kamong mga young men ug kamong
mga young women nga magkuha sa tanang edukasyon kutob sa inyong
mahimo. Ang Ginoo miingon sa yano kaayo nga ang Iyang mga katawhan
kinahanglan moangkon og kahibalo sa mga nasud ug mga gingharian ug sa mga
butang sa kalibutan pinaagi sa pamaagi sa edukasyon, gani pinaagi sa pagtuon
og pinaagi sa hugot na pagtuo. Ang edukasyon mao ang yawe diin moabli sa
ganghaan sa kahigayunan alang kanimo. Bililhon ang pagsakripisyo alang niini.
Bililhon ang pagbuhat sa ingon, ug kon kamo motudlo sa inyong hunahuna ug
sa inyong mga kamot, kamo makahimo og dakong pagtampo sa katilingban diin
kamo kabahin niini, ug kamo makahimo sa dungganon nga pagpasidungog sa
simbahan diin kamo mga miyembro. Akong minahal nga igsoong mga lalaki ug
igsoong mga babaye, pahimusli ang matag edukasyonal nga kahigayunan nga
inyong mahimong sa makab-ut, ug kamong mga amahan ug mga inahan,
awhaga ang inyong anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa pag-angkon
og edukasyon diin mopanalangin sa ilang mga kinabuhi (“Inspirational
Thoughts,” Ensign, Hunyo 1994, 4).

• Unsa nga mga kahigayunan nga anaa kanato alang sa pormal nga edukasyon?
(Mga tubag mahimong maglakip sa sekondarya nga edukasyon, mga
tulunghaan alang sa paggama, ug mga kolehiyo ug mga unibersidad.) Sa unsa
nga paagi nga ang pormal nga edukasyon makaayo sa atong mga kinabuhi?
Unsa ang atong buhaton aron makahimo og labaw ka maayo sa paggamit sa
atong mga kahigayunan alang sa pormal nga edukasyon?

• Si Presidente Brigham Young mitudlo, “Ang atong edukasyon kinahanglan nga
makapalambo sa atong mga hunahuna ug maangay kita alang sa dugang nga
pagkamapuslanon aron paghimo kanato og labaw ka dako nga pag-alagad
ngadto sa tawhanon nga pamilya” (Discourse of Brigham Young, sel. John A.
Widstoe [1941], 255). Sa unsa nga paagi ang edukasyon makatabang kanato
sa pag-alagad sa atong mga pamilya? Sa unsa nga paagi ang edukasyon
makatabang kanato sa pag-alagad sa uban? Sa unsa nga paagi ang edukasyon
makatabang kanato sa atong paningkamot sa pagtabang paglig-on sa
gingharian sa Dios? Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og
mga kasinatian diin ang ilang edukasyon nakatabang kanila sa ilang mga
paningkamot sa pag-alagad.

• Basaha ang D&P 90:15 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga paagi ang
imong kinabuhi napabuhong pinaagi sa pagtuon sa maayong nga basahon.
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• Unsa ang mga kapangakohan sa mga ginikanan kabahin sa pagtudlo sa ilang
mga anak? (Tan-awa sa D&P 68:25–28.) Hatagi og gibug-aton nga ang mga
ginikanan adunay balaan nga kapangakohan sa pagtabang sa ilang mga anak sa
pagkat-on sa ebanghelyo. Ang mga ginikanan kinahanglan usab nga motudlo
og praktikal nga mga kahanas sama sa unsa nga paagi ang pagpatunhay sa
maayong panglawas, pagtrabaho nga makugihon, ikasinabut sa uban,
pagdumala og salapi, ug pagkuha og maayong edukasyon.) 

• Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan makaawhag sa ilang mga anak sa
pagpalambo og gugma sa pagkat-on nga mohangtud sa tibuok nilang mga
kinabuhi?

Samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha, si Elder Gordon B. Hinckley
mihatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa pag-awhag sa mga bata sa
pagbasa” “Kamo nahibalo nga ang inyong mga anak mobasa. Sila mobasa og
mga basahon ug sila mobasa og mga magasin ug mga mantalaan. Palamboa
diha kanila ang kahilig alang sa labing maayo. Samtang sila batan-on pa kaayo,
pagbasa ngadto kanila sa maanindot nga mga sugilanon diin mahimong
malungtaron tungod sa mga hiyas nga ilang gitudlo. Pakit-a sila sa maayong
mga basahon. Himoa nga adunay suok bisan asa sa inyong panimalay, bisan
unsa kini kagamay, diin sila makakita bisan lamang og pipila ka mga basahon
sa usa ka matang diin daghan nga mga salabutan nga mapalambo” (sa
Conference Report, Okt. 1975, 57; o Ensign, Nob. 1975, 39).

Si Presidente Thomas S. Monson nagpahinumdum kanato nga ang gagmay nga
mga bata makasabut sa mga pagtulun-an diha sa kasulatan: “Usa ka . . . maayong
timailhan sa usa ka malipayon nga panimalay makit-an kon ang panimalay usa ka
librarya sa pagtulun-an. . . .  Ang Ginoo mitambag, “Pangitaa ninyo gikan sa labing
maayo nga mga basahon ang mga pulong sa kaalam; pangitaa ang pagtulun-an,
gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (D&P 88:118). Ang
sumbanan nga mga kasulatan nagtanyag og librarya sa pagtulun-an diin ako
namulong. Kita kinahanglan gayud mag-amping nga dili ipaubos ang kasarang sa
mga bata sa pagbasa ug sa pagsabut sa pulong sa Dios (sa Conference Report, Okt.
1988, 81–82; o Ensign, Nob. 1988, 70).

Kon ikaw buot nga mohisgut og hilisgutan sa pagtudlo sa mga bata nga labaw
kadetalyado,, ikaw mahimong modangup sa mga pahina 127–43 diha sa 1999
nga edisyon sa Pagtudlo, Walay Labaw nga Balaang Tawag (36123). Leksyon 45
niini nga manwal naghisgot usab sa kapangakohan sa mga ginikanan sa
pagtudlo sa ilang mga anak.

• Unsa nga mga matang sa pagbasa nga kinahanglan atong likayan?

Si Presidente Ezra Taft Benson sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Karon, uban
sa kadaghan sa mga basahon nga anaa, kini usa ka timailhan sa usa ka tinuod
nga makinaadmanon nga tawo nga nasayud unsa ang dili basahon. . . .  Basaha
lamang ang labing maayo. Ingon sa gitambag sa inahan ni John Wesley ngadto
kaniya: ‘Likayi ang bisan unsa nga makapaluya sa imong pangatarungan,
makadaut sa kalumo sa imong panghunahuna, makapahanap sa imong
pagtuo sa Dios, makapawala sa imong kaabtik alang sa espirituhanon ng mga
butang, . . . mopatubo sa gahum sa lawas ibabaw sa hunahuna’ (“In His Steps,”
sa 1979 Devotional Speeches of the Year [1980], 61).
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• Ug dugang sa pagkuha og pormal nga edukasyon ug pagbasa sa maayong mga
basahon, unsa ang atong buhaton aron pagpadayon sa pagkat-on sa tibuok
natong mga kinabuhi?

4. Diha sa templo kita makaangkon og edukasyon alang sa kahangturan.

Ipasabut nga sa naghinapos ang Hunyo 1833, si Propeta Joseph Smith mipadala
og usa ka mapa alang sa pagtukod sa dakbayan sa Zion ngadto sa mga Santos sa
Independence, Missouri.

Ipakita ang mapa alang sa dakbayan sa Zion, ipakita sa ubos. Ipasabut nga diha
sa sentro sa dakbayan ang mga Santos kinahanglan motukod og usa ka templo.
Bisan tuod kon sila wala makahimo sa pagtukod sa dakbayan sa Zion, sila
misunod niini nga hunahuna sa dihang nagtukod sa Dakbayan sa Salt Lake.

Mapa alang sa Dakbayan sa Zion. Ang dapit alang sa templo anaa sa sentro.
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• Unsa ang atong nakat-unan gikan sa plano sa pagtukod og templo diha sa
sentro sa dakbayan sa Zion? (Mga tubag mahimong maglakip nga ang templo
mao ang sentro sa pagtulun-an alang sa mga sakop sa Simbahan ug nga kita
kinahanglan mosentro sa atong mga kinabuhi.

• Basaha ang D&P 88:119 uban sa mga sakop sa klase. Hatagi og gibug-aton nga
ang templo mao ang “usa ka balay sa pagtulun-an.” Sa unsa nga mga paagi nga
ang Ginoo motudlo kanato kon kita motambong sa templo? Unsa ang atong
buhaton aron makadawat sa kahibalo nga anaa diha sa templo?

Si Elder John A. Widtsoe sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Ang templo
maoy usa ka dapit sa pagtudlo”. Dinhi ang mga baruganan sa ebanghelyo gitun-
an pag-usab ug lawum nga mga kamatuoran sa gingharian sa Dios gipadayag.
Kon kita mosulod sa templo uban sa husto nga espiritu ug nga maminaw, kita
mogawas nga buhong sa kahibalo sa ebanghelyo ug kaalam” (“Looking toward
the Temple,” Ensign, Ene. 1972, 56–57).

Si Elder Boyd K. Packer sa Korum Napulog Duha miingon:

“Ang templo usa ka halangdon nga tulunghaan. Kini usa ka balay sa pagtulun-an.
Diha sa mga templo ang kahimtang gipatunhay aron kini ang sumbanan alang sa
panudlo sa mga butang nga hilabihan ka espirituhanon. . . . 

“Ang seremonya sa templo dili hingpit masabtan sa unang kasinatian.
Kabahin lamang niini ang masabtan. Balik pag-usab ug pag-usab ug pag-
usab. Balik aron pagkat-on. Mga butang nga nakasamok kanimo o mga
butang nga nakapalibog o mga butang nga mga katingad-an mahimong
imong mahibaloan. Kadaghanan kanila mao ang kahilum, kinaugalingon
nga mga butang nga ikaw sa tinuod dili makapasabut ngadto ni bisan kinsa.
Apan alang kanimo sila mga butang nga dayag. . . . 

“Busa lantaw ngadto sa templo. Dal-a ang inyong mga anak ngadto sa templo.
Gikan sa mga adlaw sa ilang pagkabata, ipunting ang ilang pagtagad ngadto
niini, ug sugdi ang ilang pagpangandam alang sa adlaw kon sila mahimo na
nga mosulod sa balaan nga templo.

“Sa pagkakaron, himoa nga matudloan ang imong kaugalingon, hugot nga
pagtamud. Pagkat-on og dako gikan sa mga pagtulun-an—ang simbolo, lawum
nga espirituhanong mga pagtulun-an—anaa lamang diha sa templo” (The Holy
Temple [pamphlet, 1982], 6–8).

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga ang mga ordinansa ug mga seremonya
diha sa templo mga sagrado. Kita kinahanglan dili maghisgut og piho nga mga
bahin niini nga mga ordinansa ug mga seremonya gawas sa templo. Hangyoa ang
mga sakop sa klase sa paghupot niini nga baruganan sa hunahuna samtang sila
motubag sa mosunod nga pangutana.

• Unsa ang pipila ka mga kamatuoran nga imong nakat-unan pinaagi sa
pagtambong sa templo?

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagtambong sa templo kanunay kutob sa ilang
mahimo. Si Presidente Ezra Taft Benson nangutana: “Mobalik ba kita sa templo
kanunay aron pagdawat sa kaugalingon nga mga panalangin nga moabut gikan sa
kanunay nga pagsimba sa templo? Ang mga pag-ampo tubagon, mga pagpadayag
mahitabo, ug mga panudlo pinaagi sa Espiritu mahitabo diha sa balaang mga
templo sa Ginoo” (sa Conference Report, Abr. 1988, 98; o Ensign, 1988, 85).
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Panapos Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpadayon sa pagkat-on sa tibuok nilang mga
kinabuhi aron sila mabuhong ug aron sila labaw ka maayo nga makaalagad sa
uban. Pahinumdumi sila sa sugo sa Ginoo nga pangitaa ang pagtulun-an . . .
pinaagi sa pagtuon ug pinaagi usab sa “hugot nga pagtuo” (D&P 88:118).

Sa ingon nga giaghat pinaagi sa Espiritu, ipamatuod ang mga kamatuoran nga
gihisgutan sa panahon sa leksyon. Ikaw mahimong mopahayag sa imong
pasalamat tungod sa imong mga kahigayunan sa pagkat-on.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o labaw sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Paggamit sa tambag sa Doktrina ug mga Pakigsaad 88:121–26

• Basaha ang D&P 88:121–26 uban sa mga sakop sa klase. Itudlo nga ang mga
baruganan niini nga tudling makatabang kanato sa tanang bahin sa atong
mga kinabuhi. Unsa nga mga kasinatian nga imong masinati nga nakapakita
kanimo sa kamahinungdanon niini nga mga baruganan?

2. Pagkat-on nga walay pagkabuntog sa tanang anaa nga angay masayran?

• Unsaon nga kita makapadayon sa pagkat-on diha-diha, walay pagkabuntog sa
tanang angay masayran?

Si Presidente Wilford Woodruff mitambag, “Ayaw wad-a ang kadasig tungod
kay kamo dili makakat-on sa tanan diha-diha, pagkat-on og usa ka butang
matag usa ka higayon, pagkat-on niini og maayo, ug tipigi kana, ug sulod sa
pipila ka mga tuig kamo makabaton og daghang tinipigan sa gamitonon nga
kahibalo diin kini dili lamang usa ka dakong panalangin sa inyong mga
kaugalingon ug sa inyong mga anak, apan ngadto sa inyong isigkatawo.”
(The Discourses of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham [1946], 269).

Isip kabahin niini nga panaghisgutan, ikaw mahimong mobasa sa D&P 78:17–18
uban sa mga sakop sa klase.

3. Pagkat-on sa ebanghelyo sa mga klase sa seminaryo ug institute.

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley:
“Ang atong dakong programa sa edukasyon sa Simbahan magpadayon. Ang
trabaho sa pagbansay sa mga estudyante pinaagi sa programa sa seminaryo ug sa
institute kanunay nga gipadako. . . .  Kami mag-awhag sa tanan kang kinsa nga
kini anaa sa pagpahimulus niini. Kami dili magpanuko sa pagsaad nga ang
inyong kahibalo sa ebanghelyo madugangan, ang pagtuo malig-on, ug kamo
makapalambo og maanindot nga mga pakig-uban ug mga pakighigalaay” (sa
Conference Report, Abr.1984, 69; o Ensign, Mayo 1984, 47).

Kon ang mga klase sa seminaryo ug institute anaa sa inyong dapit, ikaw
mahimong mohatag og panahon niining panaghisgutan sa pag-awhag sa mga
batan-on ug hingkod nga mga batan-on sa pagpalista. Hunahunaa ang
pagpangutana sa mosunod nga mga pangutana:
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• Unsa ang imong mga kasinatian sa seminaryo (o institute) nga nakatabang
kanimo? Unsaon nato pag-awhag ang uban aron motambong sa seminary
[o institute]?

4. Pagpalambo sa atong mga talento pinaagi sa edukasyon.

Tun-i pag-usab ang sambingay sa mga talento (Mateo 25:14–30, tan-awa usab sa
D&P 82:18). Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paglista sa ilang mga talento ug
mga tinguha diha sa usa ka piraso nga papel. Paghisgut uban kanila sa unsa nga
paagi nga ang kalibutanon ug relihiyoso nga edukasyon makatabang kanila sa
pagpalambo sa ilang mga talento ug mga tinguha.
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Leksyon

24
“Ayaw Pagpalimbong, 
apan Padayon diha sa
Pagkamakanunayon”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase aron nga makasabut sa unsa nga paagi nga sila
makalikay sa panlimbong ug sa apostasiya.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 26; 28; 43:1–7; 50;
52:14–19; ug sa ubang mga kasulatan niini nga leksyon.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon sa
Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Pagkuha og usa ka tsart sa karon nga mga General Authority gikan sa bag-
ohay'ng Komperensya nga isyu sa magasin sa Simbahan.

4. Ikaw mahimong motudlo sa mga sakop sa klase sa paghatag sa mga sugilanon
diha sa unang seksyon sa leksyon. Hatagi sila pag-una og mga kopya sa mga
sugilanon.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Isulat ang mosunod nga hugpong sa mga pulong diha sa pisara:

Usa ka pinta sa krema

Usa ka nasayup nga espeling sa ngalan

Walay bakante nga lingkuranan diha sa pagpahinungod sa Templo sa Kirtland

Sultihi ang mga sakop sa klase nga kining hugpong sa mga pulong ang tanan
adunay usa ka butang nga managsama. Silang tanan mga katarungan nga
gipahayag sa unang mga sakop sa Simbahan sa ilang hingpit nga pagbiya sa
kamatuoran gikan sa Simbahan.

Ipasabut nga ang leksyon karong adlawa maghisgut unsaon sa paglikay sa tinagsa
nga apostasiya. Kini nga hugpong sa mga pulong ug mga sugilanon nga nag-
uban niini ipasabut sa ulahian sa leksyon.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nag mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Hisguti unsaon nga ang mga pinili
nga materyal magamit sa matag adlaw nga kinabuhi.

Panaghisgutan 
ug Paggamit

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



1. Kita kinahanglan nga maka-ila sa mga panglingla ni Satanas nga magdala
kanato ngadto a pagbiya sa kamatuoran.

Ipasabut nga sa panahon sa unang mga katuigan sa Simbahan, ang ubang mga
sakop sa Simbahan nalimbongan ni Satanas ug nadala ngadto sa hingpit nga
pagbiya sa kamatuoran; o misukol batok sa Dios. Pipila sa mga sakop kinsa hingpit
nga mibiya sa kamatuoran nahimong mga kaaway sa Simbahan ug nakasalmot sa
mga pagpanggukod sa mga Santos sa Ohio ug Missouri. Isip mga sakop sa
Simbahan karon, kita kinahanglan magmatinud-anon ug magmabinantayon
aron kita dili malingla.

• Basaha ang D&P 50:2–3 ug 2 Nephi 2:18, 27 uban sa mga sakop sa klase.
Ngano nga si Satanas buot nga molingla kanato? Unsa ang pipila ka mga paagi
diin si Satanas mosulay sa paglingla kanato ug modala kanato ngadto sa
hingpit nga pagbiya sa kamatuoran? (Paggamit sa mosunod nga kasayuran
aron paghisgut o pagdugang sa mga tubag sa mga sakop sa klase. Isulat ang
mga ulohan diha sa pisara.)

Dili pag-ila sa propeta isip tinubdan sa pagpadayag alang sa Simbahan

Ang ubang mga sakop nalingla pinaagi sa mga dili tinuod nga mga propeta.
Ang mosunod nga asoy nagpakita kon giunsa ang pipila sa unang mga Santos
temporaryo nga nalingla pinaagi sa bakak nga mga pagpadayag.

Sa 1830, si Hiram Page, usa sa Walo ka mga Saksi sa Basahon ni Mormon,
naghupot og usa ka bato diin siya miangkon sa pagdawat og mga pagpadayag
kalabut sa pagtukod sa Zion ug ang han-ay sa Simbahan. Si Oliver Cowdery, ang
mga Whitmer, ug ang uban mituo niini nga mga pag-angkon. Bisan pa niana, si
Propeta Joseph Smith miingon sa mga pag-angkon “nga hingpit nga supak uban
sa han-ay sa balay sa Dios, ingon sa gipalig-on diha sa Bag-ong Tugon, ingon man
sa atong labing bag-o nga mga pagpadayag” (History of the Church, 1:110).

Ang Propeta nag-ampo kalabut sa hitabo ug nakadawat og usa ka pagpadayag
diin ang Ginoo mitin-aw nga ang Presidente sa Simbahan lamang ang adunay
katungod sa pagdawat og mga pagpadayag alang sa Simbahan (D&P 28). Ang
Ginoo mimando ni Oliver Cowdery sa pagsulti ni Hiram Page nga ang mga
pagpadayag nga miabut pinaagi sa bato mga gikan ni Satanas (D&P 28:11).
Human sa pagkadungog sa mga panudlo sa Ginoo, “si Brother Page, ingon man
ang tibuok Simbahan kinsa anaa, misalikway sa maong bato, ug sa tanang mga
butang nga may kalabutan niini” (History of the Church, 1:115).

Garbo

Ang ubang mga sakop nalingla tungod sa ilang garbo. Ang mosunod nga
sugilanon naghulagway sa unsa nga paagi nga ang garbo midala ni Thomas B.
Marsh, kinsa mao ang Presidente sa Korum sa Napulog Duha, ug sa iyang asawa,
si Elizabeth, ngadto hingpit nga pagbiya sa kamatuoran.

Samtang nagpuyo sa Far West, Missouri, si Sister Marsh ug si Sister Harris
mihukom sa pagbayloay og gatas aron sila sa matag usa makahimo og dako-dako
nga keso kaysa kon sila dili mobuhat sa ingon. Sila nagkasabut sa pagpadala sa
usag usa sa gatas ug sa krema gikan sa ilang mga baka. Apan si Sister Marsh
mitago og usa ka pinta sa krema gikan sa matag baka ug mipadala ni Sister Harris
sa gatas nga walay krema.

168



Usa ka panag-away misugod, ug ang hitabo gidangup ngadto sa bishop. Sa
dihang siya nakatino nga si Sister Marsh nakalapas sa iyang pakigsabut, siya ug
ang iyang bana nasilo ug ang hitabo gidangup ngadto sa halangdong konseho ug
dayon ngadto sa Unang Kapangulohan. Ang matag konseho miuyon sa orihinal
nga desisyon nga si Sister Marsh ang nasayop.

Si Thomas B. Marsh mipahayag nga siya mopaluyo sa iyang asawa. Pagkahuman
dayon, siya nakig-batok sa Simbahan ug miadto sa atubangan sa opisyal sa
gobyerno aron pagpahayag nga ang mga Santos sa Ulahing mga adlaw mga
kaaway sa nasud sa Missouri. (Tan-awa sa Geoge A. Smith, sa Journal of
Discourses 3: 283-84).

Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon niini nga hitabo: “Unsa ka gamay nga
butang nga duha ka mga babaye nag-away. Apan kini midala ngadto, o sa labing
ubos nga hinungdan, sa madinamagmalong mando ni Gobernador Bogg sa pag-
abog sa mga Santos gikan sa nasud sa Missouri, uban sa tanang makalilisang nga
pag-antus ug unya sa kamatayon nga misunod. Ang tawo kinsa makahusay unta sa
gamay nga panag-away, apan kinsa, hinoon, mipadayon niini, . . . miwagtang sa
iyang dungog diha sa Simbahan. Nawala ang iyang pagpamatuod sa ebanghelyo”
(sa Conference Report, Abr. 1984, 111; o Ensign, Mayo 1984, 83).

Human sa 19 ka tuig sa kangitngit ug kapait, si Thomas B. Marsh sa dakong kasubo
niadto sa Salt Lake Valley ug mihangyo ni Brigham Young sa pagpasaylo kaniya ug
tugotan ang iyang pagpabunyag pag-usab sa Simbahan. Siya misulat ngadto ni
Heber C. Kimball, Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan: “Ako nagsugod sa
pagkamatngon sa akong kahimtang, . . .  Ako nasayud nga ako nakasala batok sa
Langit ug sa iyang pagtan-aw.” Siya dayon mihulagway sa leksyon nga iyang nakat-
unan. “Ang Ginoo magpadayon ra bisag wala ako ug walay nawala Kaniya uban sa
akong kaugalingon nga apostasiya. Apan o unsa ang nawala kanako?! Mga
bahandi, labaw ka dakong mga bahandi kay sa tanan niining kalibutana o sa
daghang mga planeta susama niini nga mahimong biyaan.” (Kinutlo ni James E.
Faust, (sa Conference Report, Abr. 1996, 6; o Ensign, Mayo 1996, 7).

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga sugilanon? Sa unsa nga paagi nga
ikaw nakakita sa garbo nga makadala sa mga tawo ngadto sa pagkalingla ug sa
apostasiya? Unsa ang gisaad sa Ginoo niadtong kinsa mopaubos sa ilang mga
kaugalingon sa iyang atubangan? (Tan-awa sa D&P 112:2–3, 10; Ether 12:27.
Hinumdumi nga ang D&P 112 mao ang pagpadayag nga gihatag ngadto ni
Thomas B. Marsh pinaagi ni Propeta Joseph Smith.)

Ang pagkamasawayon sa mga pagka dili hingpit sa mga nangulo

Ang ubang mga sakop malingla tungod kay sila nahimong masawayon sa mga
pagkadili hingpit sa mga nangulo sa Simbahan. Ang mosunod nga sugilanon
mohulagway sa unsa nga paagi si Simonds Ryder nalingla niini nga paagi.

Si Simonds Ryder nakabig sa Simbahan sa 1831. Unya siya nakadawat og sulat nga
gipirmahan ni Propeta Joseph Smith ug ni Sidney Rigdon, nagpahibalo kaniya nga
kadto usa ka kabubut-on sa Ginoo, nga gipadayag pinaagi sa Espiritu, nga siya
mosangyaw sa ebanghelyo. Diha sa sulat nga iyang nadawat ug diha sa opisyal nga
pagkasinugo sa pagsangyaw, ang iyang ngalan gisulat nga Rider nga unta Ryder.
Si Simonds Ryder “naghunahuna nga kon ang ‘Espiritu’ pinaagi diin siya gitawag
sa pagsangyaw mahimong nasayup sa pag-espiling sa iyang ngalan, ingon man kini
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malagmit nasayup pagtawag kaniya ngadto sa pag-alagad; o nga sa ato pa, siya
gidala ngadto sa pagduhaduha kon siya gitawag ba gayud sa Espiritu sa Dios,
tungod sa sayup sa espiling sa iyang ngalan!” (History of the Church, 1:261). Si
Simonds Ryder sa ulahian hingpit nga mibiya sa kamatuoran gikan sa Simbahan.

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga sugilanon? Sa unsa nga paagi nga
ang pagkamasawayon sa atong mga nangulo sa Simbahan makahimo kanato
nga labawng tandogon sa paglingla?

Ang Pagkasilo

Ang ubang mga sakop sa Simbahan mahimong masilo pinaagi sa mga linihokan
sa ubang mga sakop ug motugot sa sala nga negatibong motubo hangtud nga sila
madala ngadto sa apostasiya. Usa ka panig-ingnan niini gihulagway sa mosunod
nga hitabo.

Sa dihang ang templo sa Kirtland nahuman, daghang mga Santos ang nagpundok
alang sa pagpahinungod. Ang mga lingkuranan sa templo napuno dayon, ug
daghang mga tawo ang nagbarug, apan sa gihapon dili ang tanan mahimong
mapahiluna sa sulod sa gambalay. Si Elder Frazier Eaton, kinsa nakahatag og $700
alang sa pagtukod sa Templo, miabut human kini napuno na, busa siya wala
tugoti sa pagsulod sa pagpahinungod. Ang pagpahinungod giusab pagka sunod
adlaw alang niadtong kinsa wala mapahiluna sa unang adlaw, apan kini wala
makatagbaw ni Frazier Eaton, ug siya hingpit nga mibiya sa kamatuoran.

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga sugilanon? Sa unsa nga paagi
nga kita karon motugot sa atong mga kaugalingon nga masilo pinaagi sa uban?
Sa unsa nga paagi nga ang pagkasilo modala ngadto sa apostasiya? Sa unsa nga
paagi nga kita makabuntog sa mga pagbati sa pagkasilo?

• Basaha ang D&P 64:8–11 ug 82:1 uban sa mga sakop sa klase. Kang kinsa ang
Ginoo mimando kanato sa pagpasaylo? Ngano nga kini usahay malisud ang
pagkamapasayloon? Unsa ang pipila ka mga sangputanan sa dili pagpasaylo
sa usa ka tawo? Unsa ang atong buhaton aron pagtabang kanato sa pagpasaylo
sa usa ka tawo kinsa wala pa kita makapasaylo?

Pagpangatarungan sa pagkadili masulundon

Ang pagpangatarungan mao ang pagpamalibad o pagpanagang sa dili madawat
nga pamatasan. Kini usa ka pagpangita og paagi sa paghupay sa atong mga tanlag
tungod sa pagbuhat og usa ka butang nga kita nahibalo nga sayop.

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpangatarungan usa ka matang sa paglingla?
Sa unsa nga paagi nga kita usahay mosulay sa pagpangatarungan sa atong
pamatasan? Nganong kini makuyaw? Sa unsa nga paagi nga kita makaila ug
makabuntog sa pagpangatarungan?

Pagdawat sa bakak nga mga pagtulun-an sa kalibutan

• Unsa ang pipila sa bakak nga mga pagtulun-an sa kalibutan nga makalingla sa
mga sakop ug modala kanila ngadto sa hingpit nga pagbiya sa kamatuoran?
(Mga panig-ingnan mahimong maglakip sa bakak nga mga ideya nga ang
mga sugo sa Dios hilabihan ka pig-ot, nga imoralidad mahimong madawat,
ug nga ang materyal nga mga kabtangan labaw ka mahinungdanon kay sa
espirituhanon nga mga butang.)
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Ang Presiding Bishop nga si H. David Burton mitudlo: “Usa sa kang [Satanas]
nga maliputon nga mga pamaagi mao ang magpadayonon nga pagpalumo sa
atong mga pagbati kalabut sa unsa ang husto o sayop. Si Satanas modani
kanato nga kini nauso na nga mamakak ug manlimbong. Siya magdasig
kanato sa pagtan-aw sa malaw-ay nga talan-awon pinaagi sa pagsugyot nga
kini mag-andam kanato alang sa tinuod nga kalibutan. Siya mopatuo kanato
nga ang imoralidad maoy usa ka madanihon nga paagi sa kinabuhi ug nga
ang pagkamasulundon sa mga sugo sa atong Amahan sa Langit kinaraan. Si
Satanas kanunay nga mobomba kanato uban sa malinglahon nga pagdani nga
makapagana nga pagkahimo ug maayong pagtakuban” (sa Conference Report,
Abr. 1993, 60; o Ensign, Mayo 1993, 46).

2. Mahimo nga kita magpabilin nga maisug sa atong mga pagpamatuod ug
makalikay sa paglingla.

Ipasabut nga ang Ginoo mihatag kanato og daghang mga panalangin ug mga
sugo aron pagtabang kanato pagpabilin nga maisug sa atong mga pagpamatuod
ug paglikay nga malingla.

• Unsa ang atong buhaton aron pagbantay sa atong mga kaugalingon gikan
sa pagkalingla ug madala ngadto sa apostasiya? (Paggamit sa mosunod nga
kasayuran aron pagpalambo niini nga panaghisgutan.)

Kita makahibalo sa tin-aw nga paagi kinsa ang gitawag sa Ginoo nga modumala sa
Simbahan.

• Sa panahon sa unang mga tuig sa Simbahan, daghang mga tawo nga miangkon sa
pagdawat og mga pagpadayag aron paggiya sa Simbahan o pagkorihir ni Propeta
Joseph Smith. Unsa ang gipadayag sa Ginoo agi og tubag niining mga pag-
angkon? (Tan-awa sa D&P 28:2; 6–7; 43:1–3 Itudlo nga ang D&P 28 gipadayag sa
dihang si Hiram Page miangkon nga midawat og mga pagpadayag sa dihang ang
uban mihimo og susamang mga pag-angkon.)

• Kinsa ang modawat og mga pagpadayag ug mga sugo alang sa tibuok
Simbahan karon?

Si Presidente Joseph Smith ug ang iyang mga magtatambag diha sa Unang
Kapangulohan mitudlo: “Ang Ginoo . . . mitudlo og usa ka tawo matag higayon
dinhi sa yuta aron paghupot sa mga yawe sa pagpadayag alang sa tibuok
kapundokan sa Simbahan sa tanan nga iyang mga kapunongan, mga awtoridad,
mga ordinansa ug mga doktrina. Ang espiritu sa pagpadayag gihatag diha sa
tanan niyang mga sakop alang sa kaayohan ug kalamdagan sa matag tawo nga
midawat sa iyang mga pagdasig, ug sumala sa hut-ong diin siya gitawag sa
pagtrabaho. Apan alang sa tibuok Simbahan, siya kinsa nangulo mao lamang
ang gitugyanan aron pagdawat sa mga pagpadayag sumala sa sugo og isip
pagtapos sa paglantugi” (sa James R. Clark, comp. Messages of the First Presidency
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 vols. [1965–75], 4:270).

• Sa unsa nga paagi nga kita makalikay sa pagkalingla gikan niadtong kinsa
bakakon nga miangkon nga midawat og pagpadayag alang sa Simbahan? 
(Tan-awa sa D&P 43:4–7.)

• Basaha ang D&P 26:2 ug 28:13 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang
baruganan nga giuyonan sa tanan? (Tan-awa sa D&P 20:65; 42:11. Kini mao
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ang nabatasan sa pagpakita nga kita andam sa pagpaluyo niadtong kinsa
gitawag sa pag-alagad sa Simbahan, kasagaran pinaagi sa pagpataas sa atong
tuong mga kamot.) Sa unsa nga paagi nga ang baruganan nga inuyunan sa
tanan makapanalipod kanato gikan sa pagkalingla? (Kini motugot kanato nga
mahibalo kinsa ang gitawag aron mangulo ug modumala diha sa Simbahan,
sa ingon manalipod kanato gikan sa pagkalingla uban sa mga pag-angkon
niadtong kinsa wala gitawag sa hustong pamaagi.)

Ipakita ang tsart sa karon nga Kinatibuk-ang mga Awtoridad (tan-awa sa
Pagpangandam, “aytem 3”). Hatagi og gibug-aton ang panalangin nga kita
adunay pagpaluyo niini nga mga pangulo ug sa pagsunod sa ilang tambag.

Kita kinahanglan magtuon sa mga kasulatan ug mga doktrina sa Simbahan

• Basaha ang D&P 1:37 ug 33:16 uban sa mga sakop sa klase. Ipasabut nga sa tibuok
nga Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo mitudlo sa kamahinungdanon sa
pagtuon sa mga kasulatan. Sa unsa nga paagi nga ang pagtuon sa mga kasulatan
ug mga pulong sa mga propeta sa ulahing-adlaw motabang kanato sa paglikay sa
pagkalingla? (Mga tubag mahimong maglakip niadtong gilista sa ubos.)

a. Kita mahimong labaw nga makaila sa katinuod sa mga ideya pinaagi sa
pagtandi kanila sa mga kamatuoran nga atong nakat-unan gikan sa mga
kasulatan ug sa atong mga pangulo karon.
Si Presidente Harold B. Lee mitudlo: “Kon adunay usa ka tawo nga mosulat
ug usa ka butang o sa usa ka butang nga dili makit-an sulod sa sumbanan
sa Simbahan nga mga buhat, gawas kon kana nga usa mao ang propeta,
manalagna, ug tigpadayag . . . palihug hinumdumi kanang nag inusara nga
kalainan . . . ikaw mahimong mosulti diha diha dayon, ‘Nan, kana iyang
kaugalingong ideya.’ Ug kon siya mosulti og usa ka butang nga mosumpaki
unsa ang makit-an diha sa sumbanan sa Simbahan nga mga buhat, ikaw
mahimong mahibalo nga pinaagi nianang susamang timaan kana bakak”
(The Teachings of Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams [1996], 540–41).

b. Ang pagtuon sa kasulatan molig-on sa atong mga pagpamatuod busa kita
gamay ang kalagmitan nga mahimong magmapahitas-on sa pagkamatarung
o mahimong maimpluwensya sa bakak nga doktrina.

Si Presidente Lee mitudlo, “Kon kita dili mobasa sa mga kasulatan matag-
adlaw, ang atong mga pagpamatuod magkaanam ka nipis, ang atong pagka
espirituhanon dili lawum ang pagtubo” (The Teachings of Harold B. Lee, 152).

• Sa unsa nga paagi nga ang pagtuon sa mga kasulatan nanalipod kanimo gikan
sa pagkalingla?

Kita kinahanglan moila nga ang mga butang sa Ginoo kanunay nga mopabalaan
kanato

Si Propeta Joseph Smith mipasabut nga sa wala madugay human ang mga Santos
mipuyo sa Kirtland, “daghang dili tinuod nga espiritu ang gipaila, daghang
kahibudngan nga mga talan-awon makita, ug binuang, maikagon nga mga
hunahuna giatiman; ang mga lalaki midagan paingon sa gawas sa pultahan ubos
sa impluwensya sa espiritu, ug ang uban kanila motungtung ibabaw sa tuod sa
mga kahoy ug mosinggit, ug tanang matang sa pagpasagad ang ilang
gisudlan; . . . daghang salawayon nga mga butang ang giapilan, gibanabana nga
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magdala og kaulawan diha sa Simbahan sa Dios, nga mosangpot sa Espiritu sa
Dios nga pagakuhaon” (History of the Church, 4:580). Nabalaka uban niining
hilabihan nga espirituhanong pagpakita, ang Propeta nangutana sa Ginoo. Ang
pagpadayag sa D&P 50 mao ang tubag sa Ginoo. 

• Basaha ang D&P 50:17–24 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gitudlo niini
nga bersikulo kalabut kon unsaon nga kita makaila sa mga butang sa Dios
gikan sa mga butang ni Satanas? (Ang mga butang sa Dios mopabalaan kanato
pinaagi sa paglamdag sa atong mga hunahuna ug motabang kanato nga
espirituhanong motubo. Sila makapahimo kanato nga mosunod sa
Manluluwas ug mopalambo sa atong mga kinabuhi. Ang mga butang ni
Satanas mobuhat sa sukwahi.)

Si Presidente Joseph Fielding Smith mitudlo: “Walay panultihon nga labaw ka
tinuod kaysa ‘kana nga dili makahatag og kaayohan dili gikan sa Dios. Og kana
nga dili sa Dios iya sa kangitngit, kini dili igsapayan kon kini miabut sa
pasumangil sa relihiyon, sa kalagdaan sa pamatasan, pilosopiya o pagpadayag.
Walay pagpadayag gikan sa Dios nga mopakyas sa paghatag og kaayohan.”
(Church History and Modern Revelation, 2 vols. [1953], 1:201–2).

Kita kinahanglan motuman sa sumbanan sa Ginoo aron pagpanalipod sa atong mga
kaugalingon gikan sa pagkalingla

Ang Ginoo mipadayag sa D&P 52 ang adlaw human sa usa ka komperensya sa
Kirtland. Diha niini nga pagpadayag nga Siya mihatag og usa ka sumbanan diin
kita makalikay sa pagkalingla.

• Basaha ang D&P 52:14–19 uban sa mga sakop sa klase. Sumala niini nga mga
bersikulo, unsa ang mga kinaiya sa mga magtutudlo kinsa mga “iya sa Dios”?
Sa unsa nga paagi ang sumbanan nga gihatag niini nga tudling motabang
kanato paglikay sa pagkalingla?

Panapos Tun-i pag-usab ang mga panglingla ni Satanas nga makadala ngadto sa
apostasiya. Tun-i pag-usab ang tambag sa Ginoo nga gihatag alang sa
pagpanalipod sa atong mga kaugalingon gikan sa panglingla. Hatagi og gibug-
aton nga samtang kita mosunod niini nga tambag, ang Espiritu sa Ginoo
mopabilin kanato sa dalan sa kamatuoran. Ingon nga giaghat uban sa Espiritu,
ipamatuod ang mga kamatuoran nga gihisgutan sa panahon sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o sa duha nga mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid [outline] sa leksyon.

1. Kalihokan sa pagpaila sa unang seksyon sa leksyon.

Pag-andam og mubong sulat alang sa matag sakop sa klase. Ang matag sulat
maglakip og usa ka mubo nga mensahe sa pagpasalamat o usa ka buluhaton sa
pagbasa og kasulatan diha sa klase o sa pag-apil sa ubang laing paagi. Bisan pa
niana, sayopa pagtitik ang ngalan sa matag sakop sa ubang gagmay nga paagi.
Iapod-apod ang mubong mga sulat sa sinugdanan sa unang seksyon sa leksyon
aron pagpaila sa sugilanon diha niana nga seksyon.
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2. Dugang tambag kalabut kon unsaon sa pagpalig-on ang atong mga
kaugalingon batok sa apostasiya

Si Elder Carlos E. Asay sa seventy mihingalan sa mosunod nga mga butang nga
atong mahimo aron paglig-on sa atong mga kaugalingon batok sa apostasiya:

“1. Likayi kadtong kinsa moguba sa inyong hugot nga pagtuo . . .”

“2. Tuman sa mga sugo . . .”

“3. Sunod sa buhing mga propeta . . .”

“4. Ayaw pakiglalis o pakiglantugi diha sa mga punto sa doktrina. [Tan-awa sa 3
Nephi 11:29.]”

“5. Siksika ang mga kasulatan . . .”

“6. Ayaw pagpalingpaling o pagtipas gikan sa misyon sa Simbahan . . .”

“7. Iampo ang inyong mga kaaway . . .”

“8. Buhata ang tinuod nga relihiyon (Tan-awa sa Santiago 1:27 ug Alma 1:30.]. . . . 

“9. Hinumdumi nga tingali adunay daghang mga pangutana diin kita walay
mga tubag ug nga ang ubang mga butang pagadawaton lamang tungod sa
hugot nga pagtuo” (sa Conference Report, Okt. 1981, 93–94; o Ensign, Nob.
1981, 67–68).
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25
Priesthood: “Ang Gahum 
sa Pagkadiosnon”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase aron nga makaangkon og labaw ka dako nga
pagsabut sa priesthood ug pagtinguha sa mga panalangin nga moabut gikan sa
matarung nga paggamit niini.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 84:33–44; 121:34–46.
b. Doktrina ug mga Pakigsaad 107 (dugang nga mga kasulatan).
c. Ang Atong Panulundon, mga pahina 31–32).

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon
sa pagsugod sa leksyon.

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og mga katarungan ngano nga
sila mapasalamaton nga nahimong mga sakop sa Simbahan. Isulat ang ilang
mga tubag diha sa pisara.

• Diin niini nga mga butang nga mahimong posible kon wala ang priesthood?

Tingali, wala niini nga mga butang nga ang mga sakop sa klase molista nga
mahimong posible nga wala ang priesthood. Sama pananglit, kon ang mga sakop
sa klase mopahayag og pasalamat tungod sa mahangturong kaminyoon, itudlo
nga kini dili gayud posible nga wala ang sealing nga gahum sa priesthood. Gani
ang ubang mga butang nga ingon ka yano sama sa panaghiusa diha sa Simbahan
dili mahimong posible nga walay mga propeta, mga apostoles, ug ubang mga
pangulo sa priesthood, kinsa motabang kanato nga makaangkon og “panaghiusa
sa hugot nga pagtuo” (Mga Taga Efeso 4:13, tan-awa usab mga bersikulo 10–12).

Ipasabut nga kini nga leksyon maghisgot sa priesthood ug pipila ka mga
pakigsaad ug mga panalangin nga uban niini.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin og mga kasinatian nga adunay kalabutan sa mga baruganan sa
kasulatan.

Panaghisgutan 
ug Paggamit

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



1. Han-ay sa pagpahiuli sa priesthood ug sa iyang mga buhatan.

Ang Aaronic Priesthood ug ang Melchizedek Priesthood gipahiuli sa yuta sa 1829
(tan-awa sa leksyon 8). Human sa katukuran sa Simbahan sa 1830, ang Ginoo
sa hinay-hinay mipadayag sa mga buhaton sa priesthood, mga korum, ug mga
konseho ingon nga gikinahanglan aron paghatag og pagpangulo alang sa
pagtubo sa Simbahan. Ang mosunod nga han-ay sa panahon magsummarize
niini nga pagpahiuli. Isulat kini diha sa pisara ug tun-i pag-usab kini uban sa
mga sakop sa klase. Ang mga pakisayran nga mga kasulatan mahimong dili
isulat diha sa pisara.

Ipasabut nga sa atong panahon karon ang Ginoo nagpadayon sa paghatag og
mga pagpadayag kalabut sa organisasyon ug sa mga kapangakohan sa priesthood
aron paggiya sa pagtubo sa simbahan. Usa sa panig-ingnan niini mao ang
pagtawag sa erya awtoridad sa mga Seventy ug ang nag-uban nga organisasyon
sa Ikatulo, Ikaupat, ug Ikalima nga mga Korum sa Kapitoan sa 1997 (tan-awa sa
leksyon 42, mga pahina 309–310).

2. Ang panumpa ug pakigsaad sa priesthood

Isulat ang Panumpa ug Pakigsaad sa Priesthood diha sa pisara: Ipasabut nga agi og
dugang sa mga pagpadayag kalabut sa mga buhaton ug pagdumala priesthood,
ang Ginoo mipadayag sa mga baruganan kalabut sa pagdawat ug paggamit sa
priesthood. Sama pananglit, Siya mipadayag sa panumpa ug pakigsaad sa
priesthood, diin makita sa D&P 84:33–44. Kini nga mga bersikulo naglatid
(1) sa mga pakigsaad nga gihimo sa usa ka tawo uban sa Ginoo sa dihang siya
midawat sa Melchizedek Priesthood ug (2) sa mga pakigsaad nga gihimo sa Ginoo
uban sa matinud-anon nga mga naghupot sa Melchizedek nga Pagakapari.

Si Elder Carlos E. Asay sa Seventy miingon: “Sa tanan nga balaang mga kasabutan
nga may kalabutan sa ebanghelyo ni Jesukristo, pipila, kon aduna man ang
molabaw sa kamahinungdanon sa panumpa ug pakigsaad sa priesthood. Kini
sa pagkatinuod usa sa labing sagrado nga mga kasabutan, kay kini nag-apil sa
pagkakigbahin sa langitnong gahum ug sa nagkataas nga pagkab-ot ngadto sa
mahangturon nga mga tumong sa tawo” (sa Conference Report; o Ensign,
Nob. 1985, 43)

Aaronic Priesthood: 15 Mayo 1829 (D&P 13)

Melchizedek Priesthood: Mayo o Hunyo 1829 (D&P 128:20)

Mga Apostoles, mga elder, mga priest, mga teacher, ug mga deacon: Abril 1830 (D&P
20:38–60)

Obispo/ Bishop: 4 Pebro 183l (D&P 41:9–10)

High Priest: Hunyo 1830 (Ulohan sa D&P 52)

Unang Kapangulohan: 1832–33 (D&P 81:90)

Patriarch: 18 Disyembre 1833 (Teachings of the Prophet Joseph Smith [1976], 38–39)

Halangdong Konseho: 17 Pebrero 1834 (D&P 102)

Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: 1835 (D&P 107:23–24)

Mga Kapitoan: 1835 (D&P 107:25)

Unang Korum sa Kapitoan : 1835 (D&P 107:26, 93–97)
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Samtang ikaw maghisgut sa panumpa ug pakigsaad sa priesthood, hatagi og
gibug-aton nga “ang mga panalangin sa priesthood wala ikuto ngadto sa mga
lalaki lamang. Kini nga mga panalangin ibubu usab . . . diha sa tanang matinud-
anon nga mga babaye sa simbahan. . . . Ang Ginoo mitanyag sa iyang anak
nga mga babaye sa matag espirituhanong gasa ug panalangin nga mahimong
maangkon sa iyang anak nga mga lalaki, tungod kay diha sa Ginoo ang babaye
dili gawas sa lalaki ni ang lalaki gawas sa babaye” ( Joseph Fielding Smith,
(sa Conference Report, Abr. 1970, 59: o Improvement Era, Hunyo 1970, 66, 
tan-awa usab Alma 32:23).

• Isulat ang Mga naghupot sa Priesthood Nakigsaad diha sa pisara. Unsa ang
kabahin sa panumpa ug pakigsaad sa priesthood? (Tan-awa sa D&P 4:33, 36,
39–44. Itingub ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara.)

Mga naghupot sa priesthood nakigsaad sa:

a. Pagmatinud-anon sa pag-angkon sa Aaronic Priesthood ug sa Melchizedek
Priesthood (bersikulo 33) 

b. Pagdawat sa ilang balaang mga tawag (bersikulo 33).
c. Pagdawat sa mga sulugoon sa Ginoo (bersikulo 36).
d. Paghatag og makugihon nga pagsunod sa mga pulong sa kinabuhing dayon

(mga bersikulo 43–44).

• Unsa ang gipasabut niini sa pagpalambo sa usa ka balaang tawag? (Tan-awa
sa D&P 107:99; Jacob 1:17–19.)

Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon: “Kita mopalambo sa atong
priesthood ug mopadako sa atong balaang tawag kon kita moalagad uban sa
kaikag ug kasibut niadtong mga kapangakohan diin kita gitawag pinaagi sa
husto nga pagtugot. . . . Kita mopalambo sa atong balaang tawag, kita mopadako
sa atong kalagmitan sa priesthood kon kita mohupay niadtong nagsubo ug
mohatag og kalig-on niadtong kinsa nagduha-duha. . . . Kita mopalambo sa
atong balaang tawag kon kita molihok uban sa kamatinuoron ug kaligdong”
(sa Conference Report, Abr. 1989, 63; o Ensign, Mayo 1989, 48–49).

• Sa unsa nga paagi nga ikaw napanalanginan sa usa mipalambo sa iyang
balaang tawag?

Ipasabut nga samtang kita mopalambo sa atong balaang mga tawag,
mahinungdanon nga kita mangita og husto nga balanse aron dili nato
mapasagdan ang atong mga pamilya. Si Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa
Napulog Duha miingon:

“Usahay, sa dili tinuyo, bisan usa ka dugang nga buluhaton sa simbahan nga
mga kalihokan, makasamok sa kinabuhi sa pamilya. Nagmatinudloon, human
nga ang nabanhaw nga si Jesus mitudlo sa mga Nephite, Siya miingon, ‘Pamauli
kamo sa inyong mga panimalay, ug palandonga kini nga mga butang nga akong
giingon,’  ‘ug pag-ampo ug pag-andam alang sa ugma’ (3 Nephi 17:3). Si Jesus
wala moingon nga adto sa inyong mga pundok sa dakbayan, mga tigum sa
lungsod, o gani sa mga sentro sa stake!” (sa Conference Report, Abr. 1994, 120;
o Ensign, Mayo 1994, 89).

• Unsa ang gipasabut nga modawat sa mga sulugoon sa Ginoo (D&P 84:36).
Ipasabut nga sa dihang kita midawat sa mensahe ug mga ordinansa sa
ebanghelyo gikan sa mga sulugoon sa Ginoo, kita usab midawat sa Ginoo.
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• Isulat Ang Ginoo Makigsaad diha sa pisara. Unsa ang mga panalangin nga
gisaad sa Ginoo isip kabahin sa panumpa ug pakigsaad sa priesthood? 
(Tan-awa sa (D&P 84:33–34, 38, 42,. Itingub ang mga tubag sa mga sakop
sa klase diha sa pisara.)

Ang Ginoo makigsaad sa:

a. Pagbalaan kanato pinaagi sa Espiritu (bersikulo 33).
c. Paghatag kanato sa mga panalangin nga gisaad ngadto ni Abraham ug sa

iyang kaliwatan (bersikulo 34)
d. Paghimo kanato nga Iyang pinili o gipili (bersikulo 34).
e. Paghatag kanato sa tanan nga iya sa Amahan (bersikulo 38)
f. Paghatag sa Iyang mga anghel og katungod ibabaw kanato (bersikulo 42).

• Ang Ginoo misaad “ang binhi ni Abraham . . . ug ang pinili sa Dios” 
(D&P 84:33–34). Unsa ang mga panalangin ug mga kapangakohan sa binhi
ni Abraham? (Tan-awa sa Abraham 2:9–11.) Sa Abraham 2:11 mitudlo nga
“ang tanang mga pamilya dinhi sa yuta [mahimong] mapanalanginan”
pinaagi sa priesthood. Sa unsa nga paagi nga kini mahimong matuman?

• Ang labing hataas nga saad sa panumpa ug pakigsaad sa priesthood mao nga
kita makadawat sa “tanan nga iya [sa] Amahan” (D&P 84:38). Sa unsa nga
paagi nga sa pagkahibalo niini nga saad makatabang kanato sa mga panahon
sa kalisdanan? Sa unsa nga paagi kini makatabang kanato sa mga panahon sa
kabuhong?

3. Mga baruganan alang sa paggamit sa priesthood. 

Itudlo ug hisguti ang D&P 121:34–46. Ipasabut nga niini nga mga bersikulo ang
Ginoo mipadayag sa mga baruganan alang sa paggamit sa priesthood. Siya usab
mipadayag sa mga saad niadtong kinsa migamit niini sa matarung nga paagi.
Agi og dugang sa ilang paggamit sa mga naghupot sa priesthood, kini nga mga
baruganan magamit sa kinatibuk-an ngadto sa tanang tawhanon nga relasyon.
Busa, sila usab mahinungdanon alang niadtong kinsa wala maghupot sa
priesthood.

• Sa D&P 121:34–40, ang Ginoo mipadayag ngano nga ang ubang mga naghupot
sa priesthood wala makahimo sa paggamit sa gahum. Sumala niini nga mga
bersikulo, unsa ang nakapugong kanila gikan sa pagbuhat niini? (Mga tubag
mahimong maglakip sa pagbutang sa ilang mga kasingkasing diha sa mga
butang sa kalibutan, naninguha sa mga pasidungog sa mga tawo, mosulay sa
pagtabon sa mga sala, malipayon uban sa garbo o walay bili nga mga tinguha
ug paghimo sa dili matarung nga kamandoan.

• Unsa ang pipila ka mga panig-ingnan sa hilabihang pag-atiman alang
“sa mga butang niini nga kalibutan” (D&P 121:35). Sa unsa nga paagi nga
ang pagtinguha sa mahatag sa kalibutan mopugong kanato gikan sa pagdawat
unsa ang mahatag sa Ginoo? Sa unsa nga paagi nga ang usa ka
tawo makabuntog niini nga suliran?

• Unsa ang ubang mga paagi nga ang mga tawo “mohimo sa dili matarung
nga kamandoan”? (D&P 121:39; tan-awa usab sa bersikulo 37) Unsa man
ang sangputanan sa paghimo niini? Sa unsa nga paagi ang usa ka tawo
makabuntog sa kahilig sa paghimo og dili matarung nga kamandoan?
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Hatagi og gibug-aton nga ang priesthood mahimong magamit lamang sa
pagkamatarung ug sa espiritu sa gugma isip mga pamaagi; sa pag-alagad ug
pagpanalangin sa uban. Si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha
miingon:

“Kadtong kinsa naghupot sa priesthood kinahanglan nga dili makalimot nga
sila walay katungod sa paggamit sa pagtugot sa priesthood sama sa usa ka bunal
ibabaw sa mga ulo sa uban diha sa pamilya o diha sa balaang mga tawag sa
simbahan. . . . Bisan kinsa nga tawo kinsa . . . magtinguha sa paggamit sa
priesthood sa bisan unsang matang sa pagka dili matarung diha sa simbahan o
diha sa panimalay sa yano wala makasabut sa kinaiya sa iyang pagtugot.
Ang priesthood alang sa pag-alagad, dili pang-ulipon; kalooy, dili pagpugos;
pag-atiman, dili pagkontrolar” (sa Conference Report, Okt. 1993, 105; o Ensign,
Nob. 1993, 78).

• Sa D&P 121:41–42, ang Ginoo mipadayag sa mga baruganan nga motabang sa
mga naghupot sa priesthood nga makagamit sa priesthood uban sa gahum.
Unsa kini nga mga baruganan? Sa unsa nga paagi nga kita makagamit niini
nga mga baruganan samtang kita makigbayloay uban sa mga sakop sa pamilya,
mga silingan, mga kauban sa trabaho, ug sa uban ?

Ikaw mahimong mohisgot unsaon sa paggamit niini nga mga baruganan sa
piho nga mga kahimtang, sama sa magtabang og anak paghimo og usa ka
desisyon o paghuman og usa ka buhatonon, kon maghimo og mga desisyon
sa mga konseho sa simbahan, kon adunay usa ka tawo nga napakyas sa
pagtuman sa bulahaton, o kon adunay grabeng mga kalainan sa hunahuna.

• Unsa nga mga baruganan ang gihatag sa pagtul-id o pagdisiplina ang
gipadayag sa D&P 121: 43–44? (Ipasabut nga ang tukma nga panahon
nagpasabut sa “walay langan” o “diha-diha”. Diha sa kinatibuk-ang kahulugan
niini nga tudling, uban ang tuman nga kahigpit nagpasabut sa “tin-aw” o
“higpit,” “dili bug-at” o “gubot”.) Unsa nga mga kasinatian sa inyong kinabuhi
nga nagpamatuod sa kamahinungdanon niini nga mga baruganan? Sa unsa
nga paagi nga ang mga sangputanan sa pagdisiplina uban sa gugma lahi gikan
sa mga sangputanan sa pagdisiplina uban sa kasuko?

• Unsa ang gipasabut sa “himoa ang hiyas nga modayandayan sa inyong mga
hunahuna nga walay paghunong”? (D&P 121:45). Sa unsa nga paagi nga kita
makalikay sa dautan o dili mahiyason nga mga hunahuna nga mawala sa
atong mga salabutan? (Tan-awa sa D&P 27:15–18) Sa unsa nga paagi nga kita
labaw nga maabtikon nga mopuno sa atong mga salabutan uban sa
mahiyason nga mga hunahuna?

• Unsa ang gisaad sa Ginoo kon kita “mapuno sa gugma” ug “mohimo sa hiyas
nga modayan-dayan sa [atong] mga hunahuna nga walay paghunong”? 
(Tan-awa sa D&P 121:45–46.) Unsa ang gipasabut nga magmasaligon diha 
sa atubangan sa Dios? (Tan-awa ang mosunod nga kinutlo.) Unsa nga mga
panalangin ang atong madawat kon ang Espiritu Santo mao ang atong
kanunay nga kauban?

Samtang nag-alagad diha sa Korum sa Napulog duha, si Elder Gordon B.
Hinckley miingon: “Kini akong kahigayunan sa nagkalain-laing mga okasyon
nga makig-sultihanay uban sa mga Presidente sa Tinipong Bansa ug
mahinungdanon nga mga tawo sa ubang mga kagamhanan. Diha sa pagtapos
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sa matag ingon nga okasyon ako magapalandong sa maanindot nga kasinatian
sa pagbarug uban sa pagsalig diha sa atubangan sa usa ka inila nga pangulo.
Ug unya ako naghuna-huna, unsa ka anindot nga butang, unsa ka tulukibon
nga butang kini nga mahimong mobarug uban sa pagsalig—walay kahadlok
ug walay kaulaw ug walay pagkahimangod—diha sa atubangan sa Dios. Kini
mao ang saad nga gihuptan sa matag mahiyason nga lalaki ug babaye” (sa
Conference Report, Okt. 1970, 66; o Improvement Era, Dis. 1970, 73).

Panapos Hatag og pagpamatuod sa kamahinungdanon sa priesthood. Ipahayag ang imong
pagpasalamat alang sa panumpa ug pagpakigsaad sa priesthood ug alang sa mga
panalangin nga gisaad sa Ginoo kon kita magmatinud-anon. Awhaga ang mga
sakop sa klase sa pagtinguha og dugang kahingpit sa mga panalangin sa priesthood.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o tanan sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Tigdumalang mga korum sa simbahan.

Usa ka mahinungdanong bahin sa paghiuli sa pagtugot sa priesthood mao ang
katukuran sa tigdumalang mga Korum sa Simbahan. Mga magtatambag gitawag
aron pag-abag ni Propeta Joseph ingon ka sayo sa Marso 1832 (D&P 81:1) ug ang
Unang Kapangulohan pormal nga giorganisar usa ka tuig sa ulahian (tan-awa
sa ulohan sa D&P 90). Sa Pebrero 1835, napulog duha ka mga lalaki gitawag ug 
gi-orden nga mahimong Apostoles, ug ang Korum sa napulog Duha nahimo.
Wala madugay human niana, ang Propeta miorganisar sa Unang Korum sa
Kapitoan.

• Unsa ang mga kapangakohan sa mga sakop sa Unang Kapangulohan? (Tan-awa
sa D&P 107:9, 22, 65–66, 78–81, 91–92; 119:30–32.)

• Unsa ang mga kapangakohan sa sakop sa Korum sa Napulog duha ka mga
Apostoles? (Tan-awa sa D&P 107:23, 33, 35, 39, 58; 112:30–32.)

• Unsa ang kapangakohan sa mga sakop sa mga Korum sa Kapitoan? (Tan-awa
sa D&P 107:25–26, 34, 38, 97.)

• Sa unsa nga paagi ang atong mga kinabuhi napalanginan pinaagi sa pag-alagad
sa tigdumalang mga opisyal sa simbahan?

2. Ang kamahinungdanon sa priesthood nga pag-alagad 

Pagdapit og usa ka naghupot sa priesthood diha sa ward sa pagpakigbahin og
kasinatian sa priesthood uban sa klase, sama sa pagpangalagad sa sakramento
ngadto sa usa ka tawo nga anaa ra sa balay tungod kay masakiton, pag-abag
uban sa panalangin sa priesthood, o pag-alagad sa misyon. Pahisguti sa
naghupot sa priesthood ang iyang mga gibati samtang siya mihatag niini
nga pag-alagad. Ipakigbahin ang iyang pagpamatuod sa priesthood ug ang
kamahinungdanon sa paggamit sa priesthood aron pag-alagad sa uban.
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26
“Lakaw Kamo ngadto sa Tibuok
Kalibutan, ug Isangyaw ang
Akong Ebanghelyo”

Katuyoan Pagdasig sa mga sakop sa klase aron sa pagsunod sa panig-ingnan sa mga Santos
sa Kirtland kinsa mihimo og mahinungdanong mga sakripisyo aron sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo ug magpabilin nga makanunayon sa mga
panahon sa kalisdanan.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mga kasulatan niini nga leksyon ug sa Ang
Atong Panulundon, mga pahina 35–36.)

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagsummarize sa mosunod nga mga
leksyon Ang Atong Panulundon:

a. “Mga Misyon sa Unang mga kinabig sa Ohio” ug “Misyon sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles” (mga pahina 30–32).

b. “Misyon sa England” (pahina 32–33)
c. “Exodo gikan sa Kirtland” (pahina 36)

Ikaw mahimo usab nga motudlo sa mga sakop sa klase aron pag-asoy sa ubang
mga sugilanon gikan sa leksyon.

4. Kon ikaw mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan, ibutang ang mosunod
nga mga aytem sa gamay nga maleta o bag; usa ka set sa mga kasulatan, usa ka
paris nga medyas, lima ka gagmay nga mga sensilyo, ug usa ka pirasong papel
uban sa mosunod nga mensahe (sal-angi ang mga pakisayaran sa katapusan).

Kini nga maleta gipanag-iya ni Elder Erastus Snow. Ako gitawag ni propeta Joseph
Smith aron pag-alagad sa misyon sa kasadpang Pennsylvania. Ako gimandoan sa
paglarga sa tigpamulak sa 1836. Ako mobiya nga mag-inusara gikan sa Kirtland
ug nga maglakaw. Akong gidala ang akong tanan nga kalibutanong bahandi.
(Tan-awa sa Ang Atong Panulundon, pahina 37). “Autobiography of Erastus Snow,”
(Utah Geneological and Historical Magazine, July 1923, 106.)

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon
sa pagsugod sa leksyon.

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Ipakita ang maleta o bag nga imong giandam (tan-awa sa “Pagpangandam,”
aytem 4). Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pag-abli niini, basahon unsa
ang gisulat sa papel, ug ipakita unsay gidala niini nga misyonaryo uban kaniya:
mga kasulatan, mga medyas, ug lima ka gagmay nga mga sinsilyo. Isulat ang
tulo ka mga pulong diha sa pisara: Sakripisyo, Kaisug, ug Hugot nga Pagtuo.
Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna sa sakripisyo, kaisug, ug hugot
nga pagtuo nga gihatag ni Elder Snow aron sa paghimo niining misyonaryo nga
panaw ingon sa gisugo sa Ginoo.

Ipasabut nga kini nga leksyon maglakip sa usa ka panaghisgutan sa misyonaryo
nga buhat nga gipadayon uban sa mahinungdanong sakripisyo sa mga Santos
nga nagpuyo sa Kirtland, Ohio. Kini nga mga misyonaryo mitabang pagkabig sa
daghang mga tawo diha sa ebanghelyo, paglig-on sa batan-on nga Simbahan.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga labing makatubag
sa mga pangihanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan ngadto sa mga baruganan
nga imong gihisgutan.

1. Ang Ginoo mibubu og mahinungdanon nga mga panalangin niadto nga
panahon sa Kirtland.

Ipasabut nga kadaghanan sa katapusang 13 ka mga leksyon napunting sa mga
doktrina nga gipadayag ug sa mga panghitabo nga nahitabo samtang ang mga
Santos diha sa Kirtland, Ohio. Niining panahona ang Ginoo mipanalangin og
daghan sa Iyang mga tawo. Gamita ang mosunod nga mga pangutana aron tun-
an pag-usab sa makadiyot ang mga mahinungdanon nga mga hitabo gikan sa
panahon sa Kirtland. Dangup ngadto sa miaging mga leksyon ug sa Ang Atong
Panulundon [Our Heritage] kon gikinahanglan.

• Unsa ang pipila ka mahinungdanong nga mga doktrina nga gipadayag sa
Ginoo niadtong panahon sa Kirtland? (Mga tubag mahimong maglakip sa mga
pagpadayag sa balaod sa Pagpahinungod, sa balaod sa Ikapulo, sa mga gingharian
sa himaya, sa Pulong sa Kaalam, sa Ikaduhang Pag-anhi, ug sa priesthood.)

• Unsa ang pipila ka mahinundanon mga hitabo ug mga natuman sulod sa
panahon sa Kirtland?

2. Ang mga Santos sa Kirtland mihimo og mahinungdanong mga sakripisyo
aron pagpakigbahin sa ebanghelyo.

Ipasabut nga ang laing mahinungdanong nahitabo niadtong panahon sa
Kirtland mao ang pagtawag sa mga misyonaryo aron pagsangyaw sa ebanghelyo
ngadto sa Estados Unidos, Canada, ug England. Kadaghanan kanila mialagad
nga may dagko nga kinaugalingong sakripisyo.

• Basaha ang D&P 42:6 ug D&P 88:81 uban sa mga sakop sa klase. Unsa nga
mensahe ang gihatag sa Ginoo niini nga mga bersikulo? Ipasabut nga
daghang mga pagpadayag ang gihatag diha sa Kirtland naglakip sa mga
sugo sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagsummarize sa mga seksyon “Mga
Misyon sa Unang Mga Kinabig sa Ohio” ug “Misyon sa Korum sa Napulog duha
ka mga Apostoles” gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 36–37.

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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• Unsa nga mga sakripisyo ang gihimo niining mga Santos aron sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo?

Ikaw mahimo usab nga mosaysay sa mosunod nga mga kasinatian:

Sa 1836 si Elder Parley P. Pratt, nga usa ka sakop sa Korum sa Napulog duha,
gitawag aron pag-alagad og misyon sa Canada. Sa iyang pagpaingon sa Toronto,
Canada, “usa ka wala hiilhi mihatag kaniya og sulat sa pagpaila ngadto ni John
Taylor, nga usa ka magsasangyaw nga Methodist sa Toronto. Si Taylor nahisakop
sa usa ka pundok kinsa nagtuo nga ang mibutho nga mga simbahan wala
mahiuyon sa Kristyanismo sa Bag-ong Tugon. Sulod sa duha ka mga tuig nga
kini nga pundok nagtigum og pipila ka mga higayon matag semana alang sa
katuyoan sa pagsiksik sa kamatuoran, gawasnon sa bisan unsang organisasyon sa
sekta. Sa Toronto, si Elder Pratt matinahuron nga gidawat sa mga Taylor, apan
sila sa sinugdan dili interesado kalabut sa iyang mensahe.

“Nawad-an og kadasig nga wala makakuha og dapit aron pagsangyaw, si Parley
nakahukom sa pagbiya sa Toronto. Sa wala pa molakaw siya mihapit sa mga Taylor
aron pagkuha sa iyang dad-onon ug aron pagpanamilit. Samtang atua siya didto, si
Leonora Taylor misulti sa iyang higala si Ginang Isabela Walton kalabut sa problema
ni Parley ug miingon nga sila nasubo nga siya mobiya. ‘Tingali og siya usa ka tawo
sa Dios,’ siya miingon. Si Ginang Walton mitubag nga siya gidasig uban sa Espirtitu
sa pagbisita sa mga Taylor nianang buntaga tungod kay siya andam sa pagpapuyo
ni Elder Pratt sa iyang panimalay ug sa pagsangyaw. Siya mihimo sa ingon ug sa
kadugayan gidapit aron sa pagtambong sa tigum sa pundok ni John Taylor, diin si
John mibasa sa Bag-ong Tugon nga asoy ni Felipe sa pagsangyaw sa Samaria. ‘Karon,’
siya miingon, ‘hain ang atong Felipe? Hain ang atong pagdawat sa Pulong uban sa
kalipay ug pagkabinunyagan kon kita mituo? Hain ang atong Pedro ug Juan? Ang
atong mga apostoles? Hain ang atong espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga
kamot? . . .’ Sa dihang si Parley gidapit sa pagsulti, siya mipahayag nga siya adunay
mga tubag sa mga pangutana ni John Taylor.

“Sulod sa tulo ka semana si John Taylor mitambong sa mga tigum ni Elder Pratt,
naghimo og detalyado nga mubong mga sulat sa iyang mga sermon ug gitandi
pag-ayo kini uban sa mga kasulatan. Sa hinay-hinay siya nahimong nadani nga
ang tinuod nga ebanghelyo ni Jesukristo gipahiuli. Siya ug ang iyang asawa, si
Leonora, gibunyagan sa 9 Mayo 1836” (Church History in the Fulness of Times
[Church Educational System Manual, 1993], 157, tan-awa usab sa Parley P. Pratt,
Autobiography of Parley P. Pratt [1975], 134–40, 151).

Si John Taylor gi-orden sa pagka elder ug matinud-anong mialagad isip usa ka
misyonaryo. Sa kaulahian siya nahimong ikatulong Presidente sa Simbahan.

• Sa unsa nga paagi nga ang Ginoo mipanalangin ni Elder Pratt samtang siya
naningkamot sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Si Levi Hancock gibunyagan sa Nobyembre 1830, ug wala madugay human niana
siya gitawag sa pagbiya sa Kirtland ug mialagad og misyon sa Missouri. Ang panaw
naglakip sa paglakaw og gatusan ka mga milya, ug siya ug ang iyang kauban,
Zebedee Coltrin, milampos sa pagsangyaw sa ebanghelyo samtang sila mipanaw.”
Apan sila usab nag-antus sa mga kalisud sa ilang panaw. Si Levi nasakit tungod
sa usa ka impeksyon sa iyang tiil ug kinahanglan mogugol og panahon aron
mabaskog uban sa usa ka pamilya kinsa nagpapuyo kaniya samtang si Zebede
nagpadayon nga wala siya. Sa ulahian, sa Missouri, siya nagpadayon sa
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pagpaningkamot uban sa sakit ug naghingutas usahay tungod sa iyang pagkawala
makahimo sa tanan nga buot niyang buhaton. Apan mapasalamaton sa pag-alagad,
siya misulat: “Ako kinahanglan magmatinuoron sa atubangan sa Dios ug mobuhat
sa tanang maayo taman sa akong mahimo alang sa iyang gingharian o mahimo
akong alaot. Ako dili magsapayan alang sa kalibutan ni unsa ang ilang isulti. Sila
kinahanglan manubag sa akong Pagpamatuod diha sa Naglingkod sa Hukmanan.
Akong gipasabut nga ang akong linihokan kinahanglan sama sa ingon nga ang
akong mga pulong katuohan, diin ang Ginoo ang akong tigtabang.”

Sa kaulahian, si Levi maisugon nga mialagad isip kabahin sa Kampo sa Zion.
Sa Pebrero 1835 siya napili isip usa sa mga Presidente sa Kapitoan. (Tan-awa sa
Don L. Searte, “It Is the Truth, I Can Feel It,” Ensign, Hulyo 1999, 48–50.)

• Unsa ang atong makat-unan kalabut sa misyonaryo nga buhat gikan niini nga
mga sugilanon? Unsa ang atong makat-unan kalabut sa pagbuntog sa kalisud
diha sa misyonaryo nga buhat?

• Unsa nga mga sakripisyo nga malagmit atong gikinahanglan nga buhaton
aron pag-alagad isip full-time nga mga misyonaryo? Unsa nga mga sakripisyo
nga malagmit atong gikinahanglan nga buhaton aron pagpakigbahin sa
ebanghelyo uban sa atong mga higala ug mga silingan?

3. Mga sakop sa Korum sa Napulog Duha mitudlo sa mga kaliboan didto sa
England.

Ipasabut nga samtang ang Simbahan mitubo, ang mga pundok nga naglihok batok
niini nahimong labaw ka kusganon. Pipila sa mga Santos nangatandog sa ilang
hugot nga pagtuo. Sulod niining malisud nga panahon, ang Ginoo mipadayag
ngadto ni Propeta Joseph Smith nga “Kinahanglan gayud adunay bag-ong butang
nga pagabuhaton aron pagluwas sa Iyang Simbahan” (History of the Church, 2:489).

Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagpasabut unsa ang gibuhat pinaagi
sa pagsummarize sa seksyon “Misyon ngadto sa England” gikan sa Ang Atong
Panulundon, mga pahina 38–39.

• Sa unsa nga paagi ang Ginoo nanalangin sa Simbahan sa panahon sa
pagpanggukod ug pagsulay? Unsa ang atong makat-unan gikan sa panig-
ingnan ni Elder Heber C. Kimball?

Ang sugo sa Ginoo alang niining mga kaigsoonan sa pagbiya sa Kirtland sa
ingon kalisud nga panahon malagmit lisud nga sabton. Apan ang mga
sakripisyo nga gihimo niining matinud-anon nga mga kaigsoonan misangpot sa
usa ka dakong kalig-on sa Simbahan.

Sa 23 Hulyo 1837, ang adlaw nga ang mga misyonaryo unang misangyaw sa
ebanghelyo sa England si Propeta Joseph Smith nakadawat og pagpadayag nga
gitumong ngadto ni Thomas B. Marsh, ang Presidente sa korum sa Napulog
Duha. Kini nga pagpadayag mao karon ang D&P 112. Mga bersikulo 12–34
naglangkub sa mga panudlo nga si Thomas B. Marsh mohatag ngadto sa
Napulog Duha.

• Basaha ang D&P 112:19–22 uban sa mga sakop sa klase. Unsa nga mga saad
ang gihimo sa Ginoo ngadto sa Napulog Duha ka mga Apostoles niini nga
mga bersikulo?
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Ipasabut nga ang saad nga gihimo sa D&P 112:19 natuman sa madali. Sulod sa
walo ka mga bulan, 2,000 ka mga tawo mipasakop sa simbahan pinaagi sa mga
paninguha niini nga mga misyonaryo, ug 26 ka mga branch na-organisar.

Ang Ginoo misaad sa Napulog Duha nga Siya mohatag kanila og gahum sa pag-abli
sa mga nasud sa mga pagsangyaw sa ebanghelyo kon sila “magpaubos sa ilang mga
kaugalingon sa [Iyang] . . . atubangan ug magpadayon diha sa [Iyang] pulong ug
magpatalinghug sa tingog sa [Iyang] Espiritu” (D&P 112:21–22). Aron pagpakita nga
ang Ginoo magpadayon sa pagtuman niini nga saad, ikaw mahimong mapakigbahin
sa mosunod nga sugilanon nga gisaysay ni Presidente Thomas S. Monson:

“Sa 1968 sa dihang ako mihimo sa akong unang pagbisita ngadto sa
Demokratiko nga Republika sa Alemanya ang mga kabalaka taas. Ang pagsalig
ug pagsinabtanay wala. Walay diplomatikanhong mga relasyon ang natukod.
Diha sa madag-umon ug ulanon nga adlaw ako mipanaw ngadto sa dakbayan
sa Gorlitz, nga nahimutang sa kinatung-an sa Demokratikong Republika sa
Alemanya. . . . Ako mitambong sa akong unang pakigtigum uban sa mga Santos.
Kami nagpundok sa usa ka gamay ug karaan nga bilding. Samtang ang mga
sakop miawit sa mga himno sa Zion, sila sa tinuoray mipuno sa hawanan uban
sa ilang hugot nga pagtuo ug debosyon.

“Ang akong kasingkasing napuno sa kasubo sa dihang akong nahibaw-an nga
ang mga miyembro walay patriarch, walay mga ward o mga stake—mga branch
lamang. Sila dili makadawat sa mga panalangin sa templo—ni ang pagtuga o
pagsilyo. Walay opisyal nga bisita ang miabut gikan sa punoang buhatan sa
Simbahan sulod sa taas nga panahon. Ang mga sakop dili makabiya sa ilang
nasud. Bisan pa niana sila misalig sa Ginoo sa tibuok nilang mga kasingkasing.

“Ako mibarug diha sa pulpito, ug uban sa mga mata nga puno sa mga luha ug
sa saad ngadto sa mga tawo: Kon kamo magpabilin nga tinuod ug magmatinud-
anon ngadto sa mga sugo sa Dios, matag panalangin nga natagamtan sni bisan
kinsa nga miyembro sa Simbahan sa ubang nasud mahimong mainyo! Unya
ako nakaampo unsa ang akong gisulti. Nianang gabhiona, ako miluhod ug
nangamuyo uban sa akong Langitnong Amahan, ‘Amahan, ako anaa sa Imong
sugo; kini Imong Simbahan. Ako nakasulti sa mga pulong nga migawas dili
gikan kanako apan gikan Kanimo ug sa Imong Anak. Imo bang tumanon ang
saad diha sa mga kinabuhi niining bililhon nga mga tawo. Unya natapos ang
akong unang pagbisita sa Demokratikong Republika sa Alemanya”.

Paglabay sa walo ka tuig, si Elder Monson mihalad sa pag-ampo sa
pagpahinungod diha sa maong dapit:

“Sa buntag sa Domingo, Abril 27, 1975, ako mibarug sa migimaw nga dagkong
bato nga nahimutang taliwala sa mga dakbayan sa Dresden ug Meissen, ibabaw
kaayo sa Suba sa Elbe, ug mihalad og pag-ampo diha sa maong dapit ug sa iyang
mga tawo." Kana nga pag-ampo nakita diha sa hugot nga pagtuo sa mga
miyembro. Kini naghatag og gibug-aton sa malumo nga mga pagbati sa daghang
mga kasingkasing nga puno sa dakong tinguha aron makaangkon sa mga
panalangin sa templo. Usa ka pagpangaliya alang sa kalinaw gipahayag.
Balaanong panabang gipangayo. Ako misulti sa mga pulong: Minahal nga
Amahan, himoa nga kini mao ang sinugdanan sa bag-ong adlaw alang sa
mga sakop sa Imong Simbahan niini nga yuta!
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“Sa kalit lang, layo gikan sa ubos sa walog, usa ka kampana sa torre sa simbahan
nagsugod sa pagtugtog ug ang tagming nga tuga-ok sa usa ka sunoy mibuak sa
kahilum sa kabuntagon, ang matag usa nagpahibalo sa pagsugod sa usa ka bag-
ong adlaw. Bisan tuod ang akong mga mata nagpiyong, akong gibati ang kainit
gikan sa silaw sa adlaw nga miabot sa akong nawong, sa akong mga kamot sa
akong mga bukton. Giunsa kini? Usa ka walay paghunong nga ulan sa tibuok
buntag."

“Diha sa katapusan sa pag-ampo, ako mitan-aw sa langit. Akong nakita ang usa ka
silaw sa adlaw diin migula gikan sa usa ka naabli nga mabaga nga mga panganod,
usa ka silaw diin milukop sa dapit diin ang gamay nga pundok nagbarug. Niadtong
daklit nga panahon ako nasayud nga ang balaanong panabang anaa."

Human niining dinasig nga pag-ampo, ang Simbahan kusog nga milambo dinhi
sa yuta. Mga konseho sa district giorganisar, gisundan sa mga pagmugna sa mga
stake. Mga pangulo sa priesthood ug mga patriarch gitawag. Ang templo sa
Freiberg Germany gipahinungod sa 1985. Ug sa 1989 ang patriarch mitugot
sa Simbahan sa pagpadala og full-time nga mga misyonaryo ngadto sa nasud.
(Sa Conference Report, Abr. 1989, 66–69; o Ensign, Mayo 1989, 50–53.)

4. Daghang mga Santos sa Kirtland nagpabilin nga maisugon bisan pa sa
pagpanggukod.

Ipasabut nga pagka 1838, ang panahon sa mga Santos sa Kirtland hapit na
matapos. Mga pagpanggukod misamut, ug nahimong makuyaw nga magpabilin
didto. Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagsummarize sa seksyon
“Exodo gikan sa Kirtland” gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 43–44.

Samtang ang pipila ka mga sakop sa Simbahan nadala sa hingpit nga pagbiya sa
kamatuoran sa Kirtland, kadaghanan kanila nagpabilin nga matinud-anon ug
mga dakong kalig-on ngadto sa Simbahan. Isaysay ang mosunod nga kasinatian
gikan sa kinabuhi ni Brigham Young:

Samtang nagpuyo sa Kirtland, si Brigham Young diha sa sa usa ka tigum diin usa
ka pundok sa mga hingpit nga mibiya sa kamatuoran, lakip ang pipila ka inila
nga mga pangulo sa Simbahan, nagkunsabo sa pagpalagpot ni Propeta Joseph
Smith ug mobutang og laing usa ka tawo nga ipuli sa iyang katungdanan. Si
Brigham Young misulti niini nga kasinatian.

“Ako mibarug, ug sa usa ka yano ug maisugon nga pamatasan misulti kanila nga si
Joseph usa ka Propeta, ug ako nasayud niini, ug nga sila mahimong mobiaybiay
ug mopakaulaw kaniya taman sa ilang kahimut-an; sila dili gayud makaguba sa
pagkatinudlo sa Propeta sa Dios, sila makaguba lamang sa ilang kaugalingong
katungod, moputol sa higot nga nagbugkos kanila ngadto sa Propeta ug ngadto
sa Dios, ug molunod sa ilang mga kaugalingon ngadto sa impyerno. Daghan ang
naglagot sa akong nahukman nga pagbatok ngadto sa ilang mga plano. . . . Kini
nga tigum nahuman nga walay mga tawo nga hingpit nga mibiya sa kamatuoran
nakahimo sa paghiusa sa bisan unsang nahukman nga mga plano sa pagbatok”
(“History of Brigham Young,” Deseret News, 10 Feb. 1858, 356).

186



• Unsa nga mga hiyas ang gipakita ni Brigham Young niini nga kahimtang?
Sa unsa nga paagi nga ang pagpaluyo sa atong mga pangulo sa simbahan
makapalig-on kanato? Sa unsa nga paagi nga kini makapalig-on sa tibuok
Simbahan?

Panapos Hatagi og gibug-aton nga ang mahinungdanong mga panalangin miabut ngadto
sa mga Santos samtang sila nagpuyo sa Kirtland. Kadaghanan kanila gitawag sa
pag-alagad sa mga misyon ug maandamon nga mihimo og mga sakripisyo aron
pagpakigbahin sa ebanghelyo. Kadaghanan kanila nagpabilin nga matinud-anon
sulod sa panahon sa dagkong kalisud. Kalabut niini nga mga sakop sa Simbahan,
ang Ang Atong Panulundon misaysay, “Diha sa panig-ingnan sa ilang mga
kinabuhi, sila . . . nagbilin og permanente nga kabilin sa matinud-anon nga
pagkamasulundon ngadto sa dinihogan nga mga pangulo sa Ginoo ug sa
kaugalingon nga sakripisyo diha sa buhat sa Ginoo” (36).

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagsunod sa panig-ingnan sa mga Santos sa
Kirtland kinsa mihimo og mahinungdanong sakripisyo alang sa buhat sa Ginoo
ug magpabilin nga matinud-anon sulod sa mga panahon sa kalisdanan. Ingon
nga giaghat sa Espiritu, ipamatuod ang kamatuoran nga gihisgutan sa panahon
sa leksyon.

Leksyon 26

187



188

Leksyon

27
“Sila Kinahanglan nga 

Mapanton ug Masulayan, 
Sama ni Abraham”

Katuyoan Pagkat-on kalabut sa mga paningkamot sa unang mga Santos aron pagtukod sa
dakbayan sa Zion sa Missouri ug sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagtabang paglig-on sa Zion karon.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 101; 103; 105.
b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 32–34, 45–55.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pag-andam sa pagsummarize sa mosunod
nga mga seksyon sa Ang Atong Panulundon:

a. “Pagpanggukod sa Lalawigan sa Jackson” ug “Pagbutang og Alkitran ug
Balahibo kang Bishop Patridge” (mga pahina 30–40, 41–42).

b. “Dangpanan sa Clay County” (mga pahina 43–44).
c. “Pagbansay sa mga Pangulo sa Kampo sa Zion” ug “Pagpanggukod sa

Kampo sa Zion” (mga pahina 27–29 ug 44–45).

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon
sa pagsugod sa leksyon

• Unsa ang inyong bation kon kamo hangyoon sa pagbiya sa inyong pamilya
ug molakaw og mga 1,609 ka mga kilometro sa makapakapoy nga kahimtang
aron pagtabang sa mga sakop sa Simbahan kinsa atua sa dili mahigalaon nga
dapit? (Ikaw mahimong mopili og usa ka nailhan nga dapit mga 1,000 nga
mga milya ang gilay-on ug magdala og mapa aron pagpakita unsa ang
mahimong gilay-on niini nga panaw.) Unsa nga mga sakripisyo nga kini
magkinahanglan gikan kaninyo? Unsa ang inyong bation kon sa inyong 
pag-abut sa inyong padulnganan ug sultihan nga papaulion nga walay
nahimong bisan unsa aron sa pagtabang?

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Ipasabut nga sa dihang ang mga Santos sa Lalawigan sa Jackson, Missouri,
gipapahawa gikan sa ilang mga panimalay, si Joseph Smith mitukod sa Kampo sa
Zion, usa ka pundok sa 207 ka mga lalaki, aron paglakaw duolan sa 1,609 ka
mga kilometro gikan sa Ohio aron pagtabang kanila. Ang nag-una nga mga
pangutana makatabang kanato nga makasabut a pipila ka mga hagit nga
gisagubang sa mga apil sa Kampo sa Zion.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga labing makatubag
sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Ikaw mahimong mogamit sa
duha ka mga panahon sa klase sa pagtudlo niini nga leksyon.

1. Ang mga Santos mipuyo sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, ug sa
kaulahian gipapahawa.

Tun-i pag-usab sa makadiyot ang mosunod nga kasayuran sa kasaysayan.
Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga gikan sa 1831 hangtud sa 1838, ang
Simbahan adunay duha ka mga sentro sa pumupuyo—usa sa Kirtland, Ohio,
ug ang lain sa kasadpang Missouri. Mahinungdanong mga panghitabo nahitabo
sa duha ka mga dapit. Leksyon 27 ug 28 mipunting sa mga doktrina ug mga
panghitabo nga may kalabutan sa Simbahan sa Missouri.

Sa Hulyo 1831, si Joseph Smith mihimo sa iyang unang panaw ngadto sa Missouri.
Didto siya nakadawat og pagpadayag nga naghingalan sa Missouri isip ang dapit
alang sa dakbayan sa Zion, uban sa Independence isip ang sentro nga dapit (D&P
57:1–3). Sa 2 Agosto, si Sidney Rigdon mipahinungod sa dapit alang sa pagpundok
sa mga Santos. Pagkasunod adlaw si Propeta Joseph Smith mipahinungod sa
himutangan sa templo sa Independence.

Ang mga sakop gikan sa Branch sa Colesville sa New York mao ang unang mga
Santos nga mipuyo sa Missouri, ug ang uban sa wala madugay nagpundok didto,
matinguhaon nga mitabang sa pagtukod sa dakbayan sa Zion (D&C 63:24, 36.)
Pagka 1832 adunay labaw kaysa 800 ka mga Santos ang nagpundok ngadto sa
lima ka mga branch sa Independence ug sa naglibot nga mga erya sa Lalawigan
sa Jackson.

Ang mga Santos sa Lalawigan sa Jackson nakatagamtam og panahon sa kalinaw ug
pagkamalaumon. Bisan pa niana, ang mga problema mitunga sa ulahian sa 1832.
Pipila ka mga sakop dili buot mitabang sa pagtugot sa ilang lokal nga mga pangulo
sa Simbahan. Ang uban misaway si Propeta Joseph, kinsa mibalik sa Kirtland. Ang
pipila ka mga sakop mga palaaway, masinahon, hakog ug dili motuo.

Agi og dugang, mga kabalaka sa laing mga lumulupyo diha sa dapit
nagkadugang. Sa 20 Hulyo 1833, kini nga mga kabalaka misamut ngadto sa
pagpanamastamas. Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagsummarize
sa mga seksyon “Pagpanggukod sa Lalawigan sa Jackson” ug “Pagbutang og
Alkitran ug mga Balhibo kang Bishop Patridge” gikan sa Ang Atong Panulundon,
mga pahina 48–50, 50–51.

Taliwala sa Hulyo ug Nobyembre 1833, ang mga pagpanggukod batok sa mga
Santos misamut. Ang panon sa mga manggugubot misunog sa ilang mga tanum,
miguba sa ilang mga panimalay, milatigo ug mibunal sa mga lalaki,
ug nanghulga sa mga babaye ug mga bata.

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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Pagpanggukod sa Missouri. Ang mga Santos gipapahawa gikan sa ilang mga panimalay sa
lalawigan sa Jackson, Missouri.

Sa 4 Nobyembre, duol sa Suba sa Big Blue, ang mga sakop sa panon nga
manggugubot misugod sa pakiggubat batok sa gagmay nga pundok sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw nga mga lalaki ug mga batan-on nga lalaki. Ang Atong
Panulundon, mga pahina 51–60. Sulod sa sunod nga duha ka adlaw labaw pa kaysa
1,000 ka mga Santos ang giabog gikan sa Lalawigan sa Jackson diha sa hilabihan
nga katugnaw. Mga makalolooy, kadaghanan kanila milabang sa Suba sa Missouri
ug nakakita og temporaryo nga dangpanan sa Lalawigan sa Clay. Hangyoa ang
gitudlo nga sakop sa klase sa pagsummarize sa seksyon “Dangpanan sa Lalawigan
sa Jackson” gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 53–55).

2. Ang Ginoo mipahimangno sa mga Santos kinsa gipapahawa gikan sa
Lalawigan sa Jackson County.

Ipasabut nga samtang ang taho sa mga kagubot sa Missouri miabut ni Joseph
Smith sa Kirtland, hilabihan ang iyang kasubo. Siya nag-ampo kalabut sa
katubsanan sa Zion ug nakadawat sa pagpadayag nga karon mao D&P 101.

• Unsa nga mga katarungan ang gihatag sa Ginoo nga mitugot sa mga kasakit
nga moabut diha sa mga Santos sa Missouri? (Basaha ang mosunod nga mga
bersikulo uban sa mga sakop sa klase. Itingub ang kasayuran diha sa pisara.
Pilia ang pipila ka mga pangutana aron pag-awhag og panaghisgutan.)

a. D&P 101:2, 6; tan-awa usab sa D&P 103:4. (Tungod sa ilang mga
kalapasan.)

b. D&P 101:4. (Tungod kay sila kinahanglan nga “mapanton ug masulayan,
sama ni Abraham.”) Alang sa unsa nga mga katuyoan nga ang Ginoo
mopanton sa Iyang mga tawo? (Tan-awa sa D&P 95:1, 105:6; Helaman 12:3;
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Mga Hebrohanon 12:11) Sa unsang paagi nga ang pagpanton sa Ginoo usa
ka pagpakita sa Iyang gugma alang kanato? Sa unsang paagi nga ang
pagpanton sa Ginoo makatabang kanato nga makakat-on nga
magmasulundon ug mahinumdum Kaniya?

c. D&P 101:7–8. (Tungod kay ang uban nga mga Santos gahi nga
mopatalinghug ngadto sa Ginoo.) Ngano nga ang mga tawo usahay
makalimot sa Dios ug mobaliwala sa Iyang tambag “sa adlaw sa ilang
kalinaw”? Unsa ang atong buhaton aron makatabang kanato nga
mahimong matinguhaon sa pagsunod sa tambag sa Dios?

• Sa unsa nga paagi ang Ginoo mopakita og kalooy alang sa mga Santos
human mipanton kanila? (Basaha ang mosunod nga mga bersikulo uban
sa mga sakop sa klase. Itingub ang kasaysayan diha sa pisara.

a. D&P 101:9. (Siya misaad nga siya dili mosalikway kanila ug mga
magmaloloy-on “sa adlaw sa kaligutgut”.)

b. D&P 101:10. (Siya misaad nga ang Iyang kasuko mahulog diha sa ilang
mga kaaway.)

c. D&P 101:11–15. (Siya misaad sa pagluwas, pagpundok, ug paghupay sa
Iyang mga Santos.)

d. D&P 101:16–19. (Siya misaad nga ang Zion pagatubson sa umaabot.)

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa mga kasinatian diin ilang
gibati ang gugma ug kalooy sa Ginoo sa mga panahon sa talagsaon nga
panginahanglan.

• Basaha ang D&P 101:35–38 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang atong
makat-onan gikan niini nga mga bersikulo aron pagtabang kanato sa
pagpabilin sa atong mortal nga kinabuhi sa tukma nga panglantaw? Sa unsa
nga paagi ang kahibalo sa mahangturon nga mga saad sa Ginoo mitabang
kanimo sa mga panahon sa pagsulay?

3. Ang Kampo sa Zion gitukod ug mipanaw ngadto sa Missouri.

Ipasabut nga human ang mga Santos gipapahawa gikan sa Lalawigan sa Jackson,
sila mihangyo ni Gobernador Daniel Dunklin sa Missouri alang sa panabang sa
pagbalik sa ilang mga panimalay ug alang sa panalipod. Ang gobernador
mipahayag sa pagkaandam nga motabang kon ang mga Santos moorganisar og
pundok sa mga lalaki alang sa ilang kaugalingon nga panalipod.

Sa Pebrero 1834, si Joseph Smith nakadawat og taho niini nga tanyag sa
Kirtland, Ohio. Siya mitubag niini pinaagi sa pag-organisar sa usa ka pundok sa
mga lalaki aron pagpanaw duol sa 1,609 ka mga kilometro aron paghatag og
panabang ngadto sa mga Santos sa Missouri, pagtabang kanila pagbalik sa ilang
mga yuta, ug manalipod kanila human niana. Ang pagpadayag nga naghatag og
mga panudlo alang niini nga pagpanaw, diin nahimong nailhan nga Kampo sa
Zion, natala sa D&P 103.

Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagtuon pag-usab sa sugilanon sa
Kampo sa Zion gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 32–34. ug 44–45).
Aron pagpakita sa gilay-on tali sa Kirtalnd ug Missouri, ikaw mahimong
modangup ngadto sa mapa 3 sa pahina 319 niini nga manwal ug pahina 36 diha
sa Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase.
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• Ingon nga gimandoan sa Ginoo diha sa D&P 103, si Joseph Smith miorganisar
sa Kampo sa Zion aron pagtabang sa mga Santos sa lalawigan sa Jackson nga
makaangkon pag-usab sa ilang mga panimalay ug mga yuta. Unsa ang
dangatan sa Kampo sa Zion kalabut niini nga katuyoan? (Human ang kampo
nakapanaw sa duolan 1,609 ka mga kilometro paingon sa Suba sa Fishing, duol
sa Lalawigan sa Jackson, ang Ginoo mipadayag nga ang Santos kinahanglan
maghulat alang sa katubsanan sa Zion. Wala madugay human niana, ang
Propeta mibungkag sa kampo.)

• Sa dihang si Brigham Young mibalik sa Kirtland gikan sa Kampo sa Zion, siya
gipangutana, “Unsa ang imong naangkon uban niini nga panaw?” siya
mitubag, “Kay alang sa unsa ang among pag-adto; . . . Ako dili makig-ilis sa
kahibalo nga akong nadawat niini nga panahon alang sa tanang materyal
nga kabtangan [niini] nga lalawigan” (In Journal of Discourses, 2:10) Unsang
mahinungdanon nga mga katuyoan nga natuman sa Kampo sa Zion? (Mga
tubag mahimong maglakip niadtong gilista sa ubos.)

a. Ang mga miapil nalig-on pinaagi sa milagrosong pagpakita sa gahum sa
Ginoo (tan-awa sa Ang Atong Panulundon, pahina 55. alang sa usa ka
panig-ingan).

b. Kini mihatag og kahigayunan sa pagsulay sa hugot nga pagtuo sa mga
miapil, mitugot kanila sa pagmatuod nga sila mosunod sa Ginoo ug
mosakripisyo sa tanang mga butang, bisan gani ang ilang mga kinabuhi
kon gikinahanglan, aron pagbuhat sa Iyang kabubut-on.

c. Kini nagtabang isip usa ka tigpamatuod aron pagtino kinsa ang matinud-
anon sa pag-alagad sa mga katungdanan sa pagpangulo sa Simbahan.

d. Kini mihatag sa mga miapil og usa ka kahigayunan sa suod nga pakig-uban
uban sa Propeta ug pagkat-on gikan kaniya, mag-andam kanila alang sa
umaabot nga mga kapangakohan sa pagpangulo.

Ipasabut nga samtang ang pipila ka mga tawo mihunahuna nga ang Kampo sa
Zion usa ka pakyas, ang natuman niini nga katuyoan usa ka mahinungdanon
kaayo ngadto sa simbahan. Ang Kampo sa Zion maoy usa ka panig-ingnan
kon unsaon nga ang mga katuyoan sa Dios matuman sa mga paagi nga kita
mahimong dili makasabut niana nga higayon.

• Sa unsa nga paagi ang kasinatian sa Kampo sa Zion miandam sa umaabot nga
mga pangulo sa simbahan?

Sa Pebrero 1835, lima ka bulan human ang Kampo gibungkag, ang Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles ug ang Unang Korum sa Kapitoan giorganisar.
Siyam sa napulog duha ka mga Apostoles ug ang tanang 70 ka mga sakop sa
Korum sa Kapitoan mialagad sa Kampo sa Zion. Nagsulti kon giunsa sa Kampo
pagtabang sa pag-andam niining mga pangulo, si Joseph Smith miingon:

“Mga kaigsoonan, pipila kaninyo nasuko kanako, tungod kay kamo wala makig-
away sa Missouri, apan sultihan ko kamo, ang Dios dili buot nga kamo makig-
away. Siya dili maka organisar sa Iyang gingharian uban sa napulog duha ka
mga lalaki sa pag-abli sa ganghaan sa Ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa yuta,
ug uban sa kapitoan ka mga lalaki ubos sa ilang panudlo sa pagsunod sa ilang
mga agi, gawas kon siya mokuha kanila gikan sa pundok sa mga lalaki kinsa
mihalad sa ilang mga kinabuhi, ug kinsa mihimo sa ingon ka mahinungdanon
nga sakripisyo sama sa gihimo ni Abraham” (History of the Church, 2:182).
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Ang kasinatian ni George A. Smith mipakita kon giunsa sa Kampo sa Zion
pag-andam sa mga lalaki alang sa umaabot nga pagpangulo sa Simbahan. 
Sa edad nga 16, siya mao ang kinabataan nga lalaki diha sa kampo, walay
kasinatian ug kulang sa pagsalig. Bisan sa kaugalingon nga kahingawa ug sa
mga mulo sa daghang mga lalaki kalabut sa dili maayo nga mga kahimtang, 
si George mauyonon nga misunod sa tanang mga panudlo ni Joseph Smith. 
Si George natulog uban sa tulda sa Propeta ug nakahimo sa pagpaminaw
og daghan sa iyang tambag ug sa iyang mga panudlo. Pinaagi sa duol nga
pagpakig-uban sa Propeta, si George makakat-on sa mga kahanas sa
pagpangulo ug nakapalambo sa kalig-on nga nag-andam kaniya alang sa
tibuok kinabuhi nga pagpangulo. Ubos sa lima ka mga tuig human sa Kampo
sa Zion, si George A. Smith giorden nga Apostol. Siya sa kaulahian mialagad
uban ni Brigham Young isip usa ka sakop sa Unang Kapangulohan.

• Unsa ang atong makat-onan gikan sa mga kasinatian sa Kampo sa Zion nga
kita makagamit diha sa atong mga kinabuhi? (Pipila ka posible nga mga tubag
gilista sa ubos, uban sa mga pangutana aron pag-awhag og panaghisgutan.)

a. Usa ka pagsabut sa mga katuyoan sa mga pagsulay. Unsa ang pipila ka mga
pagsulay nga nahiuban sa Kampo sa Zion? Unsa ang gitudlo kanato sa mga
kasinatian sa Kampo sa Zion kalabut sa mga katuyoan sa mga pagsulay sa
atong mga kinabuhi? (Tan-awa sa D&P 103:12).

b. Ang kamahinungdanon sa pagmasulundon. Unsa ang atong makat-onan
gikan sa Kampo sa Zion kalabut sa pagmasulundon? (Tan-awa sa D&P
103:7–10, 36.)

c. Ang panginahanglan nga magmaandamon sa pagsakripisyo sa tanang mga
butang alang sa Ginoo. Unsa ang atong makat-onan gikan sa Kampo sa
Zion kalabut sa sakripisyo? (Tan-awa sa D&P 103:27–28,) Ngano nga ang
Ginoo mimando kanato nga mahimong andam sa pagsakripisyo sa tanang
mga butang alang Kaniya? Sa unsa nga paagi kita makapakita niining
pagkaandam karon?

d. Ang kamahinungdanon sa pagkahiusa diha sa buhat sa Ginoo. Ipasabut nga
kon may pipila ka mga tawo mobagulbol ug mosupak, ang tibuok pundok
maluya.

e. Ang kamahinungdanon sa pagpaluyo sa propeta ug pagsunod sa iyang
tambag bisan kon kini malisud o kon kita wala makasabut sa hingpit sa
mga katarugan alang niini.

4. Ang Ginoo mipadayag nga ang Iyang mga tawo kinahanglan gayud
“mohulat og gamay nga panahon aron sa katubsanan sa Zion.”

Ipasabut nga ang Ginoo misaad sa pagtubos sa Zion ug paghiuli sa Iyang nga
tawo sa ilang mga yuta sa lalawigan sa Jackson, Missouri. Bisan pa niana, kini
nga saad may kondisyon sa pagkamasulundon sa mga Santos (D&P
103:5–8,11–14). Sama nga ang karaang Israel wala makahimo sa pagsulod sa
gisaad nga yuta sulod sa 40 ka mga tuig tungod sa ilang dili pagkamasulundon,
ang Ginoo mipadayag nga ang Bag-ong Israel kinahanglan “mohulat og gamay
nga panahon” alang sa katubsanan sa Zion sa dili pagkamasulundon ug
panaglalis sa pipila ka mga Santos (D&P 105:9,13)

• Basaha D&P 105:1–13 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang pipila ka mga
kinahanglanon nga gihatag sa Ginoo aron mahinabo ang pagtukod sa Zion?
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(Ang mga tubag mahimong maglakip niadtong gilista sa ubos. Hisguti sa unsa
nga paagi nga kining mga kinahanglanon magamit sa atong mga kinabuhi.)

a. Ang mga Santos kinahanglan gayud nga makakat-on nga magmasulundon
(D&P 105:3, 6; tan-awa usab sa bersikulo 37).

b. Sila kinahanglan gayud nga moatiman sa kabus ug sa timawa (D&P 105:3).
c. Sila kinahanglan gayud nga “magkahiusa sumala sa pagkahiusa nga

gikinahanglan sa balaod sa celestial nga gingharian” (D&P 105:4; tan-awa
usab sa bersikulo 5)

d. Sila kinahanglan gayud nga matudloan sa labaw ka hingpit, makabaton og
dugang kasinatian, ug masayud sa labaw ka hingpit mahitungod sa ilang
katungdanan (D&P 105:10).

e. Sila kinahanglan gayud matugahan uban sa gahum sa gikan sa kahitas-an
(D&P 105:11–12; tan-awa usab sa bersikulo 33).

• Sa D&P 105:38–40, ang Ginoo mitambag sa mga Santos sa pagpangita sa
kalinaw, bisan uban niadtong kinsa migukod kanila. Siya misaad nga agi og
balos, “ang tanan nga mga butang molihok alang sa inyong kaayohan”
(D&P 105:40). Sa unsa nga paagi kamo napanalanginan samtang kamo
migamit sa tambag sa pagpangita sa kalinaw?

Panapos Ang Ginoo misaad nga ang Zion pagatubson, ug siya misulti kanato unsa ang
atong kinahanglan buhaton aron pag-andam alang nianang adlawa.
Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga kinahanglan kita mangita uban sa
atong tibuok kasingkasing aron pagtabang sa paglig-on sa Zion karon diha sa
atong mga pamilya ug sa mga stake. Ingon nga giaghat sa Espiritu, ipamatuod
ang mga kamatuoran nga gihisgutan sa panahon sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimo usab nga mogamit sa usa ka labaw sa sumosunod nga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Han-ay sa panahon sa Missouri

Ang mosunod nga han-ay sa panahon sa mga panghitabo sa Missouri mahimong
makatabang kanimo samtang ikaw magtudlo niini nga leksyon. Aron pagtabang
sa pag-ila sa mahinungdanon nga mga dapit, ikaw mahimong modangup sa
mapa 2 sa pahina 346 niini nga manwal ug pahina 35 sa Giya sa Pagtuon sa Sakop
sa Klase.

Enero 1831: Ang Unang nga misyonaryo miabut sa Missouri.
Hulyo 183l: Ang Ginoo mihingalan sa Missouri isip ang dapit sa dakbayan sa Zion.
Agosto 1831: Si Joseph Smith mipahinungod sa himutangan sa templo sa Independence,

Missouri.
Hulyo 1833: Usa ka panon sa mangggubot misulong sa mga Santos sa Independence,

Missuouri.
Nobyembre 1833: Ang Pakig-away sa Big Blue nahitabo. Ang mga Santos gipapahawa gikan sa

Lalawigan sa Jackson ngadto sa Lalawigan sa Clay, Missouri.
Mayo-Hunyo 1834: Ang Kampo sa Zion mipanaw gikan sa Kirtland, Ohio, ngadto sa Lalawigan

sa Clay, Missouri.
Hunyo 1836: Mga lumulupyo sa Lalawigan sa Clay mihangyo sa mga Santos sa pagbiya sa

lalawigan.
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Septyembre 1836: Ang mga Santos misugod sa pagpaingon ngadto sa Far West ug ubang mga
dapit nga nahimong Caldwell ug Davies, Missouri:

Marso 1838: Si Joseph Smith ug ang ang iyang pamilya miabot sa Far West, Missouri, human
makaikyas gikan sa panon sa manggugubot sa Kirtland, Ohio.

Oktobre 1838: Ang Pakig-away sa Crooked River nahitabo. Si Gobernador Boggs sa Missouri
mihatag sa iyang sugo sa pagpatay.

Oktobre 1838—Abril 1839: Si Joseph Smith ug ubang mga pangulo sa simbahan gitaral isip
mga binilanggo sa Missouri.

Abril 1839: Ang mga Santos milayas gikan sa Missouri ngadto sa Illinois.

2. Ang mga panudlo sa Ginoo ngadto sa gihinginlan nga mga Santos

Human ang mga Santos gipapahawa gikan sa lalawigan sa Jackson Country, ang
Ginoo mihatag og piho nga mga panudlo kalabut kon unsa ang ilang angay
buhaton. Ikaw mahimong motuon pag-usab sa mosunod nga mga panudlo.

a. Tinguhaa ang katubsanan sa Zion (D&P 101:43–62). Uban sa sambingay
niini nga mga bersikulo, ang Ginoo nagpahinumdum sa mga Santos nga ang
pagkadili-masulundon nakapaluya sa ilang kahimtang ug mitugot sa ilang
mga kaaway sa pagbuntog kanila. Bisan pa niana, siya misiguro kanila nga
ang Zion pagatubson sa Iyang kaugalingong panahon.

b. Ipadayon ang buhat sa pagpundok (D&P 101:63–75). Bisan tuod nga ang
Sentro nga dapit sa Zion napilde ngadto sa kaaway, ang Ginoo mihimo niini
nga tin-aw nga ang mga Santos magpadayon sa pagpundok sa mga dapit nga
iyang gitudlo (bersikulo 67). Sa atong panahon, kini nga mga dapit mao ang
mga stake sa Zion sa tibuok kalibutan. Kita mohimo sa atong mga stake nga
“balaan nga mga dapit” (D&P 101:21–22).

c. Tinguhaa ang kahusayan (D&P 101:76–95). Ang mga Santos gimandoan sa
paghimo og pormal nga pangamuyo alang sa pagbalos ug kaangayan. Ubos sa
Batakang-balaod sa Estados Unidos sila gihatagan og katungod sa kagawasan
sa relihiyon ug kabtangan. Kadto nga mga katungod gilapas sa Lalawigan
sa Missouri. Ang mga Santos misunod sa tambag sa Ginoo ug nangayo og
kahusayan diha sa lokal, lalawigan, ug nasudnong kagamhanan. Sila wala
hatagi og panabang, busa ang mga Santos mitugyan sa kaakohan sa
paghukom diha sa mga kamot sa Ginoo ug nagpadayon.

d. Mohupot sa giangkon nga ilang kabtangan sa Lalawigan sa Jackson (D&P
101:96–101).

3. “Kampo sa Zion” video nga pasundayag

Kon ang videocassette Teaching from the Doctrine and Covenants and Church History
(53933) anaa, hunahuna ang pagpasundayag sa “Kampo sa Zion” usa ka 19-ka
minuto nga bahin, isip kabahin sa inyong panaghisgutan sa ikatulong seksyon
niini nga leksyon.
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Leksyon

28
“O Dios, Hain ba Ikaw?”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase aron nga labaw kaayo nga makalahutay sa
kalisdanan pinaagi sa pagdangup ngadto sa Manluluwas.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 121:1–33; 122; ug sa ubang mga kasulatan niini
nga leksyon.

b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 55–66.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leskyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa daan ang usa o duha ka mga sakop sa klase sa pagsulti og mubo nga
paagi og unsa ang ilang nakat-onan ug sa unsa nga paagi nga sila mitubo
gikan sa kalisdanan. Siguroha nga dili sila maglisud sa uban niini nga
buluhaton.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon
sa pagsugod sa leksyon.

Hatagi ang matag sakop sa klase og piraso nga papel ug usa ka pen o lapis.
Hangyoa sila sa pagsulat og kalisud o kalisdanan nga ilang nasinati. Kon sila
mahuman, pasulata sila unsa ang ilang nakat-onan ug sa unsa nga paagi sila
mitubo gikan niana nga kalisdanan.

Ipasabut nga kini nga leksyon mahitungod sa paglahutay sa kalisdanan pinaagi sa
pagdangup ngadto sa Manluluwas. Sultihi ang mga sakop sa klase nga sa ulahian
sa leksyon sila adunay kahigayunan sa pagpakigabahin unsa ang ilang gisulat.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga labing makatubag
sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa
kasulatan.

Isummarize sa mubo nga paagi ang mosunod nga mga panghitabo sa Missouri.
Ikaw mahimong modangup ngadto Ang Atong Panulundon, mga pahina 55–60; sa
han-ay sa panahon sa pahina 194 niini nga manwal; ug sa mapa 3 sa pahina 347
niini nga manwal ug pahina 36 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase. 

Panaghisgutan 
ug Paggamit

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Human ang mga Santos gibugaw gikan sa Lalawigan sa Jackson sa ulahian sa
1833, sila nakakaplag og dangpanan sa duol sa Lalawigan sa Clay hangtud nga
sila gihangyo sa pagbiya sa 1836. Gikan sa Lalawigan sa Clay, sila mibalhin og
mga 60 ka milya sa amihanan ug mitukod sa katilingban sa Far West ug ubang
gagmay nga mga balangay.

Ang Simbahan milambo sulod sa mubo nga panahon sa amihanang Missouri.
Ang mga molupyo kusog nga mitubo, ug ang himutanganan sa templo
gipahinungod sa Far West ug Adam-ondi Ahman. Bisan pa niana, adunay
nagpadayon nga mga panagbingkil tali sa pipila ka mga Santos, pipila ka
mga pangulo gipahimulag, lakip ni Oliver Cowdery ug David Whitmer.

Agi og dugang sa panaglalis tali sa pipila ka mga sakop sa simbahan, adunay
nagpadayon nga panagbingkil uban sa ubang lumulupyo sa amihanang Missouri.
Sa 1838, ang panon sa mga manggugubot ug mga sakop nga sundalo nagsugod
og dugang nga mga pagsulong. Sa 25 Oktubre, tulo ka mga sakop sa simbahan
gipatay sa panahon sa panag-away sa Crooked River, apil si David W. Patten, usa
ka Apostol. Duha ka adlaw ang milabay, si Gobernor Lilburn W. Boggs sa Missouri
miisyu og usa ka sugo nga “ang mga Mormon kinahanglan isipon nga mga
kaaway ug kinahanglang pamatyon o papahawaon gikan sa lalawigan” (History of
the Church 3:175).

Sa 30 sa Oktubre, usa ka panon sa manggugubot nga gibanabana nga mga 200 ka
mga lalaki mipatay ug 17 ka mga lalaki ug batan-ong mga lalaki sa Haun’s Mill.
Sa sunod nga adlaw, si Joseph Smith ug gibanabana nga mga 50 nga ubang mga
pangulo sa simbahan gidakup tungod sa bakak nga pasangil, kadaghanan niini
nga mga pangulo gibuhian sulod sa tulo ka mga semana. Bisan pa niana, unom
kanila, apil si Joseph ug Hyrum Smith, gibilanggo bisan pa sa ilang ka inosente.
Sa Nobyembre sila unang mipanaw ngadto sa Independence, dayon ngadto sa
Richmond, ug dayon ngadto sa Liberty, diin sila gibilanggo sa Liberty hangtud sa
Abril 1839.

Ang kahimtang sa Bilanggoan sa Liberty mapintas. Ang mga binilanggo gibutang
diha sa silong, diin kini sama sa prisohan . . . ngitngit, tugnaw, ug hugaw. Ang
pagkaon dili igo ug dili limpyo. Ang Propeta ug ang iyang mga kauban adunay
gamay lamang nga dagami diha sa bato nga salug alang sa ilang mga higdaanan,
uban sa gamay nga habol aron itabon. Ang kisame hilabihan kaubos nga ang
pipila sa mga kaigsoonan, lakip ni Joseph ug Hyrum, dili makabarug og tul-id.
Sila anaa usab ubos sa kanunay nga paghulga sa kamatayon.

Samtang ang Propeta gibilanggo, mga 8,000 ka mga Santos sa Missouri gipugos
sa pagpapahawa sa ilang mga panimalay isip katumanan sa sugo sa gobernador sa
pagpatay. Kadaghanan kanila gikawatan, gibunalan, ug gipatay sa panon sa
manggugubot samtang sila miikyas ngadto sa Lalawigan sa Illinois. Ang Propeta
nakadungog og mga taho sa mga pag-antus sa mga Santos ug nangaliyopo
ngadto sa Ginoo alang sa panabang. Agi og tubag, ang Ginoo mihatag sa pipila
ka gamhanan nga mga pagpadayag. Ang Propeta milakip kanila sa usa ka sulat
ngadto sa mga pangulo sa simbahan sa Quincy, Illinois, kinsa misugo sa mga
Santos sa pagbiya gikan sa Missouri. Mga kabahin niini nga mga pagpadayag
anaa karon sa mga seksyon 121, 122, ug 123 sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

197



Bilanggoan sa Liberty. Samtang dili makiangayon nga gibilanggo dinhi sa 1838–39, ang Propeta
Joseph Smith nakadawat sa mga pagpadayag nga karon natala sa D&P 121, 122 ug 123.

1. Ang pag-ampo ni Joseph Smith sa Bilanggoan sa Liberty, ug ang tubag sa
Ginoo

• Basaha ang D&P 121:1–6 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gipaila niini 
nga mga bersikulo sa gibati ug gihunahuna ni Joseph Smith niining panahona?
Unsa ang iyang gihangyo sa Ginoo? Unsa ang inyong mga hunahuna ug mga
gibati samtang kamo nagbasa sa mga pangamuyo ni Joseph Smith ngadto sa
Ginoo niini nga mga bersikulo?

• Ang tubag sa Ginoo ngadto sa pag-ampo ni Joseph Smith gihatag sa D&P
121:7–33 D&P 122. Basaha ang D&P 121:7–10 uban sa mga sakop sa klase.
Unsa ang gitudlo sa Ginoo ni Joseph diha niini nga mga bersikulo? Unsa ang
imong bation kon kini nga mga pulong gisulti diha kanimo? Unsa ang atong
makat-onan kalabut sa Ginoo gikan niini nga tubag?

Itudlo nga kini nga mga pagpadayag “mihimo sa Bilanggoan sa Liberty sulod sa usa
ka panahon nga usa ka sentro sa panudlo. Ang mga mata sa mga Santos mihimo
niini isip ang dapit diin magagikan ang pagdasig, tambag—ang pulong sa Ginoo.
Ingon kini nga templo kay sa bilanggoan, samtang ang Propeta atua didto. Kadto
mao ang dapit sa pagpamalandong ug pag-ampo . . . si Joseph Smith nangita sa
Dios diha niining sagapsapon nga bilanggoan, ug nakakaplag kaniya”
(B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church 1:526).

• Sa unsa nga paagi ang mga pagpadayag nga gihatag sa Bilanggoan sa Liberty
(D&P 121 ug 122) mipanalangin sa inyong kinabuhi?

2. Ang hingpit nga pagsabut sa Manluluwas sa atong mga pag-antos ug
kalisdanan

• Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna sa ilang kaugalingon nga mga
pagsulay samtang ang usa mobasa sa D&P 122:5–8. Sa unsang paagi nga ang
Manluluwas “mikunsad ubos” sa tanang mga butang? (Tan-awa sa Alma 7:11–12;
D&P 19:16–19.)
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Ipasabut nga tungod kay ang Ginoo mikunsad ubos sa tanang mga butang,
siya adunay usa ka hingpit nga pagsabut sa tanan nga atong mga pagsulay.
Magsulti kabahin sa labing mahinungdanon nga pag-antos sa Manluluwas,
si Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha miingon:

“Agi og kabahin sa Iyang walay kinutuban nga pag-ula, si Jesus . . . miantos sa
mga sala, mga kasakit, mga kaguol, ug mipahayag ni Jacob, sa mga kasakit sa
matag lalaki, babaye, ug bata (tan-awa sa 2 Nephi 9:21). Kay nahimong hingpit
sa Iyang kalooy busa si Jesus nahibalo unsaon sa pagtabang kanato. . . . Walay
dili makab-ot sa Iyang pagkamatubsanon o sa Iyang malikoson nga kalooy.
Busa , kita kinahanglan dili mobagulbul kalabut sa atong kaugalingong
kinabuhi nga walay mga problema kon kita mahinumdum nga si Jesus
hilabihan ang pag-antos alang sa tanan (sa Conference Report, Abr. 1987, 89;
o Ensign, Mayo 1987, 72).

• Kita nakasinati ba ug bisan unsang mga pagsulay diin dili kita mahupay
pinaagi sa Manluluwas? (Tan-awa Mga Hebrohanon 4:15.) Sa unsa nga paagi
ang pagkahibalo sa mga pag-antus sa Manluluwas makatabang kanato nga
magmatinud-anon sa atong kaugalingon nga mga kalisdanan?

• Unsa ang atong buhaton aron labaw nga makaambit sa kahupayan ug 
kalig-on nga gitanyag ni Jesus pinaagi sa Iyang pag-ula? (Tan-awa sa Mga
Hebreohanon 4:16; 1 Pedro 5:6–11.) Sa unsa nga paagi ang pag-ampo,
pagpaubos, ug ang hugot nga pagtuo ni Jesukristo makatabang kanato
pagdawat sa kalig-on sulod sa mga panahon sa kalisdanan?

3. Mga katuyoan sa kalisdanan

Ipasabut nga ang kalisdanan kabahin sa plano sa Dios alang sa atong mga pagsulay
ug paglambo sa panahon sa pagkamortal. Kita mianhi sa kalibutan nga nasayud
nga kita makasinati og kasakit, mga pagsulay, ug uban nga mga kalisud.

Si Propeta Joseph Smith nakasinati sa daghan kaayong mga kasakit nga
siya niingon sila “mao ang kasagaran nga nahitabo sa tanan nga mga adlaw
sa akong kinabuhi; . . . ug ako mibati, sama ni Pablo, nga mohimaya sa
kalisdanan” (D&P 127:2). Agi og dugang sa paghupay ug tambag nga ang
Ginoo mihatag sa Propeta sa Bilanggoan sa Liberty, adunay daghang uban
nga mga higayon nga ang Ginoo mitudlo kaniya kalabut sa kalisdanan. Ang
nahibilin niini nga leksyon magsuta niini nga mga pagtulun-an diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad.

• Unsa ang gipadayag sa Ginoo diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad kalabut sa
mga katuyoan sa kalisdanan? Basaha ang mosunod nga mga bersikulo uban
sa mga sakop sa klase. Itingub ang kasayuran diha sa pisara.)

a. D&P 98:12, 14–15; 101:4; 136:31. (Ang Ginoo motugot sa kalisdanan nga
moabot sa atong mga kinabuhi aron pagsulay kanato ug aron pagtino
kanato sa pagsuta kon kita ba motuman sa Iyang pakigsaad. Ngano nga ang
Ginoo buot sa Iyang mga tawo nga “pagasulayan sa tanang mga butang”?

b. D&P 101:1–2. (Pipila sa kalisdanan maoy usa ka sangputanan sa atong mga
kalapasan.)

c. D&P 122:7. (Ang atong Ginoo motugot sa kalisdanan aron paghatag kanato
ug kasinatian ug pagtabang kanato nga motubo.)
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• Sa unsa nga paagi ang pagsabut niini nga mga katuyoan sa kalisdanan
makatabang kanato nga “molahutay pag-ayo”? (D&P 121:8).

• Pipila sa mga tawo sayup ang pagtuo nga ang tanang mga kagul-anan mga
silot gikan sa Dios. Unsa ang mga kakuyaw sa ingon nga pagtuo? Ngano nga
ang kalisdanan dili pugngan alang sa mga matarung?

Hatagi og gibug-aton nga samtang ang kalapasan usa sa tinubdan sa
kalisdanan, kini dili lamang mao ang tinubdan. Pipila ka mga kalisdanan
moabut tungod kay gani alang sa mga matarung “adunay katugbang sa
tanan nga mga butang” (2 Nephi 2:11). Pipila ka mga kalisdanan moabut
ingon nga usa ka sagad nga dangatan sa kahuyang ug sa pagkamadunoton
sa mortal nga lawas. Ang uban moabut tungod sa mga aksidente, tungod
sa atong kaugalingon nga pagpili nga dili kinahanglan nga mga kalapasan,
ug tungod sa mga pagpili sa ubang mga tawo–mga butang nga ang Dios
makapanalipod unta kanato apan usahay dili tungod kay “ang sukaranan
nga balaod sa ebanghelyo mao ang kagawasan sa pagpili ug ang
mahangturon nga paglambo” (Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle
[1973], 96). Ang kalisdanan mahimo usab nga moabut “aron pagtuman sa
kaugalingon nga katuyoan sa Ginoo sa atong kinabuhi nga kita mahimong
modawat sa pagkadalisay diin moabut gikan sa pagsulay” (Richard G Scott,
sa Conference Report, Okt. 1995, 18; o Ensign, Nob. 1995, 16).

Samtang nag-alagad diha sa Korum sa Napulog Duha, si Elder Harold B. Lee
miingon nga “ang pagpuyo sa ebanghelyo ni Jesukristo dili kasigurohan nga
ang kalisdanan dili moabut sa atong mga kinabuhi, apan ang pagpuyo sa
ebanghelyo mohatag kanato og kalig-on ug hugot nga pagtuo ug gahum sa
pagbangon ibabaw niana nga kalisdanan ug molantaw sa unahan sa karon nga
kagubot ngadto sa labaw ka hayag nga adlaw” (kinutlo ni A. Theodore Tuttle,
sa Conference Report, Okt. 1967, 15; o Improvement Era, Disyembre 1967, 47)

Alang sa ubang mga pagtulun-an diha sa kasulatan kalabut sa mga katuyoan sa
kalisdanan, ikaw mahimong mosuta sa 2 Nephi 2:11; Alma 32:5–6; 62:41; ug
Helaman 12:1–3.

4. Ang tambag sa Ginoo niadtong kinsa nakasinati sa kalisdanan

• Unsa ang tambag nga gihatag sa Ginoo diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad
aron pagtabang kanato kon kita makasinati sa kalisdanan? (Basaha ang
mosunod nga mga bersikulo uban sa mga sakop sa klase. Itingub ang
kasaysayan diha sa pisara. Pagpili og pipila ka mga pangutana aron pag-awhag
og panaghisgutan.

a. D&P 24:8; 31:9 54:10; 121:7. (Pagmapailubon sa mga kasakitan, sila “sulod
lamang sa mubo nga higayon”, tan-awa usab sa Alma 17:11). Sa unsa nga
paagi kita makadugang sa atong pagpailub sa paglahutay sa mga pagsulay? Sa
unsa nga pagsabut nga ang kang Joseph Smith nga mga kasakitan molungtad
lamang “sa mubo nga higayon”? Sa unsa nga paagi kita mahimong makakita
sa kalisdanan gikan sa mahangturon nga panglantaw sa Ginoo?

b. D&P 98:1. (Pagmaya ug paghatag og pasalamat sa Dios bisan kon kita nagsinati
sa mga pagsulay? Unsa ang uban nga mga panalangin nga kita makapadayon sa
pag-angkon bisan sa panahon sa labing mabug-at nga kalisdanan?

200



c. D&P 98:11. (Kita kinahanglan nga magpabilin nga masulundon ug
“mounong ngadto sa tanan nga mga maayo,”) Ngano nga kini usahay
lisud sa pagpabilin nga masulundon kon kita nakasinati sa kalisdanan?

d. D&P 101:36–38. (Kabalaka sa kalag, dili sa lawas, ug pangitaa ang Ginoo.)
Sa unsa nga paagi kita makagamit niini nga tambag?

e. D&P 122:9. (Kita kinahanglan dili mahadlok unsa ang mahimo sa tawo,
kay ang Dios mouban kanato hangtud sa kahangturan; tan-awa usab sa
D&P 98:13.)

• Ngano nga ang pipila ka tawo paitan sa mga pagsulay samtang ang uban
molambo ug malig-on? Unsa ang atong buhaton aron pag-atubang sa atong
mga pagsulay ug mga kalisdanan, nga labaw nga maayo? (Tan-awa sa Alma
62:49–51) Unsa nga mga asoy diha sa mga kasulatan nga nakatabang kanimo
o nakadasig kanimo sulod sa mga panahon sa kalisdanan?

• Unsa ang gibuhat sa uban aron pagtabang kanimo diha sa kalisdanan? Sa unsa
nga paagi kita makatabang sa uban sa ilang mga pagsulay? Sa unsa nga paagi
kita makagamit sa atong makat-onan sa atong kaugalingon nga mga pagsulay
aron pagtabang sa uban? Unsa nga mga kaayohan ang moabut gikan sa pag-
alagad sa uban kon kita anaa sa taliwala sa atong kaugalingon nga pagsulay?
(Tan-awa sa Lucas 9:20; Mga Taga-Galacia 6:2.)

• Unsa ang atong buhaton kon atong gibati sa atong mga kaugalingon nga
mahimong maputong ug walay paglaum tungod sa kalisdanan? (Tan-awa
sa Alma 36:3.) Sa unsa nga paagi kita makaandam karon aron mahimo nga
lig-on sa umaabot nga mga panahon kon kita malagmit makasinati og labaw
ka dako nga kalisdanan?

5. Ang mga saad sa Ginoo niadtong kinsa mga matinud-anon diha sa
kalisdanan

• Unsa nga mga saad ang gihatag sa Ginoo diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad
niadtong kinsa matinud-anon diha sa kalisdanan? (Basaha ang pipila sa
mosunod nga mga bersikulo uban sa mga sakop sa klase. Itingub ang
kasayuran diha sa pisara. Pagpili sa pipila ka mga pangutana aron pag-awhag
og panaghisgutan.)

a. D&P 3:8; 24:8; 112:13; 122:4. (Ang Ginoo magauban kanato, moabag kanato,
ug moayo kanato sa atong mga kasakitan; tan-awa usab sa Jacob 3:1; Mosiah
24:13–14; Alma 36:27.) Ngano nga kini mahinungdanong nga masayud nga
ang Ginoo nagauban kanimo sa mga panahon sa pagsulay?

b. D&P 58:2–4; 101:35–36; 103:12; 121:29; 127:4; 136:31. (Kinsa kadtong
matinud-anon diha sa kalisdanan makadawat sa kahimayaan, hingpit nga
kalipay ug uban nga mga panalangin.)

c. D&P 98:3; 122:7. (Ang tanang mga butang molihok alang sa atong
kaayohan ug ngadto sa himaya sa Ginoo; tan-awa usab sa D&P 90:24;
100:15; 2 Nephi 2:2; Mga Taga-Roma 8:28.) Sa unsa nga paagi ang
kalisdanan mahimong alang sa atong kaayohan?

Hangyoa ang gitudlo nga mga sakop sa klase sa pagsulti og mubo nga paagi
unsa ang ilang nakat-onan ug sa unsa nga paagi milambo gikan sa kalisdanan
(tan-awa sa “Pagpangandam,” aytem 3). Kon ikaw migamit sa pang-atensyon
nga kalihokan, dapita ang ubang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin unsa
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ang ilang nasulat. Kon ikaw wala mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan,
dapita ang ubang mga sakop sa klase sa pagsulti unsa ang ilang nakat-onan ug
sa unsa nga paagi sila milambo gikan sa kalisdanan.

Samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha, si Elder James E. Faust
miingon: “Diha sa kasakit, sa pag-antos ug sa bayanihong paninguha sa
kinabuhi, kita moagi pinaagi sa mga pagsulay, ug nga ang walay kapuslanan
ug ang walay hinungdan diha sa atong mga kinabuhi mahimong matunaw
sama sa atong mga kinabuhi mahimong matunaw sama sa lawog ug mohimo
sa atong hugot nga pagtuo nga hayag, tibuok ug lig-on. . . . Kini kabahin sa
mga panglihok nga gikinahanglan sa uban nga mahimong makaila sa Dios.
Diha sa mga pag-antus sa kinabuhi, kita malagmit maminaw og maayo sa dili
kusog, diosnong mga hagawhaw sa Balaanong Magbalantay” (sa Conference
Report, Abr. 1979, 77; o Ensign, Mayo 1979, 53).

Si Elder Marion G. Romney sa Kurom sa Napulog Duha miingon:

“Ako nakakita sa pagbasol ug ka walay paglaum diha sa mga kinabuhi sa mga
tawo kinsa sa mga takna sa pagsulay, mitunglo sa Dios ug espirituhanong
namatay. Ug ako nakakita sa mga tawo nga mibangon sa labing taas gikan sa
unta dili madaug nga mga kalisud.

“Sa katapusan, ako nangita sa Ginoo sa akong kaugalingong mga kasakitan
ug nakakat-on sa akong kaugalingon nga ang akong kalag mihimo sa iyang
labing dako nga pagtubo samtang ako napaluhod tungod sa kalisdanan
ug kasakitan” (sa Conference Report, Okt. 1906, 60; o Improvement Era,
Dis. 1969, 69).

d. D&P 121:8; 127:2. (Kadtong kinsa mga matinud-anon diha sa kasakitan
pagabayawon.)

• Unsa ang atong buhaton sulod sa mga panahon sa pagsulay aron bation og
labaw nga kalinaw nga gisulti sa Ginoo diha sa D&P 121:7? (Tan-awa usab sa
D&P 19:23.)

Panapos Sa Abril 1839, human ang Propeta ug ang iyang mga kauban gipabilin diha
sa Bilanggoan sa Liberty sulod sa duolan sa lima ka bulan, sila gipadala sa
Lalawigan sa Davies ug dayon ngadto sa Lalawigan sa Boone aron bistahon.
Samtang sila gibalhin ngadto sa Lalawigan sa Boone, ang mga gwardiya
mipalayas kanila tungod kay ang uban nga mga opisyales mihukom nga sila dili
gayud mahimo nga malampusong mademanda. Si Joseph Smith ug ang uban
nga mga binilanggo dayon mihimo sa ilang panaw paingon sa Illinois, diin sila
mitipon sa ilang mga pamilya ug sa nahibilin nga mga Santos.

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa mga gipadayag nga gihatag sa
Liberty sa mga higayon sa kalisdanan. Ipamatuod nga pinaagi sa Pag-ula ni
Jesukristo mipas-an sa atong mga kagul-anan. Kon kita modangup ngadto
Kaniya, Siya mohupay ug mobayaw kanato bisan sa atong labing mapait nga
mga adlaw. Ipahayag ang imong pasalamat tungod sa panig-ingnan ni Joseph
Smith sa pagdumala sa kalisdanan ug sa pagkaandam ni Kristo sa pagtabang
kanato sa paglahutay ug pagkat-on gikan sa kalisdanan.
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Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo 1. Ang kaisug sa pagpanalipod sa atong mga pagtuo

Sa wala pa sila mabilanggo sa Bilanggoan sa Liberty si Joseph Smith ug ang iyang
mga kauban gikadinahan nga gigwardyahan diha sa karaang bakante nga balay sa
Richmond Missouri, sulod sa duha ka semana. Tun-i pag-usab ang asoy sa tubag ni
Joseph Smith ngadto sa abusadong mga gwardiya sa Richmond, ingon nga gitala
sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 60–61, katapusang parapo ngadto sa 63.

• Unsa nga paagi kita makapalambo sa kaisug nga gikinahanglan aron pag-
atubang sa lisud nga mga kahimtang? Unsa ang pipila ka mga kahimtang diin
ang kaisug gikinahanglan sa adlaw-adlaw nga pamaagi? (Dapita ang mga
sakop sa klase sa pagpakigbahin sa mga kasinatian sa dihang sila ug kadtong
ilang nahibaw-an nga mipakita og kaisug sa paghupot sa mga baruganan sa
ebanghelyo.)

2. Si Amanda Smith nakadawat og pahimangno sa pagtabang sa iyang anak
nga lalaki nga si Alma

Ang Ang Atong Panulundon naglakip sa asoy ni Amanda Smith nga nakadawat og
pahimangno aron sa pagtabang sa iyang anak nga lalaki nga si Alma, kinsa
nasamaran sa panahon Masaker sa Haun’s Mill (pages 47–48). Kon ikaw wala
motuon pag-usab niini nga asoy sa leksyon 15, ikaw mahimo nga mobuhat sa
ingon niini nga leksyon.
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Leksyon

29
Pagtukod sa Gingharian 

sa Dios sa Nauvoo, Illinois

Katuyoan Pagtudlo kalabot kon giunsa sa unang mga Santos sa pagtrabaho aron pagtukod
sa gingharian sa Dios sa Nauvoo ug sa pag-awhag sa mga sakop sa klase sa
pagsunod sa ilang panig-ingnan.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug uban nga
mga materyal

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 124:1–21, 87:87–90, 97:100; 126.
b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 63–65, 67–71, 75–76.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal sa panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pag-andam aron pagsummarize sa
mosunod nga mga asoy gikan sa Ang Atong Panulundon:

a. Ang mga pagsulay nga nasinati ni John Hammer ug sa iyang pamilya
samtang sila nangita ug dangpanan diha sa Illinois, gikan sa seksyon nga
giulohan “Pagbiya Paingon sa Illinois” (mga pahina 63–65).

b. “Mga Sakripisyo sa mga Misyonaryo sa Nauvoo” (mga pahina 55–58)
c. “Ang Relief Society” (mga pahina 75–76).

4. Kon ikaw buot nga ang presidente o usa sa iyang mga magtatambag sa Relief
Society mosulti kalabut sa mga katuyoan sa Relief Society, ihatag ang pagdapit
pag-una. Hangyoa siya sa pag-andam sa pagbasa sa pahayag sa Relief Society
nga gipaila diha sa 1999 nga kinatibuk-an ang miting sa Relief Society. Ang
pahayag gilakip sa pahina 208 niini nga manwal ug anaa usab isip usa ka lain
nga aytem (36175, 36185 ug 36195).

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon
sa pagsunod sa leksyon.

Isulat ang mosunod nga mga han-ay sa mga pulong diha sa pisara.

Ang doktrina sa bunyag alang sa patay gipadayag.

Ang mga pagtuga sa templo unang gipahigayon.

Ang Relief Society gitukod.

• Diin kini nga mga butang mahitabo?

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Ipasabut nga kini nga mga butang ug daghang ubang mahinungdanon nga mga
panghitabo nahitabo sa Nauvoo, Illinois. Kini nga leksyon naghisgut giunsa sa
unang mga Santos sa Nauvoo pagtrabaho aron pagtukod sa gingharian sa Dios
ug unsaon nga kita makat-on gikan sa ilang panig-ingnan samtang kita
naninguha aron paglig-on sa gingharian sa Dios karon.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga labing makatubag
sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase
sa pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa
kasulatan.

1. Ang mga Santos nangita og dangpanan sa Illinois.

Ipasabut nga samtang si Joseph Smith gibilanggo didto sa Liberty, Missouri ang
unang kapangakohan alang sa pagdumala sa pag-layas gikan sa Missouri gisangon
ngadto ni Brigham Young, ang Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Aron pag-ikyas gikan sa ilang mga maggugukod, ang mga Santos
misugo sa pagtadlas sa suba sa Mississippi sa Illinois sa ulahian sa 1838. Sa mapa 3
sa pahina 347 niini nga manwal ug pahina 36 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sakop sa
Klase nagpakita sa agianan nga gigamit sa mga Santos samtang sila giabog pagawas
sa Missouri:

Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagsulti sa mga pagsulay nga nasinati
ni John Hammer ug sa iyang pamilya samtang sila nangita og dangpanan sa
Illinois Ang Atong Panulundon, mga pahina 63–65.

Ang mga Santos unang nagpundok sa Quincy, Illinois. Human si Joseph Smith
nahibalik gikan sa Liberty Jail, sila mipanaw og 56 ka kilometro paingon sa suba
sa Mississippi nga mao kaniadto ang gamay nga balangay sa Commerce. Ang
mga Santos misugod dayon sa pagpahubas sa lapokon nga yuta, nagtanum og
mga talamnon, ug nagtukod og mga panimalay. Sa panahon sa ting-init sa 1839,
ang Propeta mihingalan pag-usab sa dapit nga Nauvoo. Siya miingon, “Ang
ngalan sa atong Dakbayan (Nauvoo) gikan sa Hebro, ug nagpasabut sa usa ka
maanindot nga kahimtang, o dapit, nagdala uban niini, usab, ang ideya sa
pagpahulay” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith
[1976], 182).

Sa Disyembre 1840 ang kagamhanan sa Illinois mihatag sa Nauvoo og katungod
nga nagtugot sa dakbayan sa pagtukod og usa ka milisya, usa ka hukmanan sa
munisipyo, ug usa ka unibersidad. Ang Nauvoo nahimong ikaduhang labing
dako nga dakbayan sa Illinois samtang ang simbahan dali nga midaghan ug 
bag-ong mga kinabig nagpundok didto.

Sa 19 Enero 1841, si Propeta Joseph Smith nakadawat og pagpadayag diin
ang Ginoo mihatag og mga sugo ngadto sa mga Santos kalabut sa ilang
kapangakohan sa Nauvoo. Kini nga pagpadayag natala sa D&P 124. Ipasabut
nga pinaagi sa pagtuon sa D&P 124 ug sa mga panig-ingnan sa unang mga
Santos sa Nauvoo, kita labaw nga tin-aw nga makasabut sa mahinungdanong
tahas nga ang matag usa kanato mobuhat sa paglig-on sa gingharian sa Dios.

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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2. Ang mga misyonaryo nga gipadala gikan sa Nuvoo mikabig sa mga
kaliboan ka mga tawo.

Ipasabut nga daghang mga miyembro sa simbahan sa Nauvoo, lakip na ang mga
sakop sa Korum sa Napulog Duha, gitawag sa pag-alagad isip mga misyonaryo.
Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagtaho sa mga misyon sa mga
Santos sa Nauvoo Ang Atong Panulundon [Our Heritage], mga pahina 55–58).

Sulod sa pipila ka mga bulan gikan miabot sa England, si Elder Wilford Woodruff
mibunyag ug mikumpirma og daghang mga tawo. Niadtong panahona siya adunay
mosunod nga kasinatian:

“Ako . . . nakigtigum uban sa dakong pundok sa mga Santos ug mga wala hiilhi
nga mga tawo, ug samtang nag-awit sa unang himno ang espiritu sa Ginoo
mikunsad ngari kanako ug ang tingog sa Dios miingon ngari kanako, ‘Kini mao
ang katapusang tigum nga imong himoon uban niini nga mga tawo sulod sa
daghang mga adlaw.’ Ako natingala niini, tungod kay ako adunay daghang mga
tudloanan didto sa district. Sa dihang ako mibarug aron mamulong sa mga
tawo, ako misulti kanila nga kini mao ang katapusan nga tigum nga akong
himoon uban kanila sulod sa daghang mga adlaw. Sila ingon usab sa natingala
sama kanako. Pagkahuman sa tigum upat ka mga tawo miduol alang sa bunyag;
kami mipaingon ngadto sa tubig ug mibunyag kanila.

“Pagka buntag ako hilum nga nag-ampo sa Ginoo, ug nangutana Kaniya unsa
ang Iyang kabubut-on kabahin kanako. Ang tubag nga akong nadawat mao nga
ako kinahanglan moadto sa habagatan, tungod kay ang Ginoo adunay usa ka
mahinungdanon nga buluhaton alang kanako nga ipahigayon didto, tungod sa
daghang mga kalag nga naghulat alang sa Iyang pulong.”

Sulod sa sunod nga duha ka adlaw siya mipanaw sa habagatan hangtud siya miabut
sa umahan ni John Benbow sa Hereforshire. Si Mr. Benbow ug iyang asawa, si Jane,
malipayon nga midawat kaniya ug miingon nga adunay pundok nga labaw sa 600
ka mga lalaki ug mga babaye kinsa naghimo sa ilang kaugalingon nga katiguman
nga gitawag og United Brethren. Si Elder Woodruff miingon:

“Kining pundok sa United Brethren nangita sa kahayag ug kamatuoran, apan nihimo
sa tanan nilang mahimo, ug walay paghunong nga nagtawag sa Ginoo sa paghatag
og paagi diha kanila ug mopadala kanila sa kahayag ug kahibalo, aron sila unta
masayud sa tinuod nga paagi aron maluwas. Sa dihang ako nakadungog niining mga
butanga ako tin-aw nga nakakita ngano nga ang Ginoo misugo kanako, samtang
didto sa lungsod sa Hanley, sa pagbiya niana nga dapit sa pagtrabaho ug moadto sa
habagatan; tungod kay sa Herefordshire didto adunay dakong anihonong uma alang
sa pagpundok sa mga santos ngadto sa gingharian sa Dios.”

Ang mga paningkamot ni Elder Woodruff niining dapita sa England mihimo
kaniya “sa pagdala ngadto sa Simbahan, pinaagi sa mga panalangin sa Dios, mga
labaw sa napulog walo ka gatusan nga mga kalag sulod sa walo ka bulan, lakip sa
tanang unom ka gatus nga United Brethren gawas sa usa ka tawo” (sa Wilford
Woodruff: History of his Life and Labors, ed. Matthias F. Cowley [1909], 116–19).

• Unsa ang atong makat-onan gikan sa kasinatian ni Elder Woodruff?

Itudlo nga ang simbahan nalig-on pinaagi sa mga sakripisyo ug mga paningkamot
sa mga misyonaryo kinsa mialagad sa England. Si Elder Harold B. Lee
misummarize unsa ang nahitabo sulod niining talagsaon nga panahon:
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“Sa usa ka tuig, 1840 to 1841—usa ka tuig ug napulog upat ka mga adlaw, nga
insakto—siyam ka mga sakop sa napulog duha gitawag sa pagtrabaho sa British
Mission. Kon ikaw mahinumdum sa kasaysayan [sa Nauvoo], kadtong mga tuiga
mitimaan sa panahon sa pipila ka labing mapait nga pangpanggukod nga
naagian sa Simbahan niini nga dispensasyon. Niana nga usa ka tuig ug napulog
upat ka mga adlaw ang siyam ka mga sakop sa napulog duha, uban sa ilang mga
kauban, mitukod sa mga simbahan sa tanang nailhan nga lungsod ug dakbayan
diha sa gingharian sa Great Britain. Sila mibunyag taliwala sa 7,000 ngadto sa
8000 ka mga kinabig. Sila miimprinta sa 5000 ka mga kopya sa Basahon ni
Mormon, 3000 ka mga basahon sa himno, ug 50,000 ka mga balasahon, . . . ug
[sila] mipalangyaw sa 1000 ka mga kalag ngadto sa America” (sa Conference
Report, Abr. 1960, 108).

3. Ang mga panig-ingnan sa mga Santos sa Nauvoo mipakita sa
kamahinungdanon sa paglahutay ngadto sa katapusan diha sa
pagkamatarung.

Ipasabut nga ang D&P 124 naglakip sa daghang mga panudlo ug mga saad sa
mga tinagsa kinsa mipuyo sulod sa panahon sa Nauvoo. Basaha ang pipila ka
mosunod nga mga bersikulo uban sa mga sakop sa klase ug ilha ang mga
panudlo ug mga saad:

a. D&P 124:12–14 (ngadto ni Robert B. Thompson).

b. D&P 124:16–17 (ngadto ni John C. Bennett).

c. D&P 124:18–19 (ngadto ni Lyman Wight).

d. D&P 124:87–90, 97–102 (ngadto ni William Law).

e. D&P 124:103–10 (ngadto ni Sidney Rigdon).

Niadtong panahon sa Nauvoo, kadaghanan sa mga Santos nagpabilin nga
matinud-anon ug gipanalanginan sa hilabihan. Bisan pa niana, si John C.
Bennett, Lyman Wight, William Law, Sidney Rigdon mao ang pipila sa nahulog
ngadto sa hingpit nga pagbiya sa kamatuoran ug nawad-an og daghan sa ilang
mga panalangin.

• Unsa ang labing nakatabang kaninyo sa inyong mga paningkamot sa
paglahutay ngadto sa katapusan diha sa pagkamatarung?

• Basaha ang D&P 124:15 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang kinaiya nga
ang Ginoo midayeg ni Hyrum Smith? (Tan-awa usab ang mosunod nga
kinutlo.) Sa unsa nga paagi kita makapalambo ug kaligdong sa kasingkasing?
Sa unsa nga paagi kita makapalambo ug gugma kon unsa ang matarung?

Si Propeta Joseph Smith miingon sa iyang igsoon nga lalaki si Hyrum,
“Ako mag-ampo sa akong kasingkasing nga ang tanan nga akong mga
kaigsoonan mahisama ngadto sa akong hinigugmang igsoong Hyrum, kinsa
naghupot sa kaaghup sa karnero,ug sa kaligdong sa usa ka Job, ug sa laktud,
sa kaaghup ug kamapainubsanon ni Kristo; ug ako nahigugma kaniya uban
niana nga gugma nga labaw pa kalig-on kay sa kamatayon, kay ako wala
gayuy higayon nga nakakasaba kaniya, ni siya kanako” (History of the Church,
2:338)
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4. Ang Relief Society gitukod sa Nauvoo.

Ipasabut nga samtang ang mga Santos nagpuyo sa Nauvoo, sila gipanalanginan
uban sa pagtugot sa priesthood, ang Propeta Joseph Smith mitukod sa Relief
Society. Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagsummarize sa seksyon
“Ang Relief Society” gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 75–76.

Aron paghatag og gibug-aton sa mga katuyoan sa Relief Society, basaha ang
mosunod nga pamahayag, diin gipaila sa 1999 nga kinatibuk-ang tigum sa
Relief Society. Kon ikaw mihangyo sa presidente sa Relief Society o usa sa iyang
mga magtatambag aron paghimo niini nga pagpaila, dapita siya sa paghimo sa
ingon karon.

“Kita mga hinigugma nga espirituhanong mga anak nga mga babaye sa Dios, ug
ang atong mga kinabuhi adunay kahulugan, katuyoan, ug direksyon. Ingon nga
usa ka managsoon nga babaye sa tibuok kalibutan, kita nagkahiusa sa atong
debosyon ni Jesukristo, atong Manluluwas ug Panig-ingan. Kita mga babaye nga
adunay hugot nga pagtuo, hiyas, panglantaw, ug putli nga gugma kinsa:

“Mopalambo sa atong mga pagpamatuod ni Jesukristo pinaagi sa pag-ampo ug
pagtuon sa kasulatan.

“Mosiksik og espirituhanong kalig-on pinaagi sa pagsunod sa mga pag-aghat sa
Espiritu Santo.

“Mohalad sa atong mga kaugalingon aron sa pagpalig-on sa mga kaminyoon,
mga pamilya, ug mga panimalay.

“Makakaplag sa kahamili diha sa pagkainahan ug hingpit nga kalipay diha sa
pagkababaye.

“Malipay diha sa pag-alagad ug maayong mga buhat.

“Mahigugma sa kinabuhi ug sa pagkat-on.

“Mobarug alang sa kamatuoran ug pagkamatarung.

“Mopaluyo sa priesthood isip nga pagtugot sa Dios dinhi sa yuta.

“Malipay diha sa mga panalangin sa templo, makasabut sa atong balaanong
padulngan, ug maninguha alang sa kahimayaan” (Mary Ellen Smoot, “Pagmaya,
Anak nga mga Babaye sa Zion,” Ensign, Nob. 1999, 92–93.)

• Sa unsa nga paagi ang Relief Society maglig-on sa hugot nga pagtuo ug malig-
on sa mga pagpamatuod? Sa unsa nga paagi kini milig-on sa mga kaminyoon
ug sa mga pamilya? Sa unsa nga paagi nakatabang sa mga tawo nga
nagkinahanglan?

• Unsa nga mga panalangin ang miabut diha sa inyong kinabuhi tungod sa
Relief Society?

Panapos Hatagi og gibug-aton nga ang unang mga Santos sa Nauvoo mihalad sa ilang
mga kinabuhi aron sa pagtukod sa gingharian sa Dios pinaagi sa misyonaryo
nga buhat ug pinaagi sa pag-alagad sa daghang ubang mga paagi. Pinaagi sa
pagsunod sa ilang mga panig-ingnan, kita labaw nga magmatinud-anon nga
makatabang sa pagpalambo sa gingharian sa Dios karon.

Ingon nga giaghat sa Espiritu, ipamatuod ang mga kamatuoran nga gihisgutan
sa panahon sa leksyon.
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Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa usa o labaw sa mga mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Ang unang mga Santos gipalingkawas gikan sa pagtukod og usa ka
templo sa Missouri

• Ang mga Santos wala makatukod og templo sa Missouri bisan tuod nga ang
Ginoo misugo kanila sa pagtukod og usa sa Independence ug usa sa Far West
(D&P 57:1–3; 97:10–12; 115:7–12). Unsa ang baruganan nga gitudlo sa Ginoo
sa mga Santos sa D&P 124:49–53? Sa unsa nga paagi nga kini nga baruganan
magamit ngari kanato karon?

2. Ang mga paningkamot sa mga Apostoles aron sa pagtuman sa mga
pulong sa Ginoo

Ipasabut nga ang D&P 118 naglakip sa mga panudlo sa Ginoo nga ang Napulog
Duha ka mga Apostoles molabang sa “dako nga mga katubigan” ug mosangyaw
sa ebanghelyo. Ang mga kaigsoonan mobiya gikan sa tukuran sa templo sa
Far West, Missouri, sa 26 Abril 1839. Bisan pa niana, pagka Marso 1839
kadaghanan sa mga Santos mibiya gikan sa Missouri paingon ngadto sa Illinois.
Ang panon sa mga maggugubot mihadlok ni bisan kinsang mga pangulo nga
mobalik ngadto sa Far West.

Bisan pa niini nga mga paghulga, si Brigham Young, kauban ang upat ka laing
mga Apostoles, ug pipila sa uban mibalik ngadto sa Far West sa tukuranan nga
dapit sa templo human dayon sa tungang gabii sa buntag sa 26 Abril 1839. Didto
sila miorden og duha nga dugang mga Apostoles. . . . Si Wilford Woodruff ug
George A. Smith. Sila nag-awit ug nag-ampo, ug usa ka dakong bato gipaligid
ngadto sa iskina sa gisugyot nga tukuranan nga dapit sa templo. Wala madugay,
sila mibiya alang sa ilang mga misyon ngadto sa England.

3. Usa ka pagpahayag ngadto sa kalibutan

• Basaha ang D&P 124:1–7 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gisugo sa
Ginoo ni Joseph Smith nga isulat?

Ipasabut nga si Propeta Joseph Smith ug ang mga uban mitrabaho niining
pagpahayag hangtud sa pagkamartir sa Propeta sa 1844. Ang Korum sa Napulog
Duha dayon mihuman sa dokumento ug gimantala kini sa 6 Abril 1845.

Ang pagpahayag gipatumong ngadto sa mga hari sa kalibutan, sa presidente sa
Estados Unidos, ug sa mga magmamando ug sa mga katawhan sa tanang mga
nasud. Ang mga pangulo sa Simbahan mipahayag nga ang Dios misulti pag-usab
gikan sa mga langit ug nga ang gingharian sa Dios ug ang balaan nga priesthood
gipahiuli na aron pag-andam sa dalan alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa
Manluluwas. Sila usab mipahayag:

“Kami mipadala diha kaninyo uban sa pagtugot gikan sa kahitas-an, ug momando
kaninyong tanan sa paghinulsol ug pagpaubos sa inyong mga kaugalingon sama sa
gagmay nga mga bata, sa atubangan sa kahalangdon sa Usa nga Balaan, ug moduol
ngadto ni Jesus uban sa masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu;
ug magpabunyag diha sa iyang ngalan, alang sa mga kapasayloan sa mga sala . . . ug
kamo makadawat sa gasa sa Balaang Epiritu, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot
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sa mga Apostoles ug mga elder, niining mahinungdanon ug katapusang
dispensasyon sa kalooy ngadto sa tawo.

“Kini nga Espiritu mohatag og saksi diha kaninyo, sa kamatuoran sa among
pagpamatuod; ug mohatag ug kahayag sa inyong mga hunahuna, ug maanaa
kaninyo ingon nga espiritu sa panagna ug pagpadayag. Kini modala sa mga
butang sa nangagi sa inyong panabut ug panumduman; ug nga mopakita
kaninyo sa mga butang nga umaabot.

“Kini mohatag usab ngadto kaninyo sa daghang mahinungdanon ug mahimayaon
nga mga gasa; sama sa gasa sa pagpandong sa mga kamot diha sa ngalan ni Jesus;
ug sa pagpahawa sa mga Demonyo; ug gani makakita og mga pana-awon, ug
pagpakigtigum uban sa mga Anghel ug mga espiritu gikan sa dili makita nga
kalibutan.

“Pinaagi sa kahayag niini nga espiritu, nga nadawat pinaagi pag-alagad sa mga
ordinansa—pinaagi sa gahum ug pagtugot sa Balaang Pagka Apostol ug Priesthood,
kamo makahimo sa pagsabut, ug mahimo nga mga anak sa kahayag, ug busa
mahimong maandam sa paglikay sa tanang mga butang nga moabut sa yuta, ug
busa mobarug sa atubangan sa Anak sa Tawo.

“Kami mopamatuod nga ang nag-una nga doktrina mao ang doktrina o
ebanghelyo ni Jesukristo, sa iyang kahingpitan; ug nga kana mao lamang ang
matuod, walay katapusan, ug walay pagkausab nga ebanghelyo; ug ang mao
lamang nga plano nga gipadayag sa yuta diin ang tawo mahimong maluwas”
(sa James R. Clark, comp. Messages of the First Presidency of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 6 vols, [1965–75], 1:252–54).

Sa 1975, si Presidente Ezra Taft Benson sa Korum sa Napulog Duha mikutlo
kabahin niini nga dokumento sa kinatibuk-ang Komperensya ug mipahayag nga
ang Simbahan sa makausa pa mopahayag pag-usab niining mga kamatuoran
ngadto sa kalibutan. Siya miingon:

“Ingon nga mapainubsanon nga mga sulugoon sa Ginoo, kami modapit sa mga
pangulo sa mga nasud sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon sa atubangan
sa Dios, sa pagtinguha sa iyang pagdasig ug paggiya. Kami modapit sa mga
magmamando ug sa mga tawo usab sa paghinulsol sa ilang mga dautan nga
paagi. Dangup ngadto sa Ginoo, pangayo sa iyang kapaysayloan, ug paghiusa
sa inyong mga kaugalingon uban sa pagpaubos diha sa iyang gingharian. Walay
laing paagi. Kon kamo mobuhat niini, ang inyong mga sala pagapapason, ang
kalinaw moabut ug magpabilin, ug kamo mahimong kabahin sa gingharian sa
Dios sa pagpangandam alang sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Apan kon kamo
nagdumili sa paghinulsol o sa pagdawat sa pagpamatuod sa iyang dinasig nga
mga magsasangyaw ug maghiusa sa inyong mga kaugalingon diha sa gingharian
sa Dios, dayon ang makalilisang nga mga paghukom ug mga katalagman nga
gisaad ngadto sa daotan mahimo nga mainyo” (sa Conference Report, Okt.
1975, 48; o Ensign, Nob. 1975,34).
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4. “Ang Kasingkasing ug usa ka Andam nga Hunahuna” video nga
pasundayag

Kon ang videocassette Teaching from the Doctrine and Covenants and Church History
(53933) anaa, hunahunaa ang pagpasundayag sa “The heart and a Willing Mind,”
usa ka walo-ka minuto nga bahin. Kini nga pasundayag maoy usa ka paghulagway
sa kang Elder Heber C. Kimball nga pagkaandam sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa
pagsangyaw sa ebanghelyo. Kini usab nagpakita sa pagpahinungod sa iyang asawa
ug mga anak samtang sila miabag kaniya sa dihang siya mibiya sa Kirtland ug sa
Nauvoo aron pag-alagad sa Dios sa England.

Ikaw mahimong mopakita niini nga pasundayag sa panahon sa ikaduhang
seksyon sa leksyon. Paggamit sa mosunod nga mga pangutana aron paghisgot
sa pagsundayag uban sa mga sakop sa klase.

• Basaha D&P 64:33–34 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga paagi si Elder
Kimball mipakita nga siya mihatag sa iyang kasingkasing ngadto sa buhat sa
Ginoo? Sa unsa nga paagi siya mipakita nga siya adunay usa ka “andam nga
hunahuna? Unsa ang kalainan tali sa pagkamasulundon lamang ug pagka-
anaa sa duha pagkamasulundon ug andam?

• Si Elder Kimball ug ang iyang pamilya mipakita nga sila andam sa paghimo
sa mga sakripisyo aron pagtabang sa pagpadayon sa katuyoan sa Zion? Unsa
ang uban nga mga sakripisyo nga kita kinahanglan nga mohimo karon aron
makahimo sa pagalagad diha sa buhat sa Ginoo? Sa unsa nga paagi nga ang
atong mga sakripisyo lahi kay sa ilaha? Sa unsa nga paagi nga ang atong mga
sakripisyo sama sa ilaha?

5. Ang kang Propeta Joseph Smith nga bikang pula nga tindahan

Ipasabut nga ang kang Propeta Joseph Smith nga bikang pula nga tindahan mao
ang usa sa labing mahinungdanon nga mga bilding diha sa tibuok panahon sa
Nauvoo (tan-awa ang hulagway sa ubos). Agi og dugang sa pagkausa ka
tindahan nga sari-sari, kini usa ka sentro sa relihiyoso, sosyal, ug sibiko nga
kalihokan. Ang mga Santos mitukod og usa ka tulunghaan nga publiko didto.
Sila usab migamit sa bilding alang sa mga tigum sa Simbahan ug sa sibiko ug sa
mga pagpundok sa mga batan-on. Ang Relief Society gitukod diha niini nga
tindahan sa 17 Marso 1842. Sa wala pa mahuman ang templo, ang taas nga
andana gigamit isip usa ka lawak alang sa ordinansa. Ang unang mga pagtuga
niini nga dispensasyon gihatag didto.

Leksyon 29

211



Ang kang Propeta Joseph Smith nga Bikang Pula nga Tindahan. Kini mao ang mahinungdanon
nga bilding diha sa Simbahan sa tibuok panahon sa Nauvoo.
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30
“Ang mga Binilanggo 
Mahimong Gawasnon”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga magmaya sa ilang kahigayunan sa
paghatag sa mga ordinansa alang sa patay.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug sa uban nga
mga materyal.

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 2; 124:25–55; 127;128; Joseph Smith—
Kasaysayan 1:36–39.

b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 71–74. kasaysayan ubos sa “Ang Templo
sa Nauvoo.”

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase Relief Society (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup
ngadto sa materyal panahon sa leksyon.

3. Ihatag pag-una ang mosunod nga mga buluhaton:

a. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagsaysay kalabut sa pagtukod sa
Templo sa Nauvoo. Ipasabut ang iyang pagsaysay diha sa unang upat ka mga
parapo ubos sa “Ang Templo sa Nauvoo” mga pahina 571–74 sa Ang Atong
Panulundon.

b. Hangyoa ang duha ka mga sakop sa klase sa pag-andam aron sa mubo nga
paagi ipakigbahin ang mga kasinatian nga sila aduna sa pagpahigayon
sa mga bunyag alang sa patay. Hangyoa sila sa pagsulti unsa ang ilang
gibati sa pagkahibalo nga pinaagi sa mga bunyag alang sa mga patay sila
makatabang sa uban pagdawat sa kaluwasan. Kon sila nakapahigayon og
mga bunyag alang sa ilang nangamatay nga kagikanan. Hangyoa sila sa
pagsulti kalabut kon giunsa kini nga mga kasinatian nakatabang sa pagbati
sa ilang mga kasingkasing ngadto sa ilang mga kagikanan.

c. Hangyoa ang usa o labaw sa usa ka mga kinabig sa pag-andam sa pagpasabut
unsa ang ilang gibati sa dihang una sila nga nakakat-on nga sila mahimong
mabunyagan alang sa ilang nangamatay nga mga sakop sa pamilya.

4. Kon ang mosunod nga mga hulagway anaa, pag-andam sa paggamit niini sa
panahon sa leksyon: Templo sa Nauvoo (62432; Mga Hulagway sa Ebanghelyo
501) ug Bunyaganan sa Templo (62031; Mga Hulagway sa Templo 504).

Pahinumdum ngadto sa magtutudlo: Ang mga sakop sa klase malagmit adunay
mga pangutana kon unsaon sa pagpangita kalabut sa mga kagikanan kinsa
namatay sa wala pa makadawat sa ebanghelyo. Isugyot nga sila makigsulti uban
sa tigtambag sa kasaysayan sa pamilya sa ward ug mangayo og kopya sa Usa ka
Giya sa Sakop sa Buhat sa Templo ug sa Kasaysayan sa Banay (34697). Sila usab
mahimong moduol ngadto sa usa ka Family History Center sa simbahan. Ikaw
malagmit usab mosulti nga ang leksyon 40 mopunting sa piho nga mga butang
nga ang mga sakop sa Simbahan makahimo aron pag-apil diha sa buhat sa
templo ug family history.



Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon
sa pagsugod sa leksyon.

Basaha ang mosunod nga paghulagway nga gihatag ni Propeta Joseph Smith sa
iyang kinamagulangan nga igsoong lalaki, si Alvin:

“Siya mao . . . ang labing dungganan sa pamilya sa akong amahan. Siya mao
ang usa sa labing dungganan sa mga anak nga lalaki sa tawo. . . . Diha kaniya
walay panglimbong . . . siya usa sa labing maligdong sa mga tawo, ug sa dihang
siya namatay ang anghel sa Ginoo mibisita kaniya diha sa iyang katapusang
mga higayon” (History of the Church, 5:126–27).

Ipasabut nga si Alvin namatay sa 1824, upat ka mga tuig human modawat sa
pagpamatuod ni Joseph sa Unang Panan-awon apan lima ka mga tuig sa wala
pa ang priesthood gipahiuli.

• Kinsa ang pipila ka mga lalaki ug mga babaye sa inyong pamilya kinsa
namatay sa wala pa sila makadawat sa kahingpitan sa ebanghelyo? Unsa ang
imong nahibaloan kalabut nini nga mga sakop sa pamilya?

Itudlo nga isip mga sakop sa atong Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, kita aduna sa kahingpitan sa ebanghelyo ug sa makaluwas
nga mga ordinansa sa priesthood. Tungod sa buhat sa templo alang sa patay, kita
makahatag niini nga mga ordinansa alang sa mga binilyon nga mga lalaki ug
mga babaye kinsa wala gayud makadawat niini sa panahon sa ilang mortal nga
mga kinabuhi.

Ipasabut nga kini nga leksyon mao ang kalabut sa buhat sa pagtubos sa mga
patay. Kini labing una nga paghisgut sa bunyag alang sa patay.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang mga tudling sa kasulatan, mga pangutana,
ug ubang mga materyal sa leksyon nga labing makatubag sa mga panginahanglan
sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og mga
kasinatian nga may kalabutan ngadto sa mga baruganan sa kasulatan.

1. Pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Ginoo mipadayag sa mga ordinansa
sa doktrina sa priesthood alang sa mga patay

• Ngano nga kita mopahigayon sa mga ordinansa alang sa mga patay? (Ipasabut
nga ang tanang mga tawo kinahanglan gayud nga adunay higayon sa
pagpaminaw sa ebanghelyo ug pagdawat sa makaluwas nga mga ordinansa sa
priesthood. Ang mga tawo kinsa wala makadawat niini nga mga panalangin
sa panahon sa pagkamortal makaangkon niana nga kahigayonan sa kalibutan
sa espiritu. Tungod kay sila walay pisikal nga mga lawas diha sa kalibutan sa
epiritu, sila dili makadawat sa mga ordinansa sa ilang mga kaugalingon. Bisan
pa niana, kita makadawat sa mga ordinansa alang kanila. Ang matag usa diha
sa kalibutan sa espiritu nianang higayona mopili kon modawat o modumili sa
mga ordinansa nga gipahigayon alang kanila.
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Itudlo nga ang Ginoo nagsugod sa pagtudlo ni Joseph Smith kalabut sa buhat
alang sa mga patay sa una pa kaayo diha sa pagpangalagad sa Propeta ( Joseph
Smith—Kasaysayan 1:36–39; ulohan sa D&P 2; D&P 2:1–3). Si Presidente
Gordon B. Hinckley misulti bahin niini nga panudlo:

“Kini hilabihan ka dako ang kamahinungdanon ngari kanako nga . . . kining
pagbalikbalik sa maanindot nga mga pulong ni Malaquias kalabut sa buhat
alang sa mga patay, gihatag ngadto sa batan-ong lalaki nga si Joseph upat ka
mga tuig sa wala pa siya tugoti pagkuha sa mga palid gikan sa bungtod. Kini
gihatag sa wala pa niya madawat ang Aaronic o ang Melchizedek Priesthood,
sa wala pa siya mabunyagi, ug sa wala pa kaayo maorganisar ang simbahan.
Kini misulti og daghan kaayo kalabut sa pag-una niini nga buhat diha sa plano
sa Ginoo” (“A Century of Family History Service.” Ensign, Mar. 1995, 61).

Ipasabut nga sa 15 Agosto 1840, si Propeta Joseph miwali, diha sa paglubong sa
usa ka sakop sa Simbahan nga ginganlan og Seymour Brunson. Isip kabahin sa
iyang wali, siya mibasa og maayo gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 15, diin naglakip
sa usa ka pakisayran sa bunyag alang sa mga patay (bersikulo 29). Dayon siya
mipahibalo nga mga Santos mahimong mabunyagan sa ngalan sa ilang mga
higala ug mga kapamilya kinsa namatay nga wala makadawat sa ebanghelyo. Siya
mipahayag nga ang plano sa kaluwasan gituyo aron pagluwas sa matag usa kinsa
andam sa pagsunod sa gikinahanglan sa balaod sa Dios. Human sa iyang wali,
ang mga sakop sa simbahan misugod sa pagpahigayon sa mga bunyag alang sa
mga patay diha sa duol nga suba sa Mississippi (Tan-awa sa Journal History of The
Church of Jesus Christ of Latter day Saints, 15 Aug. 1840.)

2. Ang Ginoo misugo sa mga Santos sa pagtukod og templo sa Nauvoo.

• Sa 19 Enero 1841, pipila ka mga bulan human ang mga Santos nagsugod sa
pagpahigayon sa mga bunyag alang sa patay, ang Ginoo misugo kanila sa
pagtukod og templo sa Nauvoo (D&P 124:25–27). Unsa ang mga katarungan
nga gihatag sa Ginoo alang niini nga sugo? (Basaha ang mosunod nga mga
kasulatan uban sa mga sakop sa klase aron makakaplag og mga tubag niini
nga pangutana. Mga posibling tubag gilista usab sa ubos.)

a. D&P 124:28, 40–41. (Aron pagpadadayag og dugang nga mga ordinansa sa
priesthood.)

b. D&P 124:29–30,33. (Aron paghatag og dapit sa pagpahigayon sa mga
bunyag alang sa patay.)

c. D&P 124:55. (Aron ang mga Santos makapakita sa ilang pagkamatinud-
anon sa paghupot sa Iyang mga sugo aron Siya makapanalangin kanila
uban sa dungog, pagka-mortal ug kinabuhing dayon.)

Ipasabut nga ang Templo sa Nauvoo mao ang ikaduhang Templo nga natukod
niini nga dispensasyon. Usa sa unang mga katuyoan niini nga Templo mao
ang paghatag og dapit alang sa mga Santos sa paghahigayon sa mga ordinansa
sama sa mga bunyag ug mga pagkumpirma alang sa patay, sa tuga, ug sa
kaminyoon sa templo. Kini nga mga ordinansa wala mapahigayon didto
sa Templo sa Kirtland.

Ipakita ang hulagway sa Templo sa Nauvoo. Ipasabut nga ang mga Santos
mihimo og mahinungdanon nga mga sakripisyo aron pagsunod sa sugo sa
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pagtukod niini nga templo. Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagtaho
sa bahin sa pagtukod sa Templo sa Nauvoo, ingon sa gipakita sa Ang Atong
Panulundon (mga pahina 71–74, unang upat ka mga parapo ubos sa “Ang Templo
sa Nauvoo”).

Templo sa Nauvoo. Kini nga sumbanan nagpakita sa kaanindot sa original nga bilding sa wala pa
kini masunog sa 1848.

• Unsa ang nakapadani kanimo kalabut sa mga sakripisyo nga gihimo sa unang
mga Santos sa pagtukod sa Templo sa Nauvoo?

Ipasabut nga sulod sa mubong panahon, ang Ginoo mitugot sa mga Santos sa
pagpadayon sa pagpahigayon sa mga bunyag alang sa mga patay sa Suba sa
Mississippi (D&P 124:31–32; History of the Church, 4:xxxviii). Apan sa ika-3 sa
Oktobre 1841, si Propeta Joseph Smith mipahibalo nga “wala nay mga bunyag
alang sa mga patay, hangtud ang ordinansa mahimong mapahigayon diha sa
balay sa Ginoo” (History of the Church, 4:426). Sa 8 sa Nobyembre, 1841, si
Brigham Young mipahinungod sa usa ka temporaryo apan maayo kaayo nga
pagkakulit nga kahoy nga bunyaganan diha sa ilalum sa wala pa mahuman nga
templo (History of the Church, 4:446–47). Karon ang tanan nga mga ordinansa
alang sa mga patay kinahanglang ipahigayon na sa mga templo.

• Unsa ang atong makat-onan gikan sa hugot nga tinguha sa mga Santos sa
pagtukod og bunyaganan sa wala pa mahuman ang templo? (Samtang ang
sakop sa klase maghisgut niini nga pangutana, dapita sila sa pagpamalandong
sa ilang mga gibati kalabut sa pagtubos sa mga patay. Isugyot nga sila
mangutana sa ilang nga kaugalingong kon sila ingon ba kamatinguhaon
sa paghimo sa buhat sama sa unang mga Santos.)
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3. Kita kinahanglan nga madasigon ug hingpit nga malipayon sa atong mga
paningkamot sa pagpahigayon sa mga bunyag alang sa mga patay.

Ipasabut nga pipila ka mga bunyag alang sa mga patay gihimo sa mga panahon sa
Bag-ong Tugon human sa pakabanhaw ni Kristo ( 1 Mga Taga Corinto 15:29). Bisan
pa niana, ang mahinungdanon nga buhat sa paghatag sa makaluwas nga mga
ordinansa alang sa mga patay mao karon ang kapangakohan sa sakop sa Simbahan
niini nga dispensasyon. Ipakita ang hulagway sa bunyaganan sa templo.

Hatagi og gibug-aton nga ang mga sakop sa Simbahan kinsa mga 12 ug labaw
pa, lakip ang bag-o nga mga kinabig, mahimo nga mabunyagan alang sa mga
patay. Aron mahimong mabunyagan alang sa mga patay, ang usa ka sakop
kinahanglan gayud maghupot og bag-o nga rekomen sa templo. Ang lalaki nga
mga sakop kinahanglan gayud maghupot sa priesthood.

• Basaha ang D&P 128:15 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga paagi nga
ang patay nag-agad ngari kanato alang sa ilang kaluwasan? Sa unsa nga paagi
ang atong kaluwasan mag-agad sa kaluwasan sa mga patay? (Tan-awa sa D&P
128:17–18 ug ang mosunod nga kinutlo.)

Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon: “Ang nagpadayon diha sa Balay sa
Ginoo . . . nagpaduol sa espiritu sa sakripisyo sa Ginoo kay sa bisan unsa nga
kalihokan nga akong nahibaloan. Ngano? Tungod kay kini gibuhat uban
niadtong kinsa gawasnon nga mihatag sa panahon ug bahandi, nga walay
pagpaabot sa bisan unsa nga mga pasalamat o ganti, alang niadtong kinsa dili
makahimo alang sa ilang mga kaugalingon” (Ensign, Mar. 1995, 62–63).

Si Elder John A Widtsoe sa Korum sa Napulog Duha miingon: “Diha sa atong
kahimtang sa wala pa dinhi, sa adlaw sa dako nga konseho, kita mihimo og usa
ka piho nga pakigsabut uban sa Makagagahum. Ang Ginoo misugyot og usa ka
plano nga iyang gihunahuna. Kita midawat niini. Tungod kay ang plano gitagna
alang sa tanang mga tawo, kita nahimo nga kaabag ngadto sa kaluwasan sa
matag tawo ubos niana nga plano. Kita miuyon, diha-diha dayon, nga dili
lamang mahimo nga manluluwas alang sa atong mga kaugalingon, apan . . .
mga manluluwas alang sa tibuok tawhanon nga pamilya. Kita miuyon nga
makig-abin uban sa Ginoo. Sa pagpahinabo sa plano nahimo nga dili lamang
buhat sa Amahan, ug buhat sa Manluluwas, apan usab atong buhat. Ang labing
ubos diha kanato, ang kinaubsan, anaa sa pakig-abin uban sa Makagagahum sa
pagtuman sa katuyoan sa walay katapusan nga plano sa kaluwasan” (“The Worth
of Souls,” Utah Genealogical and Historical Magazine, Okt. 1934, 189).

• Basaha ang D&P 2 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga paagi ang
pagpahigayon og mga bunyag alang sa mga patay makatabang kanato sa
pagbalik sa atong mga kasingkasing ngadto sa atong mga kagikanan?

Hangyoa ang gitudlo nga mga sakop sa klase sa pagsulti sa mubo nga paagi kalabut
kon unsa ang ilang gibati nga pinaagi sa bunyag alang sa mga patay sila makatabang
sa uban sa pagdawat og kaluwasan (tan-awa sa “Pagpangandam”, aytem 3b).

Kon ikaw nagtudlo sa mga batan-on, ikaw mahimo usab nga mopakigbahin
sa mosunod nga sugilanon kalabut sa usa ka pundok sa young women kinsa
naghimo og pagsiksik aron pagpangita og mga ngalan sa mga tawo kinsa
namatay nga wala makadawat sa ebanghelyo:
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“Human nakasiksik og labaw kaysa 400 ka mga ngalan ang tanan nga mga lalaki
ug mga babaye, ang Young Women sa Meridian [Idaho] ika-15 nga Ward midapit
sa Young Men sa pag-uban kanila sa Templo sa Boise [Idaho] aron paghimo sa
mga bunyag. Ang templo mihan-ay sa mga ngalan aron ibutang sa hapnig alang
sa ilang ward. Si Heather Bennett, 15 miingon: “Ang labing maanindot nga
bahin mao ang pagkahimong nabunyagan alang kanila. Ang mga ngalan ingon
sa daw nasinati ngari kanako. Kadto mao ang labing dalisay kalabut sa tibuok
proyekto. Kami mihimo og buhat alang sa mga tawo nga wala unta mahimo.
Sila malagmit unta nga malimtan.”

Si Cori Christensen, laing sakop sa pundok, miingon, “Samtang kami nanglingkod
sa palibot sa bunyaganan diha sa templo, kami nakabaton sa hingpit nga
kaanindot nga pagbati. Kadto maoy pagbati sa kadaugan. Kami mihatag kanila
og kahigayunan” (“Names and Faces,” New Era Peb. 1994, 32).

• Basaha ang D&P 128:19, 22–24 uban sa mga sakop sa klase. Sumala niini nga
mga bersikulo, unsa kaha ang atong kinaiya kalabut sa ebanghelyo ug kalabut
sa pagpahigayon sa mga bunyag alang sa mga patay? Ngano nga ang
hilisgutan sa mga bunyag alang sa mga patay magdala sa ingon nga kalipay
ngadto sa mga buhi ug sa mga patay?

Hangyoa ang gitudlo nga mga sakop sa klase sa pagpasabut unsa ang ilang gibati
sa dihang sila unang nakakat-on nga sila mahimo nga mabunyagan alang sa ilang
nangamatay nga mga sakop sa pamilya (tan-awa sa “Pagpangandam”, aytem 3c).

Panapos Basaha ang D&P 128:17 uban sa mga sakop sa klase. Hatagi og gibug-aton nga si
Propeta Joseph Smith mitawag sa buhat sa pagtubos sa mga patay nga ang
“labing mahimayaon sa tanan nga mga hilisgutan kalabut ngadto sa walay
katapusang ebanghelyo.” Awhaga ang mga sakop sa klase sa paghimo sa tanan
nilang mahimo sa pagpahigayon sa mga bunyag alang sa mga patay. Ingon nga
giaghat sa Espiritu, ipamatuod ang mga kamatuoran nga gihisgutan sa panahon
sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimo nga mogamit sa usa o sa tanan sa mosunod nga mga ideya sa

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Makasaysayon nga kaagi sa Doktrina ug mga Pakigsaad 127 ug 128

Gamita ang mosunod nga kasayuran aron paghatag sa makasaysayon nga kaagi
alang sa D&P 127 ug 128:

Sa ting-init sa 1842 usa ka pundok sa mga lalaki nagtinguha sa dili makiangayon
nga pagbilanggo sa Propeta Joseph Smith. Tungod niini nga pagpanggukod, ang
Propeta mibiya sa Nauvoo. Siya miingon, “Ako nakahunahuna niini nga angay
ug maalamon alang kanako sa pagbiya sa dapit sulod sa usa ka panahon, alang
sa akong kahilwasan [safety] ug sa kahilwasan niining mga tawhana” (D&P
127:1). Bisan sa ingon kalisud nga mga kahimtang, siya misulat sa malipayon
nga mga pulong sa iyang mga sulat ngadto sa mga Santos.

• Sulod niining panahon sa pagpanggukod, unsa ang hilisgutan nga nakapuno
sa hunahuna sa Propeta ug nagpadayon sa iyang mga gibati sa hilabihan?
(Tan-awa sa D&P 128:1.)
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2. Ang kamahinungdanon sa paghupot og talaan.

Ipasabut nga pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Ginoo misugo sa mga 
Santos sa paghupot og maayo sa mga talaan sa mga bunyag alang sa mga patay
(D&P 127:5–9; 128:1–9). Kini nga mga talaan sa pagkakaron anaa gitipigan sa
mga computers.

• Ngano nga kita maghupot sa mga talaan sa bunyag alang sa mga patay? 
(Tan-awa sa D&P 128:6–8, 24. Kini nga mga talaan nga gihimo sa yuta gitala
usab sa langit, ug ang mga patay pagahukman gikan niini nga mga basahon.
Sa panahon sa Ikaduhang Pag-anhi, kita mohatag niini nga mga talaan
ngadto sa Ginoo isip usa ka paghalad ngadto Kaniya.)
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Leksyon

31
“Gisilyo . . . alang Karon 

ug alang sa Tanan nga
Kahangturan”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase aron nga makasabut nga ang mahangturon nga
kaminyoon maoy usa ka mahinungdanon nga bahin sa plano sa Langitnong
Amahan, aron pagtabang sa mga batan-on sa pagpangandam alang sa
mahangturon nga kaminyoon, ug sa pag-awhag sa minyo nga mga managtiayon
sa pagpuyo sumala sa pakigsaad sa kaminyoon.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1–4;
132:4–33; ug sa uban nga mga kasulatan dinhi niini nga leksyon.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Kon ikaw magtudlo sa mga batan-on, pagdala ngadto sa klase og usa o daghan
nga mga kopya sa Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on 35650 853). Ikaw mahimo
nga modala og usa ka kopya alang sa matag sakop sa klase o mohangyo sa
mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang kaugalingon nga mga kopya ngadto
sa klase.

4. Kon ikaw naggamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagpakigkita sa usa
ka miyembro sa ward kinsa naminyo sa templo. Hangyoa ang miyembro sa
pag-andam sa paggahin og upat o lima ka mga minuto diha sa pagsugod sa
klase sa pagsaysay mahitungod sa adlaw nga siya gikasal sa templo. Ikaw
mahimo nga mohangyo sa tawo sa pagdala og usa ka hulagway o uban nga
handumanan sa kasal. Hangyoa siya sa paghunahuna sa mosunod nga mga
pangutana sa pagpangandam:

• Unsa ang imong gibuhat aron sa pagpangandam alang sa kaminyoon sa
templo?

• Unsa ang kalainan nga maminyo diha sa templo?

• Unsa nga tambag ang imong mahatag sa mga sakop sa klase kinsa wala 
pa maminyo sa templo aron pagtabang kanila nga makapangandam?

Pahinumdum sa magtutudlo: Samtang ikaw magtudlo niini nga leksyon,
pagmabinantayon sa mga pagbati sa nagbinugtong nga mga ginikanan ug sa
uban kinsa wala sa tradisyonal nga mga kahimtang sa pamilya (tan-awa ang
unang dugang ideya sa patudlo). Kon ang mga sakop sa klase mangutana sa mga
pangutana kalabot sa panagbulag o ubang tandugon nga mga isyu, awhaga sila sa
pagpakigsulti sa bishop sa tuyo kaysa maghisgot sa mga pangutana diha sa klase.



Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Dapita ang gi-assign nga sakop sa ward sa pagsulti mahitungod sa adlaw nga siya
naminyo didto sa templo (tan-awa sa “Pagpangandam,” aytem 4). Human sa
pagpahayag, pagkomentaryo og makadiyut sa mga butang nga nasulti sa miyembro.
Ipasabut nga kining leksyon mahitungod sa kaminyoon nga walay katapusan.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga labing makatubag
sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase
sa pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan ngadto sa mga
baruganan sa kasulatan.

1. Ang kaminyoon nga walay katapusan mao ang mahinungdanon sa plano
sa Langitnong Amahan.

Pagtudlo ug paghisgot sa D&P 131:1–4; 132:33. Ipasabut nga kining mga tudling
naglangkub sa mga pagpadayag gikan sa Ginoo ngadto ni Propeta Joseph Smith
mahitungod sa kaminyoon nga walay katapusan. Si Elder Parley P. Pratt, usa
sa nag-una nga mga sakop sa Korum sa Napulog Duha niining dispensasyon,
nahinumdum sa iyang mga pagbati sa diha nga una niyang nadunggan si
Propeta Joseph nga nagtudlo niini nga mga doktrina:

“Ako nahigugma kaniadto, apan ako wala masayud ngano. Apan karon ako
nahigugma . . . uban sa kaputli . . . usa ka hilabihan nga pagkataas, pagkabayaw
nga pagbati, diin mobayaw sa akong kalag. . . . Ako mibati nga ang Dios mao
ang akong tinuod nga Langitnong Amahan; nga si Jesus akong igsoon, ug nga
ang asawa sa akong dughan mao ang usa ka imortal, mahangturon nga
kauban. . . . Sa laktud, ako karon mahigugma uban sa espiritu ug uban usab
sa pagsabut” (Autobiography ni Parley P. Pratt [1975], 298).

• Ang Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipahayag nga ang “kaminyoon tali sa lalaki ug babaye mao ang mahinungdanon
sa mahangturon nga plano sa [Dios]”  (“Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngadto sa
Kalibutan,” Ensign Nob. 1995, 102; tan-awa usab sa D&P 49:15). Ngano nga ang
kaminyoon mahinungdanon nga bahin sa mahangturon nga plano sa Dios? 
(Tan-awa sa D&P 131:1–4 Mga Taga-Corinto 11:11.)

Pagpakigbahin og usa o labaw pa sa mosunod nga mga pamahayag. Human sa
pagpakigbahin sa pamahayag, pagdapit og mga sakop sa klase aron paghisgut
sa kahulugan ug paggamit niini.

Si Elder Joseph B. Whirtlin sa Korum sa Napulog Duha miingon: “Ang matam-is
nga panagkauban sa kaminyoon nga walay katapusan mao ang usa sa labing
dako nga mga panalangin nga gihatag sa Dios ngadto sa Iyang mga anak. Sa
pagkatinuod sa daghang mga katuigan nga akong gipakig-bahin uban sa akong
matahum nga kauban nakadala kanako sa labing lawom nga mga hingpit nga
kalipay sa akong kinabuhi. Gikan sa pagsugod sa panahon ang pakigminyo
nga pakig-uban sa bana ug asawa mao gayud ang sukaranan sa mahinungdanon
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nga plano sa kalipay sa atong Langitnong Amahan. Ang atong mga kinabuhi
gitandog alang sa kaayo, ug kitang duha gibalaan ug gihimong dungganan
samtang kita mitagamtam sa matam-is nga mga panalangin sa pagpakig-uban
sa minahal nga mga sakop sa pamilya” (sa Conference Report, Okt. 1997, 42l;
o Ensign Nob. 1997, 32).

Si Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Ang
katapusan nga katuyoan sa tanan nga among gitudlo mao ang paghiusa sa
mga ginikanan ug mga anak diha sa hugot nga pagtuo sa Ginoong Jesukristo,
nga sila malipayon diha sa ilang panimalay, gibugkos diha sa kaminyoon nga
walay katapusan, gisumpay ngadto sa ilang mga kaliwatan, ug gisiguro sa
paghimaya diha sa atubangan sa atong Langitnong Amahan” (sa Conference
Report, Abr. 1995, 8; o Ensign, Mayo 1995, 8).

Si Presidente Joseph Fielding Smith miingon: “Ang kaminyoon, ingon sa
nasabtan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, mao ang usa ka pakigsaad nga
giorden nga walay katapusan. Kini mao ang katukuran alang sa mahangturon
nga kahimayaan, kay kon wala kini diha walay mahangturon nga paglambo diha
sa gingharian sa Dios” (Doctrine of Salvation, gihugpong ni Bruce R. McConkie,
3 mga vol. [1954–56], 2:58).

• Kon ang usa ka bana ug asawa wala maminyo diha sa templo alang karon ug
sa kahangturan, unsa ang madangatan sa ilang kaminyoon kon usa kanila
mamatay? (Tan-awa sa D&P 132:7, 15–18). Ang ilang kaminyoon “walay bili
ni kahulugan” bisan kon sila mihimo og panumpa nga mag-uban hangtud sa
kahangturan.)

• Sa diha nga ang usa ka lalaki ug babaye maminyo alang sa panahon ug walay
katapusan diha sa templo, sila mihimo og usa ka pakigsaad uban sa Ginoo.
Unsa nga mga panalangin ang ilang madawat kon sila magmatinuoron sa
ilang pakigsaad? (Tan-awa sa D&P 131:1–4; 132:19–24, 30–31. Ang mga tubag
mahimo nga maglakip niadtong gilista sa mosunod nga mga pahina.)

a. Sila managkauban “karon, ug hangtud sa tanan nga kahangturan” 
(D&P 132:19). Ang ilang mga anak mahimo usab nga kabahin sa ilang
mahangturon nga pamilya. (Ikaw mahimo nga mopasabut nga ang Balaang
Espiritu sa Saad mao ang Espiritu Santo, kinsa mopamatuod nga ang mga
ordinansa nga atong nadawat ug ang mga panaad nga atong gihimo
madawat sa Dios. Kini nga pagtugot nag-agad sa atong pagkamatinud-anon.)

b. Sila mahimaya sa kinatas-an nga ang-ang sa celestial nga gingharian uban
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo (D&P 131:1–3; 132:23–24).

c. Sila “makapanunod og mga trono, mga gingharian, . . . mga kayutaan, mga
kagamhanan, [ug] kamandoan” (D&P 132:19).

d. Sila magpadayon sa binhi o sa laing pulong espiritu nga mga anak, hangtud
sa hangtud (D&P 132:19, 30–31; tan-awa usab sa D&P 131:4):

e. “Niana sila mga Dios, tungod kay sila aduna sa tanan nga gahum” 
(D&P 132:20–21).

• Unsa nga mga panalangin sa pagminyo sa templo ang atong madawat sa
pagkamortal? (Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa ilang mga
gibati mahitungod sa pagkaminyo diha sa templo. Kon ikaw wala makabasa sa
pamahayag ni Elder Joseph B. Whirtlin diha sa pahina 221, mahimo nga ikaw
mobuhat niini karon.)
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2. Ang mga batan-on kinahanglan nga mangandam karon alang sa
kaminyoon nga walay katapusan.

Kon kamo magtudlo sa batan-on, gamita kini nga seksyon sa leksyon aron
pagdasig kanila sa pagpangandam alang sa kaminyoon diha sa templo. Kon
kamo nagtudlo sa mga hamtong, kamo mahimo nga molaktaw niini nga
seksyon o magamit lamang og usa ka bahin niini.

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang kaminyoon sa templo gihatagan kaayo og
gibug-aton ngadto sa mga batan-on sa Simbahan? (Tabangi ang mga sakop sa
klase nga makasabut nga ang paghukom sa pag-minyo diha sa templo maoy usa
sa labing mahinungdanon nga mga paghukom nga mahimo sa usa ka tawo.
Ang mga sakop sa Simbahan kinahanglan nga magsugod sa pagpangandam
alang sa kaminyoon nga walay katapusan samtang sila batan-on.)

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Ang kaminyoon tingali ang
mahinungdanon sa tanan . . . nga mga desisyon ug adunay labing malukupon
nga mga sangputanan, kay kini dili lamang makahimo sa hinanali nga
kalipay, apan usab uban sa mahangturon nga hingpit nga mga kalipay. Kini
dili lamang makatandog sa duha ka tawo nga nalakip, apan usab sa ilang mga
pamilya ug ilabi na gayud sa ilang mga anak ug sa mga anak sa ilang mga
anak ngadto lahus sa daghang mga kaliwatan” (“Oneness in Marriage,”
Ensign, Marso 1977, 3).

• Unsa ang pipila ka mga butang nga ang batan-ong mga lalaki ug mga babaye
makahimo aron sa pagpangandam nga maminyo sa templo?

• Sa unsa nga paagi nga ang panagtagbo [dating] sa panahon sa mga tuig sa bag-
ong tubo [teenage years] makaimpluwensya sa kaminyoon sa dili madugay diha
sa kinabuhi? (Kon ikaw nagdala og mga kopya sa Alang sa Kalig-on sa mga
Batan-on, ipabasa sa mga sakop sa klase ang “Dating,” pahina 24–25.)

• Unsa nga matang sa tawo ang imong buot nga minyoan sa umaabut? (Ikaw
mahimong mohangyo sa matag sakop sa klase sa pagpangalan og usa ka
matang ug mosulti ngano nga kini mahinungdanon. Ilista ang mga tubag
diha sa pisara. Tan-awa usab ang mga kinutlo alang sa uban nga mga ideya.)
Sa unsa nga paagi nga ikaw kinahanglan gayud magpuyo aron mangandam sa
kaminyoon niana nga tawo? (Dapita ang mga sakop sa klase sa paghunahuna
niining pangutana sa hilom nga paagi kaysa motubag og kusog.)

Si Presidente Gordon B. Hinckley mitambag: “Pilia ang usa ka kauban diha sa
imong kaugalingon nga relihiyon. Ikaw malagmit labaw pa nga magmalipayon.
Pilia ang usa ka kauban nga sa kanunay imong mapasidunggan, sa kanunay
imong matahud, ang usa kinsa modayeg kanimo sa imong kaugalingon nga
kinabuhi, ang usa kinsa ikaw makahatag sa imong tibuok kasingkasing, imong
tibuok gugma, imong tibuok pag-unong, imong tibuok nga pagkamatinuoron”
(“Life’s Obligations,” Ensign, Peb. 1999, 2).

Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha miingon:

“Adunay labaw pa ngadto sa katukuran sa kaminyoon nga walay katapusan
kaysa matahum nga dugang o usa ka madanihon nga porma. Adunay labaw
pa nga hunahunaon kaysa pagkainila o karisma. Samtang ikaw nangita og
mahangturon nga kauban, pagpangita alang sa usa ka tawo kinsa nagpalambo sa
mahinungdanon nga mga kinaiya nga magdala og kalipay: usa ka lawom nga
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gugma sa Ginoo ug sa Iyang mga sugo, usa ka hugot nga tinguha sa pagpuyo
niini, usa niana mao ang maloloy-on nga pagsabut, mapasayloon sa uban, ug
uyon nga maghatag sa iyang kaugalingon, uban sa tinguha nga makaangkon og
usa ka pamilya nga gipurongpurongan og maanindot nga mga anak ug sa usa ka
pasalig sa pagtudlo kanila sa mga baruganan sa kamatuoran diha sa panimalay.

“Ang usa ka nag-una nga kinahanglanon sa usa ka nagpaabut nga asawa mao
ang tinguha nga mahimong usa ka asawa ug inahan. Siya kinahanglan nga
mopalambo sa sagrado nga mga hiyas nga gihatag sa Dios sa Iyang anak nga
mga babaye nga labing maayo ingon nga usa ka asawa ug inahan: pailub,
kamaloloy-on, gugma sa mga anak, ug usa ka tinguha sa pag-amuma alang
kanila kay sa pagpangita og propesyonal nga mga pangagpas. Siya kinahanglan
nga makaangkon og usa ka maayong edukasyon sa pagpangandam alang sa
mga panginahanglan sa pagkainahan.

“Ang usa ka nagpaabut nga bana kinahanglan usab nga motahud sa iyang
priesthood ug gamiton kini sa pag-alagad ngadto sa uban. Pangitaa ang usa ka
tawo kinsa modawat sa iyang tahas isip tigsangkap sa mga gikinahanglan sa
kinabuhi, adunay katakus sa pagbuhat niini, ug naghimo og inuyunan nga mga
paninguha sa pagpangandam sa iyang kaugalingon sa pagtuman niadtong mga
kapangakohan” (sa Conference Report, Abr. 1999, 31; o Ensign, Mayo 1999, 26).

• Sa unsa nga paagi ang mga ginikanan ug uban nga mga hamtong makatabang
sa mga batan-on makapangandam alang sa kaminyoon nga walay katapusan?
Sa unsa nga paagi sila makatabang sa gagmay nga mga bata nga
makapangandam alang sa kaminyoon nga walay katapusan?

3. Human ang usa ka bana ug asawa nabugkos didto sa templo, sila
kinahanglan gayud nga mosunod sa pakigsaad aron makadawat sa gisaad
nga mga panalangin.

Himoa nga ang usa ka babaye nga sakop sa klase sa pagbasa sa mosunod nga
kinutlo. Unya pangutan-a ang mga sakop sa klase sa pagtag-an kon kinsa ang
nagsulti niini.

“Ako siguro kaayo nga ang unang napulo ka mga tuig mabulahan. Apan sa panahon
sa among unang tuig nga panag-uban akong nakaplagan adunay daghan kaayo nga
mga pagpahigayon. Dayag lang kini dili ang matang sa butang nga imo gayud angay
ipakigbahin sa mga ginikanan. Apan nga ako naghilak diha sa akong higdaanan matag
karon ug unya. Ang mga problema mao nga hapit sa kanunay may kalabutan sa
pagkat-on sa pagpuyo diha sa tagal sa laing tawo ug ang pagbuhat sa mga butang nga
dili imong gusto. Kami naghigugmaay sa usag usa, walay pagduhaduha mahitungod
niana. Apan kami kinahanglan usab nga mag-pahigayon ngadto sa usag usa. Ako
naghunahuna nga matag managtiayon kinahanglan magpahiuyon sa usag usa.”

Sultihi ang mga sakop sa klase nga ang pamahayag gihimo ni Sister Marjorie P.
Hinckley, asawa ni Presidente Gordon B. Hinckley (sa Sheri L. Dew, Go Forward
With Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley [1996], 118). Hatagi og gibug-aton
nga kini nagkinahanglan og gugma, trabaho, ug paghalad aron makaangkon og usa
ka malampuson nga kaminyoon. Sa diha nga ang usa ka lalaki ug babaye nasilyo
didto sa templo, sila makadawat sa gisaad nga mga panalangin lamang kon sila
“mosunod [diha] sa pakigsaad” (D&P 132:19). Gamita ang mga pangutana, mga
kasulatan, ug mga kinutlo dinhi niining seksyon sa leksyon aron pagtabang sa mga

224



sakop sa klase nga makasabut sa piho nga mga butang nga kinahanglan buhaton sa
mga bana ug mga asawa aron “mosunod [diha] sa pakigsaad.”

• Basaha ang D&P 42:22 uban sa mga sakop sa klase. Ipasabut nga kining
kasugoan managsama nga magamit sa mga lalaki ug mga babaye. Unsa ang
buot ipasabut sa paghigugma sa bana o asawa sa tibuok kasingkasing? Unsa
ang buot ipasabut sa pag-unong ngadto sa bana o asawa ug wala nay lain?

Si Presidente W. Kimball mipasabut:

“Sa diha nga ang Ginoo miingon sa tibuok nimo nga kasingkasing, kini wala
magtugot sa pakigbahin ni pakigtunga ni paghikaw.

“Ang mga pulong wala nay lain nagwagtang sa matag usa ug tanang butang.
Ang kapikas dayon nahimong labaw diha sa kinabuhi sa bana o asawa, ug
bisan sa sosyal nga kinabuhi ni pagtrabaho nga kinabuhi ni politikanhon nga
kinabuhi ni sa bisag unsa nga laing kaikag ni sa tawo ni sa butang ang
makahimo sa pag-labaw ibabaw sa panag-uban sa kapikas.

“Ang kaminyoon nagpasabut daan sa bug-os nga panag-unong ug bug-os
nga pagkamatinuoron. Ang matag bana ug asawa modala sa kapikas uban sa
pagsabut nga siya mohatag sa bug-os ngadto sa iyang kapikas sa tibuok nga
kasingkasing, kusog, pag-unong, ug pagbati, uban sa tanang katakus. Ang
bisan unsa nga kalapasan usa ka sala; ang bisan unsang pakigbahin sa
kasingkasing usa ka kalapasan. Sama nga kita adunay mata nga nagpunting
lamang ngadto sa himaya sa Dios, mao nga kinahanglan kita adunay mata,
dalunggan, kasingkasing napunting lamang ngadto sa kaminyoon ug kapikas
ug pamilya” (Faith Precedes the Miracle [1972], 142–43).

Si Presidente Gordon B. Hinckley mihatag niining yano nga tambag ngadto
pa minyo nga mga managtiayon: “Paghilabihan ka maunungon sa usag usa”
(Ensign Peb. 1999, 4).

• Kon ang usa ka lalaki ug babaye maminyo diha sa templo, sila mipakigsaad
nga magtinud-anon sa usag usa ug magmatinud-anon ngadto sa Ginoo. Unsa
ang pipila ka mga butang nga ang minyo nga mga managtiayon makahimo
aron paglig-on sa ilang gugma alang sa usag usa ug alang sa Ginoo? (Isulat
ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha sa pisara.) Ang mga tubag mahimo
nga maglakip sa pag-ampo ug pagdungan og basa sa mga kasulatan,
magtinguha nga maghiusang magiyahan sa Espiritu, maghimo og family
home evening, magkuyog sa pag-date, maghatag og higayon sa pagpakigsulti
sa usag usa, magtinabangay sulod sa panimalay, ug mag-uban nga
motambong sa templo. Ikaw mahimo nga mogamit sa ikaduha nga
dugang ideya sa pagtudlo isip kabahin niini nga panaghisgutan.)

Panapos Kon ikaw nagtudlo sa mga batan-on o uban kinsa wala pa maminyo sa templo,
awhaga sila sa pagpangandam alang sa kaminyoon nga walay katapusan.
Awhaga ang mga sakop sa klase kinsa naminyo sa templo sa pagsunod diha sa
pakigsaad sa kaminyoon.

Ingon sa pag-aghat sa Espiritu, pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gihisgutan
sa panahon sa leksyon.
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Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimo nga mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Ang mga matinud-anon nga mga Santos dili mahikawan sa mga
panalangin sa kahangturan.

Pagpakigbahin sa mosunod nga mga pamahayag kalabut niadtong kinsa nag-inusara.

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha mitambag:

“Kita nasayud nga daghang takus ug maanindot nga mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw karon nga kulang sa sulundon nga mga kahigayunan ug mahinungdanon
nga mga gikinahanglan alang sa ilang paglambo. Ang pag-inusara, pagkawalay
anak, kamatayon, ug panag-bulag makapakyas sa mga sulundon ug molangan sa
katumanan sa gisaad nga mga panalangin. Agi og dugang, pipila ka mga babaye
kinsa nagtinguha nga mahimong mga inahan sa tibuok panahon ug tig-amuma
sa panimalay nahimo nga mapugos sa paghimo sa tibuok panahon nga
pagtrabaho. Apan kining mga kapakyasan lumalabay lamang. Ang Ginoo
misaad nga didto sa mga walay katapusan walay panalangin nga ihikaw sa iyang
anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye kinsa nagtuman sa mga sugo, mga
matinud-anon sa ilang mga pakigsaad, ug nagtinguha kon unsa ang matarung.

“Daghan sa labing mahinungdanon nga mga gihikaw sa pagkamortal
pagatarungon diha sa katumanan sa tanan nga dili hingpit diha sa
mahinungdanon nga plano sa kalipay alang sa tanan nga takus nga mga
anak sa Amahan. Kita nasayud nga kana tinuod nga mga ordinansa sa templo.
Ako nagtuo nga kini usab tinuod sa mga kalambigitan sa pamilya ug mga
kasinatian” (sa Conference, Report, Okt. 1993, 101; o Ensign, Nob. 1993, 75).

Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha mitambag: “Kon ikaw nag-
inusara ug wala makaila og usa ka lig-on nga gipaabut alang sa celestial nga
kaminyoon, pagpakabuhi alang niini ug pag-ampo alang niini. Paabuta kini diha sa
tagal sa panahon sa Ginoo. Ayaw ipahiuyon ang imong mga sumbanan sa bisag
unsang paagi nga makapawala nianang panalangin dinhi o sa pikas nga bahin sa
tabil. Ang Ginoo nasayud sa tinguha sa imong kasingkasing. Ang Iyang propeta
mipahayag nga ikaw makaangkon sa panalangin samtang ikaw sa makanunayon
nga paagi magpakabuhi aron takus alang niini. Kita wala masayud kon kini anhi
dinhi o sa pikas bahin sa tabil. Pagpakabuhi alang niini. Pag-ampo alang niini”
(sa Conference Report, Abr. 1999, 33; o Ensign, Mayo 1999, 27).

2. Mga panig-ingnan sa usa ka malipayon, malahutayon nga mga
kaminyoon sa templo

Human sa mainampoon nga paghunahuna, pakigkita og lalaki ug babaye diha
sa ward kinsa mga maayo og mga panig-ingnan sa usa ka malampuson nga mga
kaminyoon sa templo. Hangyoa ang matag tawo sa pag-andam sa paggahin og
duha o tulo ka mga minuto sa panahon sa klase aron sa pagpakigbahin og mga
sugyot alang sa usa ka malipayon, malahutayon nga kaminyoon.

Human niining mga pagpakita, ikaw mahimo nga mohatag sa mga sakop sa
klase sa kahigayunan sa pagpakigbahin ug lain nga mga sugyot.
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3. Buluhaton alang sa mga batan-on ug hingkod nga mga batan-on nga
walay asawa o bana

Kon ikaw nagtudlo sa mga batan-on o hingkod nga mga batan-on nga walay
asawa o bana, awhaga ang matag sakop sa klase sa pagpauli ug mosulat og usa ka
sulat nga nagpahayag og gugma alang sa iyang umaabot nga kapikas. Tudloi ang
mga sakop sa klase sa pagtago sa ilang mga sulat hangtud nga sila maminyo ug
makigbahin niini uban sa ilang mga kapikas.

4. Paglikay sa mga kalibutanon nga mga na-uso

• Unsa ang pipila ka mga na-uso nga nagpakita nga ang mga katawhan
mibaliwala sa mga sumbanan sa Dios mahitungod sa kaminyoon? Unsa
ang atong mabuhat aron sa pagpabilin nga matinud-anon ngadto sa mga
sumbanan sa Ginoo?

5. “Mga Templo ug mga Pamilya” pasundayag sa video

Kon ang Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan nga mga
Pasundayag (53912) anaa, hunahunaa ang pagpasundayag sa “Mga Templo ug
Mga Pamilya.” usa ka siyam-ka mga-minuto nga bahin.

6. Dinaghan nga asawa [polygamy]

Ang mosunod nga kasayuran gihatag aron pagtabang kanimo kon ang mga
sakop sa klase adunay mga pangutana mahitungod sa pagbuhat og dinaghan
nga aswawa. Kinahanglan dili kini ang tumong sa leksyon.

Ang katuyoan sa Ginoo alang sa pagsugo sa Iyang mga katawhan sa pagbuhat sa
dinaghan nga asawa

Sa Basahon ni Mormon, si propeta Jacob mitudlo: “Kay walay bisan usa ka tawo
taliwala kaninyo nga makabaton gawas sa usa ka asawa . . . . [Apan] kon Ako buot,
miingon ang Ginoo sa mga Panon, mopasanay og binhi ngari kanako, Ako mosugo
sa akong mga katawhan; basin pa unya og sila mopatalinghug ngadto niini nga
mga butang” (Jacob 2:27, 30). Sa lain-laing mga higayon sa tibuok kasaysayan sa
Biblia, ang Ginoo mimando sa mga tawo sa pagsunod sa dinaghan nga asawa.
Sama pananglit, Siya mihatag niini nga kamandoan ngadto nila ni Abraham, Isaac,
Jacob, Moises, David, ug Solomon (D&P 132:1).

Ang pagpadayag sa pagbuhat sa dinaghan nga asawa dinhi niining dispensasyon

Dinhi niining dispensasyon, ang Ginoo misugo sa pipila sa unang mga Santos sa
pagbuhat og dinaghan nga pagminyo. Si Propeta Joseph Smith ug kadtong kinsa
labing duol kaniya, lakip ni Brigham Young ug Heber C. Kimball, nahagit
niining sugo, apan sila mituman niini. Ang mga pangulo sa Simbahan naglatid
sa pagbuhat. Kadtong kinsa mosulod niini kinahanglan adunay pagtugot sa
pagbuhat sa ingon, ug ang mga pagminyo kinahanglan ipahigayon sa pagsilyo
nga gahum sa priesthood.

Ang baruganan sa Simbahan kalabot sa dinaghan nga asawa karon

Sa 1890, si Presidente Wilford Woodruff nakadawat og usa ka pagpadayag nga ang
mga pangulo sa Simbahan kinahanglan nga mohunong sa pagtudlo ug pagbuhat sa
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dinaghan nga asawa (Opisyal nga Pamahayag I, mga pahina 291–92 diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad; tan-awa usab sa mga kinutlo gikan sa mga pakigpulong
ni Presidente Woodruff nga misunod dayon sa Opisyal nga Pamahayag I).

Sa 1998, si Presidente Gordon B. Hinckley mihimo sa mosunod nga pamahayag
mahitungod sa baruganan sa Simbahan kalabut sa dinaghan nga asawa: “Kining
nga Simbahan walay labut bisan sa unsa uban niadtong kinsa nagbuhat sa
dinaghan og asawa. Sila dili mga miyembro niining nga Simbahan kon bisan
si kinsa sa among mga sakop makit-an nga nagbuhat sa dinaghan nga asawa,
sila ipahimulag, ang labing bug-at nga silot nga mapahamtang sa Simbahan.
Dili lamang sa balaod sibil, sila nakalapas sa balaod niini nga Simbahan” (sa
Conference Report, Okt. 1998, 92; o Ensign, Nob. 1998, 71).
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Leksyon

32
“Aron Pagsilyo sa 
Pagpamatuod”

Katuyoan Pagtudlo sa mga sakop sa klase sa pagkamartir ni Propeta Joseph Smith ug paglig-on
sa ilang mga pagpamatuod sa iyang balaan nga tawag isip propeta sa Dios.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug uban nga
mga materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 135.
b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 76–80.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal sa panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase pag-andam sa pag-summarize sa unang lima
ka mga parapo sa seksyon “The Martyrdom” gikan sa Ang Atong Panulundon,
mga pahina 76–77.

4. Kon ang mosunod nga mga hulagway anaa, pag-andam aron gamiton kini
panahon sa leksyon: Si Propeta Joseph Smith (62002; Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 401) ug Brother Joseph (62161).

5. Kon ikaw naggamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pag-andam sa paggamit
sa mosunod nga mga hulagway agi og dugang niadtong gilista sa itaas: Si
Juan Nagsangyaw sa Kamingawan (62132; Mga Hulagway sa Ebanghelyo
207) ug Si Abinadi sa atubangan ni Haring Noah (62042; Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 308).

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Ipakita ang mga hulagway nga gilista diha sa “Pagpangandam” nga seksyon, mga
aytem 4 ug 5. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna mahitungod sa
unsa nga kasagarang aduna sa mga tawo niining mga hulagway. Human sa
makadiyot, itudlo ang usa ka butang nga sa kasagaran anaa kanila mao nga silang
tanan gimartir tungod sa ilang pasalig sa kamatuoran.

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pag-ila sa laing mga martir gikan sa mga
kasulatan ug kasaysayan sa Simbahan. Ang mga tubag mahimo nga maglakip 
ni Zacarias (Mateo 23:35), Esteban (Mga Buhat 7:56–60), ug Hyrum Smith 
(D&P 135:1).

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Ipasabut nga kining leksyon naghisgot sa pagkamartir ni Propeta Joseph Smith
ug sa iyang igsoon nga lalaki nga si Hyrum. Kini usab naghisgot sa mga halad ni
Propeta Joseph.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mga panghunahuna nga adunay kalabutan sa mga baruganan
sa kasulatan.

1. Si Propeta Joseph Smith misilyo sa iyang pagpamatuod pinaagi sa iyang dugo.

Ipasabut nga ang mga Santos milambo og pipila ka mga tuig sa Nauvoo. Ang
Simbahan ug ang dakbayan kusog nga mitubo, ang buhat sa templo miuswag,
ug ang Propeta Joseph Smith nakadawat og daghan nga mga pagpadayag.
Bisan pa niana, sa panahon sa 1843 ug 1844, ang kasilag batok sa Simbahan
nagkadugang. Mga kaaway sa sulod ug gawas sa Simbahan misugod og sulay
sa paglaglag niini. Kini nga pagbatok misangko sa 27 sa Hunyo 1844.

Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagtaho diha sa unang lima ka mga
parapo sa seksyon. “The Martyrdom” gikan sa Ang Atong Panulundon, mga
pahina 76–77. Basaha usab ang D&P 135:4–5 uban sa mga sakop sa klase.
Ipasabut nga ang D&C 135 gisulat ni Elder John Taylor, kinsa nasamad sa
panahon sa pagsulong sa Propeta Joseph.

• Ngano sa inyong hunahuna si Propeta Joseph Smith nahimong ingon ka
“malinawon ingon sa kabuntagon sa ting-init” sa diha nga siya nasayud nga
siya tingali pagahimoon nga martir sa Carthage? Unsa nga kahupayan ang
madawat ni Joseph ug Hyrum gikan sa Ether 12:36–38?

Basaha ang D&P 135:1–2 sa mga sakop
sa klase. Usab basaha ang mosunod
nga asoy ni Elder Willard Richards o
hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa
pagbasa niini. Ipasabut nga si Elder
Richards usa ka higala sa Propeta ug
sakop sa Korum sa Napulog Duha.
Siya didto sa Bilanggoan sa Carthage
sa diha nga ang Propeta gimartir.
Ang iyang asoy nagsugod sa diha nga
ang mga manggugubot miabot sa
bilanggoan human lamang sa alas
5:00 sa hapon sa 27 Hunyo 1844:

“Daghan ang mga bala nga gipaulan sa
itaas sa hagdanan paingon sa pultahan
sa bilanggoan diha sa ikaduhang
andana, gisundan sa daghang
nagsagunson nga mga lakang sa tiil.

“Usa ka bala gipalapus sa ganghaan, diin miagi taliwala kanamo ug nagpakita
nga ang among mga kaaway mga isog ug bayolente nga mga kriminal.

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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“Si Joseph Smith, Ginoong Taylor ug ako milayat og balik sa atubangan nga
lawak ug si Hyrum Smith miatras tabok sa lawak ngadto sa atubangan ug nag-
atubang sa pultahan.

“Usa pa ka bala gipalapus diin miigo ni Hyrum diha sa iyang ilong, sa diha nga
siya natumba pahayang, gadupa, sa walay paglihok sa iyang mga tiil.

“Gikan sa mga lungag sa iyang [bisti], dayag nga kini makita nga ang bala tingali
gipabuto gikan sa gawas sa bintana, diin miagi sa iyang likod sa tuo nga bahin,
ug milagbos, misangit nganha sa iyang relo de bulsa. Diha sa samang higayon
ang bala gikan sa pultahan misulod sa iyang ilong.

Sa iyang pagkalamba sa salog siya misinggit og kusog, ‘ako usa ka patay nga
tawo’ si Joseph mitan-aw ngadto kaniya ug mitubag, ‘o mahal nga igsoong
Hyrum!’ ug miabli sa pultahan duha o tulo ka pulgada uban sa iyang wala nga
kamot mipabuto og usa ka barel sa unom ka bala nga (pistola) sa walay tunong
diha sa ganghaan usa ka bala [gikan sa pusil sa usa sa manggugubot] midaplis
sa dughan ni Hyrum, ug misulod sa iyang tutunlan lahus ngadto sa iyang ulo,
samtang ang uban nga mga pusil gition diha kaniya ug pipila ka mga bala
miigo kaniya.

“Si Joseph mipadayon sa pagpabuto sa iyang rebolber gilibut ang tabon sa
pultahan ngadto sa wanang ingon sa naha-una samtang si Ginoong Taylor uban
sa sungkod nagbarog sa iyang kilid ug mibunal sa mga bayoneta ug mga pusil
diin kanunay nga gipabuto pinaagi sa agianan sa pultahan.

“Sa diha nga ang rebolber nahunong, kami wala nay mga armas, ug nagpaabut
sa dihadiha nga paghasmag sa manggugubot, ug ang agianan sa pultahan nga
puno sa mga pusil, diha sa tungatunga sa lawak, ug walay paglaum apan
hinanali nga kamatayon gikan sa sulod.

“Si Ginoong Taylor midagan ngadto sa bintana, diin may mga napulo lima o
makawhaan ka mga tiil gikan sa yuta. Sa diha nga ang iyang lawas hapit na
mabalanse, usa ka bala gikan sa pultahan miigo sa iyang tuhod, ug usa ka bala sa
gawas miigo sa iyang relo diha sa iyang bulsa sa chalico duol sa walang dughan,
ang gikusgon sa bala milabay kaniya balik sa salog, ug siya miligid ilawom sa
higdaanan nga diha sa iyang kilid.

“Si Joseph misulay, isip katapusan nga paagi, sa pag-ambak [gikan] sa maong
bintana diin si Ginoong Taylor nahulog balik ngadto sa lawak, sa diha nga duha
ka mga bala milapos sa pultahan gikan sa gawas, ug siya nahulog sa iyang tuo nga
dughan gikan sa gawas, ug siya nahulog nga pagawas, misinggit, ‘O Ginoo, akong
Dios!’ Siya natumba sa wala nga bahin usa ka patay nga tawo” (Kasaysayan sa
Simbahan, 6:619–20).

Si Elder John Taylor gipusil og upat ka higayon apan naayo gikan sa iyang mga
samad. Agig katumanan sa panagna nga gihimo sa Propeta sa nangaging labaw
sa usa ka tuig, si Elder Willard Richards wala makadawat og mga samad. Si Elder
Richards nahinumdum nga niining panagna, ang Propeta nagsulti kaniya nga
“ang panahon moabut nga ang mga bala manglupad palibut kaniya sama sa
dagkong ulan sa yelo, ug iyang makita ang iyang mga higala nga mapukan diha
sa tuo ug diha sa wala, apan nga kinahanglan walay lungag diha sa iyang saput”
(Kasaysayan sa Simbahan, 6:619).
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Bilanggoan sa Carthage. Dinhi ang Propeta Joseph Smith ug ang iyang igsoon nga lalaki si Hyrum
gimartir sa 27 Hunyo 1844.

• Basaha ang D&P 135:6 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang inyong mga
pagbati samtang kamo naghunahuna mahitungod sa sakripisyo nga gihimo
sa Propeta ug sa iyang igsoong lalaki nga si Hyrum alang sa ilang mga
pagpamatuod sa ebanghelyo?

Ipasabut nga sa wala pa si Joseph Smith Sr. mamatay, siya mihatag sa Propeta og
usa ka panalangin ug misulti kaniya: “Gani ikaw kinahanglan nga mabuhi aron
paghingpit sa imong buhat. Ikaw mabuhi aron sa pagpahigayon sa plano sa mga
buhat nga gihatag sa Dios kanimo aron buhaton” (gikutlo sa Lucy Mack Smith,
Kasaysayan ni Joseph Smith, ed. Preston Nibley [1958], 309–10). Si Joseph Smith
maisugon nga mihingpit sa iyang misyon, mibuhat sa tanan nga gisugo sa Dios
kaniya nga buhaton.

• Diin gikan ang imong kasayuran mahitungod sa kinabuhi ni Propeta Joseph
Smith, unsa ang labing nakadani kanimo mahitungod kaniya?

2. Si Propeta Joseph Smith mihimo og mas daghan alang sa kaluwasan sa
mga katawhan niining kalibutan kay ni bisan kinsa gawas ni Jesukristo.

• Basaha ang D&P 135:3 uban sa mga sakop sa klase. Sumala niini nga bersikulo,
unsa ang pipila ka dakong mga kalampusan ni Propeta Joseph Smith? Sa
unsang mga paagi nga siya mihimo og “daghan pa, gawas lamang kang Jesus,
alang sa kaluwasan sa mga tawo niini nga kalibutan, kay ni bisan kinsa nga
tawo nga nakapuyo diinhi”.

Ang mga tubag mahimo nga maglakip nga ang iyang buhat mipanalangin
dili lamang sa mga Santos niining dispensasyon, apan usab sa mga bilyon nga
mga katawhan kinsa nakapuyo sa laing mga panahon nga wala makadawat sa
mga panalangin sa ebanghelyo o sa mga ordinansa sa priesthood alang sa
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kaluwasan. Gamita ang mosunod nga materyal aron paghisgot niining mga
tampo sa detalye. Isulat ang mga ulohan diha sa pisara. Ipasabut nga kita
labaw nga makapasalamat sa kinabuhi ug misyon sa Propeta kon
kita magtuon pag-usab kon giunsa sa iyang daghan nga mga tampo
pagpanalangin kanato sa matag adlaw nga mga kinabuhi, ug mopanalangin
kanato sa kahangturan.

Mga kamatuoran mahitungod sa Dios nga Kapangulohan

• Unsa nga mga kamatuoran mahitungod sa Diosnong Kapangulohan ang
gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith? (Tan-awa sa D&P 130:22–23;
Joseph Smith—Kasaysayan 1:17; ug sa mosunod nga kinutlo.)

Sa usa ka wali nga gihatag diha sa lubong ni Elder King Follett sa 7 sa Abril
1844, si Propeta Joseph Smith mitudlo “Ang Dios sa iyang kaugalingon
kaniadto susama kanato karon, ug nahimong usa ka nahimaya nga tawo,
ug naglingkod sa Iyang trono sa mga kalangitan! Mao kana ang halangdon
nga sekreto. Kon ang belo nagisi karon ug ang halangdon nga Dios kinsa
naggunit sa kalibutan sa Iyang orbeta ug kinsa nagtuboy sa tanang mga
kalibutan ug tanang mga butang pinaagi sa Iyang gahum, mopakita sa Iyang
kaugalingon—ako moingon, kon ikaw makakita Kaniya karon, makita nimo
Siya nga sama og porma sa tawo—sama kaninyo sa tibuok pagkatawo, hitsura
ug ang tibuok nga porma sa usa ka tawo; kay si Adan gilalang sa susama nga
paagi, hitsura ug pagkasama sa Dios, ug midawat sa mga panudlo gikan
kaniya, ug milakaw, nakigsulti ug makig-istoryahay uban kaniya, sama sa usa
ka tawo nga nakig-istorya ug nakigsulti sa uban” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 345).

• Ngano nga ang mga kamatuoran mahitungod sa Diosnon nga Kapangulohan
nga gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith mahinungdanon alang kanato?

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha miingon: “Ang
pagkahibalo kabahin sa Dios mao ang labing mahinungdanon nga
kamatuoran sa tanan nga walay katapusan. Si Joseph Smith miabut aron
sa pagpadayag sa Dios, diha sa panahon nga hapit adunay hingpit nga
espirituhanong kahingpit, sa panahon nga ang tawo wala masayud sa
kinaiya ug matang sa Binuhat nga ilang kinahanglan nga simbahon” (“This
Generation Shall Have My Word Through You”, Ensign, June 1980, 55).

Ang pagtugot sa priesthood

Itudlo nga pinaagi ni Joseph Smith, langitnong mga sinugo mipahiuli sa Aaronic
Priesthood, ang Melchizedek Priesthood, ug mga yawe sa priesthood (D&P 13;
110:11–16). Samtang ang pagpahiuli miuswag, ang Ginoo mihatag sa mga
pagpadayag mahitungod sa mga buluhaton sa pagpakapari, kapunongan, mga
pakigsaad, mga ordinansa, mga kapangakohan, ug mga panalangin. Kita dili
makasabut sa priesthood, o sa unsa nga paagi kini maglihok kon wala niining
mga pagpadayag.

• Unsa nga mga panalangin ang imong naangkon diha sa imong kinabuhi
tungod sa priesthood? Sa unsa nga paagi kita makapakita sa atong
pagpasalamat alang sa mga panalangin sa priesthood?

Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa priesthood, tan-awa sa leksyon 8 ug 25.
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Mga Kamatuoran sa Atong Gigikanan ug Relasyon sa Dios

• Unsa nga mga kamatuoran mahitungod sa atong gigikanan ug relasyon sa
Dios ang gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith? (Mga tubag mahimong
maglakip nga kita sa tinuod espirituhanon nga mga anak sa Dios ug nga kita
nagpuyo uban Kaniya sa wala pa kita matawo dinhi sa yuta. (Tan-awa sa D&P
76:23–24; Abraham 3:22–28.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkasayud nga ikaw tinuod nga anak sa Dios usa
ka panalangin sa imong kinabuhi?

Mga Kasulatan

Si Elder Bruce R. McConkie miingon nga si Propeta Joseph Smith “nakahatag sa
atong kalibutan karon og daghan nga balaang kasulatan kay sa bisan kinsa nga
nagbinugtong nga propeta kinsa sukad nabuhi” (sa Conference Report, Apr.
1976, 95; o Ensign, Mayo 1976). Kini nga mga kasulatan naglakip sa Basahon ni
Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Perlas nga Labing Bililhon, ug ang
Joseph Smith Paghubad sa Biblia.

Samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog duha, si Elder Gordon B. Hinckley
miingon: “Si [ Joseph Smith] mihubad ug mimantala sa Basahon ni Mormon,
usa ka bolumen [volume] sa 522 ka mga pahina diin sukad niadto gihubad pag-
usab ngadto sa [daghang] mga pinulongan ug diin gidawat sa mga minilyon sa
tibuok yuta isip pulong sa Dios. Ang mga pagpadayag nga iyang nadawat ug
uban nga mga sinulat nga iyang napagawas maingon usab nga mga kasulatan
usab ngadto niining minilyon. Ang tibuok pahina sa basahon naglangkub og
katugbang sa hapit tanan sa Daan nga Tugon sa Biblia, ug kining tanan miabut
pinaagi sa usa ka tawo sulod lamang sa pipila ka mga tuig” (sa Conference
Report, Abr. 1977, 96, o Ensign, Mayo 1977, 65)

• Sa unsa nga paagi ang mga kasulatan nga gipagawas pinaagi ni Propeta Joseph
Smith nahimong usa ka panalangin sa imong kinabuhi?

Alang sa dugang kasayuran mahitungod niining mga kasulatan, tan-awa sa mga
leksyon 1, 4, ug 13.

Mga kamatuoran mahitungod sa plano sa kaluwasan

• Unsa nga mga kamatuoran mahitungod sa plano sa kaluwasan ang gipahiuli
pinaagi ni Propeta Joseph Smith? (Mahimo nga imong segurohon ang pipila
sa materyal diha sa mga leksyon 19 ug 20.)

• Sa unsa nga paagi ang pagkasayud niining mga kamatuoran nahimo nga
panalangin sa imong kinabuhi

Ang mga kamatuoran mahitungod sa kaluwasan sa patay

• Unsa nga mga kamatuoran mahitungod sa kaluwasan sa patay ang gipahiuli
pinaagi ni Propeta Joseph Smith? (Mga tubag mahimo nga maglakip nga kita
makahimo sa pagpahigayon og puli nga mga pagpabunyag diha sa mga templo
alang niadtong kinsa namatay nga wala makadawat niining ordinansa. Tan-awa
sa D&P 128:18.) Alang sa dugang kasayuran, tan-awa sa mga leksyon 29 ug 39.
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Ang pagtukod og mga templo ug sa pagpahigayon og mga Ordinansa sa Templo

• Unsa ang pipila ka mga panalangin nga miabot nganha sa imong kinabuhi
tungod sa mga templo ug mga ordinansa sa templo? (Ikaw mahimong
maghisgot sa panalangin sa mahangturon nga mga pamilya, diin nahimong
posible pinaagi sa pagsilyo nga ordinansa diha sa templo.)

• Ipasabut nga ang kaluwasan sa mga patay mao ang usa sa laing mahinungdanon
ug madasigon nga mga doktrina nga gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith.
Alang sa dugang nga kasayuran, tan-awa sa mga leksyon 29 ug 39.

Uban nga mga Tampo

Ikaw mahimo nga motuon pag-usab sa mubo nga paagi sa pipila ka mga laing
mga tampo ni Propeta Joseph Smith ug sa mga panalangin nga gidala niini sa
atong mga kinabuhi:

a. Ang Simbahan napahiuli pinaagi kaniya (tan-awa sa leksyon 9).

b. Siya misugod sa buhat dinhi niining kapaigoan sa pagdala sa ebanghelyo
ngadto sa tanang nasud ug pagpundok sa Israel (tan-awa sa leksyon 12).

c. Ang balaod sa pagpahinungod gipadayag pinaagi kaniya (tan-awa sa leksyon 14).

d. Ang Pulong sa Kaalam gipadayag kaniya (tan-awa sa leksyon 22).

e. Ang kasayuran mahitungod sa pagtukod sa ulahing adlaw nga Zion gipadayag
pinaagi kaniya (tan-awa sa mga leksyon 27 ug 46).

f. Siya misulat sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo (tan-awa sa una nga dugang
ideya sa pagtudlo).

• Ngano nga kini mahinungdanon nga ang matag usa kanato adunay
pagpamatuod nga si Joseph Smith usa ka Propeta sa Dios? Sa unsa nga paagi
nga ang imong pagpamatuod sa balaan nga tawag ni Joseph Smith milambo?
Sa unsa nga paagi nga ang pagtuon niini nga tuig sa Doktrina ug mga
Pakigsaad nakapalig-on sa imong pagpamatuod?

• Sa unsa nga paagi nga kita mapakita sa atong pagpasalamat alang sa kinabuhi
ug misyon sa Propeta Joseph smith?

Panapos Hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon sa mga tampo ni Propeta Joseph Smith
diha sa atong mga kinabuhi. Ikaw mahimo nga mohatag sa imong kaugalingon nga
pagpamatuod sa iyang balaan nga tawag isip usa ka propeta sa Dios.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit ug usa o labaw pa sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Ang mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo

Ipasabut nga ang mga artikulo sa Hugot nga Pagtuo nagpahayag og daghang
mga sukaran nga mga doktrina sa Simbahan. Kini gisulat ni Propeta Joseph
Smith isip kabahin sa sulat ngadto ni John Wentworth, usa ka tigmantala sa
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pamantalaan sa Chicago kinsa naghangyo og pamahayag sa kasaysayan sa
Simbahan ug mga pagtuo. Kini sa wala madugay opisyal nga giuyonan isip usa
ka kasulatan diha sa Perlas nga Labing Bililhon.

Si Presidente Spencer W. Kimball nangutana: “Pila kaninyo ang nakahibalo sa
mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo? Nasayud ba kamo niini? Nakabalik-balik ba
kamo niini? Ikaw kanunay nga andam sa usa ka wali kon ikaw nakahibalo sa
mga Artikulo sa hugot nga pagtuo. Ug kini mga sukaran, dili ba? Natuo ko nga
maanindot gayud kon [kita] mosag-ulo niini. Kana nagpasabut nga ikaw dili
masayop ug ikaw dili makalimot” (sa Conference Report, Okt. 1975, 119; o
Ensign, Nob. 1975, 79).

• Nganong mahinungdanon man nga kita mahibalo sa mga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo? Dapita ang mga sakop sa klase sa pagsulti sa ilang mga kasinatian
diin ang mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo nakatabang kanila.

2. “Daygon kanang Tawo”

Pag-andam sa pagpakanta sa mga sakop sa klase sa “Daygon kanang Tawo”
(mga himno, o pagdapit og usa ka sakop sa klase o usa ka pundok sa mga sakop sa
klase sa pag-andam sa pagkanta niini. Ipasabut nga si William W. Phelps misulat sa
teksto niini nga himno aron sa pagpasidungog sa Propeta Joseph Smith.

3. Pasundayag sa Video

Kon ang videocassette Mga Pagtulun-an gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug
Kasaysayan sa Simbahan (53933) anaa, paghunahuna sa pagpakita sa “Joseph
Smith: Ang Propeta sa Pagpahiuli,” usa ka 13-minuto nga bahin.

Kon ang mga Pasundayag sa video sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan
sa Simbahan (53912) anaa, paghunhuna sa pagpakita sa “Ang pagkamartir ni
Joseph Smith,” usa ka 2-minuto nga bahin.
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33
Si Presidente Brigham Young
Nangulo sa mga Santos

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut sa paagi sa pagpuli sa
kapangulohan sa Simbahan ug sa pagpakita kon giunsa ni Brigham Young
pagsugod sa pag-andam sa mga Santos alang sa ilang panaw sa kasadpan.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mag kasulatan ug uban nga
mga materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 107:22–24.
b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 81–87.

2. Tun-i pag-usab ang materyal nga alang niini nga leksyon diha sa Giya sa
Pagtuon sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup
ngadto sa materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pag-andam sa pag-summarize sa mosunod
nga mga seksyon diha sa Ang Atong Panulundon:

a. “Pagpuli diha sa kapangulohan” (nga pahina 66–77).
b. “Pagpangandam sa Pagbiya sa Nauvoo” ug “Ang mga kalisud sa Tingtugnaw

nga Panaw sa Karomata” (mag pahina 69–70).

4. Kon ang mosunod nga mga hulagway anaa, pangandam sa paggamit sa pipila
niini sa panahon sa leksyon: Templo sa Nauvoo (62432; Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 501); Exodo gikan sa Nauvoo, Pebrero–Mayo 1846 (62793; Mga
Hulagway sa Ebanghelyo 410); ug Exodo gikan sa Nauvoo (Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 411).

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon
sa pagsugod sa leksyon.

Ipasabut nga uban sa kamatayon ni Propeta Joseph Smith daghan nga mga
katawhan nanagna nga ang Simbahan mawala na.

• Unsa ang wala masabti niini nga mga katawhan mahitungod sa pagpangulo
sa Simbahan?

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Joseph Fielding Smith:

“Walay tawo nga sa ilang kaugalingon makagiya niini nga simbahan. Kini ang
Simbahan ni Ginoong Jesukristo; siya ang nangulo. . . . 

“Siya ang magpili sa mga tawo ug motawag kanila aron himoon nga mga
instrumento sa iyang kamot aron sa paghingpit sa iyang mga katuyoan,

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



ug siya mogiya ug motudlo kanila sa ilang mga buhaton. Apan ang mga tawo
mga instrumento lamang diha sa mga kamot sa Ginoo, ug ang pasidungog
ug himaya sa tanang nahuman sa iyang mga sulugoon alang ug kinahanglan
ihatag ngadto kaniya hangtud sa hangtud.

“Kon kini buhat sa tawo, kini mapakyas, apan kini buhat sa Ginoo, ug siya
dili mapakyas” (sa Conference Report, Abr. 1970, 113; o Improvement Era,
Hunyo 1970, 26).

Ipasabut nga human sa pagkamartir ni Propeta Joseph Smith, si Brigham Young
nahimo nga pangulo sa Simbahan pinaagi sa usa ka dinasig nga paagi sa pagpuli
nga nagpadayon diha sa Simbahan karon. Kini nga leksyon naghisgot sa paagi
sa pagpuli diha sa kapangulohan sa simbahan ug naghulagway kon giunsa ni
Brigham Young pagsugod sa pag-andam sa mga Santos alang sa ilang panaw
paingon sa kasadpan ngadto sa walog sa Salt Lake.

Sa mainampuon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa
kasulatan.

1. Si Propeta Joseph Smith mihatag sa Napulog Duha sa mga yawe sa
gingharian ug mitudlo sa mga baruganan sa pagpuli diha sa Kapangulohan.

Ipasabut nga didto sa Nauvoo sa tingtugnaw sa 1843-44, si Propeta Joseph Smith
miggugol og pipila ka mga adlaw paghatag sa Korum sa Napulog Duha sa ilang
mga tuga sa templo ug nagtudlo kanila sa ilang mga kapangakohan. Siya misulti
sa Napulog Duha nga siya nabalaka nga siya hapit na mamatay nga dili pa
mahatag ang mga yawe sa gingharian ngadto sa uban. Si Wilford Woodruff,
kinsa usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha niana nga panahon,
nahinumdum sa mga pulong gikan ni Propeta Joseph:

“Karon, mga kaigsoonan, ako nagpasalamat sa Dios nga ako nabuhi nga
makapakita sa adlaw nga ako nakahimo sa paghatag kaninyo sa inyong mga
tuga, ug ako karon mosilyo diha sa inyong mga ulo sa tanang mga gahum sa
Aaronic ug Melchizedek priesthood ug Pagkaapostol, uban sa tanang mga yawe
ug mga gahum niana, diin ang Dios misilyo ngari kanako ug ako nga ibalhin
karon ang tanan nga kahago, kabudlay ug pag-amuma niining Simbahan ug
Gingaharian sa Dios diha sa inyong mga abaga, ug karon ako mosugo kaninyo
sa ngalan ni Ginoong Jesukristo sa pag-andam sa inyong mga kaugalingon, ug
mangulo niining Simbahan ug Gingharian sa Dios atubangan sa langit ug yuta,
ug atubangan sa Dios, mga anghel ug mga tawo” (gitigum ni James R. Clark,
Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
6 ka mga bol. [1965–75], 3:134)

• Usa ka mahinungdanon nga baruganan kalabut sa pagpuli diha sa
kapangulohan natala diha sa D&P 107:22–4. Basaha kining mga bersikulo
uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gitudlo niining mga bersikulo
mahitungod sa kalambigitan sa Unang Kapangulohan ug sa Napulog Duha
ka mga Apostoles matag usa nagporma og korum. Ang duha ka mga korum
managsama diha sa awtoridad ug gahum, apan ang Unang Kapangulohan
ang gitawag nga modumala.)

Panaghisgutan 
ug Paggamit

238



• Ngano nga mahinungdanon man nga makasabut sa kalambigitan tali niining
duha ka nagdumala nga mga Korum sa Simbahan?

Si Presidente Harold B. Lee miingon: “Si Propeta Joseph Smith mipahayag nga
‘kon diin wala ang presidente, walay Unang Kapangulohan.’ Dihadiha human sa
pagkamatay sa usa ka presidente, ang sunod nga han-ay nga Kapunongan, ang
korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mahimo nga tigdumalang awtoridad,
uban sa Presidente sa Napulog Duha nga diha dayon mahimong kasamtangan
nga Presidente sa Simbahan hangtud nga usa ka Presidente sa Simbahan opisyal
nga maorden ug giuyonan diha sa iyang buhatan” (sa Conference Report, Abr.
1970, 123; o Improvement Era, Hunyo 1970, 28).

Alang sa dugang kasayuran diha sa pagpuli, tan-awa ang unang dugang pagtudlo
nga ideya.

2. Human sa pagkamartir ni Joseph Smith, ang napulog duha midumala sa
Simbahan hangtud nga si Brigham Young giuyonan isip Presidente.

Ipasabut nga sa diha nga si Joseph Smith
namatay, ang Unang Kapangulohan
giwagtang ug ang korum sa Napulog
Duha nahimong tigdumalang awtoridad
diha sa Simbahan. Hangyoa ang
gitudlo nga sakop sa klase sa pagtingub
sa seksyon sa “Pagpuli diha sa
kapangulohan” gikan sa Ang Atong
Panulundon, mga pahina 81–83.

• Unsa ang wala hisabti ni Sidney
Rigdon mahitungod sa pagpangulo sa
Simbahan? Unsa ang unang tubag ni
Brigham Young ngadto sa pangutana
kon kinsa ang mangulo sa Simbahan?
(Tan-awa sa Ang Atong Panulundon
pahina 81. Siya buot masayud sa
pagbuot sa Ginoo kalabut sa hitabo.)
Unsa ang atong makat-unan gikan sa
panig-ingnan ni Brigham Young?

• Diha sa hapon nga sesyon nagtigum aron paghisgut sa pagpangulo sa
Simbahan, si Brigham Young nanagna nga kadtong kinsa wala mosunod sa
Napulog Duha ka mga Apostoles dili magmalampuson ug mga Apostoles
lamang ang makahimo sa pagtukod sa Gingharian sa Dios (Ang Atong
Panulundon, mga pahina 82–83). Sa unsa nga paagi kini nasulayan nga tinuod
diha sa kasaysayan sa Simbahan ug sa atong kaugalingon nga panahon?

Ipasabut nga diha sa pagtapos sa tigum, ang mga Santos nagkahiusa nga mibutar
sa pag-uyon sa Napulog Duha isip mga pangulo sa Simbahan Ang Atong
Panulundon, mga pahina 82–83). Ang Korum sa Napulog Duha, uban ni Brigham
Young isip Presidente sa korum, nagdumala sa Simbahan sulod sa tulo og tunga
ka mga tuig. Sa 27 sa Disyembre 1847, ang Unang Kapangulohan pormal nga
gitukod uban ni Brigham Young isip Presidente.
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3. Sa wala pa mobiya sa Nauvoo, ang mga Santos nakadawat sa mga
ordinansa sa templo.

Pagpakita og hulagway sa Templo sa Nauvoo. Ipasabut nga sa samang higayon ang
mga Santos nangandam sa pagbiya sa Nauvoo, sila mitrabaho og maayo aron sa
paghuman sa templo. Sa diha nga ang templo naandam, sila nagtipon sa dagkong
pundok aron pagdawat sa ilang mga ordinansa sa templo. Ang mosunod nga mga
pagtala gikan sa talaan ni Presidente Brigham Young nagpakita kon sa unsa nga
paagi ang mga Santos matinguhaon sa pagdawat niini nga mga ordinansa:

“Niini nga buntag dinhay dako kaayo nga pundok sa mga tawo sa lawak
dawatanan ug naghuwat nga pasudlon . . . usa ka gatus kawhaan ug usa ka mga
tawo ang nakadawat og mga ordinansa” (History of the Church, 7:565).

“Ingon niana ang tinguha nga gipakita sa mga Santos aron makadawat sa
mga ordinansa [sa templo], ug ingon niana ang tinguha sa among kabahin sa
pagpangalagad ngadto kanila, nga akong gihatag ang akong kaugalingon sa
hingpit ngadto sa buhat sa Ginoo diha sa Templo gabii ug adlaw, matulog
llamang og dili molabaw sa upat ka oras, nga sa kasagaran, kada adlaw, ug
mopauli kausa lamang sa usa ka semana.

“Si Elder Heber C. Kimball ug ang uban sa Napulog Duha ka mga Apostoles diha
kanunay apan ang sangputanan sa masubsob nga panglimbasog pipila kanila
kinahanglan mobiya sa templo aron mopahulay ug magpahiuli sa kusog”
(History of the Church 7:567).

Ang panggukod batok sa mga Santos misamot sa Enero 1846. Sayo sa Pebrero
1846, si Presidente Young mipahibalo nga ang mga ordinansa diha sa templo
mohunong aron ang mga Santos makabiya sa Nauvoo. Bisan pa niana, kadtong
wala pa makadawat sa mga ordinansa dili buot mobiya. Si Presidente Young
mitala sa mosunod niadtong 3 Pebrero 1846.

“Bisan pa og ako nagpahibalo nga kami dili motambong sa pagpangalagad sa mga
ordinansa, ang Balay sa Ginoo gidugokan sa tibuok adlaw, ang tinguha sa pagdawat
nahimong dako kaayo, ingon og ang mga kaigsoonan buot kanamo nga magpabilin
dinhi ug padayonon ang mga pagtuga hangtud nga ang among agianan maalihan, ug
ang among mga kaaway mosakmit kanamo. Apan ako mipasabut sa mga kaigsoonan
nga kini dili maalamon, ug nga kita kinahanglan nga motukod og daghan nga mga
templo, ug mag-angkon og dugang nga mga kahigayunan sa pagdawat sa mga
panalangin sa Ginoo, sa diha nga ang mga santos maandam sa pagdawat niini. Dinhi
niini nga templo kita buhong kaayo nga gigantihan, kon kita wala na makadawat.
Ako usab nga gipahibalo ang mga kaigsoonan nga ako mosugod na sa pagpalihok sa
akong mga karomata ug molakaw na. Ako milakaw og pipila ka distansya gikan sa
templo namasin nga ang pundok mabungkag, apan sa pagbalik akong nakita nga ang
balay napuno ngadto sa pag-awas.

“Nagtan-aw diha sa panon ug nasayud sa ilang tinguha, tungod kay sila giuhaw
ug gigutom sa pulong, kami mipadayon sa buhat sa makugihon nga paagi diha
sa Balay sa Ginoo. Duha ka gatus ug kasiyaman ug lima ka mga tawo nakadawat
sa mga ordinansa” (History of the Church, 7:579).

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa kadasig sa mga Santos sa pagdawat sa mga
ordinansa sa templo? Ngano sa inyong hunahuna nga mahinungdanon kaayo
nga ang mga Santos makadawat sa mga ordinansa sa templo sa dili pa
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magsugod sa ilang panaw gikan sa Nauvoo? (Ang mga tubag mahimo nga
maglakip nga ang dugang nga kahibalo ug kusog makatabang kanila nga
makabarug sa mga pagsulay nga ilang maatubang.) Sa unsa nga mga paagi nga
ang templo usa ka kapanguhaan sa kusog ug giya alang kanimo?

Ipasabut nga ang buhat sa templo nagpadayon tibuok semana, ug ang templo
dayon gisirado. Ang tanan, hapit 6,000 ka mga Santos ang nakadawat sa ilang
mga tuga sa wala pa magsugod sa ilang panaw paingon sa kasadpan.

4. Ang mga Santos nakasinati ug mga kalisdanan ug mga milagro samtang
sila misugod sa pagpanaw paingon sa kasadpan.

Pagpakita og usa ka hulagway sa exodo gikan sa Nauvoo. Ipasabut nga pipila
sa mga Santos nagsugod pagbiya sa Nauvoo sa 4 Pebrero 1846. Hangyoa ang
gipabuhat nga sakop sa klase sa paglangkub sa mga seksyon “Pagpangandam sa
Pagbiya sa Nauvoo” ug “Ang mga Kalisdanan sa usa ka Tingtugnaw nga Panaw
sa Karomata” gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 85–87.

Tungod kay ang mga Santos nagsugod sa pagbiya sa Nauvoo sa panahon sa
tingtugnaw ug napugos sa paghimo og dinalian nga mga pagpangandam, sila
adunay malisud nga panaw. Usa ka halandumon nga kasinatian nahitabo sa sayo
sa Pebrero didto sa Sugar Creek, kapin kon kulang pito ka mga milya gikan sa
Nauvoo diha sa Iowa nga dapit sa suba sa Mississipi. Sa unang gabii sa pagkampo
sa Sugar Creek, siyam ka masuso ang natawo. Ang panahon hilabihan ka tugnaw,
ug ang mga Santos walay igo nga kapasilongan. Si Eliza R. Snow mitala:

“Mga inahan nagpakatawo og mga anak ubos sa hapit nagkalainlain nga mga
kahimtang nga mahunahunaan, gawas niadtong diin ilang naandan: ang pipila
diha sa mga tolda, ang uban diha sa mga karomata—diha sa mga unos sa ulan
ug diha sa mga unos sa yelo. Ako nakadungog og usa ka pagpanganak diin
nahitabo ubos sa sagapsapon nga payag nga kasilongan, ang mga kilid giporma
sa mga habol nga gihigot sa mga tukon nga giugsok sa yuta, nga adunay panit
sa kahoy nga atop diin ang ulan nagtulo. Maloloy-on nga mga igsoong babaye
nagkupot og mga pinggan aron sa pagsawod sa tubig nga motulo sa ingon
nanalipod sa bag-ong natawo ug sa inahan nga makaligo.

“Tugoti kini nga mahinumdoman nga ang mga inahan niining natawo sa
kamingawan nga mga bata wala maanad sa paglaaglaag sa kakahoyan ug
makigbisog sa unos ug bagyo. Kadaghanan kanila natawo ug naedukar sa
Silangang bahin sa Estados—didto midawat sa ebanghelyo ingon nga gitudlo ni
Jesus ug sa iyang mga Apostoles, ug tungod sa ilang relihiyon, nagpundok uban
sa mga Santos, ug ubos sa malisud nga mga kahimtang mibulig, pinaagi sa ilang
hugot nga pagtuo, pailub ug mga kalagsik, sa paghimo sa Nauvoo kon unsa ang
gipasabut sa iyang ngalan, ang matahum. Didto aduna silay maanindot nga mga
panimalay, gidayandayanan ug mga bulak ug nabuhong sa pinili nga mga
prutas, nga mao pa lamang ang pagsugod og daghan.

“Ngadto niini nga mga panimalay ... mao pa lamang ang paghimo nila sa
katapusang panamilit, ug uban sa kon unsa ka gamay sa ilang butang nga
mabugkos ngadto sa usa, duha, ug sa pipila ka mga higayon, tulo ka mga
karomata, misugod paggawas paingon sa desyerto” (ni Edward W. Tullidge,
The Women of Mormondom [1877], 307–8).
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• Unsa ang nakapadani kaninyo mahitungod sa mga Santos dinhi niini nga asoy?

Ipasabut nga pagka Septyembre 1846, kadaghanan sa mga Santos mibiya sa Nauvoo
ug nagkatibulaag tabok sa Iowa diha sa mga gamay nga puy-anan nga ilang
giandam alang sa umaabut nga tingtugnaw. Hugot ang tinguha sa pag-abog sa
nahibilin nga mga Santos pagawas sa Nauvoo, ang mga manggugubot milungkab
sa ilang mga panimalay ug miabog kanila paingon sa suba. Pipila ang miikyas sa
tabok sa suba apan wala makahimo sa pagdala ug mga pagkaon ug dugang nga
bisti. Kadtong wala makahimo sa pag-ikyas gibun-og o gilabay ngadto sa suba sa
mga manggubot.

Mga kampo sa mga mibakwit [refugees] sa lima ngadto sa unom ka gatus nga
walay pinuy-anan nga mga lalaki, mga babaye, ug mga bata nagkatag daplin sa
duha ka milyas sa tampi sa suba. Kadaghanan aduna lamang mga habol o sagbot
alang sa kapasilongan ug gamay kaayo nga makaon. Daghan kanila masakiton
kaayo aron mobiyahe ug pipila nangamatay. Si Bishop Newel K. Whitney
mipalit og mga harina ug giapud-apud kini sa labing maayo nga iyang mahimo,
apan kini dili igo sa pagpalungtad sa mga katawhan. Unya ang Ginoo
misangkap kanila sa usa ka milagro nga paagi:

Sa 9 sa Oktubre, sa diha nga ang pagkaon labihan na kakulang, daghan nga mga
panon sa buntog milupad ngadto sa kampo ug mitugpa sa yuta ug bisan sa mga
lamesa. Daghan niini nadakpan, giluto ug gikaon sa gutom nga mga Santos.
Ngadto sa mga matinuoron kini mao ang timaan sa kalooy sa Dios ngadto sa
bag-ong Israel nga sama sa nanghitabo sa karaan nga Israel (tan-awa sa B. H.
Roberts, A Comprehensive History of the Church, 3:135–36).

• Unsa ang sama nga milagro nga gipahigayon sa Ginoo alang sa karaan nga
mga taga-Israel? (Tan-awa sa Exodo 16:12–15.) Sa unsa nga paagi nga ang
Ginoo misangkap alang kaninyo diha sa panahon sa panginahanglan?

Panapos Kon giaghat sa Espiritu, paghatag ug pagpamatuod sa kamatuoran nga
gihisgutan diha sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ang mosunod nga materyal nagdugang sa gilatid nga leksyon. Ikaw mahimo

nga mogamit og usa o daghan niining mga ideya isip kabahin sa leksyon.

1. Dugang kasayuran sa pagpuli diha sa Kapangulohan sa Simbahan.

Ang pamaagi sa pagpuli sa Kapangulohan sa Simbahan nahitabo sa daghang
mga higayon ug karon nagsunod sa sumbanan nga gilatid diha sa pahina 238.
Kon ikaw mobati nga ang mga sakop sa klase makapahimulos gikan sa
gitagsatagsa nga paghulagway niini nga paagi, tun-i pag-usab ang mosunod
nga mga lakang uban kanila.

1. Ang usa ka tawo kinsa gi-orden nang daan sa pagpangulo sa umaabot nga
adlaw diha sa Simbahan gitawag pinaagi sa pagpadayag nga mahimong sakop
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
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2. Siya pagabansayon alang sa iyang umaabot nga balaang tawag pinaagi sa
iyang pagpakig-uban sa mga sakop sa Korum ug sa Unang Kapangulohan ug
pinaagi sa iyang mga buluhaton. Kon siya magpabilin nga buhi kay sa ubang
mga sakop sa korum, siya mouswag ngadto sa pagkalabaw hangtud nga siya
na ang Presidente sa Korum sa Napulog Duha ug ang Presidente sa Simbahan
lamang ang nahimong Apostol og dugay kay sa kaniya.

3. Kon ang Presidente sa Simbahan mamatay, ang Unang Kapangulohan
tapuson. Ang mga magtatambag diha sa Unang Kapangulohan mobalik
ngadto sa ilang mga dapit diha sa Korum sa Napulog Duha (kon sila mga
sakop sa korum). Ang Korum sa Napulog Duha mahimong tigdumala nga
awtoridad sa Simbahan.

4. Mga Sakop sa Napulog Duha magtigum diha sa templo diha sa espiritu sa
pagpuasa ug pag-ampo. Gigiyahan sa pagpadayag, sila moabut sa usa ka
hiniusa nga paghukom kalabut sa pagtukod pag-usab sa Unang Kapangulohan.
Pinasubay uban niining paghukom, sila mopaluyo sa labing dugay na nga
sakop sa Napulog Duha isip Presidente sa Simbahan. Sila dayon mopandong sa
ilang mga kamot diha sa iyang ulo ug moorden Kaniya ug mogahin kaniya isip
Presidente sa Simbahan.

5. Ang bag-o nga Presidente mopili og duha ka tawo (sa kasagaran mga sakop sa
Korum sa Napulog Duha) aron mahimo niyang mga magtatambag.

6. Ang mga bakante diha sa Korum sa Napulog Duha tungod sa pagtukod pag-usab
sa Kapangulohan pagahulipan. Alang sa dugang impormasyon kabahin sa
hilisgutan mahitungod sa pagpuli, tan-awa sa "Ang Gingharian sa Dios
Magpadayon: Pagpuli diha sa Kapanguluhan,' "ni Brent L. Top and Lawrence R.
Flake, Ensign, Aug. 1996, pahina 22-35.

2. Ang pagbatok sa kaaway ngadto sa buhat sa templo

Ang mga Santos sa Nauvoo nakasinati og dakong pagbatok samtang sila
nagtrabaho aron paghuman sa templo. Sa paghisgot sa pagpanggukod sa mga
Santos sa matag higayon nga sila mosulay sa pagtukod sa templo, si Elder Boyd K.
Packer sa Korum sa Napulog Duha miingon:

“Ang pagbatok gitumong diha sa mga Santos tungod kay ang kaaway nahadlok
sa templo. Siya mobuhat sa bisan unsa nga paagi sa pagpugong sa ilang
pagtukod niini” (The Holy Temple [1980], 175).

• Ngano nga ang kaaway mahadlokon man sa mga templo ug buhat sa templo?
Unsa ang atong mabuhat aron pag-lig-on sa atong tinguha sa pagtambong
sa templo bisan pa man sa mga babag nga atong gitubag?

3. “Duol, Duol, kamo mga Santos”

Pag-andam sa pagpakanta sa mga sakop sa klase sa “Duol, Duol, kamo mga
Santos” (Mga Himno ug awit sa mga bata, nu. 2). O hangyoa ang usa ka sakop sa
klase sa pag-andam sa pagkanta niini. Human sa himno, isummarize ang mga
hitabo nga nakapadasig ni William Clayton sa pagsulat niini Ang Atong
Panulundon, (pahina 87).
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34
Hugot nga Pagtuo 

sa Matag Lakang

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut kon sa unsa nga paagi ang
panaw sa mga pioneer ngadto sa walog sa Salt Lake ikatandi sa atong panaw balik
sa atong Langitnong Amahan ug sa pagtabang sa mga sakop sa klase nga
magpasalamat sa mga sakripisyo nga gihimo sa unang mga lumulupyo.

Pagpangandam 1. Pagmainapoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang
mga materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 136.
b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 88–95.

2. Tun-i Pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi aron pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pag-andam sa pagtingub sa mosunod nga
mga seksyon diha sa Atong Panulondon [Our Heritage].

a. “Tingtugnaw nga mga Puy-anan” (mga pahina 88–89).
b. “Ang taga-Brooklyn nga mga Santos” (mga pahina 92–94).
c. “Ang Pagpundok Nagpadayon” (mga pahina 92–94).

4. Kon ang mosunod nga hulagway anaa, pag-andam sa paggamit niini sa
panahon sa leksyon: Mary Fielding ug Joseph F. Smith milabang sa mga
kapatagan (62608; Hulagway sa Ebanghelyo 412) ug Unang Mga Lumulupyo
miabut pinaagi sa barko sa San Francisco Bay (Hulagway sa Ebanghelyo 421).

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, Paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon
sa pagsugod sa leksyon.

Pagsulat og Yuta sa Saad diha sa pisara. Ipasabut nga sa daghang mga higayon
diha sa mga kasulatan ang Ginoo midala sa mga pundok sa katawhan gikan diin
ilang gipuy-an ngadto sa “gisaad nga yuta.” Ang mga kasulatan sa kasagaran
nagpaila sa ingon nga dapit isip usa ka pinili nga yuta, usa ka yuta sa kalinaw,
o usa ka yuta sa kabilin (1 Nephi 2:20; D&P 45:66; 103:11).

• Makangalan ba ikaw og bisan unsa nga mga pundok gikan sa mga kasulatan
kinsa gidala sa usa ka panaw ngadto sa gisaad nga yuta? (Isulat ang mga tubag
sa mga sakop sa klase diha sa pisara. Ang mga tubag mahimong maglakip sa
mga Jaredite, ang pamilya ni Lehi, ang mga anak sa Israel diha sa Daan nga
Tugon, ug si Brigham Young ug ang unang mga lumulupyo.)

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Ipasabut nga ang atong mortal nga kinabuhi sama sa sa usa ka panaw ngadto sa
“yuta sa saad” sa celestial nga gingharian. Sa pagsulti mahitungod sa unang mga
lumulupyo kinsa mipahiluna sa mga tukuran dinhi niining kapaigoan, si Elder
M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha miingon:

“Ang ilang mga panaw katugbang sa atong kaugalingon. Adunay mga leksyon
alang kanato sa matag lakang nga ilang gihimo—mga leksyon sa gugma, kaisog,
pasalig, paghalad, paglahutay, ug, labaw sa tanan, hugot nga pagtuo” (sa
Conference Report, Abr. 1997, 81; o Ensign, Mayo 1997, 59).

Kini nga leksyon naghisgot sa usa sa labing mahinungdanon nga mga panaw sa
kasaysayan—ang panaw sa karomata sa unang mga lumulupyo ngadto sa walog
sa Salt Lake. Sa panahon sa leksyon, pagdapit og mga sakop sa klase sa pagtandi
sa panaw sa unang mga lumulupyo ngadto sa ilang kaugalingon nga panaw
paingon sa kinabuhing dayon.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga labing makatubag
sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase
sa pagpakigbahin og mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa
kasulatan.

1. Ang Ginoo nagtudlo sa mga Santos kalabut sa ilang panglawas nga mga
pangandam alang sa ilang panaw.

Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagtingub sa asoy sa mga Santos didto
sa Tingtugnaw nga mga Puy-anan gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina
88–89.

• Ang mga Santos sa tingtugnaw nga mga pinuy-anan mi-antos sa hilabihan gikan
sa sakit ug uban nga mga kalisud, bisan pa niana sila nagpadayon sa pagtrabaho
ug paghimo ug mga pangandam alang sa ilang panaw. Sa unsa nga mga paagi
diin sila ug ang uban gipanalanginan tungod sa ilang nagpadayon nga tinguha?
(Ang mga tubag mahimo nga maglakip nga ang ilang mga pag-andam nakahimo
sa ilang panaw nga sayon ug nakatabang niadtong kinsa miabut sunod kanila.)
Sa unsa nga paagi ikaw napanalanginan pinaagi sa paglahutay diha sa panahon
sa kalisdanan? Sa unsa nga paagi nga ang paglahutay sa panahon sa kalisdanan
makatabang niadtong moabut sunod kanato?

Ipasabut nga didto sa Winter Quarters sa Enero 1847, si Presidente Brigham
Young nakadawat og pagpadayag kalabut sa panaw sa mga Santos paingon sa
kasadpan. Kini nga pagpadayag natala sa D&P 136.

• Unsa nga mga panudlo ang gihatag sa Ginoo sa mga Santos mahitungod sa mga
pag-andam alang sa ilang panaw? (Basaha ang mosunod nga mga bersikulo uban
sa mga sakop sa klase sa paghisgut ug paggamit niining mga panudlo.)

a. D&P 136:2. (Paghimo ug usa ka “pakigsaad ug panaad sa pagsunod sa tanan
nga mga kasugoan ug mga balaod sa Ginoo.”) Ngano nga kining panudlo
mahinungdanon kaayo alang sa mga Santos? Sa unsa nga paagi nga atong
magamit kini nga panudlo sa atong panaw?

b. D&P 136:3. (Pagtukod og mga pundok ubos sa pagdumala sa Korum sa Napulog
Duha, uban sa usa ka Presidente ug duha ka mga magtatambag ug uban sa mga
kapitan sa matag ginatus, matag kalim-an, ug matag napulo.) Sa unsa nga paagi
kining kapunongan sama sa paagi nga ang mga ward ug mga stake natukod?

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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c. D&P 136:5. (“Himoa nga ang matag pundok nga moandam sa ilang
mga kaugalingon sa tanan ...  nga ilang mahimo.”) Ngano nga kini
mahinungdanon man nga kita maninguha nga mahimong makabarug
sa kaugalingon [self-reliant]?

d. D&P 136:6. (“Pag-andam alang niadtong kinsa malangan [biyaan].”) Unsa
nga mga pangandam ang gihimo sa mga Santos alang niadtong kinsa
nagpabilin? (Tan-awa sa D&P 136:7, 9.) Sa unsa nga paagi kini nga panudlo
magamit ngari kanato?

e. D&P 136:8. (“Himoa nga ang matag tawo nga mogamit sa iyang tanan nga
impluwensya ug katigayunan sa pagdala niini nga mga katawhan ngadto sa
stake sa Zion.) Sa unsa nga paagi kini nga panudlo magamit kanato?

2. Ang Ginoo nagtudlo sa mga Santos mahitungod sa ilang pamatasan.

Pagtudlo ug paghisgut sa D&P 136:17–33. Ipasabut nga agi og dugang sa paghatag
og mga panudlo sa pisikal nga mga pangandam, ang Ginoo mihatag sa mga
Santos og mga panudlo mahitungod sa espirituhanon nga mga pagkabutang ug
sa ilang pamatasan ngadto sa usag usa.

• Unsa nga mga panudlo ang gihatag sa Ginoo ngadto sa mga Santos
mahitungod sa unsa nga paagi sila magdumala sa ilang kaugalingon? (Basaha
ang mosunod nga mga bersikulo uban sa mga sakop sa klase sa paghisgot ug
paggamit niining mga panudlo.)

a. D&P 136:19. (“Ug kon bisan kinsa nga tawo magtinguha sa pagpalambo
sa iyang kaugalingon, ug wala magtinguha sa akong tambag, siya dili
makaangkon og gahum.”) Ngano nga ang pagkamapaubsanon
gikinahanglan nganha sa mga Santos diha sa ilang panaw? Sa unsa nga
paagi ang mga katawhan usahay magtinguha sa pagtuboy sa ilang mga
kaugalingon? Unsaon man nato sa hingpit nga pagpangita sa himaya sa
Ginoo kay sa atong kaugalingon?

b. D&P 136:21. (“Pagpalayo sa inyong mga kaugalingon gikan sa kadautan
sa pagpasipala sa ngalan sa Ginoo.” Tan-awa usab sa Exodo 20:7.) Ngano
nga mahinungdanon man nga kita motagad sa ngalan sa Ginoo uban sa
balaan nga pagtahud?

c. D&P 136:23–24. (“Hunong sa pakigbisog sa pakig-away sa usag usa; hunong
sa pagsulti og dautan sa usa ...  himoa ang inyong mga pulong nga mohilig
ngadto sa paghatag og kaayohan sa usag usa.”) Sa unsa nga paagi nga ang mga
panagbangi ug pagsulti og dautan makasanta kanato isip mga katawhan?
Sa unsa nga paagi nga kita makabuntog sa mga panagbangi sa matag usa?
Unsa ang atong mahimo aron sa paghatag og kaayohan sa usag usa?

d. D&P 136:25–26. (Iuli ang gihulaman o nawala nga mga butang.)
e. D&P 136:27. (“Ikaw magmakugihon sa pag-amping unsa ang anaa

kanimo.”) Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut niini ang mahimong
usa ka “maalamon nga tinugyanan”? Sa unsa nga paagi nga ang atong
pagkatinugyanan ibabaw sa pisikal nga katigayunan makaapekto sa atong
espirituhanon nga pagkatawo?

Sa D&P 136:28, ang Ginoo mihatag og panudlo bahin sa angay nga
paglingawlingaw. Nagsulti niining hilisgutan, Si Elder David O. McKay nagtudlo:

“Diha sa mga kapatagan, human sa usa ka adlaw nga paglakaw, ang mga karomata
gihan-ay sa pag-alirong, usa ka tawo nga adunay biyolin mopahimutang sa
kaugalingon duol sa daub sa kampo ug diha sa kasagbutan ang lig-on nga mga
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Unang lumulupyo maggunitanay sa kamot nga manayaw, magsugod niini pinaagi
sa pag-ampo, ug moapil sa kalingawan nga nagpalambo sa espiritu sa ebanghelyo. ...
Si Presidente Brigham Young ... sa makausa miingon, sa kahulugan: "Ang kahimtang
diha sa sayaw kinahanglan maingon nga kon bisan kinsa nga elder pagatawagon
gikan sa party aron moadto aron sa pagpangalagad sa usa ka masakiton nga tawo,
siya mobiya uban sa sama nga espiritu nga siya molakaw gikan sa iyang tigum sa
korum sa mga elder” (sa Conference Report, Abr. 1920, 117).

• Sa unsa nga paagi nga atong magamit kining tambag?

• Unsa ang gitudlo sa Ginoo sa mga Santos nga buhaton aron makat-on og
kaalam? (Tan-awa sa D&P 136:32–33.) Sa unsa nga mga paagi nga imong
nakita kining mga panudlo nga tinuod diha sa imong kinabuhi?

3. Ubos sa pagdumala ni Presidente Brigham Young ang mga Santos
mipanaw ngadto sa Walog sa Salt Lake.

Dangup nganha sa mapa 3 diha sa pahina 347 dinhi niining manwal ug
pahina 36 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase. Ipasabut nga duha ka mga
tuig sa wala pa ang Propeta Joseph Smith mamatay, siya nanag-an nga “ang mga
Santos magpadayon ngadto sa Batoon nga mga Kabukiran,” ug ang uban kanila
“mabuhi sa pag-adto og motabang sa paghimo og mga pinuy-anan  ug motukod
og mga dakbayan ug makakita sa mga Santos nga mahimong usa ka gamhanan
nga mga katawhan diha taliwala sa Batoon nga mga Bukiran” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 255). Sa katumanan
niini nga panagna, pipila sa 70,000 ka mga sakop sa Simbahan gikan sa tibuok
kalibutan mihimo sa pag-panaw ngadto sa Utah tungatunga sa 1847 ug 1869.

Exodo ngadto sa Kasadpan. Sa 4 sa Pebrero 1846 ang unang mga karomata milabang sa Suba sa
Mississippi aron pag-sugod sa makasaysayanon nga panaw sa karomata sa kasadpan.
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Pagpakita sa mga hulagway ni Mary Fielding ug Joseph F. Smith ug sa mga Santos
nga miabut sa San Francisco. Ipasabut nga adunay daghang mga sugilanon sa
hugot nga pagtuo ug kaisog samtang ang mga Santos nagpanaw ngadto sa Utah.

Hangyoa ang gitudlo nga mga sakop sa klase sa pagsummarize sa mosunod nga
mga seksyon gikan sa Atong Panulundon [Our Heritage]: “Ang mga Santos sa
Brooklyn” (mga pahina 92–94). “Ang Panagpundok Nagpadayon” (mga pahina
93–94), ug “Kini Mao ang Husto nga Dapit” (mga pahina 94–95). Kon itugot sa
panahon, ikaw mahimo nga moasoy og lain nga makadasig nga sugilanon sa mga
pioneer (tan-awa ang unang dugang nga ideya sa pagtudlo alang sa usa ka panig-
ingnan). Ikaw usab makadapit og mga sakop sa pag-asoy og mga sugilanon sa
pioneer nga madasigon alang kanila. Kini nga sugilanon sa pioneer mahimo usab
nga gikan sa uban nga mga panahon diha sa kasaysayan sa simbahan ug gikan sa
ubang mga nasud diin ang simbahan natukod.

• Unsa ang imong gibati sa diha nga ikaw naghunahuna sa kabilin sa hugot
nga pagtuo ug sakripisyo nga gihatag kanato sa mga pioneer ug uban nga
mga santos? Kinsa ang mga una sa Simbahan diha sa inyong dapit? Sa unsa
nga paagi nga kita makatunol niining sama nga matang sa kabilin ngadto
niadtong kinsa magsunod kanato?

• Unsa nga mga leksyon ang atong makat-onan gikan sa panaw sa pioneer
nga makatabang kanato sa atong panaw balik sa atubangan sa Dios? (Human
nga ang mga miyembro sa klase nakahigayon pagtubag basaha ang mosunod
nga pamahayag ni Elder M. Russell Ballard.)

“Ang kinabuhi dili kanunay masayon. Diha sa usa ka punto sa atong panaw kita
mahimo nga mobati og sama sa gibati sa unang mga lumulupyo samtang sila
milabang sa Iowa—hangtud sa atong mga tuhud ang lapok, napugos sa paglubong
sa uban natong mga damgo diha sa agianan. Kitang tanan nag-atubang og batoon
nga mga pangpang, uban sa hangin sa atong nawong ug ang tingtugnaw miabut
og sayo kaayo. Usahay kini ra og walay katapusan nga mga abog nga mopuling sa
atong mga mata ug motabon sa atong panan-awon. Mahait nga mga suwab sa
kawalay paglaum ug sa kawalay kadasig migimaw sa yuta aron mohinay atong
pag-agi. . . . Usahay kita makaabut sa itaas sa usa ka kintumyan sa kinabuhi, sama
sa gihimo sa unang mga lumupyo, aron pagtan-aw lamang og dugang pa nga mga
tumoy sa bukid sa unahan, labaw pa kataas ug labaw pa kamahagiton sa usa nga
ato pa lamang nga gilatas. Nagsalig sa dili makita nga mga sudlanan sa hugot nga
pagtuo ug molahutay, kita, ingon man sa gihimo sa atong mga katigulangan,
miirog og gamay sa hinayhinay kanunay nag-uswag ngadto niana nga adlaw sa
diha nga ang atong mga tingog moduyog uban niadtong tanan nga unang mga
lumulupyo kinsa nakalahutay sa hugot nga pagtuo, nga nagkanta, maayo ang
tanan! Paglipay!” (sa Conference Report, Abr. 1997, 82; o Ensign, Mayo 1997, 61).

Panapos Ipasabut og maayo nga sa daghang mga paagi ang atong panaw ngadto sa
kinabuhing dayon sama sa panaw sa unang mga lumulupyo tadlas sa America.
Ang unang mga lumulupyo mitabok sa mga kapatagan diha sa dakong
pagsakripisyo sa kaugalingon ug sa kasagaran ubos sa mapintas nga kalisud.
Nagpakita og mahinungdanon nga hugot ng pagtuo, kaisog, ug paglahutay,
sila mihatag og usa ka panig-ingnan alang kanato sa pagsunod.
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Ipasabut nga kini mao ang atong panahon sa kasaysayan sa gingharian sa Dios
dinhi sa yuta. Ang unang mga lumulupyo mipahimutang sa sukaranan, apan
anaa karon kini kanato sa paghingpit sa buluhaton. Sama sa pagpamatuod ni
Presidente James E. Faust, ang hugot nga pagtuo diha sa matag umaabot nga
lakang mao ang motuman sa mapanagnaon nga panan-awon mahitungod sa
mahimayaon nga pagadangatan niining Simbahan” (sa Conference Report,
Okt. 1997, 58; o Ensign Nob. 1997, 42).

Si Elder M. Russell Ballard miingon: “Kita ang mga manununod sa usa ka dako kaayo
nga kabilin. Karon kini maoy atong kahigayunan ug kapangakohan nga mahimong
kabahin sa nagpadayon nga drama sa pagpahiuli, ug adunay mga mahinungdanon
ug bayanihon nga mga sugilanon sa hugot nga pagtuo nga pagasulaton sa atong
panahon. Kini magkinahanglan sa matag tipik sa atong kusog, kaalam, ug kalagsik
aron sa pagbuntog sa mga babag nga moatubang kanato. Apan bisan kana dili pa igo.
Kita makat-on, sama sa atong unang lumulupyo nga mga katigulangan, nga kini diha
lamang sa hugot nga pagtuo—tinuod nga hugot nga pagtuo, tibuok kalag, gisulayan
ug nasulayan—nga kita makakaplag og kaluwasan ug pagsalig samtang kita naglakaw
sa atong kaugalingong makuyaw nga mga agianan lahus sa kinabuhi” (sa Conference
Report, Abr. 1997, 83; o Ensign, Mayo 1997, 61)

Paghatag og pagpamatuod nga daghan sa mga paagi diin ang unang mga
lumulupyo gitambagan sa D&P 136 sa pag-andam alang sa ilang panaw nga
usab sa atong panaw. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpakita sa ilang
pagpasalamat alang sa unang mga lumulupyo pinaagi sa pagpadayon sa
ilang kabilin sa hugot nga pagtuo.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimo nga mogamit sa usa o duha sa mga mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Mga Sakripisyo nga gibuhat sa mga Pioneer

Agi og dugang sa pagpanagna nga daghan sa mga Santos mabuhi aron mahimong
bantugan nga mga katawhan diha sa Batoon nga mga Kabukiran [Rocky Mountains],
si Joseph Smith misulti nang daan sa ilang pag-antus. Siya miingon nga ang uban
“pagapatyon sa atong mga maggugukod o mawad-an sa ilang mga kinabuhi
sangputanan sa katugnaw o sakit” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 255).

Pagpakigabahin sa mosunod nga asoy nga gisaysay ni Elder Thomas S. Monson
samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha:

“Unang mga lumulupyo nga Mormon sa gatusan nag-antus ug nangamatay
gikan sa sakit, sa tumang katugnaw, og kagutom. Adunay pipila kinsa, kulang sa
mga karomata ug mga panon sa baka, sa tinuod milakaw sa 1,300 ka mga milya
latas sa mga kapatagan ug lahus sa mga kabukiran, nagtulod ug nagbira sa mga
karomata. Dinhi niining mga pundoka, usa sa kada unom namatay.

“Alang sa daghan ang panaw wala magsugod sa Nauvoo, Kirtland, Scotland,
Scandinavia, ug Germany....taliwala sa kaluwasan sa panimalay ug sa saad sa Zion
anaa ang masuk-anon ug maliputon nga mga tubig sa gamhanan nga atlantic. Kinsa
ang makaasoy sa kahadlok nga mihakop sa tawhanon nga kasingkasing sa panahon
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niadtong makuyaw nga mga paglabang? sa mahilum nga mga pag-aghat sa espiritu,
gipaluyohan pinaagi sa usa ka yano, apan masunuron nga hugot nga pagtuo, sila
misalig sa ilang Dios ug milawig sa ilang panaw....

Sakay niadtong usa sa hilabihan kapuno ug nagkugiot nga mga mga barko sa
kanhi-ay nga mga tuig mao ang akong mga apohan, ang ilang gamay nga
pamilya, ug pipila ka gamay nga mga kabtangan. Ang mga balud dagko kaayo,
ang panaw sa dagat dugay kaayo, ang higdaan pig-ot kaayo. Ang gamay nga si
Tiny Mary [ang ilang anak nga babaye] kanunay nga luyahon, nga karon, inig-
labay sa matag adlaw, ang iyang nahingawa nga inahan nasayud nga ang
gamayng bata hilabihan na ka luya. Masakiton na siya kaayo. Sa matag adlaw
ang mabalak-on nga mga ginikanan nagpanglantaw og yuta, apan walay yuta.
Karon sa Mary dili na makabarug. Ang katapusan nagkaduol. Si Little Mary
malinawon nga mipanaw lahus niining pagkamortal nga pagkabuhi.

“Samtang ang pamilya ug mga higala nagpundok diha sa nga salog sa bapor,
ang kapitan sa barko ang midumala sa pangalagad, ug kanang bililhon, gamay
kaayo nga lawas, gibutang sa malumo nga paagi sa namansahan sa luha nga
lona [canvasss], gihulog ngadto sa nasuko nga dagat. Malig-on nga amahan,
diha sa emosyonal nga piit nga tingog, mihupay sa nagbangutan nga inahan,
misubli, “Ang Ginoo mihatag, ug ang Ginoo mokuha; daygon ang ngalan
sa Ginoo. Kita makakita ra sa atong Mary pag-usab!” (sa Conference Report,
Abr. 1967, 55–56; o Improvement Era, Hunyo 1967, 55).

2. “Hugot nga Pagtuo sa Matag Lakang” pasundayag sa video

Kon ang videocassette Teachings from the Doctrine and Covenants and Church
History (53933) anaa, paghunahuna sa pagpakita sa “Hugot nga Pagtuo sa Matag
Lakang” usa ka 16-ka minuto nga bahin.
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Leksyon

35
“Usa ka Misyon sa Pagluwas”

Katuyoan Pagtudlo mahitungod sa pagluwas sa Martin ug Willie nga mga panon sa
karomata [handcart company], aron sa pagpakita nga ang ebanghelyo ni
Jesukristo mao ang mensahe sa pag-luwas, ug sa pag-awhag sa mga sakop sa
klase sa pagtabang sa pagluwas niadtong nagkinahanglan.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa paagi pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang
mga materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 4:3–7; 18:10–16; 52:40; 81:5–6; 138:58.
b. 3 Nephi 18:31–32; Moroni 7:45–48 (dugang nga mga kasulatan).
c. Ang mga kinutlo niining leksyon.
d. Ang Atong Panulundon [Our Heritage], mga pahina 95–99.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Kon ang mosunod nga mga hulagway anaa, pangandam sa paggamit niini
sa panahon sa leksyon: Pundok sa mga Karomata ni Martin, Bitter Creek,
Wyoming, 1856 (62554; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 414) ug Tulo ka Batan-
ong mga Lalaki Nitabang sa Pundok sa mga Karomata ni Martin (62554; Mga
Hulagway sa Ebanghelyo 415).

4. Kon ikaw mogamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pangandam sa paggamit
sa mosunod nga mga hulagway agi og dugang ngadto niadtong nalista sa
ibabaw. Exodo gikan sa Nauvoo (62493; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 411);
Pundok sa Karomata (62528); ug Mary Fielding ug Joseph F. Smith naglatas
sa mga Kapatagan (62608).

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan  o usa nga imong kaugalingon
sa pagsugod sa leksyon.

Ipakita ang mga hulagway nga gilista diha sa “Pagpangandam” nga seksyon,
mga aytem 3 ug 4.

• Ngano nga mahinungdanon man nga balik-balikon ang mga sugilanon
mahitungod sa mga kasinatian sa unang mga lumulupyo nga mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw?

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon: “Ang sugilanon sa gipanggukod
nga mga Santos ug sa ilang mga pag-antos ug kamatayon kanunay nga
balikbalikon. Ang mga sugilanon sa ilang pagkaluwas kinahanglan nga
pagabalik-balikon kanunay. Kini nagsulti sa kinaiya sa ebanghelyo ni
Jesukristo” (sa Conference Report, Okt. 1996, 118; o Ensign, Nob. 1996, 86).

Nagpasabut ngadto sa unang mga lumulupyo, si Presidente Hinckley miingon
usab: “Ako dili gayud mohunong sa pagpasalamat ngadto kanila; ako naglaum
nga kamo dili mohunong sa pagpasalamat ngadto kanila. Atong basahon
pagbalikbalik, ug basahon ngadto sa atong mga anak o sa mga anak sa atong
mga anak, ang mga asoy niadtong kinsa miantos sa hilabihan” (Church News,
31 sa Hulyo 1999, 5).

Ipasabut nga kini nga leksyon naghisgot sa asoy sa pag-antus, kamatayon, ug
pagluwas: ang sugilanon sa Martin ug Willie nga mga pundok sa karomata.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang mga materyal sa leksyon nga labing
makatubag sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga
sakop sa klase sa pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga
baruganan nga imong gitudlo.

1. Si Presidente Brigham Young midumala sa pagluwas sa Martin ug Willie
nga mga pundok sa nagkaromata.

Ipakita ang hulagway sa Martin nga panon sa karomata. I-summarize ang unang
parapo ubos sa “Mga pioneer nga nagkaromata” diha sa pahina 95 sa Ang Atong
Panulundon. Dayon papakigbahin sa mosunod nga asoy sa gisulti ni Presidente
Gordon B. Hinkley:

“Ako modala kaninyo og balik sa kinatibuk-an nga komperensya sa Oktubre 1856.
Sa Sabado niana nga komperensya, sa Franklin D. Richards ug usa ka gamay nga
pundok sa mga kauban miabut diha sa Walog. Sila mipanaw gikan sa Tingtugnaw
nga mga pinuy-anan uban sa mga lig-on nga mga kabayo ug baka ug gaan nga mga
karwahe ug dali kaayo silang miabut. Si Brother Richard dihadiha nakigkita ni
Presidente Young. Siya mitaho nga adunay gatusan ka mga lalaki, mga babaye, ug
mga bata nga nagkatag sa taas nga dalan-dalan.... Sila diha sa grabe nga kalisud.
Ang tingtugnaw miabut og sayo. Nagdala og yelo nga hangin naghaguros latas sa
mga kabungturan.... Ang atong mga katawhan gipanggutom; ang ilang mga
karomata ug mga karwahe kagubaon; ang ilang mga baka himatyon. Ang mga
katawhan sa ilang mga kaugalingon himatyon. Silang tanan mangamatay kon
dili sila luwason.

“Ako naghunahuna nga si Presidente Young wala makatulog niana nga gabii.
Nagtuo ko nga ang mga panan-awon niadtong mga alaot, gipangtugnaw,
himatyon nga mga katawhan mipakita sa iyang hunahuna. Sa sunod nga buntag
siya miadto sa daan nga tabernakulo diin nagbarug dinhi niining hawanan. Siya
miingon ngadto sa mga katawhan:

“Ako karon mohatag niining mga katawhan sa hilisgutan ug pulong alang sa mga
Elder kinsa mahimo nga mosulti.... mao kini..... Daghan sa atong igsoong mga lalaki
ug igsoong mga babaye anaa sa patag uban sa mga karomata, ug tingali daghan ang
anaa na karon mga pito ka gatus ka mga milyas gikan niini nga dapit, ug sila
kinahanglan gayud nga dad-on dinhi, kita kinahanglan gayud nga magpadala og
hinabang ngadto kanila. Ang pulong mao, “sa pagdala kanila nganhi”. . . .

Panaghisgutan 
ug Paggamit

252



“Kana ang akong relihiyon; kana mao ang mando sa Espiritu Santo nga akong
gihuptan. Kini mao ang pagluwas sa mga katawhan . . . 

“Ako motawag sa mga bishop karong adlawa. Ako dili maghulat hangtud ugma,
ni hangtud sa sunod adlaw, alang sa 60 ka maayo nga mga panon sa asno ug
12 o 15 ka mga maayo nga karwahe. Dili ko buot nga mopadala og mga baka.
Gusto ko og maayo nga mga kabayo ug mga asno. Kini sila ania dinhi niini nga
teritoryo, ug kinahanglan gayud nga duna kita niini og usab 12 ka mga tonilada
nga harina ug 40 ka maayo nga modumala sa panon, gawas niadtong
momaneho sa mga panon . . . 

“Ako mosulti kaninyong tanan nga ang inyong hugot nga pagtuo, relihiyon, ug
katungdanan sa relihiyon, dili gayud makaluwas og usa ka kalag ninyo didto sa
Celestial nga Gingharian sa atong Dios, gawas kon kamo motuman sa ingon nga
mga baruganan sama nga ako karong gitudlo kaninyo. Lakaw ug dad-a nganhi
kadtong mga katawhan nga karon anaa sa mga kapatagan (sa Leroy R. Hafen ug
Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [1960], 120–21).

“Nianang hapona, mga pagkaon, higdaanan, ug daghan kaayo nga mga bisti
gipundok sa mga babaye. Sa sunod buntag, ang mga kabayo gisapatosan ug mga
karwahe giayo ug gikargahan. Pagkabuntag, 16 ka mga panon sa asno milarga ug
mipadulong paingon sa silangan. Sa katapusan sa Oktubre dihay 250 ka mga
panon diha sa karsada aron paghatag og kahupayan” (sa Conference Report,
Okt. 1996, 117–18; o Ensign, Nob. 1996, 85–86).

Itudlo nga ang Martin ug Willie nga mga pundok sa karomata mihimo sa tanan
nga ilang mahimo aron makaabut sa Walog sa Salt Lake, apan sila wala na gayud
makapadayon. Sila gikinahanglan nga luwason. Kon wala ang mga pundok sa
tigluwas, silang tanan mamatay na unta.

• Unsay imong mga kasinatian diin ikaw naluwas? Unsa ang imong gibati sa
diha nga ikaw nagkinahanglan og tabang? Unsa ang imong gibati sa diha nga
usa ka tawo ang miabut sa pagtabang kanimo?

• Unsa kaha ang gibati sa mga Santos diha sa mga pundok sa nagkaromata sa
diha nga ang mga pundok sa tigluwas nakakaplag kanila?

Si Presidente Hinckley mipakigbahin niini nga asoy sa pagluwas:

“Diha kini sa ... walay paglaum ug makalilisang nga mga kahimtang—gigutom,
naluya, ang ilang mga sinina nipis ug nagkagidlay—nga [ang mga pundok nga
nagkaromata] nakit-an sa tigluwas nga pundok. Sa diha nga ang mga tigluwas
mitunga diha sa kapunawpunawang kasadpan nga mihimo og usa ka dalan-dalan
lahos sa yelo, sila ingon og mga anghel sa kalooy. Ug sa pagkatinuod sila mao
gayud. Ang mga naglisud nga mga langyaw misinggit sa hingpit nga kalipay.
Ang uban luya kaayo sa pagsinggit, mihilak na lang og maayo.

“Karon aduna nay pagkaon nga makaon ug pipila ka baga nga mga sinina. Apan
ang pag-antus wala pa mahuman, ni kini gayud matapos diha sa pagkamortal.
Mga bitiis mikaging tungod sa kabugnaw, ug ang nadunot nga mga panit
nahuslo gikan sa mga bukog.

“Ang mga karomata gibiyaan, ug ang mga binuhi gipundok ngadto sa mga
karwahe sa mga tigluwas. Ang dugay ug lisud nga panaw sa tulo ka gatus, upat
ka gatus, gani lima ka gatus ka mga milya tali kanila ug niini nga walog labihan
ka hinay ug kapoy tungod sa mga unos. Sa Nobyembre 30, 104 ka mga karwahe
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nga puno sa nag-antus nga mga tawo, miabut ngadto sa Walog sa Salt Lake. Ang
balita sa gihulat nga pag-abut nila nag-una na kanila. Dominggo kadto, ug sa
gihapon ang mga Santos nagpundok diha sa Tabenakulo. Si Brigham Young
mibarug sa atubangan sa katiguman ug miingon:

“Inig kahuman dayon niini nga tigum ako buot sa igsoong mga lalaki ug
igsoong mga babaye sa pagbalik ngadto sa ilang mga pinuy-anan.

“ ‘Ang haponon nga tigum isal-ang, kay ako buot sa igsoon nga mga babaye nga
... mangandam sa paghatag niadtong kinsa bag-o pa nga miabut og pagkaon, ug
sa paghugas kanila ug pag-amuma kanila.

“ ‘Ang uban inyong makita nga ang ilang mga tiil migahi sa katugnaw; pipila
ang migahi sa katugnaw hangtud sa ilang mga tuhod ug ang uban migahi ang
mga kamot . . . ; Kami buot nga kamo modawat kanila isip inyong kaugalingon
nga mga anak, ug maghupot og sama nga pagbati alang kanila’ (gikutlo diha sa
Hafen, Handcarts to Zion, p. 139)” (sa Conference Report, Okt. 1991, 76–77; o
Ensign, Nob. 1991, 54).

• Unsa ang nakadani kanimo mahitungod sa mga paninguha sa pagluwas sa
unang mga lumulupyo nga nagkaromata?

2. Ang Manluluwas moluwas kanato pinaagi sa Iyang matubsanon nga
sakripisyo.

Ipasabut og maayo nga ang ebanghelyo ni Jesukristo maoy usa ka mensahe sa
pagluwas. Sa usa ka pakigpulong sa komperensya, human sa pagpakigbahin sa
sugilanon sa pagkaluwas sa mga pundok sa nagkaritilya, si Presidente Gordon B.
Hinckley mipamatuod sa pagluwas nga misyon sa Manluluwas:

“Kini tungod sa matubsanon nga pagsakripisyo nga gihimo sa Manluluwas sa
kalibutan nga ang mahinungdanon nga plano sa mahangturon nga ebanghelyo
mahimo nga anaa kanato, diin kadtong kinsa namatay diha sa Ginoo dili
makatilaw og kamatayon apan makaangkon og kahigayonan sa pag-adto sa
usa ka celestial ug mahangturon nga himaya.

“Sa atong pakawalay mahimo, Siya nahimo nga atong Manluluwas, nagluwas
kanato gikan sa panghimaraut ug nagdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon.

“Sa mga panahon sa pagkawalay paglaum [despair], sa mga panahon sa
kamingaw ug kahadlok, Siya anaa diha sa kapunawpunawan aron sa pagdala
og hinabang ug kahupayan ug kasiguroan sa hugot nga pagtuo. Siya ang atong
Hari, atong Manluluwas, atong Manunubos, atong Ginoo ug atong Dios” (sa
Conference Report, Okt. 1991, 78; o Ensign, Nob. 1991, 54).

• Sa unsa nga mga paagi kita nagkinahanglan nga luwason sa Manluluwas?
Ngano nga ang Manluluwas nakahimo sa pagluwas kanato? (Tan-awa sa
Alma 7:11–13; D&P 18:11–12.) Unsa ang kinahanglan gayud nga atong
buhaton aron sa hingpit makadawat sa Iyang halad sa pagluwas?
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3. Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita angay moluwas niadtong
nagkinahanglan.

Ipakita ang hulagway sa tulo ka batan-ong mga lalaki nga nagluwas sa mga
pioneer nga nagkaromata. Unya basaha ang mosunod nga sugilanon nga
gipakigbahin ni Presidente Thomas S. Monson:

“Sa makadiyot kita makig-uban ni Kapitan Edward Martin ug ang pundok sa
nagkaromata nga iyang gipangulohan. Samtang dili nato bation ang kahapdos
sa kagutom diin ilang gibati o nasinati sa mapait nga katugnaw nga milagbas sa
ilang gikapoy nga mga lawas, motunga kita gikan sa atong pagbisita uban sa usa
ka pagpasalamat sa kalisud nga gipas-an, kaisog nga gipakita, ug hugot nga
pagtuo nga natuman. Kita makasaksi uban sa napuno-sa-luha nga mga mata sa
usa ka dramatik nga tubag ngadto sa pangutana ‘Ako ba ang magbalantay sa
akong igsoon nga lalaki?’

“ ‘Ang mga nagkaromata mipadayon pagka Nobyembre 3 ug miabut sa
[Sweetwater] suba, napuno sa naglutaw nga yelo. Ang paglabang nagkinahanglan
og labaw pa ka isog ug kalig-on, kini maingon og, labaw pa kaysa sa tawhanon nga
kinaiya nga makasugakod. Ang mga babaye misibog ug mga lalaki nangbakho.
Ang pipila mipadayon, apan ang uban dili makalahutay sa kalisud.

“ ‘Tulo ka mga batan-ong lalaki nga nahisakop sa tigtabang nga pundok miabot
sa pagluwas; ug sa kahibulong sa tanan kinsa nakakita, midala sa hapit tanan
nga mga sakop niadtong nagkalisud nga pundok labang sa suba nga puno sa
yelo. Ang kahago makalilisang, ug ang tumang kapait hilabihan ka dako, nga sa
wala madugay nga mga tuig ang tanan nga batan-ong mga lalaki nangamatay
tungod niadto. Sa diha nga si Presidente Brigham Young nakadungog niining
bayanihon nga buhat, siya mihilak sama sa usa ka bata, ug wala madugay
mipahayag ngadto sa publiko, “Kadto nga buhat mosiguro ni C. Allen
Huntington, George W. Grant, ug David P. Kimball sa usa ka walay katapusan
nga kaluwasan didto sa Celestial nga Gingharian sa Dios, mga kalibutan nga
walay katapusan” (Leroy R. Hafen ug Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [Glendale,
California; The Arthur H. Clark Company, 1960], pp. 132–33).

“Ang atong pagpangalagad sa uban mahimo nga dili kaayo dramatik, apan kita
makaawhag sa tawhanon nga mga espiritu, pagbisti sa nabugnawan nga mga lawas,
pagpakaon sa gigutom nga mga katawhan paghupay sa nagbangutan nga mga
kasingkasing, ug mobayaw ngadto sa bag-ong mga kahabugon ang bililhon nga
mga kalag” (sa Conference Report, Abr. 1990, 61–62; o Ensign, Mayo 1990, 46–47).

Hatagi og gibug-aton nga isip mga sakop sa Simbahan ni Jesukristo, kita adunay
makaluwas nga misyon. “Ang atong misyon sa kinabuhi, isip manununod sa
Ginoong Jesukristo,” miingon si Presidente Gordon B. Hinckley, “kinahanglan
gayud usa ka misyon sa kaluwasan” (sa Conference Report, Okt. 1991, 78;
o Ensign, 1991, 59). Sumala sa giingon ni Presidente Monson, ang atong
pangalagad mahimo nga dili ingon ka dramatik sama sa gihimo sa tulo sa batan-
ong mga lalaki diha sa sugilanon. Bisan pa niana, kita makatabang sa pagluwas
sa mga sakop sa pamilya, mga higala, ug uban pinaagi sa atong yano nga
inadlaw nga mga paningkamot sa paghigugma, pangalagad, ug pagtudlo kanila.
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• Unsa ang pipila ka piho [specific] nga mga butang nga atong mabuhat aron
sa pagluwas niadtong nagkinahanglan? (Isulat ang mga tubag sa mga sakop
diha sa pisara. Ingon nga kabahin sa panaghisgutan, ipakigbahin ang
mosunod nga kinutlo.)

Nagpasabut sa pag-antos sa Martin ug Willie nga mga pundok sa nagkaromata,
si Presidente Hinckley miingon:

“Ako mapasalamaton nga kadtong mga adlaw sa mga pioneer milabay na
kanato. Ako mapasalamaton nga kita walay mga igsoong lalaki ug igsoong
mga babaye nga natanggong sa yelo, mikurog sa katugnaw ug himatyon,
samtang misulay sa pag-adto ngadto, ang ilang Zion didto sa kabukiran. Apan
adunay mga katawhan, dili pipila lamang, kinsang mga kahimtang ang
malisud ug kinsa nangayo alang sa panabang ug kahupayan.

“Adunay daghan kaayo kinsa gigutom ug alaot sa tibuok kalibutan kinsa
nagkinahanglan og panabang. Ang ato mao ang mahinungdanon ug maligdong
nga katungdanan sa pagkab-ot ug pagtabang kanila, sa pagbayaw kanila, sa
pagpakaon kanila kon sila uhawon alang sa kamatuoran ug katarung.

“Adunay daghan kaayo nga batan-ong mga katawhan kinsa naglaaglaag nga walay
tunong ug nagpuyo sa makalilisang nga kinabuhi sa mga druga, mga barkada,
dautan og pamatasan ug ang tibuok nga matang sa kadautan nga nag-uban niining
mga butang. Adunay mga biyuda kinsa naghandum alang sa mahigalaon nga mga
tingog ug kana nga espiritu sa mabalak-on nga pagpakabana nga nagpasabut og
gugma. Aduna kadtong kinsa sa makausa mainit diha sa hugot nga pagtuo, apan
kinsang hugot nga pagtuo nabugnaw. Daghan kanila nangandoy nga mobalik apan
dili kaayo mahibalo unsaon sa pagbuhat niini. Sila nagkinahanglan ug mahigalaon
nga mga kamot nga mokab-ot ngadto kanila. Uban sa diyutay nga paningkamot,
daghan kanila ang mahimo nga madala balik sa pagsaulog diha sa lamesa sa Ginoo.

“Akong mga kaigsoonan, ako naglaum, ako nag-ampo nga matag usa kanato
mosaad sa pagpangita niadtong kinsa nagkinahanglan og tabang, kinsa anaa sa
makuyaw ug malisud nga mga kahimtang, ug mobayaw kanila diha sa espiritu sa
gugma ngadto sa paggakus sa Simbahan, diin ang malig-on nga mga kamot ug
mahinungdanon nga paggakus sa Simbahan, diin ang malig–on nga mga kamot
ug mahigugmaon nga mga kasingkasing mopainit kanila, mohupay kanila,
mopaluyo kanila, ug mobutang kanila diha sa dalan nga malipayon ug
mabungahon nga mga kinabuhi” (sa Conference Report, Okt. 1996, 118; o Ensign,
Nob. 1996, 86).

Ipabasa sa mga sakop sa klase ang mosunod nga mga kasulatan, sa pagpangita og
tambag kon unsa ang atong mabuhat aron sa pagluwas niadtong nagkinahanglan.
Gamita ang mga pangutana aron sa madasig sa usa ka panaghisgut [discussion] ug
paggamit [application].

a. D&P 4:3–7; Moroni 7:45–48. Sa unsa nga paagi ang mga hiyas [qualitiies] nga
nalista niining mga bersikulo makatabang kanato sa pagluwas niadtong
nagkinahanglan?

b. D&P 18:10–16. Unsa nga mga kahigayonan ang anaa kanato aron pagtudlo sa
ebanghelyo ug modala sa uban sa paghinulsol?

c. D&P 52:40. Unsa ang atong mabuhat aron pagtabang sa kabus ug ang timawa
ang masakiton ug ang nag-antus? Ngano nga kita dili  matawag nga mga
tinun-an sa Manluluwas kon kita dili motabang niadtong nagkinahanglan?
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d. D&P 81:5–6. Unsa ang gipasabut sa “ipataas ang mga kamot sa nawad-an og
paglaum, ug lig-ona ang mga tuhod sa mahuyang”? Sa unsa nga paagi unta
kini nga sugo magamit sa espirituhanon nga mga panginahanglan ingon man
usab sa pisikal nga mga panginahanglan?

e. D&P 138:58. Sa unsa nga paagi kita makaluwas sa mga katawhan pinaagi sa
buhat sa templo?

f. 3 Nephi 18:31–32. Unsa ang atong mabuhat sa “pagpadayon sa
pagpangalagad” ngadto niadtong kinsa nangawala [fallen away]?

• Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpamalandong sa pagluwas sa Martin
ug Willie nga mga panon sa karomata. Samtang kita naninguha sa pagluwas
sa uban, unsa ang atong makat-onan gikan sa mga panig-ingnan ni
Presidente Brigham Young ug sa mga Santos kinsa miluwas sa nalaming
nga mga panon sa  karomata (Ang mga tubag mahimo nga maglakip nga
kita kinahanglan nga dili maglangan sa atong mga paningkamot, nga sa
kasagaran kita nagkinahanglan mosalikway sa atong kaugalingon nga mga
kabalaka sa pag-atiman ngadto sa mga panginahanglan sa uban, ug nga kita
kinahanglan mogamit sa hugot nga pagtuo.)

Panapos Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpangita og mga paagi sa paggamit sa mga
baruganan nga gihisgutan niini nga leksyon. Hatagi og gibug-aton nga samtang
kita naninguha sa pagtabang niadtong kinsa nagkinahanglan nga maluwas,
kita kinahanglan gayud nga dili mawad-an og paglaum. Kita kinahanglan gayud
nga mobiya sa pagkahakog, ug kita kinahanglan gayud nga mokab-ot uban sa
gugma. Kon giaghat sa Espiritu, pagpamatuod sa mga kamatuoran nga
gihisgutan panahon sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimo nga mogamit sa usa o labaw pa sa mosunod nga mga ideya aron

idugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. “Kita nahimo nga sinati uban sa [Dios] diha sa atong mga pag-antus”

Hangyoa ang usa ka sakop sa klase nga mangandam sa pagpakigbahin sa
sugilanon ni Nellie Pucell gikan sa Ang Atong Panulundon [Our Heritage], mga
pahina 95–99. Pagdapit og laing sakop sa klase sa pag-andam sa pagpakigbahin
sa sugilanon sa usa ka tawo kinsa mipamatuod nga siya og ang uban nga
nagkaromata nga mga pioneer “nahimong sinati [acquainted] sa [Dios] diha
sa [ilang] mga pag-antus” (Ang Atong Panulundon, mga pahina 98–99).

• Unsa ang atong makat-onan gikan niini nga mga sugilanon? Sa unsa nga
paagi imong nakita nga kita mahimo nga labi pa nga masinati uban sa Dios
samtang kita molahutay sa mga pagsulay?

Isip kabahin sa panaghisgutan, ikaw mahimo nga mopabasa sa mga sakop sa
klase sa D&P 122:5–8.

2. “Kon ang kalibutan pagaluwason, kita kinahanglan mobuhat niini”

Sa paghatag og gibug-aton sa atong responsibilidad sa pagluwas niadtong
nagkinahanglan, ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Gordon B. Hinckley:
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“Ang atong mensahe gikinahanglan kaayo, kon ikaw mohunong sa paghunahuna
nga ang kaluwasan, ang mahangturon nga kaluwasan sa kalibutan, nag-agad
diha sa mga abaga niining Simbahan. Kon ang tanan nasulti ug nahimo na, kon
ang kalibutan pagaluwason, kita kinahanglan mobuhat niini. Dinha walay
makalingkawas gikan niini. Walay laing mga katawhan diha sa kasaysayan sa
kalibutan nga makadawat nianang matang sa sugo nga atong nadawat. Kita ang
responsable alang sa tanan kinsa nagpuyo dinhi sa yuta. Kana naglakip sa atong
kasaysayan sa pamilya ug buhat sa templo. Kita ang may kapangakohan alang sa
tanan nga kinsa karon nagpuyo dinhi sa yuta, ug kana naglakip sa atong
misyonaryo nga buhat. Ug mahimong responsable alang sa tanan kinsa
mopuyo pa dinha sa yuta” (Church News, 3 sa Hulyo 199, 3).

3. “Nasulayan sa Tanan nga mga Butang” nga pasundayag sa video

Kon ang videocassette Mga Panudlo gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaaad ug
Kasaysayan sa Simbahan (53933) anaa, paghunahuna sa pagpakita sa “Nasulayan
sa Tanan nga mga Butang,” usa ka upat ka minuto nga bahin.
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36
“Ang Disyerto Maglipay, 
ug Mamulak sama sa Rosas”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut kon sa unsa nga paagi
sila napanalanginan pinaagi sa mga sakripisyo sa unang mga Santos sa Walog
sa Salt Lake ug sa pag-awhag kanila sa pagsunod sa panig-ingnan niining
matinud-anon nga mga miyembro.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 100-06.

2. Tuni-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686. Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal sa panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pag-andam sa pag-summarize sa mosunod
nga mga seksyon gikan sa Ang Atong Panulundon:

a. “Ang Unang Tuig diha sa Walog” “Mga Pagpanuhid” (mga pahina 100-06).
b. “Mga Tawag sa Pagkolonya” (mga pahina 108–10).
c. “Mga Misyonaryo Motubag sa Tawag” (mga pahina 106–08).
d. “Misyonaryo nga Buhat” (mga pahina 115–118).

4. Kon ang mosunod nga mga hulagway anaa, andama ang pagpakita niini
panahon sa leksyon: Templo sa Salt Lake (62433; Mga Hulagway sa Ebanghelyo
502; pahina 210 dinhi niini nga manwal); Brigham Young (Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 501); ug John Taylor (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 508).

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Ipakita ang hulagway sa Templo sa Salt Lake. Ipasabut nga sa kinaladman diha sa
yuta ilawom sa templo adunay lig-ong pundasyon nga mga bloke nga bato. Ang
pundasyon misangga niining maanindot nga templo labaw sa 150 ka mga tuig.

• Ngano nga mahinungdanon kaayo nga ang pundasyon sa usa ka bilding lig-
on ug lawom?

Ipasabut nga sama sa usa ka bilding nagkinahanglan og lig-on nga mga
pundasyon, ingon man usab ang atong mga kinabuhi. Kini nga leksyon
naghisgot sa pagtukod sa Templo ug sa mga paninguha sa mga pioneer pagtukod
sa ilang bag-ong pinuy-anan ug sa pagsabwag sa ebanghelyo. Kini usab naghisgot
sa pipila sa tukuran nga mga baruganan diin ang unang mga Santos mitukod sa
ilang mga kinabuhi ug sa unsa nga paagi kita makakat-on gikan sa ilang mga
panig-ingnan.

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan nga
inyong gihisgutan.

1. “Anhi dinhi mobarug ang templo sa atong Dios.”

Ipasabut nga sa 28 sa Hulyo 1847, upat ka mga adlaw human moabut sa Walog
sa Salt Lake, si Presidente Brigham Young mibarug sa dapit diin ang Templo
sa Salt Lake nagbarug karon. Iyang gituktuk ang iyang sungkod diha sa yuta
ug miingon, “Anhi dinhi mobarug ang templo sa atong Dios” (ni Wilford
Woodruff, Deseret Evening News, 25 July 1888, 2). Diha ang sakripisyo ug mga
panalangin sa pagtukod og lain nga templo nagsugod.

Si Elder John A. Widtsoe sa Korum sa Napulog Duha miingon: “Ang mga
pioneer gigutom ug gikapoy; sila nagkinahanglan ug pagkaon ug pahulay; sa
ilang pisikal nga palibot mao ang dili maayo nga disyerto; bisan pa niana diha
taliwala sa ingon nga pisikal nga mga panginahanglan ilang giatubang pag-una
ang pagtukod sa mga templo ug sa espirituhanon nga pagkaon ug kusog nga
gihatag sa mga templo” (sa Conference Report, Abr. 1943, 38).

Sulod sa usa ka semana human si Presidente Young mitimaan sa dapit alang sa
templo, ang mga Santos misugod sa pagsuhid sa bag-o nga dakbayan, nga ang
templo tukuron diha gayud sa sentro. Ang pagpahimutang sa dakbayan
gipunting sa mga katawhan didto sa templo.

• Ngano nga ang templo kinahanglan nga sentro sa atong mga kinabuhi karon?
(Tan-awa ang mosunod nga gikutlo.) Unsaon nato sa paghimo nga ang
templo mas labaw nga mahinungdanong bahin sa atong mga kinabuhi?

Si Presidente Howard W. Hunter mitudlo:

“Atong . . . hatagan og gibug-aton ang kaugalingon nga mga panalangin
sa pag-ampo sa templo ug sa pagkabalaan ug luwas sa peligro nga gihatag
sulod niadtong gibalaan nga mga bongbong. Kini mao ang balay sa Ginoo,
usa ka dapit sa pagpadayag ug sa kalinaw. Samtang kita motambong sa
templo, kita makat-on og labaw ka buhong ug kalawom sa katuyoan sa
kinabuhi ug ang kahulugan sa matubsanon nga sakripisyo ni Ginoong
Jesukristo. Atong himoon ang templo, uban sa pag-ampo sa templo ug mga
pakigsaad sa templo ug kaminyoon sa templo, ang atong katapusan nga
kalibutanon nga tumong ug labing taas nga mortal nga kasinatian. . . . 

“Unta himoon ninyo ang kahulugan ug katahum ug kalinaw sa templo nga
moabut dayon nganha sa inyong matag adlaw nga kinabuhi” (sa Conference
Report, Okt. 1994, 118; o Ensign, Nob. 1994, 87–88).

Ipakita ang hulagway sa Templo sa Salt Lake. Ipasabut nga ang pagkalot alang sa
dako nga pundasyon gihimo pinaagi sa kamot, nagkinahanglan og mga kaliboan
nga mga oras nga kahago. Ang tukuran nga bato gipahimutang pagka 6 sa Abril
1853. Human sa pipila ka mga tuig sa trabaho diha sa tukuran, ang mga Santos
mihunong sa pagtrabaho tungod kay may problema sa gobyerno sa Tinipong
Bansa. Ang Presidente sa Tinipong Bansa nakadungog og bakak nga mga
sugilanon nga ang mga Santos mirebelde batok sa gobyerno, busa siya mipadala
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og kasundalohan ngadto sa Walog sa Salt Lake. Agi og tubag, si Presidente Young
misugo sa mga Santos sa pagtabon sa pundasyon og yuta aron tan-awon kini nga
sama sa usa ka ordinaryo nga hawan.

Sa wala madugay sa diha nga ang mga Santos mikalot sa graba nga pundasyon,
sila nakamatikod og mga liki sa mga bato. Ilang gihaw-as ang graba ug giilisan
kini og lunlon nga bato nga bantilis [granite] nga mga bloke. Si Presidente
Young namugos nga ang labing maayo nga mga materyal lamang ug mga hanas
ang gamiton sa pagtukod sa templo. Siya miingon:

“Ako buot motan-aw nga ang templo tukuron diha sa usa ka paagi nga
molahutay lahus sa kaliboan ka mga tuig. Dili lamang kini ang templo nga atong
pagatukuron: aduna pay mga gatusan niini nga matukod ug ipahinungod ngadto
sa Ginoo. . . . Ug kon ang kaliboan ka mga tuig matapus, . . . Ako buot nga kana
nga templo sa gihapon magbarug isip usa ka dalaygon nga monumento sa hugot
nga pagtuo, pagpalahutay ug kakugi sa mga Santos sa Ginoo diha sa kabukiran,
sa ikanapulog siyam ka gatus ka tuig” (Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe [1941], 395).

Midangat og mga tuig sa mga Santos sa pagkuha ug graba, sa pagdala, ug
pagporma sa bloke nga granito alang sa pagtukod sa templo. Sulod niining
panahon, sila nakigbisog aron lamang mabuhi, kay sila nawad-an sa ilang mga
tanom ngadto sa mga elemento, mialagad ug misyon sa halayo nga lugar,
mialagad sa mga tawag sa pagbiya sa ilang mga panimalay ug motukod ug mga
kumunidad sa hilit nga mga dapit. Bisan pa sa daghan nga mga hagit, ang mga
Santos milahutay, ug sa panabang sa Ginoo sila mipatigbabaw. Ang Templo sa
Salt Lake gipahinungod sa 1893, mga 40 ka mga tuig human ang tukurang bato
napahimutang.

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa paglahutay sa mga Santos samtang sila
mitukod sa Templo sa Salt Lake? Unsaon nga ang ehemplo sa mga Santos
kabahin sa paglahutay [perseverance] makatabang kanato.

Sa diha nga si Jeffrey R. Holland mao ang presidente sa unibersidad sa
Brigham Young, siya mitandi sa pagtukod sa atong mga kinabuhi ngadto sa
pagtukod sa Templo sa Salt Lake.

“Ang inila nga Scientific American mipasabut sa [Templo sa Salt Lake] isip usa
ka monumento sa Mormon nga paglahutay! Ug ingon niana kini. Dugo,
pagbudlay, mga luha, ug singot. Ang labing maayo nga mga butang sa
kanunay takus nga humanon. ‘Wala ba kamo masayud nga kamo templo
sa Dios? (I Mga Taga-Corinto 3:16.) Sa labing tinuod mao kita. Sa ingon ka
dugay ug kahago ang paninguha nga sama sa ingon, kita kinahanglan nga
magpadayon sa pagporma ug pagpahimutang sa mga bato nga makahimo sa
atong kalampusan nga ‘usa ka dako ug madanihon nga talan-awon.’ Kita
kinahanglan gayud nga mopahimulos sa matag kahigayonan sa pagkat-on
ug pagtubo, modamgo og mga damgo ug motan-aw og mga panan-awon,
mobuhat ngadto sa ilang katumanan, mohulat nga mapailubon kon kita
walay lain nga kapilian, mohulat nga mapailubon apan sa gihapon
maninguha sa pagpuyo sa matarung nga kinabuhi. . . . Kita nagpahimutang
og tukuran sa mahinungdanon nga buhat—ang atong kaugalingon nga dili
masukod nga kaugmaon” (However Long and Hard the Road [1985], 127).
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Templo sa Salt Lake. Gipahinungod sa 1893, kini nga templo miabut og 40 ka mga tuig sa
pagtukod.

2. Ang mga Santos masunoron samtang sila nanimuyo ug mi-okupar sa
Walog sa Salt Lake ug sa palibot nga mga dapit.

Ipasabut nga ang mga Santos nag-atubang og mahinungdanon nga mga hagit
samtang sila misunod sa tahas sa pagpahimutang sa Walog sa Salt Lake ug sa
palibut nga mga dapit. Hangyoa ang gi-assign nga sakop sa klase sa pag-
summarize sa mga seksyon “Ang Unang Tuig diha sa Walog”, “Mga Pagpanuhid”
gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 101–106.

• Unsa nga mga kinaiya ang nakatabang sa mga Santos nga makabuntog sa
dagkong mga kalisdanan nga ilang giatubang sa panahon sa una nilang mga
tuig sa Walog sa Salt Lake? Unsa nga mga pagkabutang sa atong mga kinabuhi
karon nga tingali nagkinahanglan niining sama nga mga kinaiya?

• Sa unsa nga paagi ang mga Santos napanalanginan sa panahon sa ilang
kalisud? Sa unsa nga paagi ang Ginoo mipanalangin kaninyo diha sa panahon
sa kalisdanan?

Hangyoa ang gi-assign nga sakop sa klase sa pag-summarize sa seksyon “Mga
Tawag sa Pagkolonya” gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 108–110.

• Unsa ang nakadani kaninyo mahitungod sa mga sugilanon ni Charles Lowell
Blake ug Charles C. Rich?

Ipasabut nga kining duha ka igsoong mga lalaki ug ang ilang mga pamilya
mao ang mahinungdanon nga mga panig-ingan sa pagkamasunuron. Una sa
mahinungdanon nga mga pagtulun-an sa kasaysayan sa Simbahan mao nga kita
mapanalanginan samtang kita mosunod sa Ginoo ug mosunod sa Iyang mga
Propeta. Ang Doktrina ug mga Pakigsaad usab naglangkub sa daghang mga
pagtulun-an mahitungod sa mga panalangin sa pagtuman ingon sa gipakita
sa ubos.
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a. D&P 58:2–4. (Kon kita maghupot sa mga sugo ug “matinud-anon bisan sa
kalisdanan”  “pagakoronahan uban sa daghan nga himaya.”)

b. D&P 64:33–34. (Kadtong kinsa andam ug masulundon mapanalanginan sa
yuta sa Zion niining katapusan nga mga adlaw.)

c. D&P 82:10. (Ang Ginoo mapugos sa pagtuman kon kita mobuhat og unsa
ang Iyang gisulti. Siya mopanalangin kanato kon kita motuman sa Iyang
nga sugo.)

d. D&P 93:1. (Kadtong kinsa maghinulsol, moduol sa Manluluwas, ug magtuman
sa Iyang mga sugo makakita sa Iyang panagway.)

e. D&P 130:19–21. (Kon ang usa ka tawo makakab-ot og daghan pa nga kahibalo
ug salabutan pinaagi sa iyang kakugi ug pagkamasulundon dinhi niining
kinabuhi adunay daghan nga kahigayunan didto sa kalibutan sa umaabot.
Kita makadawat og mga panalangin pinaagi sa pagsunod sa balaod sa Dios.)

• Unsa nga mga kasinatian ang angay nimong ipagkigbahin nga nagtudlo
kanimo sa kamahinungdanon sa pagkamasulundon? Bisan kon kita wala
tawaga sa pagkolonya sa bag-o nga mga dapit, sa unsa nga mga paagi kita
gihangyo sa pagsunod sa propeta karon? Unsa nga mga pagbati ang anaa
kanimo kon ikaw masulundon sa kabubut-on sa Dios?

3. Ang mga misyonaryo nagsakripisyo aron pagtudlo sa ebanghelyo sa
tibuok kalibutan.

Ipasabut nga samtang ang mga Santos nanimuyo sa Walog sa Salt Lake, si
Presidente Brigham Young mitawag og daghan nga mga misyonaryo aron sa
pag-alagad sa tibuok kalibutan. Hangyoa ang gi-assign nga sakop sa klase sa pag-
summarize sa seksyon “Mga Misyonaryo Motubag sa Tawag” Ang Atong
Panulundon, mga pahina 106–08.

• Sa unsang mga dapit sa kalibutan ang mga Santos nagsangyaw sa ebanghelyo
samtang si Presidente Brigham Young nangulo sa Simbahan? Unsa nga mga
sakripisyo ang gihimo niining unang mga Santos aron sa pagpakigbahin sa
ebanghelyo uban sa mga katawhan sa tibuok kalibutan?

• Sa unsa nga paagi ang hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo ni Elder Lorenzo
Snow nakatabang sa pag-abli sa mga kasingkasing sa mga katawhan sa Italya
ngadto sa mensahe sa ebanghelyo?

• Unsa ang atong makat-onan gikan sa mga panig-ingnan ni Elder Edward
Stevenson? Elizabeth ug Charles Wood? Elder Joseph F. Smith?

Si Presidente Brigham Young nangulo sa Simbahan sulod sa 33 ka mga tuig.
Human si Presidente Young namatay sa 1877, si John Taylor nangulo sa
Simbahan sulod sa tulo ka mga tuig isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha
ug dayon gipaluyohan isip Presidente sa Simbahan sa 10 sa Oktobre 1880 Ang
Atong Panulundon, mga pahina 115–116.

Ipasabut nga ubos sa pagdumala ni Presidente Taylor, ang mga Santos
nagpadayon sa pagsangayaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Hangyoa ang
gitudlo nga sakop sa klase sa pag-summarize sa seksyon “Misyonaryo nga Buhat”
gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 115–18.
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• Diin nga mga dapit sa kalibutan mihimo ang mga Santos sa pagsangyaw sa
ebanghelyo samtang si Presidente John Taylor ang nangulo sa Simbahan?

• Sa unsa nga paagi si Milton Trejo gigiyahan sa tibuok niyang kinabuhi nga
makahimo sa pagsalmot sa pagtukod sa gingharian sa Dios? Sa unsa nga paagi
kita labaw pa nga andam sa atong mga kaugalingon sa pagtukod sa
gingharian sa Dios?

• Unsa ang atong makat-onan gikan sa mga sugilanon ni Elder Thomas Biesinger?
Silang Kimo Pelio ug Samuela Manoa? Elder ug Sister Dean? Jonathan ug
Kitty Napela?

Panapos Itudlo nga didto sa Walog sa Salt Lake, ang mga Santos mitukod og usa ka 
malig-on nga pundasyon alang sa templo sa Ginoo ug alang sa ilang mga
kinabuhi. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagsunod sa unang mga Santos ng
panig-ingnan sa hugot nga pagtuo, paglahutay, pagkamasulundon, ug tinguha
sa pagpakigbahin sa ebanghelyo. Kon giaghat sa Espiritu, pagpamatuod sa mga
kamatuoran nga gihisgutan sa panahon sa leksyon.
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Leksyon

37
“Kami Magpasalamat 
Kanimo, O Dios Tungod 
sa Usa ka Propeta”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makaila [recognize] sa panginahanglan
alang sa atong buhi nga propeta, makasabut sa iyang mga tahas, ug labaw pa
nga matinuoron sa pagsunod sa iyang tambag.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mga kasulatan dinhi niini nga leksyon ug sa
Ang Atong Panulundon, mga pahina 161–63.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pag-andam sa pag-asoy sa sugilanon ni
Elder Spencer W. Kimball nga nagtabang sa usa ka inahan ug sa iyang mga anak
diha sa usa ka paluparan sa eroplano Ang Atong Panulundon, mga pahina 161–63.

4. Pangandam sa pagpakanta sa mga sakop sa klase sa “Kami Magpasalamat
Kanimo, O Dios, Tungod sa Usa ka Propeta” (Mga Himno, no. 346–47) kon
ikaw nagplano sa paggamit niini diha sa panapos sa leksyon. O hangyoa ang
usa ka sakop sa klase o pundok sa mga sakop sa klase sa pagpangandam sa
pagkanta niini.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsunod sa leksyon.

Pagpakigbahin sa mosunod nga sugilanon, nga gi-asoy ni Presidente Brown sa
Unang Kapangulohan:

Sa wala pa si Presidente Hugh B. Brown matawag isip usa ka General Authority,
siya migugol og pipila ka higayon sa England nagtrabaho isip usa ka barrister o
abogado. Iyang nahigala ang usa ka inila nga taga-England kinsa usa ka sakop sa
House of Commons ug usa ka kanhi huwes sa korte suprema sa Britanya. Ang
duha sa kanunay managhisgut ug nagkalainlain nga hilisgutan, lakip ang
relihiyon.

Sa 1939, sa diha nga nakita nga ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan hapit na
moulbo, ang halangdon nga taga-England mitawag ni Brother Brown ngadto sa
iyang buhatan. siya mihangyo ni Brother Brown sa pagpanalipod sa iyang
relihiyoso nga mga pagtuo diha sa sama nga paagi siya maghisgot sa legal nga
problema. Diha sa kinatibuk-ang komperensya nga pakigpulong, si Presidente
Brown mihinumdom sa usa ka bahin sa ilang panagsulti:

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



“Ako misugod pinaagi sa pagpangutana, ‘mahimo ba nga mopadayon ako, sir
diha sa pagpangagpas nga ikaw usa ka Kristiyano.

“ ‘Ako mao.’ ‘Tinuod kana.’

“ ‘Ako naghunahuna nga ikaw nagtuo diha sa Biblia—ang Karaan ug Bag-ong Tugon?’

“ ‘Ako mituo!’

Ang halangdon nga taga-England miingon nga siya mituo sa bibliyanhon nga
mga asoy sa Ginoo nga nakigsulti sa mga propeta. Bisan pa, siya miangkon nga
ang maong komunikasyon nahunong human sa Pagkabanhaw ni Jesukristo. Ang
panagsultihanay mipadayon uban sa lain nga pangutana ni Brother Brown:
“Ngano sa imong hunahuna nga nahunong kini?”

“ ‘Dili ko kasulti.’

“ ‘Ikaw naghunahuna nga ang Dios wala na makigsulti sukad niadto?”

“ ‘Wala sumala sa akong nahibaloan!’

“ ‘Mahimo ba nga ako mosugyot og pipila ka posible nga mga katarungan ngano
nga wala na siya makigsulti. Tingali tungod kini kay Siya dili makahimo. Siya
nawad-an sa gahum.’

“Siya miingon,’Sa pagkatinuod kana mahimo nga mapanamastamason.’

“ ‘Maayo, unya, kon ikaw dili modawat niana, tingali siya dili na makigsulti sa
mga tawo tungod kay siya wala na mahigugma kanato. Siya dili na interesado sa
mga kalihokan sa mga tawo.’

“ ‘Dili,’ siya miingon, ‘ang Dios nahigugma sa tanang mga tawo, ug siya walay
pagtamud [respecter] sa mga tawo.’

“ ‘Maayo, unya . . . ang posible lamang nga tubag ingon sa ako kini nga nakita mao
nga kita wala magkinahanglan kaniya. Kita nakahimo og ingon ka kusog nga mga
paglakang sa edukasyon ug syensya nga kita wala na magkinahanglan sa Dios.’

“Ug unya siya miingon, ug ang iyang tingog nagkurog samtang siya naghunahuna
sa umaabot nga gubat, ‘Ginoong Brown, sukad wala pay usa kahigayon sa
kasaysayan sa kalibutan nga ang tingog sa Dios gikinahanglan sama nga kini
gikinahanglan karon. Tingali ikaw makasulti kanato ngano nga dili siya mosulti.’

“Ang akong tubag, mao, ‘Siya mosulti, siya misulti; apan ang mga katawhan
nagkinahanglan og hugot nga pagtuo aron makadungog kaniya’ ” (sa Conference
Report, Okt. 1967, 117–118; o Improvement Era Dis. 1967, 36–37).

Ipasabut og maayo nga ang Ginoo nagpadayon sa pagsulti karon pinaagi sa usa
ka buhi nga propeta. Kini nga leksyon naghisgot sa mga panalangin nga
gigiyahan pinaagi sa usa ka buhi nga propeta ug ang atong kapangakohan sa
pagsunod sa iyang tambag.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigabahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan nga
inyong gihisgutan.
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1. Ang atong panginahanglan alang sa buhi nga propeta

• Ngano nga kita nagkinahanglan og buhi nga propeta karon? (Ikaw mahimo nga
motudlo nga ang tambag sa buhi nga propeta makatabang kanato sa pagtubag sa
tanan nga dagkong mga problema ug mga panginahanglan sa atong panahon.

Samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha, si Presidente Ezra Taft Benson
miingon: “Ang labing mahinungdanon nga propeta alang kanako, mao ang usa
kinsa nagpuyo sa atong panahon ug katuigan. Kini mao ang propeta kinsa adunay
mga panudlo karon gikan sa Dios alang kanato niini nga adlaw. Ang pagpadungog
sa Dios ngadto kang Adan wala magtudlo ni Noah unsaon pagtukod og arka.
Matag kaliwatan adunay pagpanginahanglan sa karaan nga kasulatan idugang sa
karon nga kasulatan gikan sa buhi nga propeta. Busa, ang labing mahinungdanon
nga pagbasa ug pagpalandong, diin imong kinahanglan nga buhaton mao ang
labing bag-ong dinasig nga mga pulong gikan sa tigpamaba sa Ginoo” (sa
Conference Report, Korea Area Conference 1975, 62).

• Sa unsa nga paagi ikaw napanalanginan tungod kay adunay usa ka buhi nga
propeta sa yuta karon?

2. Ang mga tahas sa atong buhi nga propeta

Ipasabut nga ang mga sakop sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles ang tanan mga propeta, mga manalagna, ug mga
tigpadayag. Bisan pa niana, ang Presidente sa Simbahan lamang mao ang
adunay pagtugot sa pagdawat og pagpadayag alang sa tibuok Simbahan ug sa
paggamit sa tanan nga mga yawe sa priesthood nga gikinahanglan aron sa
pagdumala sa Simbahan.

Ang Doktrina ug Pakigsaad naghatag og mahinungdanon nga kasayuran mahitungod
sa tahas sa atong buhi nga propeta. Ipabasa sa mga sakop sa klase ang mosunod nga
gi-italicize nga mga kapanguhaan sa kasulatan. Unya ipaila nila kon unsa ang gitudlo
niadtong mga kasulatan mahitungod sa mga tahas sa atong buhing propeta (gisugyot
nga mga tubag sa parentesis). I-summarize ang mga tubag diha sa pisara. Unya hisguti
ang mga tubag.

A. Doktrina ug mga Pakigsaad 1:38; 12:4–5; 43:2; 68:3–4. (Ang propeta mosulti
alang sa Ginoo ug mopadayag sa pagbuot sa Ginoo.)

• Unsa ang pipila ka mga hilisgutan diin kita nakadawat og giya gikan sa bag-o
nga mga propeta? (Ang mga tubag maglakip sa pagtukod og lig-on nga mga
pamilya, paghimo ug buhat sa templo, pagtabang sa bag-o nga mga sakop sa
Simbahan, pagpalayo sa utang, ug pagbasa sa Basahon ni Mormon.)

B. Doktrina ug mga Pakigsaad 20:21–26; Mosiah 13:33. (Ang propeta nagpamatuod
kang Jesukristo ug nagtudlo sa ebanghelyo.)

• Sa unsa nga paagi ang iyong pagpamatuod sa Manluluwas nalig-on pinaagi sa
mga pulong sa atong buhi nga propeta?

C.Doktrina ug mga Pakigsaad 21:1; Mosiah 8:13–18. (Ang propeta maoy usa ka
manalagna.)

• Unsa ang usa ka manalagna? (Ang manalagna maoy usa ka propeta diha kinsa
ang Dios mitugyan og mahinungdanon nga gahum aron masayud sa nangagi
ug sa umaabut. Siya masayud sa mga butang nga wala mahibaloi og itugyan.
Siya usab makaangkon sa gahum sa paghubad sa karaan nga mga talaan.)
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• Basaha ang D&P 101:43–54 uban sa mga sakop sa klase. Dinhi niini nga
sambingay, hain nga sugo nga ang mga sulugoon napakyas sa pagsunod?
(Tan-awa sa D&P 101:46–50) Unsa unta ang malikayan kon ang mga sulugoon
mitukod pa sa tore? (Tan-awa sa D&P 101:51–54.) Sa unsa nga paagi kini
magamit sa pagtagad nga atong gihatag sa Presidente sa Simbahan?

• Ang Presidente sa Simbahan makakita sa kaaway “samtang siya [anaa] pa sa
layo” (D&P 101:54). Unsa nga mga kakuyaw ang nakita sa ulahing mga adlaw
nga mga propeta ug mipahimangno kanato niana?

D.Doktrina ug mga Pakigsaad 107:91–92. (Ang propeta nagdumala sa Simbahan.)

• Unsa nga mga panalangin ang atong madawat tungod kay ang tinuod nga
Simbahan sa kanunay gipangulohan pinaagi sa usa ka propeta kinsa gipili ug
gigiyahan sa Dios?

• Sa unsa nga paagi kita mopaluyo sa propeta diha sa iyang tahas isip Presidente
sa Simbahan? (Tan-awa sa D&P 107:22)

3. Pagsunod sa mga pulong sa atong buhi nga propeta

• Basaha ang D&P 21:4–6 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gitudlo niining mga
bersikulo mahitungod sa atong kapangakuhan sa pagpaminaw ngadto sa propeta?
Unsa ang gisaad kanato sa Ginoo kon kita mosunod sa tambag sa propeta?

Si Presidente Harold B. Lee mitudlo: “Ang nagbinugtong nga kaluwasan nga
anaa kanato isip mga sakop niining Simbahan mao ang pagbuhat sa tukma nga
paagi kon unsa nga gisulti sa Ginoo ngadto sa Simbahan niana nga panahon sa
diha nga ang Simbahan gitukod [tan-awa sa D&P 21:4–5]. . . . adunay  mga
butang nga nagkinahanglan sa pailub ug hugot nga pagtuo. Tingali ikaw dili
ganahan sa unsa ang miabut gikan sa awtoridad sa Simbahan. Tingali kini
mosukwahi sa inyong katilingbanon nga mga panan-aw. Tingali kini makababag
uban sa pipila sa inyong sosyal nga kinabuhi. Apan kon kamo maminaw ngadto
niining mga butanga, nga ingon og gikan sa baba sa Ginoo mismo, uban sa
pailub ug hugot nga pagtuo, ang saad mao nga ‘ang mga ganghaan sa impiyerno
dili makabuntog batok kanimo’ [D&P 21:6]” (sa Conference Report, Okt. 1970,
152: o Improvement Era Dis. 1970, 126).

• Sa unsa nga paagi nga kita makakat-on sa dinasig nga tambag sa propeta?
(Pinaagi sa pagtuon sa kinatibuk-ang komperensya nga mga Pakigpulong
nga mga mensahe sa Unang Kapangulohan, ug uban sa mga artikulo sa mga
magasin sa Simbahan ug pinaagi sa pagpaminaw sa mga sulat gikan sa
Unang Kapangulohan nga pagabasahon diha sa mga tigum sa Simbahan.)

Diha sa pagtapos sa usa ka kinatibuk-ang komperensya, si Presidente Ezra
Taft Benson miingon, “Sulod sa sunod nga unom ka mga bulan, ang inyong
komperensya nga edisyon sa Ensign kinahanglan anaa tupad sa inyong mga
kasulatan ug kanunay nga pakisayran” (sa Conference Report, Abr. 1988; o
Ensign, Mayo 1988, 84).

Samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha, si Presidente Harold B. Lee
mihimo og sama nga pamahayag sa panahon sa kinatibuk-ang komperensya.
Siya miingon nga ang taho sa komperensya kinahanglan “mahimo nga giya
ngadto sa [atong] paglakaw ug pagsulti sulod sa mosunod nga unom ka mga
bulan” (sa Conference Report, Abr. 1946, 68).
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• Sa unsa nga paagi nga kita labaw pa nga makat-on ug mogamit sa kinatibuk-
ang komperensya nga mga pakigpulong sa propeta sa indibidwal

ug diha sa atong mga pamilya?

• Sa unsa nga paagi kamo napanalanginan samtang kamo nagsunod sa tambag
sa propeta?

Pagpakigbahin sa mosunod nga sugilanon nga giasoy ni Elder Bruce D. Porter sa
Kapitoan:

“Sa diha nga ang akong asawa ug ako usa pa ka batan-on nga mag-tiayon, kami
mipuyo didto sa dapit sa Boston, ako mitambong sa tulunghaan. Lain nga
batan-on nga managtiayon mibalhin ngadto sa among ward wala madugay
human namo. Sila mga kabig dul-an sa duha ka mga tuig. . . . Ako nabalaka kon
mag-unsa na lang sila, . . . busa nalipay ako nga midawat sa balaan nga tawag
nga mahimo nilang home teacher. Naghinam-hinam na ako nga makatabang sa
pagpalig-on sa ilang mga pagpamatuod sa ebanghelyo.

“Ang akong kauban ug ako miabut sa ilang kasarangan nga pinuy-anan usa ka
gabii aron sa pagtudlo. Sila bag-o pa lamang nahuman sa family home evening
uban sa ilang gamay nga bata. naghunahuna nga nindot kini nga ideya alang sa
akong asawa ug kanako sa pagsugod paghimo og family home evening busa . . .
kon naa nay bata kami aduna na niana nga kinaiya. Dayon sila mahinangpon
nga mipakita sa ilang Basahon sa Handumanan [Book of Remembrance] diin sila
nakakolekta na og daghan nga mga ngalan sa mga kaliwatan gikan sa isig
kabahin sa ilang mga pamilya. Ako nahinumdom nga dugay na kaayo nga
panahon sukad ako nakatan-aw sa akong Basahon sa Handumanan.

“Human sa among leksyon sila midala kanamo sa gi-screen nga balkon diin diin
gipundo ang mga sudlanan sa  nga napuno sa trigo [wheat], asukar, harina ug
uban nga mga pagkaon—hingpit nga usa katuig nga pundo sa pagkaon. Akong
nahunahuna, nga sa ingon, nga isip mga estudyante nga nagtambag wala magamit
kanamo! Niining higayona ako mibati nga ubos kaayo kaayo. Ako miabut aron
pagtudlo kanila, apan sila ang nagtudlo kanako sa matag punto. Sa among pagbiya
sa ilang gamay nga gipuy-an ako nakamatikud og usa ka hulagway sa mga Templo
nagbitay sa ilang pultahan. Ako nakahinumdum nga si Presidente Spencer W.
Kimball misulti nga matag Santos sa Ulahing nga Adlaw nga pamilya kinahanglan
adunay usa ka hulagway sa templo nga dayag kaayong makita sa ilang panimalay,
ug ako nakahinumdum nga kami walay bisan usa. . . . 

“Ako mipauli sa panimalay, nga napuno sa espiritu sa paghinulsol, ug nakakita og
usa ka gamay nga hulagway sa Templo sa Swiss diha sa usa ka gamay nga basahon
sa misyon. Ako kini nga gigunting ug gipapilit kini sa among bongbong. Sukad
nianang higayuna kami sa kanunay aduna nay hulagway sa templo sa among
panimalay. Sa matag higayon nga ako motan-aw niini, kini makapahinumdum
kanako sa batan-on nga managtiayon nga kinabig kinsa mitudlo kanamo kon
unsa ang ipasabut niini sa “pagsunod sa propeta” (pakigpulong nga gihatag didto
sa Komperenysa sa Stake sa Bountiful Mueller Parks, 17 Enero 1999).
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4. Panig-ingnan sa Ulahing mga Adlaw nga Propeta sa kristohanon 
nga gugma

Ipasabut nga ang mga Presidente sa Simbahan nakaalagad sa uban sa walay
pagkadawo ug uban sa dako nga gugma. Kita makakat-on og daghan gikan sa
ilang panig-ingnan.

Isugid ang mosunod nga panghitabo sa kinabuhi ni Propeta Joseph Smith.

Si John Lyman Smith ug ang iyang pamilya miabut sa Nauvoo diha nga kini
unang gipuy-an sa mga Santos. Ang dapit lamang nga nakit-an sa pamilya nga
unang kapuy-an mao ang kwadra nga binuhat sa mga troso. Kada usa sa pamilya
gawas sa inahan sa wala madugay gipanghilantan ingon og sangputanan sa
pagpuyo diha sa tubigan nga dapit. Miingon si John Lyman sa kasinatian:

“Si propeta Joseph Smith ug ang iyang igsoon nga si Hyrum miduaw kanamo
ug nangalagad kanamong tanan, si Papa nagdiliryo gikan sa mga epekto sa
hilanat. Ang ilang mga pulong mihupay kanamo og maayo, sa ilang pagsulti sa
ngalan sa Ginoo “Kamo maayo ra pag-usab” diha sa pagbiya sa barong-barong, si
Joseph mibutang sa iyang mga tsinelas diha sa mga tiil sa akong amahan ug
milayat sa iyang kabayo gikan sa agianan sa pultahan ug misakay paingon sa
panimalay nga nagtiniil. Sa pagkasunod adlaw si Joseph midala ni Papa ngadto sa
iyang kaugalingong balay ug miamuma kaniya hangtud nga siya naayo” (gikulto
sa Stories about Joseph Smith the Prophet: A Collection of Incidents Related by Friends
Who knew Him, comp. Edwin F. Parry [1934], 33–34).

Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa sugilanon ni Elder
Spencer W. Kimball nga nagtabang sa usa ka inahan ug sa iyang mga anak diha
sa ka tugpahanan sa ayroplano (Ang Atong Panulundon, mga pahina 161–63).

Human sa pagpasundayag sa mga sakop sa klase isaysay ang mosunod nga
sugilanon ni Presidente Gordon B. Hinckley:

Sa 1998 usa ka malaglagon nga bagyo nakahimo og dako kaayo nga kadaut sa
Tunga-tungang America. Ang Simbahan mipadala og dako nga kantidad sa
pagkaon ug mga kagamitan, apan si Presidente Gordon B. Hinckley mibati nga
siya kinahanglan nga moadto sa Honduras ug Nicaragua sa pagpakigtagbo ug sa
pagdasig sa mga katawhan didto. Sa wala madugay sa usa ka debosyonal sa
pasko, si Presidente Hinckley misulti bahin sa usa ka duha ka tuig nga babaye
nga iyang nahibalag diha sa iyang panaw kinsa nailo diha sa katalagman. Ang
iyang inahan namatay pipila ka mga bulan sa wala pa ang bagyo, ug sa diha nga
ang unos miigo, ang amahan mipundok sa mga kagamitan diha sa iyang balay
aron paglikay sa nagtubo nga tubig.

Si Presidente Hinckley misaysay nga ang amahan “mikuha og gamay nga
kutson” ug mibutang niini sa ibabaw ug mipahimutang [sa iyang anak nga
babaye] diha niini. Sa iyang pagkataranta ug desperado kaayo nga paninguha
siya giataki sa kasingkasing ug namatay. . . .walay usa nga nasayud bahin kaniya,
hangtud nga usa ka batan-on nga tawo, mga duha ka adlaw na ang milabay,
nakatan-aw sa gibiyaan nga balay ug nakita siya nga buhi gihapon. Siya nalooy
nga midala kaniya sa ubos ug gihatag siya ngadto sa bishop ug sa asawa sa
bishop. Didto kami nakakita kaniya. . . . 

“Ako maglaum nga niining panahon sa Pasko, kon walay paghinatagay og gasa
taliwala niining nagon-ob nga mga katawhan, kini nga gamay nga ilong
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tuwapos nga batang babaye makadawat tingali og gamay nga pagtilaw sa
karmelitos, usa ka tam-is ug lamian. Kinahanglan gayud nga akong makita
nga kana mahitabo.

“Ang Dios manalangin sa mga katawhan bisan diin . . . nga ang ilang mga
kasingkasing maabli ug ang ilang mga kamot motunol aron pagtabang sa
nanginahanglan” (Church News, 12 sa Dis. 1998, 4).

• Unsa ang nakadani kanimo mahitungod sa mga lihok niining mga propeta?
Unsa ang atong makat-onan sa ilang panig-ingnan?

Panapos Ipasabut og maayo nga kita gigiyahan sa pulong sa Dios nga gihatag pinaagi
sa Iyang Propeta. Samtang kita maminaw sa tambag sa propeta ug mobuhat sa
iyang mga panudlo, kita makadawat sa direksyon ug kalig-on nga gikinahanglan
aron makasugakod sa mga hagit sa atong panahon. Kon giaghat pinaagi sa Espiritu,
pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gihisgutan sa panahon sa leksyon.

Ikaw mahimo nga mopakanta sa mga sakop sa klase sa “Salamat,O Dios sa
Propeta” (Mga Himno ug mga awit sa mga bata nu. 36). O hangyoa ang gitudlo
nga sakop sa klase og pundok sa mga sakop sa klase sa pagkanta niini.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo 1. Ang propeta dili gayud mopasalaag kanato

Ipasabut og maayo nga kita makaangkon og hingpit nga pasalig nga ang propeta
nga gitudlo sa Dios sa kanunay mogiya kanato sa husto nga paagi.

Samtang nag-alagad diha sa Korum sa Napulog Duha, si Elder Ezra Taft Benson
mitudlo, “Pagtan-aw kanunay ngadto sa Propeta, kay ang Ginoo dili gayud
motugot sa iyang Propeta nga mopahisalaag sa Iyang Simbahan” (sa Conference
Report, Okt. 1996; o Improvement Era, Dis., 1966, 1145).

Samtang nag-alagad isip usa ka magtatambag diha sa Unang Kapangulohan, si
Presidente Joseph Smith mitudlo: “Kon [ang Presidente sa Simbahan] mahimong
dili matinuoron , ang Dios mopapahawa kaniya gawas sa iyang dapit. Ako
mopamatuod diha sa ngalan sa Dios sa Israel nga siya dili makatugot sa pangulo
sa Simbahan, kinsa iyang gipili sa pagbarug nga mangulo, sa paglapas sa iyang
mga balaod ug sa hingpit nga pagbiya sa kamatuoran, sa panahon nga siya
mohimo og paagi nga modala ngadto niini, ang Dios mopapahawa kaniya.
Ngano? Kay kon tugotan ang usa ka dautan nga tawo sa pagkupot niana nga
katungdanan mao ang patugot, nga ingon og kini, ang tuburan nga mahimong
hugaw, diin usa ka butang nga dili gayud niya itugot” (Gospel Doctrine, 5th ed.
[1939], 44–45).

2. Panagna ug pagpadayag bahin sa gubat

Samtang ikaw maghisgot sa mga tahas sa usa ka propeta, ikaw mahimo nga ikaw
mobasa sa D&P 87 uban sa mga sakop sa klase. Kini nga pagpadayag gihatag
pinaagi ni Joseph Smith sa 1832. Kini nanagna sa Gubat Sibil sa tinipong bansa,
diin nagsugod sa 1861.
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3. “Mga magbalantay diha sa Tore” pagpasundayag sa video

Kon ang videocassette Mga Panudlo gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug
Kasyasayan sa Simbahan History (53933) anaa, paghunahuna sa pagpakita sa
“Magbalantay diha sa Tore”, usa ka upat ka minuto nga bahin.

4. Mga Tampo sa Ulahing mga Adlaw nga mga Presidente sa Simbahan

Ipakita ang mga hulagway sa ulahing mga adlaw nga mga Presidente sa Simbahan
(62575: Mga Hulagway sa Ebanghelyo 401, 507–20; tan-awa usab sa pahina 273.
Kon ikaw naggamit sa mga hulagway gikan sa balay tigumanan nga librarya o mga
Hulagway sa Ebanghelyo, mahimo nga imong ipakita pinaagi sa matag hulagway
ang ngalan sa propeta ug ang mga petsa nga siya nag-alagad isip Presidente sa
Simbahan, ingon sa gipakita sa pahina 273.

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpakli ngadto sa “Kronolohiya sa
Kasaysayan sa Simbahan” (mga pahina 339–345 dinhi niining manwal ug mga
pahina 31–33 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase). Ipasabut nga kini usa ka
makatabang nga kapanguhaan sa pagpangita sa pipila ka dagko nga mga tampo
sa matag Presidente sa Simbahan.
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38
“Sa Akong Kaugalingon 

nga Pamaagi”

Katuyoan Pagtabang sa sa mga sakop sa klase nga makasabut sa mga baruganan
sa espirituhanon ug temporal nga kaayohan ug sa pagpasalig sa ilang mga
kaugalingon og labaw ka mahinungdanon nga kinaugalingong pagpaninguha
ug pagpangalagad sa kabus ug timawa.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug uban nga
mga materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 38:30; 42:30–31, 42; 58:26–28; 104:13–18;
ug ubang mga kasulatan dinhi niini nga leksyon.

b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 134–35, 138–42.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Paglaraw og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagtingub sa mosunod nga kasayuran
gikan sa Ang Atong Panulundon:

a. Ang pagtukod sa programa sa kaayohan (mga pahina 108–9).
b. Ang panabang nga gihatag ngadto sa Uropa human sa Ikaduhang Gubat sa

Tibuok Kalibutan (Katapusang parapo diha sa pahina III ngadto sa tunga-
tunga sa pahina 114).

4. Kon ikaw naggamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagdala og usa ka
backpack o bag ngadto sa klase. Usab pagdala og pipila ka dagkong mga bato
uban sa mosunod nga mga marka alang niini: Kulang sa hugot nga pagtuo,
Pagkatapulan, Kulang sa Edukasyon, Pagpangutang, Pagkapakyas sa
pagpangandam alang sa umaabot.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon
sa pagsugod sa leksyon.

Pagdapit og usa ka sakop sa klase sa pagsul-ob sa backpack o alsahon ang bag
nga imong gidala sa klase (tan-awa ang “Pagpangandam,” aytem 4). Ipasabut
nga kadaghanan kanato sa walay panginahanglan nagpas-an og bug-at nga
mga alantuson sa tibuok kinabuhi. Sugod sa pagdugang og mga bato nganha
sa backpack o bag, usa sa matag higayon, maghisgut ngano nga ang matag usa
mahimong alantuson. Sa panahon nga ikaw modugang sa katapusan nga bato,
himoa nga ang mga sakop sa klase motimaan kon unsa na ka bug-at ang pack
o bag.

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Karon tagsa-tasaha sa pagkuha ang bato. Ipasabut nga samtang kita moangkon
sa kapangakohan alang sa pagpalingkawas sa atong mga kaugalingon sa pipila
niining nga alantuson, ang atong mga kinabuhi mahimo nga labaw pa nga
mamaayo.

Ipasabut nga ang ulahing mga adlaw nga mga propeta sa kanunay nagtudlo sa
ka mahinungdanon sa pagkamapaninguhaon sa kaugalingon ug motabang
niadtong nanginahanglan. Kini nga leksyon naghisgot niining mga baruganan
ingon man usab sa programa sa kaayohan sa Simbahan, diin nag-awhag sa mga
sakop sa klase sa paggamit niini nga mga baruganan.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang mga materyal sa leksyon nga labing
makatubag sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa
mga kasinatian nga adunay kalabutan sa mga baruganan nga inyong gihisgutan.

1. Pagpalambo sa espirituhanon nga kinaugalingon nga pagpaninguha

• Pagbasa sa D&P 38:30 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gitudlo niini nga tudling
mahitungod sa kamahinungdanon sa kinaugalingon nga pagpaninguha? Sa unsa nga
paagi ninyo nakita dinhi niini nga tambag nga tinuod diha sa inyong kinabuhi?

• Unsa ang gipasabut sa pagkamapaninguhaon sa kaugalingon sa espirituhanon
nga mga butang? (Kita kinahanglan nga maningkamot sa pagpalambo sa
espirituhanon nga kusog nga makahimo kanato sa pagsulbad sa malisud nga mga
problema diha sa atong mga kinabuhi ug molig-on sa uban diha sa panahon sa
ilang espirituhanon nga panginahanglan.) Ngano nga mahinungdanon man ang
pagkamapaninguhaon sa kaugalingon sa espirituhanon nga paagi?

Si Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha miingon:

“Kita gitudloan sa pagtipig og usa katuig nga pagsangkap sa pagkaon, sinina, ug,
kon mahimo, sugnod—diha sa panimalay. . . . Wala ba kita makakita nga ang
mao gihapon nga baruganan magamit sa pagdasig ug pagpadayag, sa pagsulbad
og mga problema, sa pagtambag, ug sa paggiya? Kita nagkinahanglan sa
pagbaton og kapanguhaan niini nga gitipigan sa matag pinuy-anan. . . . 

“Kon kita mawad-an sa atong emosyonal ug espirituhanon nga kagawasan,
ang atong kinaugalingon nga pagpaninguha, kita maluya ingon sa kadaghan,
tingali bisan og labaw pa, kaysa diha nga kita nahimong magsalig sa materyal”
(sa Conference Report, Abr. 1978, 136–137; o Ensign, Mayo 1978, 91–92).

• Sa unsa nga paagi kita mahimong labaw pa ka mapaninguhaon sa
kaugalingon diha sa espirituhanon nga mga butang?

• Sa unsa nga paagi ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak nga
makat-on sa espirituhanon nga kinaugalingon nga pagpaninguha?

2. Pagpalambo sa kinaugalingon nga paninguha sa temporal

• Unsa ang gipasabut sa mahimong mapaninguhaon sa kaugalingon diha sa
temporal nga mga butang? (Kita kinahanglan nga mogamit sa mga panalangin
nga gihatag sa Ginoo kanato aron pag-atiman sa atong mga kaugalingon ug sa
atong mga pamilya. Kon kita sa pisikal ug emosyonal nga paagi makahimo, kita
kinahanglan dili motugyan sa buluhaton sa atong kaugalingon o sa atong pamilya
nga pag-amuma ngadto sa lain.) Ngano nga mahinungdanon man nga mahimong
mapaninguhaon sa kaugalingon sa temporal?

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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• Sa unsa nga paagi kita mahimo nga labaw pa ka mapaninguhaon diha sa
temporal nga mga butang? (Ang mga tubag mahimo nga maglakip sa pagkat-
on sa pagbuhat sa epektibo nga paagi, pagtipig og pagkaon ug uban nga mga
gikinahanglan alang sa usa ka panahon sa panginahanglan, pagdumala og
maayo sa imong salapi, ug pag-angkon og usa ka maayong edukasyon.
Paggamit sa mosunod nga kasayuran aron sa paghisgot o pagdugang ngadto
sa mga tubag sa mga sakop sa klase. Alang sa kasayuran mahitungod sa pag-
angkon og maayong edukasyon, tan-awa sa leksyon 23.)

Trabaho

Ipasabut nga wala madugay human sa pag-abut diha sa Walog sa Salt Lake, si
Presidente Brigham Young mingalan sa rehiyon nga Deseret diin usa ka pulong
gikan sa Basahon ni Mormon nga nagpasabut sa “usa ka putyukan” (Ether 2:3).
Si Presidente Young buot sa mga Santos nga mahimong makugihon sa ilang
bag-ong pinuy-anan ug sa pagtrabaho nga maghiusa alang sa kaayohan sa
tanan, sama ngadto sa mga putyokan. Kita kinahanglan adunay sama nga
kinaiya ngadto sa trabaho diha sa atong mga kinabuhi.

• Pagbasa sa D&P 42:42 ug 56:17 uban sa mga sakop sa klase. Unsa nga
pahimangno ang gihatag sa Ginoo ngadto mipili sa pagkatapulan? Unsa ang
bili sa trabaho sa atong mga kinabuhi? (Tan-awa ang mosunod nga kinutlo.)
Sa unsa nga paagi nga ang trabaho usa ka panalangin sa inyong kinabuhi? Sa
unsa nga paagi ikaw nakakat-on sa bili sa trabaho? Sa unsa nga paagi ang mga
hingkod makatudlo sa mga bata sa bili sa trabaho?

“Aron mahimong mapaninguhaon sa kaugalingon, ang usa ka tawo
kinahanglan gayud nga motrabaho. Ang trabaho usa ka pisikal, panghunahuna,
o espirituhanon nga paninguha. Kini mao ang sukaran nga kapanguhaan sa
kalipay, kinaugalingon nga bili, ug kauswagan. Pinaagi sa trabaho, ang mga
katawhan makahingpit og daghan nga maayong mga butang diha sa ilang mga
kinabuhi” (Tamdanan nga Basahon sa mga Panudlo sa Simbahan Basahon 2:
Pagkapari ug mga Pangulo sa Kaabag [1998], 257).

• Si Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha miingon: “Ang trabaho
sa kanunay usa ka espirituhanon nga panginahanglan bisan kon, alang sa
pipila, ang trabaho dili ekonomikanhon nga panginahanglan” (sa Conference
Report, Abr. 1998, 50; o Ensign, Mayo 1998, 38). Ngano nga ang trabaho
mahinungdanon alang kanato sa espirituhanon ingon man sa temporal?

Pagtipig sa pagkaon ug uban nga mga gikinahanglan

Ipasabut nga sulod sa daghan nga mga tuig, ang ulahing mga adlaw nga mga
propeta misulti kanato sa pagtipig og usa ka tuig nga sangkap sa pagkaon ug
uban nga mga gikinahanglan kon mahimo. Kon kita mosunod niining tambag,
kita mahimo nga labi pang mapaninguhaon sa kaugalingon tungod kay kita
makahimo sa pag-amuma alang sa atong mga kaugalingon sa mga panahon sa
panginahanglan.

Ang Tamdanan nga Basahon sa mga Panudlo sa Simbahan mipasabut:

“Ang mga pangulo sa Simbahan wala mohatag og husto nga pormula kon unsa
ang tipigan. Hinoon, sila misugyot nga ang mga sakop sa Simbahan mosugod
sa pagtipig kon unsa ang gikinahanglan aron sa pagpabilin kanila nga mabuhi
kon sila walay bisan unsang butang nga makaon. . . . 
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“Pinaagi sa mainampingon nga pagplano, kadaghanan sa mga sakop sa
Simbahan makatipig og usa ka tuig nga sangkap sa importante nga mga butang
nga gikinahanglan aron sa pagpalungtad sa kinabuhi. Bisan pa, pipila sa mga
sakop walay salapi o lugar alang sa ingon nga pagtipig, ug ang uban mao ang
gidili sa balaod, sa pagtipig og usa ka tuig nga sangkap sa pagkaon. Kini nga mga
sakop kinahanglan nga motipig og daghan kutob sa ilang mahimo sumala sa
ilang mga kahimtang, Ang tanan mga sakop makasangkap sa ilang mga
kaugalingon uban sa dugang nga kasigurohan pinaagi sa pagkat-on sa pagbuhat
ug pag-andam sa importanting mga pagkaon nga mga butang” (Basahon 2, 331).

• Unsa ang mga mahinungdanon nga makaon nga mahimong matipig sa
inyong dapit? Unsay inyo o sa uban nga nabuhat aron sa pagtukod og
sangkap sa pagtipig og pagkaon? Sa unsa nga paagi ang pag-angkon og igo
nga gitipigang pagkaon mahimo nga espirituhanon nga panalangin ingon
man usab nga usa ka temporal nga panalangin?

Kasiguroan sa Panalapi

Aron mahimo nga mapaninguhaon sa kaugalingon, mahinungdanon nga kita
mahibalo kon unsaon sa pagdumala sa atong salapi. Dili maayo nga pagdumala
sa panalapi makadala ngadto sa daghan nga mga problema sa atong tagsa-tagsa
nga mga kinabuhi ug sa pamilya.

• Unsa ang atong mabuhat aron mahimo nga labi pang mahimo nga
mapaninguhaon sa kaugalingon diha sa atong mga panalapi? Sa unsa nga
paagi ang mga ginikanan makatudlo sa ilang mga anak nga mahimong
mapaninguhaon sa kaugalingon sa panalapi?

Ang Tamdanan nga Basahon sa mga Panudlo sa Simbahan mipasabut: “Aron
mahimo nga mapaninguhaon sa kaugalingon sa pagdumala sa kapanguhaan,
mga sakop sa Simbahan kinahanglan nga mobayad sa ikapulo ug mga halad
maglikay sa wala kinahanglana nga utang, maghipos alang sa umaabut, ug sa
magbayad sa tanan nilang gisaad nga mga obligasyon. Ang mga sakop
kinahanglan usab nga mogamit sa ilang mga kapanguhaan, lakip sa ilang
panahon, magdaginot ug maglikay sa pag-usik-usik niini” (Basahon 2, 331).

• Sa unsa nga paagi nga ang pagbayad sa ikapulo makatabang kanato og
makadumala og maayo sa atong mga kapanguhaan?

• Ngano nga mahinungdanon man nga kita maglikay sa wala kinahanglan nga
utang? Unsa nga mga pamatasan ang makatabang kanimo sa paglikay sa
utang o sa paglingkawas sa utang?

Si Presidente Gordon B. Hinckley mipahimangno batok sa mga kakuyaw sa utang:

“Ako nag-awhag kaninyo sa pagpugong sa inyong mga kaugalingon
disiplinaha ang inyong mga kaugalingon diha sa inyong mga pagpamalit aron
sa paglikay sa utang kon mahimo. Bayari dayon ang utang kon mahimo, ug
luwasa ang inyong mga kaugalingon gikan sa pagkaulipon.

“. . . Kon kamo nakabayad sa inyong mga utang, kon kamo adunay tagana, bisan
pa kini gamay, unya kon ikaw makasinati og kalisud sa panalapi, kamo adunay
kapasilongan alang sa inyong mga asawa ug mga anak ug kalinaw sa inyong mga
kasingkasing” (sa Conference Report, Okt. 1998, 72; o Ensign, Nob. 1998, 54).
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3. Pag-amuma alang sa mga timawa

Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo mibalikbalik sa paghatag og
gibug-aton sa kamahinungdanon sa pag-amuma alang sa mga timawa. Pagbasa
sa mosunod nga mga bersikulo uban sa mga sakop sa klase. Ilha kon unsa sa
matag tudling ang nagtudlo mahitungod sa atong responsibilidad sa pag-amuma
niadtong kinsa nanginahanglan.

a. D&P 42:30–31. (Kon kita mohatag sa atong mga butang ngadto sa kabus, kita
nagbuhat niini ngadto sa Ginoo.)

b. D&P 44:6. (“Kita kinahanglan gayud moduaw sa mga kabus ug sa mga timawa
ug mangalagad ngadto sa ilang paghupay.”)

c. D&P 52:40. (Kon kita wala mahinumdom sa mga kabus, sa mga timawa, sa
mga masakiton, ug sa mga nag-antus, kita dili mga tinun-an sa Manluluwas.)

d. D&P 56:16. (Kon kita adunahan ug wala makigbahin uban sa mga kabus, ang
atong mga katigayunan mokutkut sa atong mga kalag.)

e. D&P 88:123. (Kita kinahanglan maghigugmaay sa usag usa ug maghinatagay
sa usag-usa sumala sa gikinahanglan sa ebanghelyo.)

f. D&P 104:18 (Kon kita dili mohatag sa atong kabuhong ngadto sa mga kabus,
kita magpuyo uban sa mga dautan diha sa kasakit.)

• Sa D&P 104:13–18, ang Ginoo mipasabut sa Iyang paagi sa paghatag alang sa
temporal nga panginahanglan sa Iyang mga anak. Unsa ang “Kaugalingon nga
pamaagi” sa Ginoo sa paghatag sa mga kabus? Unsa ang atong responsibilidad
kon kita makadawat sa kabuhong sa Ginoo? (Tan-awa usab sa Jacob 2:17–19.)

Ipasabut nga ang paghatag alang sa mga kabus ug sa mga timawa diha sa
“kaugalingon nga pamaagi” sa Ginoo nagpasabut nga nagtabang niadtong kinsa
nanginahanglan pinaagi sa paghatag sumala sa unsa ang atong nadawat gikan
sa Dios. Kini nagpasabut sa paghatag sa kabubut-on ug mahigugmaong nag-ila
nga ang Langitnong Amahan mao ang gigikanan sa tanang mga panalangin
ug nga kita adunay kapangakohan sa paggamit niini sa pag-alagad sa uban.
Kadtong kinsa nakadawat niining tabang kinahanglan modawat niini uban sa
pagpasalamat. Sila kinahanglan nga mogamit niini aron sa pagpalingkawas sa
ilang mga kaugalingon gikan sa mga pagkutlo sa ilang panginahanglan ug
mahimo nga labaw pang makahimo sa pagbarug ngadto sa ilang hingpit nga
potensyal. Kinahanglan gayud nga mohatag sila aron pagtabang sa uban.

• Sa unsa nga paagi kita mapanalanginan kon kita mohatag sa uban nga
nanginahanglan? Sa unsa nga paagi kamo napanalanginan tungod kay ang
uban mihatag kanimo sa panahon sa panginahanglan?

Ipasabut nga adunay daghan nga mga paagi nga kita makatabang niadtong
nanginahanglan. Ang Simbahan misangkap og han-ay nga mga paagi diin kita
makahatag og tabang, ug kita usab makaamuma alang niadtong naglibot kanato
diha sa hilom, tagsa-tagsa nga mga paagi.

• Usa ka paagi nga kita makatabang og sangkap alang sa mga timawa mao ang
paghatag sa mga halad sa puasa. Sa unsa nga paagi ang mga halad sa puasa
gigamit aron pag-amuma sa mga kabus? (Ang bishop mogamit niini aron
paghatag og pagkaon, kapasilongan, sinina, ug uban nga kahupayan alang
niadtong nanginahanglan.)
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• Pila ang atong kinahanglan nga itampo sa mga halad sa puasa? (Tan-awa ang
mosunod nga kinutlo.) Ngano nga mahinungdanon man nga kita motampo
sa mga halad sa puasa?

“Ang Simbahan migahin og usa ka Domingo matag bulan isip adlaw sa
pagpuasa. Niini nga adlaw ang mga sakop sa Simbahan dili mokaon ug mo-
inom sulod sa duha ka sunod-sunod nga mga kan-anan. Sila . . . mohatag
ngadto sa Simbahan og halad sa puasa sa dili mokubos parehas sa bili sa
pagkaon nga ila unta nga kan-on. Kon mahimo, ang mga sakop kinahanglan
buhong kaayo nga mohatag og labaw pa sa kay sa bili sa duha ka kan-anan”
(Tamdanan nga Basahon sa mga Panudlo sa Simbahan, Basahon 2, 329).

Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa puasa ug pagtampo sa mga halad sa
puasa, tan-awa sa leksyon 17.

Lain nga paagi ang Simbahan motabang kanato sa paghatag alang sa mga
timawa mao ang paagi sa paghan-ay sa tawhanon nga pagbulig. Sulod sa daghan
nga mga katuigan ang Simbahan nalakip diha sa tawhanon nga kahupayan
[humanitarian relief] ug pagpaninguha sa kaugalingon nga mga paningkamot sa
tibuok kalibutan. Kini nga pagbulig gihatag ngadto sa sa mga sakop ug dili mga
sakop nga parehas sa pagtabang nga mahupay ang malaglagon nga mga
sangputanan sa kawad-on, gubat, ug kinaiyanhon nga mga kadaot.

• Sa unsa nga paagi nga ang tagsa-tagsa ka mga miyembro nga mga sakop
makahimo sa pagtampo ngadto sa tawhanon nga pundo sa tabang sa Simbahan
[Church Humanitarian Fund? (Pinaagi sa pagsulat sa tukma nga bahin sa papel sa
ikapulo nga tampo. Ikaw mahimo nga mopakita sa mga sakop sa klase sa usa
niining mga papel.) Unsa ang pipila ka mga paagi diin ang tawhanon nga tabang
sa Simbahan nakapanalangin niadtong kinsa nanginahanglan? 

Si Presidente Thomas S. Monson misulti mahitungod sa pipila ka mga
sangputanan sa tawhanon nga tabang sa Simbahan [ChurchHumanitarian Aid].

“Sa 1992 usa ka malaglagon nga unos . . . mihampak sa silingang baybayon
sa Florida, nagbilin og kadaut pagbiya niini, uban sa mga pinuy-anan nga
nangaguba, mga atop nga nangawagtang, mga katawhan nga gipanggutom.
Ang atong mga sakop niadto aron sa pagtabang. Kada pinuy-anan gilimpyohan
ug giayo nga walay bayad. Kini sa walay pag-ila sa tinuohan o kaliwat sa tawo
kinsa nagpuyo sa pinuy-anan. . . . 

“Sa layo kaayo nga tiilan sa mga buntod sa kasadpan nga bahin nga bakilid nga
mga bukid sa Kenya, buyon sa ngilit sa layo kaayo nga Walog sa Rift, limpyo nga
tubig karon midangat na sa giuhaw nga mga katawhan. Usa ka mainom nga
proyekto sa tubig nakausab sa mga kinabuhi sa labaw sa 1,100 ka mga pamilya.
Sa diha nga kami nakaamgo sa panginahanglan alang sa limpyo nga tubig, kami
nakahimo sa pagtabang sa pagpuhunan og proyekto diha sa pagtambayayong
uban sa Techno Serve, usa ka pribado nga boluntaryo nga kapunongan. Uban sa
mga taga-baryo nga nagsangkap sa trabaho, mainom nga tubig karon nag-agos
lahus sa dul-an 40 ka mga kilometro sa mga tubo ngadto sa naghulat nga mga
pinuy-anan diha sa 15 ka baryo nga erya. Ang yano nga panalangin sa luwas nga
mainom nga tubig nakapahinumdom sa mga pulong sa Ginoo, ‘Giuhaw ako ug
inyo ako nga gipainom’ [Mateo 25:35]” (“Our Brothers’ Keepers,” Ensign, Hunyo
1998, 37).
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• Agi og dugang sa mga kahigayunan nga gihatag pinaagi sa Simbahan, kita
kinahanglang mangita og lain nga mga paagi aron sa pagpanalangin
niadtong nagkinahanglan diha sa atong palibut. Basaha ang D&P 58:26–28
uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga paagi nga kita makagamit niini nga
kasulatan ngadto sa atong mga paningkamot aron pag-alagad sa mga kabus
ug mga timawa?

• Unsa ang pipila ka mga babag nga atong masugatan diha sa pag-amuma alang
sa mga kabus ug mga timawa? Sa unsa nga paagi nga kita makabuntog niining
mga babag?

4. Ang programa sa kaayohan sa Simbahan

Ipasabut nga sa 1936, isip usa ka sangputanan sa pagdasig gikan sa Ginoo, ang
Unang Kapangulohan miestablisar sa programa sa kaayohan sa Simbahan isip usa
ka han-ay nga paagi aron sa pag-awhag sa kinaugalingon nga pagpaninguha ug sa
pagtabang niadtong nanginahanglan. Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa
pagtaho diha sa pag-establisar sa programa sa kaayohan gikan sa Ang Atong
Panulundon, (mga pahina 134–36).

Ikaw mahimo nga makigbahin sa mosunod nga pamahayag gikan sa Unang
Kapangulohan aron sa paghatag og gibug-aton sa mga katuyoan sa programa sa
kaayohan sa Simbahan.

“Ang atong una nga katuyoan mao ang pagpahimutang, hangtud sa gilay-on
nga mahimo, sa usa ka sistema sa ang tunglo sa pagkatapulan mawagtang, ang
kadautan sa paglimus mawala, ug ang kagawasan, kakugi, pagdaginot ug
pagtahud sa kaugalingon sa makausa pa matukod taliwala sa mga katawhan.
Ang tumong sa Simbahan mao ang pagtabang sa mga katawhan sa pagtabang sa
ilang mga kaugalingon. Ang trabaho kinahanglan ipatigbabaw isip mao ang
nagdumala nga baruganan sa mga kinabuhi sa atong pagkasakop sa Simbahan”
(sa Conference Report, Okt. 1963).

• Sa unsa nga paagi ang programa sa kaayohan sa Simbahan makatabang sa
paghingpit niini nga mga katuyoan?

Ipasabut nga ang tabang sa Simbahan sa mga katawhan sa Uropa human sa
Ikaduhang Gubat sa Kalibutan maoy usa ka madasigon nga panig-ingnan kon
giunsa sa programa sa kaayohan sa Simbahan nga makapanalangin sa daghang
mga katawhan. Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagtaho kon giunsa
sa programa sa kaayohan sa pagpanalangin niadtong nagkinahanglan sa Uropa,
pagsugod uban sa katapusan nga parapo diha sa pahina 138–39 sa Ang Atong
Panulundon, ug magpadayon lahus sa tunga-tunga sa pahina 142–43.

• Unsa ang nakadani kaninyo mahitungod sa mga paningkamot niadtong
nalakip niining mga proyekto? Sa unsa nga mga paagi nga kita makasunod
sa ilang panig-ingnan?

Panapos Ipasabut og maayo ang kamahinungdanon sa pagkamapaninguhaon sa
kaugalingon ug sa pag-amuma sa mga kabus ug mga timawa. Ikaw mahimo
nga mohatag sa pagpamatuod kon sa unsa nga paagi ang imong kinabuhi
napanalanginan pinaagi sa pagtuman niini nga mga baruganan.
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Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimo nga mogamit sa usa o duha sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Ang edukasyon mahinungdanon kaayo alang sa kinaugalingon nga
pagpaninguha.

Itudlo nga ang mga sakop sa simbahan sa kanunay gitambagan sa pag-edukar
usab sa ilang mga kaugalingon kon posible. Ang unang mga Santos mao ang
maikagon kaayo sa pagpalambo sa ilang edukasyon. Sulod sa unang tuig diha
sa Walog sa Salt Lake, usa ka tulunghaan alang sa mga bata nagtudlo diha sulod
sa tolda. Sa wala madugay, ang mga pangulo sa Simbahan mimando sa matag
ward sa pagtukod og tulunghaan. Ang Unibersidad sa Deseret gimugna sa 1850.
Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa bili sa edukasyon sa pagpalambo sa
kinaugalingon nga pagpaninguha, tan-awa sa leksyon 23.

2. “Pag-amuma alang sa Timawa” nga pasundayag sa video

Kon ang Doctrine and Covenants and Church History Video Presentation (53912)
anaa, hunahunaa ang pagpakita sa “Pag-amuma alang sa Timawa” usa ka pito
ka minuto nga bahin.
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Leksyon

39
“Ang mga Kasingkasing 

sa mga Anak Mobati 
sa Ilang mga Amahan”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase aron makasabut sa panginahanglan sa
pasiksik sa ilang mga katigulangan ug pagdawat sa mga ordinansa sa
priesthood alang kanila.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 2; 110:13–16; 138; Joseph Smith—Kasaysayan
1:37–39.

b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 122-23, 125–26, 130–33.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal sa panahon sa leksyon.

3. Agi og pasiuna, paghatag sa mosunod nga mga buluhaton:

a. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pag-andam nga i-summarize ang
sugilanon mahitungod ni Bishop Henry Ballard ug sa iyang anak nga
babaye gikan sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 123–24.

b. Hangyoa ang lain nga sakop sa klase sa pag-andam sa pagreport og
makadiyot sa pagpadayag nga nadawat ni Presidente Wilford Woodruff
mahitungod sa pagsubay sa atong mga family history ug pagsilyo sa mga
anak ngadto sa ilang mga ginikanan (tan-awa ang ikaduhang tibuok nga
parapo diha sa pahina 125 sa Ang Atong Panulundon.

c. Hangyoa ang usa o duha ka mga sakop sa klase sa pag-andam sa pagsulti og
makadiyot mahitungod sa ilang mga kasinatian diha sa paghatag og mga
ordinansa sa priesthood alang sa mga patay. Dapita kini nga mga sakop sa
klase sa pagsulti kon sa unsa nga paagi sila mibati ngadto sa mga katawhan
kinsa ilang gihatagan niining ordinansa.

d. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagreport sa makadiyot sa panagna
ni Presidente Joseph F. Smith nga ang panahon moabut diin ang yuta
“malukop sa mga templo” (tan-awa ang hingpit nga katapusang parapo
sa pahina 132 sa Ang Atong Panulundon.

4. Kon ang mosunod nga mga hulagway anaa, pangandam sa paggamit niini sa
panahon sa leksyon: si Elijah mipahiuli sa Gahum sa Pag-seal sa mga Pamilya
alang sa kahangturan (Mga Hulagway sa Ebanghelyo 417): Wilford Woodruff
(Mga Hulagway sa Ebanghelyo 509); Joseph F. Smith (Mga Hulagway sa
Ebanghelyo 511); ug Gordon B. Hinckley (63001; Mga Hulagway sa Ebanghelyo
520). Kay sa maggamit sa indibidwal nga mga hulagway nila ni Presidente
Woodruff, Smith, ug Hinckley, ikaw mahimo nga mogamit sa hulagway sa
Ulahing nga Adlaw nga mga Propeta (62575; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 506).



Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, pagpakigbahin sa mosunod nga sugilanon o paggamit sa kalihokan
sa imong kaugalingon sa pagsugod sa leksyon.

Si Frederik William Hurst nagtrabaho isip usa ka minero og bulawan sa Australia
sa diha nga una niya nga nadungog ang Ulahing mga Adlaw nga mga
misyonaryo nga nagsangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo. Siya ug ang iyang
igsoong lalaki nga is Charles gibunyagan sa Enero 1854. Siya misulay sa
pagtabang sa iyang uban nga mga sakop sa pamilya nga makabig, apan sila
misalikway kaniya ug sa mga kamatuoran nga iyang gitudlo.

Si Fred mipuyo sa Dakbayan sa Salt Lake upat ka mga tuig human siya magpasakop
sa Simbahan, ug siya mialagad nga matinuoron isip usa ka misyonaryo sa
nagkalainlain nga nasud. Siya usab nagtrabaho isip usa ka tigpintal didto sa Templo
sa Salt Lake. Diha sa usa sa iyang katapusan nga pagtala sa journal, siya misulat:

Nianang mga ika-1 sa Marso, 1893, akong nakit-an ang akong kaugalingon nga nag-
inusara diha sa lawak kan-anan, ang tanan nangatulog na. Ako naglingkod sa lamesa
sa diha nga sa akong dakong kahibulong ang akong magulang nga lalaki nga si
Alfred misulod ug milingkod atbang kanako sa lamesa ug mipahiyum. Ako miingon
ngadto kaniya (natural kaayo siya nga tan-awon): 'Kanus-a ka pa miabot sa Utah?'

“Siya miingon: Gikan pa gayud ko sa Kalibutan sa mga Espiritu, dili kini mao ang
akong lawas nga imong nakita, naghigda kini sa lubnganan. Ako buot mosulti
kanimo nga sa diha nga ikaw didto pa sa imong misyon ikaw misulti kanako og
daghan nga mga butang mahitungod sa Ebanghelyo, ug sa umaabot nga kinabuhi,
ug mahitungod sa Kalibutan sa Espiritu nga ingon katinuod ug mahikap ingon sa
yuta. Ako dili makatuo kanimo, apan sa diha nga ako namatay ug miadto didto ug
nakita sa akong kaugalingon ako nakaamgo nga ikaw nagsulti sa kamatuoran. Ako
mitambong sa mga tigum sa Mormon.’ Siya miisa sa iyang kamot ug miingon nga
madasigon: ‘Ako mituo diha sa Ginoong Jesukristo uban sa tibuok kong
kasingkasing. Ako mituo sa hugot nga pagtuo, ug paghinulsol ug pagbunyag alang
sa kapasayloan sa mga sala, apan diha ra ako kutob. Ako mosalig kanimo aron sa
pagbuhat alang kanako diha sa templo. . . . Ikaw gibantayan pag-ayo. . . . Kami
nagtan-aw kanimo isip among pangulo dinhi niining mahinungdanon nga buhat.
Ako buot mosulti kanimo nga adunay daghan kaayo nga mga espiritu nga naghilak
ug nagbangutan tungod kay sila adunay mga kapamilya sa Simbahan nganhi kinsa
walay pagtagad ug walay gibuhat alang kanila’ ” (Diary of Frederick William Hurst,
comp. Samuel H. and Ida Hurst [1961], 204).

Ipasabut nga niining leksyon kamo maghisgut sa katubsanan sa mga patay pinaagi
sa pagtuon makadiyot sa buhat sa upat ka mga propeta: Elijah, Presidente Wilford
Woodruff, Presidente Joseph F. Smith, ug Presidente Gordon B. Hinckley. Ang
katuyoan niini nga leksyon mao ang pag-angkon og labaw pa ka dako nga panabut
sa panginahanglan sa pagtubos sa mga patay. Ang sunod nga leksyon mohisgut sa
pipila ka mga paagi nga kita makasalmot sa templo ug buhat sa family history.

Pang-atensyon 
nga Kalihokan
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Sa mainampoon nga paagi pilia ang mga materyal sa leksyon nga labing
makatubag sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga
sakop sa pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan
sa kasulatan.

1. Elijah: “Ang mga yawe niini nga dispensasyon gitugyan ngadto sa inyong
mga kamot.”

Pagtudlo ug paghisgot sa D&P 2; 110:13–16; 138:47–48; Joseph Smith—
Kasaysayan 1:37–39. Ipakita ang hulagway ni Elijah nga mipahiuli sa gahum sa
priesthood sa pag-seal.

• Sa diha nga si anghel Moroni miadto ni Joseph Smith, siya miingon nga si Elijah
“motanum diha sa mga kasingkasing sa anak sa mga saad nga gihimo ngadto sa
mga amahan” (D&P 2:2; Joseph Smith—Kasaysayan 1:39). Dinhi niini nga
panagna, ang pulong nga amahan nagpasabot sa atong mga katigulangan.
Unsa nga mga saad ang gihimo ngadto sa atong mga katigulangan?

Si Presidente Joseph Fielding Smith mitudlo: “Unsa ang saad nga gihimo
ngadto sa mga amahan nga pagatumanon sa ulahing mga adlaw pinaagi sa
pagtugyan sa mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan?
Kini mao ang saad sa Ginoo nga gihimo pinaagi ni Enoc, Isaias, ug sa mga
propeta, ngadto sa mga kanasuran sa yuta, nga ang panahon kinahanglan nga
moabut nga ang mga patay kinahanglan nga pagatubson” (Doctrines of Salvation,
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:154).

Si Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha miingon, ang “Dios mihimo
niadto nga mga panaad ngadto sa karaan nga mga patriarch—Adam, Noah,
Abraham, Isaac, Jacob, ug uban pa—ug kita sa walay pagduhaduha mihimo
kanila ngadto sa atong kaugalingon nga kaliwat nga amahan ug mga inahan,
kadtong kinsa mianhi sa kalibutan sa wala pa ang ebanghelyo gipahiuli
apan kinsa kita misaad sa paghatag niini nga mga ordinansa sa kaluwasan”
(Christ and the New Covenant [1997], 297).

• Sa 3 sa Abril 1836 didto sa Templo sa Kirtland, ang propeta Elijah mipakita
ngadto ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery. Unsa ang katuyoan ni Elijah sa
pagduaw kang Joseph ug Oliver? (Tan-awa sa D&P 110:13–16; tan-awa usab sa
D&P 2; Joseph Smith—Kasaysayan 1:38–39. Siya mitugyan sa gahum sa
priesthood sa pag-seal ngadto ni Joseph Smith. Kini nga gahum nakapahimong
posible sa kaminyoon sa kahangturan pag-seal ngadto sa mga ginikanan, ug
ordinansa sa templo nga buhat alang sa mga patay.)

• Basaha ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:37 ug D&P 138:47–48 uban sa mga sakop
sa klase. Ngano nga ang yuta “hingpit nga malaglag sa pag-anhi sa [Ginoo]”
kon wala kanato ang gahum sa pagsilyo? (Usa sa nag-una nga mga katuyoan sa
kinabuhi dinhi sa yuta mao ang pagtukod sa mahangturon nga mga relasyon sa
pamilya. Kon wala ang gahum sa pagsilyo, kini mahimo nga imposible.)

Si Elder Jeffrey R. Holland mitudlo nga kon wala ang gahum sa pagsilyo,
“walay pagsumpay sa pamilya ang maanaa diha sa mga kahangturan, ug sa
pagkatinuod ang pamilya sa tawo tingali mabiyaan didto sa walay katapusan
uban sa walay gamot [mga katigulangan] ni sanga [mga kaliwatan]. Sanglit
ingon nga . . . usa ka nasilyo, gihiusa, naluwas sa celestial nga paagi nga
pamilya sa Dios mao ang kinatas-an nga katuyoan sa pagkamortal, bisan unsa
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nga kapakyasan dinhi mahimo nga tunglo sa pagkatinuod, mohimo sa tibuok
nga plano sa kaluwasan nga “hingpit nga malaglag” (Christ and the New
Covenant, 297–98).

2. Presidente Wilford Woodruff: “Kinahanglan adunay usa nga motubos
kanila.”

Ipakita ang hulagway ni Presidente Wilford Woodruff. Ipasabut nga si Presidente
Woodruff madasigon sa buhat sa pagluwas sa mga patay ug pagsilyo o pagbugkos sa
pamilya alang sa kahangturan. Sa panahon sa iyang pangalagad, daghan nga mga
sakop sa Simbahan ang nakaalagad og mga misyon sa family history, ug sa 1894 ang
Unang Kapangulohan midumala sa pag-organisar sa usa ka genealogical society, Ang
Atong Panulundon, mga pahina 125-26. Sumala ni Elder Russell M. Nelson sa Korum
sa Napulog Duha, “ang mga panghitabo nianang makasaysayanon nga tuig [1894]
miestablisar sa pagsiksik [research] sa family history ug pangalagad sa templo isip usa
ka buhat diha sa Simbahan” (sa Conference Report, Okt. 1994, 114; o Ensign, Nob.
1994, 85).

Paggamit sa mosunod nga mga sugilanon aron sa pagtudlo mahitungod kon unsa
ka dinalian ang sa buhat sa templo alang sa mga patay ug sa panginahanglan
alang kanato nga masilyo ngadto sa atong mga ginikanan ug mga katigulangan.

Ang pagkadinalian sa buhat sa templo alang sa mga patay

Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa pagsummarize sa sugilanon
mahitungod ni Bishop Henry Ballard ug sa Iyang anak nga babaye gikan
sa Ang Atong Panulundon, mga pahina 122-23.

Ipasabut nga sulod sa usa ka yugto sa panahon, si Presidente Wilford Woodruff
mialagad isip presidente sa templo didto sa St. Jorge, Utah. Didto niini nga
templo ang mga tuga alang sa mga patay gipahigayon sa unang higayon niini
nga dispensasyon (tan-awa sa Doctrines of Salvation, 2:171). Samtang nag-alagad
didto, si Presidente Woodruff giduaw sa mga espiritu sa daghan nga “halangdon
nga mga tawo” kinsa namatay na. Pagdapit sa usa ka sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mosunod nga asoy ni Presidente Woodruff:

“Ang mga espiritu sa mga patay mipundok palibot kanako, buot masayud ngano
nga kita wala motubos kanila. Miingon sila,’Kamo naggamit sa Balay sa Pagtuga
sulod sa daghang mga tuig, ug wala gayud gani gihimo alang kanamo. Among
gipahimutang ang tukuran sa kagamhanan nga inyo karon nga gipahimuslan,
ug kami . . . nagpabilin nga matinud-anon ngadto niini ug matinud-anon
ngadto sa Dios’ Mao kini ang mga nagpirma sa Deklarasyon sa Kagawasan [sa
Tinipong Bansa sa America], ug sila naghulat kanako sulod sa duha ka mga
adlaw ug duha ka mga gabii. . .ako sa walay langan miadto sa bunyaganan ug
mitawag ni Brother McAllister sa pagbunyag kanako alang sa mga nagpirma sa
Deklarasyon sa Kagawasan, ug singkwenta ka laing halangdon nga mga tawo,
nahimong usa ka gatus ang tanan naglakip nila ni John Wesley, Columbus, ug
uban pa” (The Discourses of Wilford Woodruf, sel. G. Homer Durham [1946],
160–61).

• Unsa ang atong makat-onan gikan niining duha ka mga sugilanon? (Ang mga
tubag mahimong maglakip nga kadtong kinsa namatay na matinguhaon nga
kita mopahigayon sa mga ordinansa alang kanila ug nga kita kinahanglan nga
makugihon sa atong mga paninguha sa pagtubos sa mga patay.)
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Samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha, si Elder Wilford Woodruff
mitudlo: “Sulod sa naulahing napulog walo ka gatus ka mga tuig, ang mga
katawhan nga nabuhi ug namatay wala gayud makadungog og tingog sa usa ka
dinasig nga tawo, wala gayud makadungog og wali sa ebanghelyo, hangtud nga
sila nakasulod sa kalibutan sa mga espiritu. Kinahanglan adunay usa nga
motubos kanila, pinaagi sa pagpahigayon sa ingon nga mga ordinansa alang
kanila diha sa unod kay sila dili makahimo sa ilang mga kaugalingon diha sa
espiritu, ug aron nga kining buhat matapos na, kita kinahanglan gayud nga
adunay mga Templo nga diin buhaton kini” (sa Journal of Discourses, 19:228–29).

Ang panginahanglan alang kanato nga masilyo ngadto sa atong mga ginikanan ug
mga katigulangan.

Himoa nga ang giassign nga sakop sa klase motaho sa pagpadayag nga nadawat
ni Presidente Woodruff mahitungod sa pagsubay sa atong mga family history
ug sa pagsilyo sa mga bata ngadto sa ilang mga ginikanan (Ang Atong
Panulundon, mga pahina 125–26).

• Unsa ang gitudlo niini nga pagpadayag mahitungod sa mga pamilya? Sa
unsa nga paagi kining pagpadayag makatabang nga matuman ang panagna
mahitungod sa pagbalik sa mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang
mga amahan?

3. Presidente Joseph F. Smith: “Ang mga mata sa akong salabutan nabuksan.”

Pagbasa o pagpakigbahin diha sa imong kaugalingon nga mga pulong sa
mosunod nga pamahayag ni Presidente Woodruff:

“Si Presidente [Brigham] Young, kinsa misunod ni Presidente Joseph Smith, . . .
mipahiluna sa tukuran sa [Templo sa Salt Lake], ingon man usab sa uban didto
sa mga kabukiran sa Israel. Alang sa unsa? Nga kita unta modala niining mga
baruganan sa katubsanan alang sa mga patay. Siya mihingpit sa tanan nga
gikinahanglan sa Dios diha sa iyang mga kamot. Apan siya wala makadawat sa
tanan nga mga pagpadayag nga kabahin niini nga buhat; ni si Presidente [ John]
Taylor, ni si Wilford Woodruff” (The Discourses of Wilford Woodruf, 153–154).

Ipakita ang hulagway ni Presidente Joseph F. Smith. Ipasabut nga si Presidente
Smith, ang ika-unom nga Presidente sa Simbahan, nakadawat og pagpadayag
nga makatabang sa buhat sa pagtubos sa mga patay magpadayon sa pag-irog sa
unahan. Sa 4 sa Oktubre 1918, mga semana lamang sa wala pa ang iyang
kamatayon, siya miingon diha sa kinatibuk-ang komperensya:

“Ako nag-antus sa nagsunod-sunod nga pag-ataki sa malisud kaayo nga sakit
sulod sa lima ka mga bulan. . . . Ako wala magpuyo nga nag-inusara niining lima
ka mga bulan. Ako nagpuyo diha sa espiritu sa pag-ampo, sa pangamuyo, sa
hugot nga pagtuo ug sa hugot nga tinguha; ug ako diha sa akong pagpadayon sa
pagpakigsulti uban sa Espiritu sa Ginoo” (sa Conference Report, Okt. 1918, 2).

Usa ka adlaw sa wala pa si Presidente Smith mihimo niini nga pamahayag, siya
nakadawat og pagpadayag nga mopalambo sa salabutan sa mga Santos kabahin
sa katubsanan sa mga patay. Kini nga pagpadayag mao karon ang seksyon 138 sa
Doktrina ug mga Pakigsaad. Kini mao ang talaan sa pagduaw sa Manluluwas
ngadto sa kalibutan sa mga espiritu samtang ang Iyang lawas didto sa lubnganan.
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• Unsa ang gibuhat ni Presidente Smith sa diha nga siya nakadawat sa panan-
awon sa pagtubos sa mga patay? (Tan-awa sa D&P 138:1–11. Siya namalandong
sa mga kasulatan ug sa Pag-ula ni Jesukristo. Samtang siya namalandong, siya
nadani sa pagbasa sa 1 Pedro 3 ug 4, diin naglakip sa kasayuran mahitungod sa
pagpangalagad ni Jesus sa human sa pagkamortal nga kalibutan sa espiritu.)

• Basaha sa D&P 138:12–19 uban sa mga sakop sa klase. Kinsa ang giduaw
sa Manluluwas didto sa kalibutan sa espiritu? (Ang mga tubag maglakip
niadtong gilista sa ubos. Ikaw mahimo nga molangkub niini diha sa pisara.)

Ang manluluwas niadto sa mga espiritu kinsa:

a. “Nagmatinud-anon sa ilang pagpamatuod ni Jesus samtang sila nagpuyo sa
pagka-mortal” (D&P 138:12).

b. “Mihalad og sakripisyo nga may pagkasama sa dako nga sakripisyo sa Anak
sa Dios” (D&P 138:13).

c. “Miantus og kalisdanan diha sa ngalan sa ilang Manunubos” (D&P 138:13).
d. “Nakabiya sa mortal nga kinabuhi, hugot diha sa paglaum sa usa ka

mahimayaon nga pagkabanhaw pinaagi sa grasya sa Dios nga Amahan ug
sa iyang Bugtong Anak, si Jesukristo” (D&P 138:14).

e. “Napuno sa kamaya ug kalipay ug nagduyog sa kalipay tungod kay ang
adlaw sa ilang kaluwasan duol na” (D&P 138:15).

• Ngadto kang kinsa ang Manluluwas wala moadto? (Tan-awa sa D&P 138:20–21.)
Unsa ang gibuhat sa Manluluwas aron ang ebanghelyo masangyaw “ngadto
niadtong kinsa namatay diha sa ilang mga sala, walay kahibalo sa
kamatuoran”? (Tan-awa sa D&P 138:27–37. Siya miorganisar sa matarung nga
mga espiritu ug misugo kanila sa pagtudlo niadtong kinsa wala pa modawat sa
ebanghelyo.) Kinsa ang nagsangyaw sa ebanghelyo didto sa kalibutan sa mga
espiritu karon? (Tan-awa sa D&P 138:57.)

• Basaha ang D&P 138:22–24, 57–59 uban sa mga sakop sa klase. Hangyoa sila sa
pagpangita og mga kalainan tali niadtong diha sa kalibutan sa espiritu kinsa
nagmatinud-anon sa ilang pagpamatuod kang Jesus ug niadtong kinsa wala.
Unsa ang gitudlo niini nga bersikulo mahitungod sa kamahinungdanon sa
pagtudlo sa ebanghelyo didto sa kalibutan sa mga espiritu? Sa unsa nga paagi
kini nga mga bersikulo nakahimo kaninyo nga mobati mahitungod sa inyong
responsibilidad sa paghatag sa mga ordinansa sa priesthood alang sa mga patay?

Hangyoa ang giassign nga mga sakop sa klase sa pagsulti og makadiyot
mahitungod sa ilang mga kasinatian ug mga pagbati samtang sila mihatag sa
mga ordinansa alang sa mga patay (tan-awa sa “pagpangandam,” aytem 3c).

4. Presidente Gordon B. Hinckley: “Kami hugot nga nagtinguha . . . 
sa pagdala sa mga templo ngadto sa mga katawhan.”

Ipareport sa giassign nga sakop sa klase ang panagna ni Presidente Joseph F.
Smith nga ang panahon moabut nga ang “yuta malukop sa mga templo” (Ang
Atong Panulundon, mga pahina 130–33).

Ipakita ang hulagway ni Presidente Gordon B. Hinckley. Ipasabut nga si
Presidente Hinckley mao ang laing propeta kinsa mipalambo sa atong panabot
sa buhat sa templo. Sa diha nga siya nahimong Presidente sa Simbahan sa 1995,
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adunay 47 ka mga templo nga naglihok. Paglabay sa mga duha ug tuig, siya
mihimo sa mosunod nga pamahayag:

“Adunay daghan nga mga dapit sa Simbahan nga layo, diin ang mga sakop
dyutay ug mao ra og dili motubo pag-ayo sa umaabut. Kadtong kinsa nagpuyo
niining mga dapita

pagahikawan ba hangtud sa mga panalangin sa mga ordinansa sa templo?
Samtang magduaw sa ingon nga dapit pipila ka bulan ang milabay, sa
mainampoon kami nga namalandong niini nga pangutana. Ang tubag, sa among
pagtuo, miabut nga hayag ug tin-aw.

“Kita motukod og gagmay nga mga templo sa pipila niining mga dapita, mga
gambalay uban sa tanan nga mga kahimanan aron sa pagpahigayon sa tanan nga
mga ordinansa. Sila pagatukuron pinaagi sa mga sumbanan sa templo, diin mas
labaw kaysa mga sumbanan sa balay tigumanan. Sila mopaigo sa mga bunyag alang
sa mga patay, ang pangalagad sa endowment, og mga pag-seal, ug tanang uban nga
mga ordinansa nga himoon sa balay sa Ginoo alang sa buhi ug sa patay. . . . 

“. . . Kami hugot nga nagtinguha . . . sa pagdala sa mga templo ngadto sa mga
katawhan ug mohatag kanila sa matag kahigayunan alang sa bililhon kaayo nga
mga panalangin nga moabut sa pagsimba diha sa templo” (sa Conference Report,
Okt. 1997, 68–69; o Ensign, Nob. 1997, 49–50).

Niadtong Abril 1998, Si Presidente Gordon B. Hinckley mipahibalo sa tumong sa
paghimo og 100 ka mga Templo nga maglihok sa katapusan sa usa ka gatus ka
tuig (sa Conference Report, Abr. 1998; o Ensign, Mayo 1998, 88).

• Sa unsa nga paagi ang pagtubo sa pagtukod sa templo nakaapekto kanimo?
Sa unsa nga paagi kini nakaapekto sa uban nga imong nailhan? (Ikaw
mahimo nga mopasabut kon unsa ka daghan ang mga katawhan ang dili
makapahimulos sa mga panalangin sa templo kon si Presidente Hinckley
wala pa makadawat sa pagpadayag aron sa pagpadali sa pagtukod sa mga
templo.) Sa unsa nga paagi nga ang pagpadali sa pagtukod sa mga templo
makaapekto niadtong kinsa namatay nga wala makadawat sa ebanghelyo?

Panapos Ipasabut og maayo nga walay mga katawhan sukad sa kasaysayan ang
nakaangkon og kahigayunan sa pagbuhat og daghan kaayo alang sa ubay-ubay
kaayong mga katawhan ingon sa atong gibuhat karon. Ipasabut nga ang sunod
nga leksyon maglakip sa panaghisgutan mahitungod sa tino nga mga paagi aron
moapil sa templo ug family history nga buhat.

Dugang nga mga
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimo nga mogamit sa mosunod nga ideya aron pagdugang sa gisugyot

nga latid sa leksyon.

Pag-apil sa mga batan-on diha sa buhat sa templo

Kon ikaw nagtudlo sa mga batan-on, awhaga sila sa pag-apil diha sa buhat sa
templo pinaagi sa pagpabunyag alang sa mga patay. Kon ikaw nagtudlo sa mga
hingkod pagsugyot nga ang mga ginikanan motabang sa ilang mga anak sa pag-
apil diha sa buhat sa templo. Paghunahuna sa pagpakigbahin sa mosunod nga
sugilanon nga giasoy ni Elder J. Ballard Washburn sa Seventy:
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“Human sa Komperensya sa stake, ako nakigsulti uban sa usa ka pamilya nga
adunay teenager nga mga anak. Ako niingon ngadto kanila, ‘kamo kinahanglan
gayud nga magpuyo sa matarong nga paagi aron sa moabut nga adlaw kamo
makaadto sa templo uban sa inyong mga ginikanan, Usa ka napulog unom
katuig nga anak nga babaye mitubag,’ ah, kami moadto sa templo uban sa
among mga ginikanan hapit matag semana. Kami moadto ug mohimo sa mga
bunyag alang sa among gilista nga mga ngalan sa pamilya. Naghunahuna ko,
Unsa ka maanindot, alang sa mga pamilya nga magkuyog sa pag-adto sa templo” (sa
Conference Report, Abr. 1995, 12; o Ensign, Mayo 1995, 11).

• Sa unsa nga laing paagi nga ang mga batan-on makatabang sa pagpalambo sa
buhat nga himoon diha sa mga templo? (Mga tubag mahimo nga maglakip
nga sila makahimo sa pagsiksik sa family history ug moabag sa mga
paninguha sa ilang mga ginikanan sa pagtambong sa templo.)
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Leksyon

40
Ang Pagkaplag og Hingpit nga

Kalipay diha sa Buhat sa 
Templo ug Family History

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase aron makakita sa daghan nga nagkalainlain nga
mga paaagi nga sila makaapil diha sa buhat sa family history ug sa pag-awhag
kanila nga magmainampoon sa pagtino sa mga paagi nga sila kinahanglan
moapil karon.

Pagpangandam 1. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangop ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

2. Sa nag-una nga semana, hangyoa ang duha ka mga sakop sa klase sa pag-apil
diha sa buhat sa templo ug family history diha sa pipila ka paagi sulod sa
umaabot nga semana. Tabangi sila sa pagsabut nga adunay daghan nga
mga paagi sa paghimo niini nga buhat. Sama pananglit, sila makahimo sa
paghingpit sa family group record, mohatag og ngalan sa usa ka katigulangan
alang sa buhat sa templo, motambong sa templo, mosulat diha sa journal o
kinaugalingon nga kasaysayan, o motudlo sa mga anak mahitungod sa ilang
mga katigulangan. Dapita sila aron mangandam sa pagsulti mahitungod sa
ilang mga kasinatian isip kabahin sa leksyon.

3. Ikaw mahimo nga makaangkon og mga kopya sa pipila sa mga kapanguhaan
nga gihatag sa Simbahan alang sa paghimo sa buhat sa templo ug family
history aron ikaw makapakita niini kanila diha sa ikatulo nga seksyon sa
leksyon (tan-awa sa pahina 236). Kon ang inyong ward o branch adunay
konsultant sa family history, ikaw mahimo nga mohangyo kaniya sa pag-
andam og mubo nga pagpasundayag niini nga mga kapanguhaan.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon
sa pagsugod sa leksyon.

Isulat ang imong ngalan diha taliwala sa pisara. sa laing  mga dapit
sa pisara, isulat ang mga ngalan sa imong mga ginikanan, pilia sa imong mga
katigulangan, ug kon ikaw usa ka ginikanan, ang imong mga anak. Sa mubo
nga paagi isulti sa mga sakop sa klase mahitungod sa unsay imong kalabutan sa
matag tawo kinsa nga ngalan imong gisulat.

Ipasabut ang mga paagi diin pipila niining mga katawhan temporaryo nga
nagbulag sa usag usa. Sama pananglit, pipila ang nagbulag tungod sa kamatayon.
Ang uban tingali nagbulag tungod kay sila nagpuyo sa nagkalahi nga mga dapit.

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Itudlo nga bisan kon ang mga sakop sa pamilya temporaryo nga nagbulag, sila
mahimo nga maghiusa sa kahangturan. Ang ilang mga kasingkasing mobalik sa
usag usa (D&P 110:14–15).

Ipasabut nga kining leksyon naghisgut sa mga paagi nga kita makaapil sa buhat sa
templo ug family history. Samtang kita moapil niini nga buhat, kita makaangkon
og labaw pa nga panabut kon unsa ang gipasabut nga mahimong kabahin sa usa
ka mahangturon nga pamilya.Ang atong mga kasingkasing mobalik ngadto sa
atong mga katigulangan, ang ilang mga kasingkasing mobalik nganhi kanato,
ug ang mga kasingkasing sa mga ginikanan ug mga anak mobalik sa usag usa.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang mga materyal sa leksyon nga mas
makatubag sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga
sakop sa klase sa pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalibutan sa mga
baruganan nga inyong gihisgutan.

Pahinumdumi ang mga sakop sa klase nga kini mao ang ikaduha sa duha ka
leksyon mahitungod sa buhat sa templo ug family history. Ang leksyon 39
naghisgot sa panginahanglan sa pagtambong sa templo ug pagpahigayon 
sa mga ordinansa sa priesthood alang niadtong kinsa namatay nga wala
makadawat niini. Kini nga leksyon naghisgot sa pipila ka mga paagi nga kita
makaapil sa buhat sa templo ug family history.

1. Ang Espiritu ni Elias nag-aghat sa mga katawhan sa pagbalik sa ilang
mga kasingsing ngadto sa ilang mga katigulangan.

Ipasabut nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa kasagaran nagsulti
mahitungod sa Espiritu ni Elias. Kini nga hugpong sa mga pulong nagpasabut sa
tinguha nga anaa sa mga katawhan sa “pagbalik sa mga kasingkasing sa mga amahan
ngadto sa mga anak, ug ang mga anak ngadto sa mga amahan” (D&P 110:15). Kita
mitawag niini nga Espiritu ni Elias tungod kay si Elias ang mipahiuli sa mga yawe sa
gahum sa pagsilyo sa priesthood ngadto ni Joseph Smith (D&P 110:13–16). Pinaagi
niini nga gahum, ang ordinanasa sa pagsilyo mapahigayon aron sa paghiusa sa mga
pamilya alang sa kahangturan.

• Unsa ang mahimo nga impluwensya sa Espiritu ni Elias nga buhaton sa mga
sakop sa Simbahan? (Ang mga tubag mahimo nga maglakip nga kini nag-
aghat kanato sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo alang sa atong mga
kaugalingon, mohimo og mosiksik sa family history, ug motambong
sa templo aron pagdawat sa mga ordinansa sa priesthood alang sa mga patay.
Tan-awa usab ang mosunod nga gikutlo.) Unsa ang mga kasinatian ang anaa
kanimo sa diha nga imong nabati ang impluwensya sa Espiritu ni Elias?

Si Presidente Gordon B. Hinckley mipasabut og maayo: “Ang tanan sa atong
dako kaayong panlimbasog sa family history gitunong ngadto sa buhat sa
templo. Walay lain nga katuyoan niini. Ang mga ordinansa sa templo mao ang
kinatas-an nga mga panalangin nga ikahatag sa Simbahan” (sa Conference
Report Abr. 1998, 115–16; o Ensign Mayo 1998, 88).

• Unsa ang pipila ka mga butang nga ang Espiritu ni Elias migiya sa mga
katawhan sa tibuok kalibutan sa pagbuhat? (Ang mga tubag mahimo nga
maglakip nga ang kasaysayan sa kagikanan nahimong inila nga kalingawan
sa tibuok kalibutan ug nga ang teknolohiya nga mga kauswagan nakahimo
sa kasaysayan sa kagikanan nga mas sayon ug mas dali.)

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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2. Matag sakop sa Simbahan makaapil sa buhat sa templo ug family history.

Hangyoa ang gitudlo nga mga sakop sa klase sa pagsulti og kadali mahitungod sa
ilang mga kasinatian bahin sa buhat sa templo ug family history diha sa milabay nga
semana (tan-awa sa “Pag-andam,” aytem 2).

Human niini ang mga sakop sa klase nagpakigbahin na sa ilang mga kasinatian.
Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa
Napulog Duha:

“Walay buhat nga labaw pa sa usa ka panalipod niini nga simbahan kay sa buhat sa
templo ug sa kasaysayan sa kagikanan nga pagsiksik [genealogical research] nga nag-
abag niini. Walay buhat nga labaw pa ka espirituhanon nga pagkalimpyo. Walay
buhat nga atong gihimo nga makahatag kanato og labaw nga gahum” (“The Holy
Temple,” Ensign, Peb. 1995, 36).

• Sa unsa nga paagi ang buhat sa templo ug family history nakatabang kaninyo
nga mobati og pag-uswag sa espirituhanon nga ka limpyo ug gahum?

Itudlo nga kitang tanan makaapil sa buhat sa templo ug family history ubang
paagi paagi sa tibuok nato nga kinabuhi. Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa
Napulog duha miingon: “Diha sa buhat sa pagtubos sa mga patay, adunay
daghan nga mga buhat nga ipahigayon, ug . . . ang tanan nga mga sakop
kinahanglan nga moapil pinaagi sa mainampoon nga pagpili niadtong mga
paagi nga haum sa ilang kinaugalingon nga mga kahimtang diha sa lain nga
higayon. . . . Ang atong paningkamot dili ang pagpugos sa matag usa sa
pagbuhat sa tanang butang, apan sa pag-awhag sa matag usa sa pagbuhat og usa
ka butang” (“Family History” ‘In Wisdom and Order,’ Ensign, Hunyo 1989, 6).

• Unsa ang pipila ka mga butang ang imong nabuhat aron pag-apil sa buhat
sa templo ug family history. (Isulat ang mga tubag sa mga sakop sa klase diha
sa pisara. Gamita ang mosunod nga kasayuran aron sa paghisgot o pagdugang
sa ilang mga tubag. Kon ikaw nagtudlo sa mga hingkod, ikaw mahimong
mangutana kon sa unsa nga paagi sila miapil diha sa buhat sa templo ug
family history diha sa nagkalainlaing higayon sa ilang kinabuhi.

Pagbaton og bag-o nga rekomen sa templo ug motambong sa templo sa kanunay

Ipasabut nga usa ka butang nga atong mabuhat aron makaapil sa buhat sa
templo ug family history mao ang pagbaton og bag-o nga rekomen sa templo
ug motambong sa buhat sa templo kanunay kon itugot sa higayon. Si Presidente
Gordon B. Hinckley miingon:

“Ako nag-awhag sa atong mga katawhan sa tanang dapit, uban sa tanan nga
pagdani nga akong mahimo, sa pagpuyo nga takus nga mokupot og rekomen sa
templo, sa pagkuha og usa ug motamud niini isip usa ka bililhon nga katigayunan,
ug mas maninguha sa pag-adto sa balay sa Ginoo ug moambit sa espiritu ug sa mga
panalangin nga maangkon diha. Ako matagbaw nga ang matag lalaki o babaye
kinsa moadto sa templo diha sa espiritu sa pagkamatinud-anon ug hugot nga
pagtuo mobiya sa balay sa Ginoo nga usa ka labaw pa ka maayo nga lalaki o
babaye. Adunay panginahanglan alang sa makanunayon nga pag-usab diha tibuok
natong kinabuhi. Aduna usahay panginahanglan sa pagbiya sa kabanha ug sa
kagubot sa kalibutan ug motikang sulod sa mga bongbong sa usa ka sagrado nga
balay sa Dios, didto aron mobati sa Iyang espiritu diha sa palibot sa kabalaan ug
kalinaw” (sa Conference Report, Okt. 1995, 72; o Ensign, Nob. 1995, 53).
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Itudlo nga bisan kon ang atong kahimtang dili motugot kanato sa pagtambong
kanunay, kita kinahanglan nga maghupot og usa ka rekomen sa templo. Si
Presidente Howard W. Hunter miingon: “Ikahimuot sa Ginoo kon ang matag
hingkod nga sakop mahimo nga takus—ug maghupot–-og bag-ong rekomen sa
templo. Ang mga butang nga kita angay nga mobuhat ug dili buhaton aron
mahimo nga takus sa usa ka rekomen sa templo mao gayud ang mga butang nga
nagsiguro nga kita magmalipayon isip mga indibidwal ug isip mga pamilya” (sa
Conference Report, Okt. 1994; o Ensign, Nob. 1994, 8)

• Unsa nga mga panalangin ang atong madawat pinaagi sa paghupot og
rekomen sa templo ug sa pagtambong sa templo?

• Unsaon sa pagtudlo sa mga ginikanan sa ilang mga anak mahitungod sa ka
mahinungdanon sa templo? (Ang mga tubag mahimo nga maglakip nga ang
mga ginikanan makatambong sa templo kanunay o aktibo nga mobuhat aron
makatambong, motudlo sa mga bata mahitungod sa templo ug mopamatuod
sa mga panalangin nga atong madawat pinaagi sa mga templo, ug modala sa
mga bata nga 12 ka mga tuig ang panuigon ug mas magulang pa ngadto sa
templo aron magpabunyag alang sa mga patay.)

Pag-andam aron mahimo sa pagpahigayon sa mga ordinansa alang sa namatay nga
mga paryente

Ipasabut nga laing paagi nga kita makaapil sa templo ug family history nga
buhat mao ang pag-andam aron sa paghimo sa pagpahigayon sa mga ordinansa
alang sa namatay nga mga paryente. Bisan kon ang uban sa atong mga pamilya
mibuhat sa family history, kita sa kasagaran makakaplag og namatay nga mga
paryente kinsa nagkinahanglan gihapon sa mga ordinansa sa templo nga
ipahigayon alang kanila.

Kita magsugod niini nga pamaagi pinaagi sa pag-ila sa atong nangamatay nga mga
paryente. Kita mahimo nga molista niadtong kinsa atong nahinumduman, motan-
aw pinaagi sa mga talaan sa pamilya, ug mangutana sa ginikanan, mga apohan,
ug uban nga mga sakop sa pamilya sa pagsulti kanato mahitungod sa ubang mga
katigulangan. Kita usab makagamit sa hinimo- sa Simbahan nga mga programa
sa computer diha sa atong mga panimalay ug sa Mga Family History Center aron
pagtabang kanato niining mga paninguha. Hatagi og gibug-aton ang gamhanan
nga impluwensya sa Espiritu sa pag-ila sa atong mga katigulangan. Samtang kita
mogamit sa atong hugot nga pagtuo, mga ngalan ug kasayuran moabut ra kanato
diha sa wala damha nga mga paagi ug mga dapit.

Samtang kita makat-on mahitungod sa atong mga katigulangan, kita
kinahanglan nga morekord sa kasayuran nga atong makit-an diha sa mga porma
sa family history, sama sa tsart sa mga kagikan [pedigree charts] ug family group
record. Kon usa ka katigulangan nakadawat og bisan unsa nga mga ordinansa sa
priesthood sa wala pa mamatay, kini makatabang sa pagtala sa mga petsa kanus-
a kadtong mga ordinansa gipahigayon aron kita masayud kon hain niini ang
kinahanglan gihapon nga buhaton.

Ang konsultant sa family history sa ward, branch, o stake makatabang kanato sa
pag-andam sa kasayuran nga gikinahanglan sa templo sa dili pa tingali ang mga
ordinansa ipahigayon alang sa atong mga katigulangan. Ang family history nga
mga pagmantala sa Simbahan, lokal nga mga lider sa priesthood, ug mga templo
kinahanglan aduna usab niini nga mga instruksyon.
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Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha mitambag: “Pagpahigayon
aron sa pag-apil alang sa namatay nga mga katigulangan diha sa pagsilyo ug
uban nga mga ordinansa. . . . Akong nakita nga makatabang kini kon nagdawat
sa mga ordinansa alang sa uban sa pagsulay ug moasoy ngadto niana nga tawo
sa pagpangilabut og maayo. Ako naghunahuna kaniya og nag-ampo nga siya
modawat sa ordinansa ug makapahimulos niini. Buhata ang mga butang uban
sa pag-ampo sa inyong kasingkasing nga ang Balaan nga Espiritu mopadugang
sa inyong panabut ug mapabuhong sa inyong kinabuhi. Kadtong takus nga
mga pag-ampo pagatubagon” (sa Conference Report, Abr. 1999, 33; o Ensign,
Mayo 1999, 27).

Pagkat-on mahitungod sa mga kinabuhi sa mga katigulangan

• Giunsa ninyo pagkasayud bahin sa mga kinabuhi sa inyong mga
katigulangan? Sa unsa nga paagi nga ang pagkasayud bahin sa mga kinabuhi
sa inyong mga katigulangan nakatabang kaninyo?

• Unsa ang mahimo sa mga ginikanan aron pagtudlo sa ilang mga anak
mahitungod sa ilang mga katigulangan?

Si Elder Dennis B. Meuenschwander sa Kapitoan misulti sa iyang responsibilidad
sa pagtudlo sa iyang mga anak ug mga apo mahitungod sa ilang family history:

“Walay usa sa akong mga anak nga adunay nahinumduman sa akong mga
apohan. Kon ako buot sa akong mga anak ug mga apo nga masayud niadtong
kinsa buhi pa gihapon sa akong panumduman, nan ako kinahanglan gayud
nga mohimo og pagsumpay tali kanila: Ako ra ang magbinugtong nga sumpay
sa mga kaliwatan nga nagbarug sa bisan hain nga dapit kanako. Kini ako nga
responsibilidad sa pagsumpay sa ilang mga kasingkasing nga maghiusa pinaagi
sa gugma ug pagtahud, bisan tuod sila mahimo nga wala gayud magkaila sa
usag usa sa personal. Ang akong mga apo walay nahibaloan sa ilang family
history kon ako walay gibuhat sa pagpreserbar niini alang kanila. Kanang wala
nako marekord mawala na diha sa akong kamatayon, ug kanang wala nako
matunol sa akong kaliwat, sila dili gayud makaangkon. Ang buhat sa
pagpundok ug pagpakigbahin sa mahangturon nga mga handumanan sa
pamilya mao ang usa ka kinaugalingon nga responsibilidad. Kini dili mapasa
o ikahatag sa uban” (sa Conference Report, Abr. 1999, 109; o Ensign, Mayo
1999, 83–84).

Pagbaton og usa ka journal og pag-andam og usa ka personal nga kasaysayan o
family history

• Sa unsang paagi nga ang paghupot og usa ka journal o usa ka personal nga
kasaysayan makatabang kanato nga makaapil sa family history? Unsa ang
mga panalangin sa paghupot og journal og pag-andam og kasaysayan?
(Isugyot nga ang mga sakop sa klase maghisgot sa unsa nga paagi sila sa
gipanalanginan sa personal ug sa unsang paagi nga ang ilang mga kaliwat
mapanalanginan.)

• Sa unsang paagi nga ang pag-andam og family history makatabang sa
pagpabalik sa atong mga kasingkasing ngadto sa atong mga sakop sa pamilya?
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3. Ang Simbahan naghatag og daghan nga mga kapanguhaan aron sa
pagtabang kanato sa pag-apil sa buhat sa templo ug Family History.

Ipasabut nga ang Simbahan naghatag og daghan nga mga kapanguhaan aron sa
pagtabang kanato sa pag-apil sa buhat sa templo ug Family History: kini
naglakip:

a. Usa ka Giya sa Sakop diha sa buhat sa Templo ug Family History (34697).

b. Mga porma sa Family History (sama sa mga tsart sa kagikan [pedigree chart]
ug Family Group Records)

c. Mga programa sa Computer

d. Kasayuran diha sa Internet

e. Mga Family History Center (ikaw mahimo nga mangita kon asa dapit ang
labing duol

Pagpakita og mga kopya sa Usa ka Giya sa Sakop ug mga porma sa family history
ug ipasabut kon unsaon sa mga sakop sa klase sa pag-angkon niini. Kon ikaw
mohangyo sa ward o branch nga konsultant  sa family history sa pagsulti ngadto sa
mga sakop sa klase mahitungod niini nga mga kapanguhaan, ipabuhat kini kaniya
karon (tan-awa sa “Pag-andam,” aytem 3). Pagsiguro nga ang mga sakop sa klase
makasabot nga sila makaapil sa buhat sa templo ug family history bisan kon sila
wala makakuha niining mga kapanguhaan.

Panapos Ipahayag ang imong mga pagbati mahitungod sa kamahinungdanon sa pag-apil
sa buhat sa templo ug family history. Awhaga ang mga sakop sa klase nga
magmainampoon sa pagtino sa mga paagi nga sila makaapil gayud niini niini
nga buhat karon. Kon giaghat sa Espiritu, pagpamatuod sa mga kamatuoran nga
gihisgutan sa panahon sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga ideya aron pagdugang sa gisugyot

nga latid sa leksyon

Kalihokan alang sa mga sakop sa klase

Pagkuha og igo nga mga kopya sa bag-o nga porma sa family history, sama sa tsart
sa kagikan [pedigree chart] o family group record, aron makahimo sa paghatag og
usa sa matag sakop sa klase. Ikaw makakuha niini nga mga porma pinaagi sa mga
lider sa priesthood o sa konsultant sa family history.

Ingon nga kabahin sa leksyon, hatagi ang matag sakop sa klase og kopya sa
porma. Kon adunay panahon, ikaw makaapud-apud og mga pen o mga lapis
ug himoa nga ang mga sakop sa klase mosugod sa pagbuhat diha sa porma sa
panahon sa klase. Kon wala nay panahon diha sa klase, awhaga ang mga sakop
sa klase sa pagbuhat sa porma diha sa pinuy-anan.
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Leksyon

41
“Matag Sakop usa 

ka Misyonaryo”

Katuyoan Pagdasig sa mga sakop sa klase sa pag-apil diha sa pagdala sa ebanghelyo ngadto
sa tibuok kalibutan ug sa paglig-on sa bag-ong mga kabig.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug uban mga
materyal:

a. Doktrina ug mga pakigsaad 1:4–5; 30; 65; 88:81; l09:72–74.
b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 144–46.

2. Tun-i pag usab ang materyal niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon sa
Sakop sa Klase (35686). Pagplano ug mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pag-andam sa pagsummarize sa mosunod
nga kasayuran gikan sa Ang Atong Panulundon:

a. Misyonaryo nga buhat ubos sa pagdumala ni Presidente David O. McKay
(mga pahina, 116–17).]

b. Pakigpulong ni Presidente Spencer W. Kimball ngadto sa mga representante
sa rehiyon sa Simbahan (unang duha ka mga parapo sa pahina 125).

4. Ikaw mahimo nga mohangyo sa usa o duha sa mga sakop sa klase kinsa mga
kinabig sa pagpakigbahin og kadali sa ilang mga pagbati isip bag-o nga mga
sakop sa Simbahan. Hangyoa sila sa pagsulti kon sa unsa nga paagi ang uban
mga mga sakop mitabang kanila; sila usab makasugyot kon sa unsa nga paagi
ang uban nga mga sakop mas makatabang.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, paggamit sa mosunod nga kalihokan o usa sa imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Isulat ang mosunod diha sa pisara sa dili pa ang klase:

England

Tahiti

Australia

Iceland

Italya

Switzerland

Alemanya
[Germany]

Tonga

Turkey

Mexico

Japan

Czechoslovakia

China

Samoa

New Zealand

South America

France

Hawaii

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



• Diin niini nga mga dapita sa inyong hunahuna ang naduaw sa mga
misyonaryo diha sa unang 20 ka mga tuig human ang Simbahan matukod?

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Kon ako magbasa sa kasaysayan sa
Simbahan, ako matingala sa kaisog sa una nga mga kaigsoonan samtang sila
mogawas ngadto sa kalibutan. Sila mao ra og nakakita og paagi. . . . Ingon ka
sayo sa 1837 ang Napulog Duha didto sa England nakig-away ni Satanas, didto
sa Tahiti sa 1844, Australia sa 1951, Iceland [sa] 1853, Italya [sa] 1850, ug usab sa
Switzerland, Alemanya [Germany], Tonga, Turkey, Mexico, Japan, Czechoslovakia,
China, Samoa, New Zealand, South America, France, ug Hawaii sa 1850. . . .
Kadaghanan niining una nga pagproselayt gihimo samtang ang mga pangulo
nagtungas sa Rocky Mountains ug nag-ugmad sa yuta ug nagsugod pa sa ilang
mga panimuyo. Kini hugot nga pagtuo ug labaw ka hugot nga pagtuo” (“When
the world Will Be Converted,” Ensign, Okt. 1974, 6).

Ipasabut og maayo nga gikan pa sa kinaunahan nga mga adlaw sa pagpahiuli,
ang mga pangulo sa Simbahan naningkamot sa pagtuman sa mando sa pagdala
sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Si Presidente Kimball mipahayag sa iyang
pagsalig nga kita makapadayon sa pagbuhat sa ingon: “Sa laing bahin, . . . Ako
mibati nga kon kita makahuman na sa tibuok natong gahum nga ang Ginoo
mangita og paagi sa pagbukas sa mga nasud alang sa misyonaryo nga buhat.
Kana ang akong hugot nga pagtuo” (Ensign Okt. 1974, 7).

Ipasabut nga kining leksyon naghisgot og pipila ka mga paagi diin ang
ebanghelyo nagpadayon pag-uswag ngadto sa tibuok kalibutan.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga labing makatubag
sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase
sa pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa
kasulatan.

1. Ang Simbahan mituybo gikan sa pagkadili inila.

Ang tumong sa pagtuon niining tuiga nagpakita kanato kon giunsa sa Simbahan
pagsugod isip usa ka gamay nga pundok sa mga katawhan kinsa wala kaayo
hiilhi. Ang Simbahan karon mitubo nga naglakip sa mga miyembro sa hapit
tanang nasud sa kalibutan. Kini nga madulaong paglambo sa miyembro ug sa
pagkadayag malisud unta nga masabtan sa panahon sa unang mga adlaw sa
pagpakigbisog sa Simbahan sa pagpanggukod, ug kakabus. Apan ang Ginoo
mipadayag sa kahibulongan nga kapalaran sa Simbahan pinaagi ni Propeta
Joseph Smith.

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa mosunod nga mga kasulatan
ug paghisgot kon unsa ang gitudlo sa matag usa mahitungod sa kapalaran sa
Simbahan.

a. D&P 1:30. (Kadtong kinsa gitawag sa Dios aron modumala sa Iyang Simbahan
makaangkon og gahum sa pagdala niini gikan sa pagkawala ini.

b. D&P 65:1–6. (Ang ebanghelyo mokatap hangtud kini mopuno sa tibuok
yuta. Kadtong kinsa makadawat niini mahimo nga andam sa Ikaduhang 
Pag-anhi sa Manluluwas.)

c. D&P 109:72–74. (Ang Simbahan mopuno sa tibuok kalibutan. Kini mogawas
gikan sa kamingawan ug, “ug mosiga nga mahayag . . . tin-aw sama sa adlaw.”)

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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Ang Propeta Joseph Smith mipahayag, “Walay dili balaanon nga kamot nga
makapugong sa buhat gikan sa paglambo; ang pagpanggukod mahimo nga
magkakusog, mga manggubot mahimo nga maghiusa, mga kasundalohan
mahimo nga magpundok , ang pagpakaulaw mahimo nga mudaot sa
kadungganan, apan ang kamatuoran sa Dios magpadayon nga maisugon,
halangdon, ug gawasnon, hangtud kini makasulod sa matag dakong kayutaan,
moduaw sa matag dapit, mohakup sa matag nasud, ug madungog sa matag
dunggan, hangtud ang mga katuyoan sa Dios mahingpit, ug ang Halangdong
Jehovah moingon ang buhat natapos na” (History of the Church, 4:540).

• Sa unsa nga mga paagi ang Simbahan migawas gikan sa pagkadili inila sa
tibuok kalibutan?

2. Ulahing mga adlaw nga mga propeta mihagit sa pagdala sa ebanghelyo
ngadto sa tibuok kalibutan.

Ipasabut nga usa ka mahinungdanon nga paagi nga ang Simbahan mo-irog
sa unahan sa tibuok kalibutan mao ang pinaagi sa misyonaryo nga mga
paningkamot sa matag sakop. Ulahing adlaw nga mga paningkamot sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo isip mga misyonaryo nga sakop ug nagahin
sa tibuok panahon nga mga misyonaryo.

Si Presidente David O. McKay nahimo nga inila na kaayo sa iyang panultihon
nga “Matag sakop usa ka Misyonaryo”. Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase
sa pagtaho sa misyonaryo nga buhat ubos ni Presidente McKay (Ang Atong
Panulundon, mga pahina 144–46).

Sa wala madugay, si Presidente Spencer W. Kimball mitawag sa mga sakop sa
Simbahan sa pagpataas sa ilang mga lakang diha sa misyonaryo nga pangalagad.
Siya mihangyo sa mga sakop sa Simbahan sa pag-ampo nga ang mga ganghaan
sa mga nasud pagaablihan ngadto sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa
pagdugang sa gidaghanon sa nangandam nga mga misyonaryo aron kita
makasulod niadtong mga ganghaan. Hangyoa ang gitudlo nga sakop sa klase sa
pagreport sa pagpkigpulong ni Presidente Kimball ngadto sa mga representante
sa rehiyon Ang Atong Panulundon, mga pahina 154–55. unang duha ka mga
parapo). Ipasabut nga ang panan-awon ni Presidente Kimball kon sa unsa nga
paagi ang misyonaryo nga buhat mag-irog tabok sa kalibutan karon hapit na
mahinabo.

Si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo nga matag usa kanato adunay
responsibilidad sa pagpahinabo niini nga panan-awon sa ebanghelyo nga
mopuno sa yuta:

“Karon, unsa man sa umaabot? Unsa man sa mga katuigan nga naghulat sa
unahan? Kini kon tan-awon tinuod nga masaaron. Ang mga katawhan nagsugod
pagtan-aw kanato kon unsa kita ug ang mga hiyas nga atong gisunod. . . . 

“Kon kita magpadayon sa unahan, dili gayud magpakawala sa talan-awon
sa atong tumong, dili magsulti og dautan sa usa, pagpuyo sa mahinungdanon
nga mga baruganan nga atong nahibaloan nga tinuod, kini nga katuyoan
magpadayon diha sa kahalangdon ug gahum sa pagpuno sa yuta. Mga
ganghaan nga karon gisirhan sa pagsangyaw sa ebanghelyo pagaablihan. Ang
Makagagahum, kon gikinahanglan, mahimo nga mouyog sa mga nasud aron
sa pagpaubos kanila ug mopahimo kanila aron maminaw sa mga sulugoon
sa buhi nga Dios. Bisan unsa ang gikinahanglan moabut gayud.
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“Ang yawe sa mahinungdanon nga mga hagit nga nag-atubang kanato ug sa
kalampusan sa buhat mao ang hugot nga pagtuo sa tanan kinsa naghimo sa
ilang mga kaugalingon nga Ulahing mga adlaw nga mga Santos” (sa Conference
Report, Okt. 1997, 92; o Ensign, Nob. 1997, 68).

• Sa unsa nga paagi kining mga panagna sa ebanghelyo nga mopuno sa
kailbutan natuman?

3. “Matag sakop usa ka misyonaryo.”

• Basaha ang D&P 1:4–5 ug 88:81 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gitudlo
niining mga tudling mahitungod sa atong responsibilidad sa pagpakigbahin
sa ebanghelyo?

• Unsa ang mabuhat sa matag usa kanato aron sa pagtabang sa misyonaryo nga
buhat? (Gamita ang mosunod nga kasayuran aron sa paghisgot o pagdugang
sa mga tubag sa mga sakop sa klase. Isulat ang mga ulohan diha sa pisara
samtang kamo naghisgut niini.)

Pag-andam sa pag-alagad og full time nga mga misyon

• Sa unsa nga paagi kita makaandam sa atong mga kaugalingon aron pag-alagad
og mga full time nga misyon? Ngano nga kini mahinungdanon nga kita mag-
andam sa atong mga kaugalingon sa wala pa kita gitawag?

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Kon ako mangayo alang sa
dugang nga mga misyonaryo, ako wala mangayo alang sa dugang nga walay
pagpamatuod o dili takus nga mga misyonaryo. Ako naghangyo nga kita
mosugod og sayo pa ug mobansay sa atong mga misyonaryo labaw nga maayo
diha sa matag branch, ug matag ward sa kalibutan. . . . kabatan-onan
[kinahanglan] makasabut nga kini mahinungdanon nga kahigayonan sa pag-
adto og usa ka misyon ug nga sila kinahanglan gayud nga maayo sa panglawas,
maayo sa salabutan, maayo sa pagka-espirituhanon, ug ‘kay ang Ginoo dili
makatan-aw diha sa sala sa uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot’
[D&P 1:31]” (“When the World Will Be Converted,” Ensign, Okt. 1974, 7.)

• Sa unsang paagi nga ang mga ginikanan ug uban nga mga hingkod
makatabang sa batan-ong mga katawhan makaandam nga mahimong mga
misyonaryo? (Ang mga tubag mahimong maglakip sa pagtudlo kanila nga
mahimong takus ug andam alang sa usa ka tawag sa misyon diha sa tukma
nga panahon, pagpakigbahin sa mga kasinatian sa misyon uban kanila,
pagtudlo kanila sa hingpit nga mga kalipay ug mga panalangin sa misyonaryo
nga buhat, pag-asoy sa pagkabig nga mga sugilanon sa ilang kaugalingon o sa
mga katigulangan, magsugod og misyonaryo nga pundo alang kanila, ug
pagtudlo kanila kon unsaon sa pagtrabaho og maayo.)

• Unsa nga mga hagit ang giatubang sa mga batan-on samtang sila nag-andam
sa pag-alagad sa mga full time nga misyon? Sa unsa nga paagi sila makabuntog
niini nga mga hagit. Unsa nga mga hagit ang giatubang sa tigulang nga mga
miyembro samtang sila mag-andam sa pag-alagad og mga full time nga
misyon? Sa unsa nga paagi sila makabuntog niini nga mga hagit?
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Pag-alagad og mga full time nga misyon

• Kinsa ang kinahanglan nga mag-alagad og mga full time nga misyon.

Ang tanan nga takus, makahimo nga mga batan-ong mga lalaki nga
nagpanuigon og 19 ngadto sa 25 kinahanglan mo-alagad og full time nga
misyon. Ang full time nga misyonaryo nga pangalagad mao ang
responsibilidad sa priesthood alang niining mga batan-ong lalaki. Mga babaye
nga nagpanuigon og 21 ug magulang pa mahimo usab nga irekomen sa pag-
alagad og mga full time nga kon sila magtinguha. Tigulang nga mga
managtiayon giawhag sa pag-alagad og mga misyon kon sila makahimo sa
pagbuhat sa ingon. Tanan nga mga misyonaryo kinahanglan nga takus.

Si Elder David B. Haight sa Korum sa Napulog Duha mitambag: “Ang tumong
sa matag himsog pa ang lawas nga managtiayon diha sa Simbahan, sama
gihapon sa matag dise nuwebe anyos nga batan-on nga miyembro diha sa
Simbahan, kinahanglan nga mohimo sa pag-alagad og misyon. Walay labing
bilihon nga pagpamatuod nga ikasulti sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga
anak o mga apo, kay sa pinaagi sa misyonaryo nga pangalagad diha sa ilang
hingkod nga mga panuigon” (sa Conference Report, Abr. 1987, 73; o Ensign,
Mayo 1987, 61).

Pag-abag sa mga full time nga misyonaryo

• Sa unsa nga paagi kita makapaluyo sa mga misyonaryo nga kinsa karon nag-
alagad? (Mga tubag naglakip sa paghinumdum kanila sa mga pag-ampo,
mosulat og ma-awhagon nga mga sulat, ug motampo ngadto sa ward o
branch nga pundo sa misyonaryo o Kinatibuk-ang Pundo sa Misyonaryo
[General Missionary Fund]. Kita makapaluyo sa mga misyonaryo kinsa nag-
alagad dinha sa atong dapit pinaagi sa pagtabang kanila pinaagi sa pagpangita
ug pagtudlo og mga investigator ug sa paghatag og uban nga hinabang.)

Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon: “Akong kaigsoonang mga lalaki ug
mga babaye, mahimo natong pasagdan ang mga misyonaryo sa pagbuhat
niini nga sila ra, o kita makatabang kanila. Kon sila mobuhat niini nga mag-
inusara, sila motuktok sa mga pultahan adlaw-adlaw ug ang ani dyutay. O isip
mga sakop kita makatabang kanila sa pagpangita ug pagtudlo sa mga
investigator” (“Find the Lambs, Feed the Sheep,” Ensign, Mayo 1999, 107).

Pagpakigbahin sa ebanghelyo sa tibuok nato nga kinabuhi

• Ngano nga mahinungdanon alang kanato sa pagpakigbahin sa ebanghelyo sa
uban sa tibuok nato nga mga kinabuhi? Unsa ang inyong kasinatian sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban?

• Ngano nga usahay kita mahadlok sa pagpakigbahin sa ebanghelyo? Sa unsa
nga paagi kita makabuntog niining kahadlok?

• Aduna bay bisan kinsa kaninyo nga naimpluwensya sa pagpasakop sa
Simbahan tungod sa panig-ingnan ug sa pagpakighigala sa usa ka sakop sa
Simbahan? Sa unsa nga paagi ang mga lihok niini nga mga sakop sa
Simbahan makaapekto kaninyo?
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• Unsa ang mga pipila ka mga paagi nga kita mahimong mopakigbahin sa
ebanghelyo ngadto sa uban ingon nga kabahin sa atong matag adlaw nga mga
kinabuhi? (Ang mga tubag mahimo nga maglakip sa mosunod.)

a. Paghimo og maayo nga panig-ingnan alang sa mga sakop sa pamilya, mga
silingan, ug mga higala.

b. Pagpakigbahin sa Basahon ni Mormon
c. Paghatag og mga ngalan sa interesado nga mga katawhan ngadto sa mga

misyonaryo,
d. Pagpakigbahin sa imong mga pagbati mahitungod sa ebanghelyo uban sa

mga katawhan.
e. Pagdapit og mga tawo ngadto sa mga kalihokan sa Simbahan mga tigum,

ug mga fireside.
f. Pagdapit og mga tawo ngadto sa family home evening, ug ngadto sa mga

kalihokan sa kasilinganan.
g. Pagdapit og mga tawo kinsa interesado sa genealogy aron pagduaw sa

Family History Center.
h. Pagdapit og mga tawo ngadto sa tulumanon sa bunyag.

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Alang kanako ang Ginoo nagpili sa
iyang mga pulong sa diha nga siya miingon [nga ang ebanghelyo kinahanglan
gayud nga masangyaw sa] ‘matag nasud,’ ‘matag yuta’, ‘labing hilit nga mga
bahin sa yuta’, sa matag pinulongan, ‘matag katawhan’, ‘matag kalag’, ‘sa tibuok
kalibutan’, sa daghang mga kayutaan’. Sa pagkatinuod adunay kahulugan dinhi
niini nga mga pulong! . . . Naghunahuna ko kon kita nagbuhat ko sa tanan nga
atong mahimo. Kita ba natagbaw sa atong pamaagi aron pagtudlo sa tibuok
kalibutan? . . . Kita ba andam sa pagpataas sa atong lakang? Sa pagpalapad sa
atong panan-awon?” (Ensign Oct. 1997 p.5).

• Sa unsa nga mga paagi ang matag usa kanato makapatag-as sa atong lakang
samtang kita maninguha sa pagpakigbahin sa ebanghelyo sa atong matag
adlaw nga mga kinabuhi.

Si Presidente Kimball usab miingon: “Ang atong mahinungdanon nga
panginahanglan, ug ang atong mahinungdanon nga balaang tawag, mao ang
pagdala ngadto sa katawhan niini nga kalibutan ang kahayag sa panabut aron
mogiya sa ilang dalan sa kangiub ug kangitngit ug ngadto sa hingpit nga kalipay,
kalinaw, ug mga kamatuoran sa ebanghelyo. Ako nagtuo nga kita kinahanglan
gayud nga dili maluya sa atong maayo nga buhat. Ako nagtuo nga kini panahon
na usab sa pagpangutana sa atong mga kaugalingon niini, unsa ang akong
mabuhat aron makatabang sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa uban ug sa mga
lumulupyo sa kalibutan?” (“Are We Doing All We Can?” Ensign, Feb. 1983, 5).

Si Presidente Hinckley mihangyo nga matag lider sa priesthood modawat sa
responsibilidad ug mohimo sa panig-ingnan alang sa pagpangita ug
pagpakighigala sa mga investigator. Siya mihangyo nga kining butanga hisgutan
sa mga sakrament miting. Siya usab mihangyo nga ang priesthood, Relief
Society, Young Women, Primary, Ward Council, og stake council nga mga
miting gamiton sa pagplano unsaon sa pagpangita og pagpakighigala sa mga
investigator. (Ensign, May 1999, 107.)
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4. Pag-amuma sa bag-o nga mga kinabig mao ang atong mapadayunon nga
kapangakohan.

Isulat ang mosunod nga pamahayag diha sa pisara: “Bisan kinsa nga investigator nga
takus alang sa bunyag mahimo nga usa ka kinabig nga takus luwason” (Gordon B.
Hinckley, Ensign, Mayo 1999, 109). Ipasabut nga matag tuig, mga ginatus ka mga
kaliboan nga mga kinabig mapasakop sa Simbahan. Kini nga bag-ong mga sakop
gikinahanglan nga amumahon ug lig-onon pinaagi kanatong tanan.

• Ngano nga usahay malisud alang sa bag-o nga mga kinabig magpabilin nga
aktibo sa Simbahan?

Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon: “Kini dili usa ka masayon nga
butang nga mahimong sakop niini nga Simbahan. Kadaghanan niini may
kalabutan sa pagbiya sa daan nga mga kinaiya, pagbiya sa daan nga
mga higala ug mga kauban, ug mahimo nga kabahin sa usa ka bag-o nga
katilingban nga lahi ug mao ra ug mapugsanon” (sa Conference Report,
Abr. 1997, 66; o Ensign, Mayo 1997, 47).

• Unsa ang mabuhat sa bag-o nga mga kinabig aron sa paglig-on sa ilang mga
kaugalingon? Unsa ang mabuhat sa uban nga mga sakop aron paglig-on sa
bag-o nga mga kinabig? Sa unsa nga paagi ikaw nakakita sa mga sakop nga
mibuhat niini sa epektibo nga paagi?

Si Presidente Hinckley mitudlo nga “matag kinabig nagkinahanglan og tulo
ka mga butang:

“1. Usa ka higala diha sa Simbahan kang kinsa kanunay niya nga kadangpan,
kinsa moawhag kaniya, kinsa motubag sa iyang mga pangutana, kinsa
mosabut sa iyang mga problema.

“2. Usa ka buluhaton. Ang kalihokan usa ka maalamon nga paagi niini nga
Simbahan. Kini mao ang pamaagi diin kita motubo. Ang hugot nga pagtuo
ug gugma alang sa Ginoo mao ang sama sa kusog sa akong bukton. Kon ako
mogamit niini, kini magmakusganon, kon ako lang kini nga isagbay, kini
mahimong mas maluyahon. Matag kinabig angayan sa usa ka
responsibilidad. . . . 

“3. Matag kinabig kinahanglan gayud nga maamumahan pinaagi sa maayo
nga pulong sa Dios’ (Moro. 6:4). Kinahanglan gayud nga siya mahimo nga
mahisakop sa korum sa priesthood o sa Relief Society, sa Young Women, sa
Young Men, sa Sunday School, o sa Primary. Siya kinahanglan gayud nga
awhagon sa pag-adto sa tigum sa sakramento” (Ensign, Mayo 1999, 108).

Kon kamo mohangyo sa mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa ilang mga
pagbati isip bag-o nga mga sakop sa Simbahan, Ipabuhat kini karon (tan-awa sa
“Pagpangandam,” aytem 4).

Panapos Ipasabut og maayo nga ang Ginoo naggiya sa Iyang Simbahan ug nag-abli og
dalan alang sa ebanghelyo nga pagadalhon ngadto sa tanang kayutaan. Awhaga
ang mga sakop sa klase sa pagpataas sa ilang lakang samtang sila nag-andam
alang sa mga full time nga misyon ug pagpakigbahin sa ebanghelyo diha sa
ilang palibut. Usab awhaga sila sa pag-amuma ug sa paglig-on sa bag-o nga mga
sakop. Kon giaghat sa Espiritu, ipamatuod ang mga kamatuoran nga gihisgutan
sa panahon sa leksyon.
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Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga ideya aron sa pagdugang sa gisugyot

nga latid sa leksyon.

An Ensign to the Nations nga pagpasundayag sa video

Kon ang videocassette An Ensign to the Nations (53980) anaa, paghunahuna sa
pagpakita og usa ka bahin niini isip kabahin sa leksyon. Kini nga pagpasundayag
naglakip sa madasigon nga pagtubo sa Simbahan didto sa Uropa, mga Isla sa
Pacifico, Latin America, Asia, Africa. Kini nagtapos sa pagpakita sa mga templo
ug sa mga katawhan gikan sa tibuok kalibutan nga nagkanta sa himno “Faith in
Every Footstep.”

Tungod kay ang vidoecassette 60 ka minutos ang gidugayon, ikaw dili makahimo
sa pagpakita sa tibuok pasundayag sa klase. Hinoon, samtang ikaw motan-aw
una sa pasundayag, ikaw makakita og usa ka bahin nga mas makapadasig alang
niadtong imong gitudloan.
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42
Mapadayunon nga 

Pagpadayag ngadto sa mga
Propeta sa Ulahing mga Adlaw

Katuyoan Pagpakita sa mga sakop sa klase nga ang Ginoo nagpadayon paggiya sa
Simbahan pinaagi sa pagpadayag ngadto sa mga propeta, mga manalagna,
ug mga tigpadayag.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 1:38; 68:1–4; 84:109–10; 107:25; 34, 93–98; 132:8.
b. Opisyal nga Pahayag 2 (mga pahina diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad).
c. Ang Atong Panulundon, mga pahina 145–48.

2. Tun-i pag-usab ang mga materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa
Pagtuon sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup
ngadto sa materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pag-andam sa pagsummarize sa mosunod
nga kasayuran gikan sa Ang Atong Panulundon:

a. Ang kasayuran diha sa pagpakiglabut sa Simbahan (Katapusan nga parapo
sa pahina 117 lahus sa katapusan sa pahina 118).

b. Ang asoy sa pagpadayag naghatag og mga panalangin sa priesthood ngadto
sa matag takus nga lalaki nga sakop sa Simbahan (mga pahina 125–127).

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

I-istorya sa mosunod nga sugilanon, nga gipakigbahin ni Presidente Harold B. Lee:

“Si Elder John A. Widstoe sa konseho sa Napulog Duha sa makausa miistorya
bahin sa usa ka diskusyon kauban ang mga opisyales sa stake. Sa ilang
panaghisgot usa ka tawo miingon ngadto kaniya, Igsoong Widstoe, Unsa ka
kadugay sukad ang Simbahan nakadawat og pagpadayag, ‘O, tingali sukad pa
niadtong Huwebes’ ” (Stand Ye in Holy Places [1974], 132–33).

Si Presidente Spencer W. Kimball mipahayag nga ang Simbahan nagpadayon nga
gigiyahan pinaagi sa pagpadayag:

“Kami nagpamatuod ngadto sa kalibutan nga ang pagpadayag nagpadayon
ug nga ang mga lungib tipiganan (vaults) ug mga hapnig sa talaan (files) sa

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Simbahan naglangkub niining mga pagpadayag diin moabut sa bulan ngadto
sa sunod bulan ug adlaw ngadto sa sunod adlaw. Kami nagpamatuod usab nga
aduna, sukad niadtong 1830 sa diha nga ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw natukod, ug magpadayon sa paghimo, samtang
ang panahon molungtad, usa ka propeta, giila sa Dios ug sa iyang mga katawhan,
kinsa magpadayon sa paghubad sa hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo. . . . 

“Nagpaabut sa talan-awon [spectacular], ang usa mahimong dili kaayo
makabantay sa kanunay nga pag-agos sa padayag nga komunikasyon. Ako
moingon, diha sa kinaladman sa pagpaubos, apan usab pinaagi sa gahum ug
kusog sa nagdilaab nga pagpamatuod sa akong kalag, nga gikan sa propeta
sa Pagpahiuli ngadto sa propeta sa atong kaugalingon nga tuig, ang linya sa
pagpakigsulti wala maputol, ang awtoridad nagpadayon, usa ka kahayag,
masidlakon ug matuhupon, nagpadayon sa pagsidlak. Ang tunog sa tingog sa
Ginoo maoy usa ka nagpadayon nga huni ug usa ka magahub nga pagdani.
Sulod sa hapit usa ka gatus ug tunga nga walay babag” (sa Conference Report,
Abr. 1977, 115; o Ensign, Mayo 1977, 78).

Ipasabut og maayo nga ang pamahayag ni Presidente Kimball nagpadayon nga
tinuod karon. Ang mga kalangitan abli, ug ang Ginoo nagpadayon sa pagpadayag
sa Iyang kabubut-on ngadto sa Ulahing mga Adlaw nga mga propeta.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang mga materyal sa leksyon nga mas
makatubag sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga
sakop sa klase sa pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga
baruganan nga inyong gihisgutan.

Basaha ang D&P 1:38 ug 68:1–4 uban sa mga sakop sa klase. Ipasabut og maayo
nga ang mga sakop sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles mga propeta sila sa ulahing mga adlaw, mga manalagna, ug mga
tigpadayag. Sila padayon nga makadawat og pagpadayag aron moggiya sa
Simbahan. Ang ilang pagtudlo maoy “mahimo nga pulong sa Ginoo, . . .
mahimo nga tingog sa Ginoo, ug ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan”
(D&P 68:4). Ipasabut nga kining leksyon naghisgot sa pipila ka mga panig-
ingnan sa mapadayonon nga pagpadayag aron sa paggiya sa Simbahan.

1. Ang Pagpakiglabot sa Simbahan

Hangyoa ang gi-assign nga sakop sa klase sa pagsummarize sa kasayuran sa
correlation sa Simbahan gikan sa Ang Atong Panulundon nagsugod uban sa
katapusang parapo sa pahina 117 ug naglakip sa tanan nga 118. Hatagi og gibug-
aton nga ang correlation sa Simbahan gisugdan ug nagpadayon sa paglihok karon
pinaagi sa pagpadayag gikan sa Ginoo ngadto sa Iyang mga Propeta.

Ipasabut nga ang katuyoan sa correlation sa Simbahan mao ang pagpatunhay
sa “matarung nga paagi sa Dios” (Jacob 7:7). Sa kaulahian kini gituyo aron
pagtabang sa paghingpit sa misyon sa Simbahan diin mao ang pagdapit sa tanan
nga mga katawhan sa pagduol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya”
(Moroni 10:32; tan-awa usab sa D&P 20:59).

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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Ang Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ang nagdumala sa
correlation sa Simbahan. Ang Correlation naglakip sa:

a. Pagpadayon sa kaputli sa doktrina.

b. Paghatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa pamilya ug sa panimalay.

c. Pagbutang sa tanang buhat sa Simbahan ubos sa pagdumala sa priesthood.

d. Pagtukod og tukma nga mga relasyon taliwala sa mga kapunongan diha sa
Simbahan.

c. Pagkab-ot sa panaghiusa ug kahusay diha sa Simbahan.

f. Pagsiguro sa kayano sa mga programa ug mga materyal sa Simbahan.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha miingon nga ang
correlation mao ang usa ka paagi diin kita mokuha sa tanang programa sa
Simbahan, pagdala niini sa usa ka sentro nga tunong, pagpundok sa tanan nga
programa sa Simbahan ngadto sa usa, sa pagpalihok niini isip usa ka programa,
paglakip sa tanang mga sakop sa Simbahan diha sa palakaw—ug pagbuhat
niining tanan ubos sa priesthood nga pagdumala” (Let Every Man Learn His Duty
[pamphlet, 1976], 2).

Gamita ang mosunod nga materyal aron paghisgot kon sa unsa nga paagi ang
correlation nga mga paninguha sa Simbahan nakapanalangin sa atong mga
kinabuhi. Isulat ang mga ulohan diha sa pisara samtang kamo naghisgot niini.

Ang kamahinungdanon sa pamilya

Ang paninguha sa correlation [correlation effort] mihatag og gibug-aton sa
kamahinungdanon sa pamilya diha sa daghan nga mga paagi. Ang usa mao ang
pagtukod sa family home evening nga programa. Ang mga ginikanan gisultihan
sa paghimo og sinemana nga family home evening aron pagtudlo ug paglig-on
sa ilang mga pamilya. Mga gabii sa Lunes maoy gitagana alang sa family home
evening sa tibuok Simbahan ug kinahanglan nga wala kay kabilinggan gikan sa
mga tigum ug mga kalihokan sa Simbahan.

• Sa unsa nga paagi ang family home evening nakaempluwensya sa inyong
kinabuhi? Unsa ang inyong nabuhat aron paghimo sa family home evening
nga malampuson?

Ang pagpakiglabot nga paninguha nakahatag usab og gibug-aton sa
kamahinungdanon sa pamilya pinaagi sa pagpasabut sa tahas sa mga kapunongan,
mga programa ug mga kalihokan sa Simbahan nga may kalabutan sa family home
evening. Ang Tamdanan nga Basahon sa mga Panudlo sa Simbahan namahayag:

“Ang labing mahinungdanon nga dapit alang sa pagtudlo sa ebanghelyo ug
pagpangulo anaa diha sa pamilya ug sa panimalay. (tan-awa sa Mosiah 4:14–15;
D&P 68:25–28) . . . mga korum, mga kaabag, mga programa, ug mga kalihokan
diha sa Simbahan kinahanglan malig-on ug moabag sa pamilya. Sila kinahanglan
nga mohimo og mga kalihokan nga mosentro sa ebanghelyo, dili sa pagpakig-
indigay uban kanila” (Book 2 Priesthood and Auxiliary Leaders [1998], 299).

• Ngano nga kini mahinungdanon ang pagsabot nga ang mga auxiliary, mga
programa, ug mga kalihokan sa Simbahan anaa aron sa pag-abag sa pamilya?
Sa unsa nga paagi nga ang mga organisasyon ug mga kalihokan sa Simbahan
nakalig-on kanimo ug sa imong pamilya?
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Ang correlation nga paninguha usab naghatag og gibug-aton nga ang mga
programa ug mga kalihokan sa Simbahan kinahanglan nga dili mohimo og wala
kinahanglana nga mga pagpangayo diha sa pagpaninguha, panahon, o lain nga
mga kapanguhaan sa sakop sa Simbahan.

Ang Pagdumala sa mga Auxiliary sa Simbahan

Usa ka mahinungdanon nga tahas sa organisasyon mao ang paghiusa ug
pakigtambayayong sa auxiliary nga mga organisasyon sa Simbahan—ang
Relief Society, Young Men, Young Women, Primary, ug Sunday School.
Sulod sa daghan nga mga katuigan kini nga mga organisasyon mga ingon og
gawasnon. Sa kinatibuk-ang han-ay sa Simbahan, pipila adunay kaugalingon
nilang mga magasin, pundo, ug mga komperensya. Samtang sila mitubo,
sila misamot pagkalibog ug sa kasagaran adunay wala kinahanglana nga
pagkadoble sa ilang mga programa ug mga materyal.

Pinaagi sa palakat sa correlation, ang ingon nga libog ug pagdoble mikunhod.
Pinaagi sa correlation, adunay usab dakong hinungdan sa auxiliary nga mga
organisasyon ubos sa pagdumala sa mga pangulo sa priesthood. Alang sa panig-
ingnan, diha sa ward, kining tanan nga mga organisasyon naglihok ubos sa
pagdumala sa bishopric.

• Ngano nga mahinungdanon kini sa paghiusa ug pakig-tambayayong sa mga
paninguha sa kaabag nga mga kapunongan diha sa ward? Sa unsa nga paagi
kining mga kapunongan nakahimo sa pagbuhat nga labaw pa ka epektibo
pinaagi sa pagtambayayong sa ilang mga paninguha?

Pag-andam sa mga pagmantala sa Simbahan [Church publication]

Ipasabut nga ang mga pagmantala sa Simbahan, sama sa mga manwal sa leksyon
ug mga magasin sa Simbahan, gihimo aron pagtabang sa mga sakop nga makat-
on ug magpuyo sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang correlation nga pamaagi
makatabang sa pagsiguro nga kining mga materyal pinasikad sa kasulatan, tukma
sa doktrina nga paagi ug angay alang sa mga tigpaminaw. Ang tanan nga mga
pagmantala sa Simbahan giplano, giandam, gitun-an pag-usab, gipatuman ubos
sa pagdumala sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha.

Usa ka resulta sa correlation diha sa mga pagmantala sa Simbahan mao nga ang
hingkod ug batan-on nga Doktrina sa Ebanghelyo nga mga klase ug kadaghanan
sa mga klase sa Primary nagtuon sa sama nga basahon sa kasulatan sulod sa tuig.
Kini makaawhag ug makapahigayon sa panaghisgutan sa mga kasulatan diha sa
pinuy-anan.

• Sa unsa nga paagi ang mga leksyon nga gitudlo diha sa Simbahan makaabag
sa mga paninguha sa mga ginikanan aron pagtudlo sa ilang mga anak diha sa
pinuy-anan?

Home Teaching

Basaha ang D&P 20:53–55 uban sa mga sakop sa klase. Ipasabut nga ang mga
pagduaw sa panimalay sa mga naghupot sa priesthood nahimo nga kabahin
sa Simbahan sukad sa panahon ni Propeta Joseph Smith. Isip kabahin sa
correlation nga paninguha, kini nga mga pagduaw maoy gihatagan pag-usab og
gibug-aton niadtong mga 1960 ug gitawag og home teaching. Ang pagtudlo
sa pamilya nagpadayon nga mahinungdanon nga responsibilidad sa mga
teacher, mga priest, ug mga naghupot sa Melchizedek Priesthood.
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• Unsa ang mga katuyoan sa home teaching? Unsa nga mga kasinatian ang
gipakita kanimo sa kamahinungdanon sa home teaching?

• Sa pagtapus sa inyong panaghisgutan sa pagpakiglabot sa Simbahan, basaha
ang D&P 84:109–10 ug 132:8 uban sa mga sakop sa klase.

• Sa unsa nga mga paagi ang correlation sa Simbahan makatabang kanato sa
pagtuman niini nga mga pulong?

• Unsa ang atong mabuhat sa tinagsa-tagsa ug sa atong mga balaan nga tawag
sa Simbahan aron paggamit sa mga baruganan sa correlation sa Simbahan?

2. Pagpadayag nga nagtugyan sa mga panalangin sa priesthood sa matag
takus nga lalaki nga sakop sa Simbahan

Ipasabut nga sa Hunyo 1978, si Presidente Spencer W. Kimball mipahibalo sa
usa ka pagpadayag nga nagtugyan sa mga panalangin sa priesthood sa matag
takus nga lalaki nga sakop sa Simbahan. Hangyoa ang gi-assign nga sakop sa
klase sa pagsummarize sa asoy niini nga pagpadayag gikan sa Ang Atong
Panulundon [Our Heritage], mga pahina 125–27.

• Basaha ang Opisyal nga Pagpahayag’ uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga
paagi kini nga pagpadayag nahimo nga panalangin ngadto sa Simbahan?

• Unsa ang atong makat-onan gikan sa pamaagi nga naagian ni Presidente
Kimball sa wala pa siya makadawat niini nga pagpadayag? (Tan-awa sa Ang
Atong Panulundon [Our Heritage], pahina 126.)

3. Pagmantala sa bag-ong Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mga edisyon sa
mga kasulatan.

Ipasabut nga sa 1979, human sa mga katuigan sa mainampingon nga buhat
ubos sa pagdumala sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha, ang
Simbahan mipamantala sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw nga edisyon sa
Biblia sa Iningles. Kini nga edisyon sa Biblia adunay sama nga teksto sa Ingles
nga bersyon sa King James apan kini naglakip sa linain nga tabang sa pagtuon,
sama sa Giya sa Hilisgutan [Topical Guide], ang Diksyonaryo sa Biblia [Bible
Dictionary], ug mga sinulat ubos sa panid nga nagpasabut sa mga tudling sa
uban nga mga basahon sa kasulatan ug sa mga kinutlo gikan sa Joseph Smith
nga paghubad sa Biblia sa Ingles.

Sa 1981, ang Simbahan mimantala sa bag-o nga edisyon sa tulo ka kombinasyon
(ang Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ug Perlas nga Labing
Bililhon diha sa usa ka bulumen [volume] ), uban sa gipadak-an nga mga sinulat
ubos sa panid ug mga pagtala sa indeks.

• Basaha sa Ezequiel 37:15–19 uban sa mga sakop sa klase. Ipasabot nga
“ang sugkod ni Judah” mao ang Biblia ug “ang sungkod ni Ephraim” mao
ang Basahon ni Mormon. Sa unsa nga paagi kining bag-o nga mga edisyon
sa mga kasulatan mitabang sa Biblia ug Basahon ni Mormon nahimo nga
“usa diha sa [inyong] kamot”?

Ipasabut nga daghan nga mga sinulat sa ubos [footnotes] sa panid diha sa
Ingles nga Biblia nagpasabot sa mga kasulatan diha sa Basahon ni Mormon, ug
daghang mga sinulat ubos sa panid sa Basahon ni Mormon nagpasabut sa mga
kasulatan diha sa Biblia. Si Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha

308



mihisgot: “Ang sungkod o talaan ni Juda—ang Daan nga tugon ug ang Bag-
ong tugon—ug ang sungkod o talaan ni Ephraim—ang Basahon ni Mormon,
diin maoy lain nga tugon ni Jesukristo—mao karon ang gihiusa pagbugkos
diha sa ingon nga paagi nga samtang ikaw nagtuon sa usa ikaw nadani ngadto
sa lain; samtang ikaw nakat-on gikan sa usa ikaw nalamdagan pinaagi sa lain.
Sila sa pagkatinuod usa diha sa atong mga kamot” (sa Conference Report, Okt.
1982, 75; o Ensign, Nob. 1982, 53).

Paggahin og pipila ka mga minutos sa pagpakita sa mga sakop sa klase sa mga
giya sa pagtuon [study guide] diha sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga
mga edisyon sa mga kasulatan (ikaw mahimo nga mogamit sa ikaduha nga
dugang ideya sa pagtudlo. Unya mangutana sa mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsa nga paagi imong nagamit ang mga giya sa pagtuon diha sa mga
kasulatan? Sa unsa nga paagi kining mga kapanguhaan nakatabang kaninyo
sa inyong pagtuon sa kasulatan? Sa unsa nga mga paagi sa imong hunahuna
ang Simbahan napanalanginan tungod sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
nga edisyon sa mga kasulatan?

Human dayon nga kining mga kasulatan naimprenta, si Elder Boyd K. Packer
nanagna: “Uban sa paglabay sa mga tuig, kini nga mga kasulatan mopagawas
og sunodsunod nga mga kaliwatan og matinud-anon nga mga Kristyanos
kinsa nakahibalo kang Ginoo Jesukristo ug mopaigo sa pagtuman sa Iyang
kabubut-on. . . . Ang mga pagpadayag paga-ablihan ngadto kanila ingon og
walay lain nga [kaliwatan] diha sa kasaysayan sa kalibutan. Ngadto sa ilang
mga kamot karon gibutang ang mga sungkod ni Joseph ug Judah.
Sila mopalambo og kinaadman sa ebanghelyo luyo niana diin ang ilang mga
katigulangan makakab-ot. Sila makaangkon og pagpamatuod nga si Jesus
mao ang Kristo ug takus sa pagpahayag Kaniya ug sa pagpanalipod Kaniya”
(sa Conference Report, Okt. 1982, 75; o Ensign, Nob. 1982, 53).

Sa Abril 1995 nga kinatibuk-ang komperensya, si Presidente Gordon B.
Hinckley mihimo og usa ka pagpaniid nga nagpakita nga ang mga pulong
ni Elder Packer natuman” “Ako nakahinumdom sa akong pagkabatan-on.
Ni batan-ong mga lalaki o batan-ong mga babaye ang naghimo og daghang
pagbasa sa kasulatan niadtong panahon. Unsa ka kahibulongan nga kausaban
ang nahimo. Usa ka bag-o nga kaliwatan ang miabut kinsa nasinati sa pulong
sa Ginoo” (sa Conference Report, Abr. 1995, 117; o Ensign, Mayo 1995, 87).

4. Dugang nga mga Korum sa Seventy

Ipasabut nga samtang ang Simbahan mitubo, ang Ginoo mipadayag kon unsaon
sa kinatibuk-ang pagdumala sa Simbahan sa pag-usab aron makatubag sa mga
panginahanglan sa mga sakop sa tibuok kalibutan. Kini nga mga kausaban nahimo
nga labihan ka dayag diha sa pagkatukod og dugang mga Korum sa Seventy.

• Basaha ang D&P 107:25–34 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang mga
responsibilidad sa Seventy?

Ipasabut nga sulod sa daghang mga katuigan aduna lamang pito ka mga Kinatibuk-
ang Awtoridad nga nag-alagad isip mga Seventy. Sila ang mihimo sa Unang
Konseho sa Seventy. Pagka 1975, ang uban gitawag; sila mialagad sa Unang Korum
sa Seventy. Dugang pagpadako miabut adtong 1989, sa diha nga ang Ikaduhang
Korum sa Seventy gidugang.
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Sa Abril 1995, si Presidente Gordon B. Hinckley mipahibalo sa pagtawag og bag-
ong lokal nga mga opisyal, gitawag og mga Awtoridad sa Erya [Area Authority],
kinsa moalagad alang sa tagal nga dili mokubos sa unom sa mga tuig. (Tan-awa
sa sa Conference Report, Abr. 1995, 71–72; o Ensign, Mayo 1995, 52)

Sa 1997, si Presidente Hinckley mipahibalo nga ang mga Awtoridad sa Erya i-orden
sa pagka-Seventy ug moporma nga Ikatulo, Ikaupat, ug Ikalima nga mga Korum sa
Seventy. Dili sama sa mga Seventy kinsa nag-alagad isip Kinatibuk-ang Awtoridad
sa mga Seventy sa erya nag-alagad sa mga dapit diin sila nagpuyo ug nagpadayon
sa ilaha karon nga panarbaho. (Tan-awa sa sa Conference Report, Abr. 1997, 4–5;
o Ensign, Mayo 1997, 5–6.)

• Basaha ang D&P 107:93–97 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga paagi
kining pagmugna sa dugang nga mga Korum sa Seventy nakatuman sa mga
instraksyon niini nga pagpadayag.)

• Unsaon sa gitawag sa Area Authority Seventy pagtabang sa Simbahan samtang
kini nagtubo?

Kalabut sa pagmugna sa dugang mga Korum sa Seventy, si Presidente Hinckley
miingon: Uban niining tagsa-tagsa ka mga korum nga nahimutang, kita
nakatukod og usa ka sumbanan diin ang Simbahan mahimo nga motubo sa
bisan unsa nga gidak-on uban sa usa ka korganisasyon sa Kadagkoan sa Erya
Awtoridad nga mga Seventy sa Erya, gipili ug nagtrabaho latas sa kalibutan
sumala sa panginahanglan. Karon, ang Ginoo nagtan-aw sa Iyang gingharian.
Siya nagdasig niining kapangulohan sa pag-amuma alang niining nagtubo nga
pagkasakop” (sa Conference Report, Abr. 1997, 5; o Ensign, Mayo 1997, 6).

Panapos Kon ikaw wala maggamit sa pang-atensyon nga kalihokan, basaha ang
pamahayag ni Presidente W. Kimball diha sa mga pahina 304–305. Paghatag og
talagsaon nga pagtagad sa pagpamatuod ni Presidente Kimball nga ang “tunog
sa tingog sa Ginoo [ngadto sa Iyang mga propeta] maoy usa ka magpadayon nga
huni ug usa ka magahub nga pagdani” Ipahayag ang imong pasalamat alang sa
paggiya sa Ginoo pinaagi sa ulahing adlaw nga mga propeta.

Kon giaghat sa Espiritu, pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gihisgutan sa
panahon sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimo nga mogamit ug usa o sa duha sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot sa latid sa leksyon.

1. “Pagpadayag sa Priesthood” pasundayag sa video

Kon ang Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan nga mga
pasundayag sa video (53912) anaa, hunahuna ang pagpakita sa “Pagpadayag sa
Priesthood” usa ka pito ka minuto nga bahin, sa panahon sa ikaduhang seksyon
niini nga leksyon.
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2. Kalihokan aron pag-awhag sa paggamit sa Giya ngadto sa mga Kasulatan
[Topical Guide]

Gamita ang mosunod nga kalihokan aron sa pagtabang sa mga sakop sa klase sa
paggamit sa Giya ngadto sa Kasulatan:

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagsira sa ilang mga kasulatan. Unya hangyoa
sila sa paglista gikan sa ilang panumdoman og ingon ka daghan sa kasulatan nga
mga pakisayran [scripture reference] kutob sa ilang mahimo mahitungod sa duha
o tulo ka nagkalainlain nga mga hilisgutan sa ebanghelyo nga adunay daghan
nga mga lista diha sa Giya ngadto sa mga kasulatan. Sama pananglit, ikaw
mahimo nga mohangyo kanila sa paglista og mga pakisayran mahitungod sa
pagkamapainubsanon, masunuron, ug sa gasa sa Espiritu Santo. Kon sila dili na
makalista og sama nga mga hilisgutan diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan.
Pagbasa og pipila sa mga kasulatan nga nalista ubos niadtong mga hilisgutan.

Human ikaw makahingpit niini nga kalihokan, himoa nga ang mga sakop sa
klase mopakli diha sa mga pahina 31, 87, 117, 198, 223, 254, sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan aron sa pagtan-aw sa daghan nga mga lista mahitungod sa
Manluluwas. Samtang sila naghiling niini mga pakisayran, ikaw mahimo
nga mopakigbahin sa pamahayag ni Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa
Napulog Duha. Siya mipasabut ngadto niadtong mga pahina isip “ang labing
malukpanon nga paghugpong sa mga kasulatan nga mga pakisayran diha sa
hilisgutan ni Jesukristo nga sukad natigum sa kasaysayan sa Kalibutan” (“The
Peaceable Followers of Christ” Ensign, Abr. 1998, 64).
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Leksyon

43
“Isul-ob diha Kaninyo ang 

Akong Tibuok nga Taming”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase sa pagsul-ob sa tibuok taming sa Dios aron sa
pagpanalipod kanila sa pagpakig-away batok sa dautan.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mga kasulatan niining leksyon.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Kon ikaw nagtudlo sa mga batan-on hangyoa ang mga sakop sa klase sa 
pag-andam sa pagsummarize sa kasayuran diha sa pipila o tanan sa mosunod
nga mga seksyon diha sa Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on sa 36550):

a. “Sekswal nga Kaputli” (mga pahina 26–28).
b. “Sinina ug Panagway” (mga pahina 14–16).
c. “Kalingawan ug ang Medya” (mga pahina 17–19).
d. “Musika ug Pagsayaw” (mga pahina 20–21).
e. “Pagkamatinuoron” (mga pahina 31)
f. “Pinulongan” (mga pahina 22–23).

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsunod sa leksyon.

Diha sa pisara, pagdrawing og porma sa tukog nga nagpaila sa usa ka tawo, sama
sa gidrawing sa ubos. Dayon pagdrawing og daghang pana nga nagpunting
ngadto sa porma, naggikan sa daghan nga mga direksyon.

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Ipasabut nga ang mga kasulatan usahay mopasabut sa mga pagtintal ingon nga
“nagdilaab nga mga pana sa kaaway” (D&P 3:8; tan-awa usab sa mga Taga-Efeso
6:16; 1 Nephi 15:24; D&P 27:17). Kini nga leksyon maoy mahitungod sa pipila
niining mga pagtintal ug sa “taming” nga atong masul-ob aron pagpanalipod sa
atong kaugalingon gikan kanila.

Sa mainampoon nga paagi, pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag
sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase
sa paghisgot kon unsaon paggamit niini nga mga baruganan sa ilang mga
kinabuhi.

1. Pagsul-ob sa tibuok taming sa Dios.

• Basaha ang D&P 76:25–28 ug Moses 4:3 uban sa mga sakop sa klase. Kinsa
ang mga lider sa duha ka mga panon nga labut didto sa Gubat sa Langit, ug
unsa ang ilang mga katuyoan? Sa unsa nga paagi kita nalakip diha sa sama
nga panagbangi dinhi sa yuta? (Tan-awa sa D&P 76:29; Moses 4:4.)

• Hatagi og gibug-aton nga ang Ginoo wala mobiya kanato nga walay
panalipod diha sa gubat batok sa dautan. Basaha ang D&P 29:15–18 uban
sa mga sakop sa klase. Unsa ang taming sa Ginoo nga gihulagway niini nga
mga bersikulo? (Isulat ang mosunod nga mga aytem diha sa pisara. Kon
ikaw naggamit sa pang-atensyon nga kalihokan, isulat kini duol sa tukog
nga porma nga imong gidibuho.)

Bat-ang gibaksan sa kamatuoran
Taming sa pagkamatarung
Mga tiil hinapinan uban sa pagpangandam sa ebanghelyo sa kalinaw
Panagang sa hugot nga pagtuo
Kalo nga puthaw sa kaluwasan
Espada sa Espiritu sa Dios ug Iyang pulong pinaagi sa pagpadayag

• Unsa ang atong mabuhat aron sa pagsul-ob sa “tibuok taming” sa Dios?
Sa unsa mga paagi ikaw mibati og dugang mapanalipod gikan sa pagtintal
samtang ikaw miampo? Mituon sa mga kasulatan? mihupot sa pagbalaan
sa adlaw nga Igpapahulay? miadto sa templo? mitahud sa priesthood?

• Unsa kaha ang mga sangputanan sa pag-sul-ob og usa ka bahin lamang sa
taming sa Ginoo pagbiya sa pagsul-ob niini bisan sa mubo lang nga panahon?

Si Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa Napulog Duha mipahimangno nga si
Satanas “nagsiksik sa pagpangita og bisan unsa nga kahuyang diha sa taming
sa matag tawo. Siya nasayud sa atong mga kahuyang ug nasayud kon unsaon
sa pagpahimulos niini kon kita motugot kaniya sa pagbuhat sa ingon. Kita
makapanalipod sa atong mga kaugalingon batok sa mga pag-ataki ug mga
panglimbong pinaagi lamang sa pagsabut sa mga kasugoan ug sa paglig-on sa
atong mga kaugalingon sa matag adlaw pinaagi sa pag-ampo, pagtuon sa mga
kasulatan, ug pagsunod sa tambag sa dinihog [annointed] sa Ginoo” (sa
Conference Report, Okt. 1988, 44; o Ensign, Nob. 1988, 35).

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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Ipasabut nga ang nahibilin niini nga leksyon mopunting diha sa tulo ka bahin
diin si Satanas mosulay sa pagpahimulos sa kahuyang sa atong taming karon:
kaputli, kamatinud-anon, ug sinultihan.

2. Pagpuyo sa balaod sa kaputli

• Unsa ang balaod sa kaputli sa Ginoo? (Tan-awa sa D&P 42:22–24; 59: 63:16;
ug sa mosunod nga mga kinutlo.)

Ang Unang kapangulohan namahayag: “Ang balaod sa Ginoo sa moral nga
pamatasan mao ang pagpugong sa kaugalingon gawas sa pinasubay sa balaod
sa kaminyoon ug pagkamaunongon sulod sa kaminyoon. Ang pakighilawas
nga mga relasyon maoy angay lamang tali sa bana ug asawa sa tukma nga
paagi gipahayag sulod sa mga kasabutan sa kaminyoon. Bisag unsa nga ubang
pakighilawas, lakip sa pakighilawas nga walay pagtugot, pagpanapaw, ug
panag-ipon sa sama nga sekso ug lakin-on nga kinaiya, mao ang makasala”
(Sulat sa Unang Kapangulohan, 14 sa Nob. 1991).

Si Elder G. Scott sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Bisan unsa nga pagkasuod
sa sekso gawas sa mga kasabutan sa kaminyoon—akong gipasabut nga bisan og
unsa nga tinuyong paghikap sa sagrado, tinago nga mga kabahin sa lawas sa lain,
aduna o walang sinina—maoy usa ka sala ug gidili sa Dios. Kini usab kalapasan
sa pagtuyo sa pag-aghat niining mga pagbati sulod sa imong kaugalingon nga
lawas” (sa Conference Report, Okt. 1994, 51; o Ensign, Nob. 1994, 38).

Kon ikaw naghangyo sa mga sakop sa klase sa pag-sumarays sa seksyon “Sekso nga
kaputli” sa (Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on), ipabuhat nila kini karon.

• Unsa ang pipila ka mga sangputanan sa paglapas sa balaod sa kaputli?
(Paghisgot sa mga sangputanan nga espirituhanon o pisikal diha-diha o dugay
nga tagal.) Sa unsa nga paagi ang kalapasan sa usa ka tawo sa balaod sa kaputli
makaapekto sa uban?

Si Elder Joseph B. Wirthlin mitudlo: “Usa sa labing malukupon nga mga
panglimbong sa kabag-ohan nga mga tuig mao ang pagtuo nga ang pagka-
imoral maoy normal ug madawat ug walay negatibo nga mga sangputanan.
Sa pagkatinuod, ang imoralidad mao ang sukaranan nga sangputanan sa
daghang mga pag-antus ug daghan nga ubang mga problema nga mipasulabi
karon, lakip ang naghitak nga mga sakit, pagpakuha sa gisabak, nabungkag
nga mga pamilya, mga pamilya nga walay mga amahan, ug mga inahan
kinsa sila mismo mga anak” (sa Conference Report, Okt. 1994, 100; o Ensign,
Nob. 1994, 76).

• Sa unsa nga paagi kita gipanalanginan samtang kita nagpuyo sa kaputli? 
(Tan-awa sa D&P 121:45–46. Ang mga tubag maglakip nga kita mobati og
dugang kalinaw ug hingpit nga kalipay, gugma sa atong kapikas ug uban nga
mga sakop sa pamilya, pagtahud sa kaugalingon, ug pagtahud sa uban. Ang
pagpuyo sa balaod sa kaputli mao usab ang gikinahanglan alang kanato aron
makaangkon sa panag-uban sa Espiritu Santo, makadawat sa mga ordinansa sa
priesthood, ug moambit sa sakramento sa takus nga paagi.) Sa unsa unta nga
paagi ang atong pagkamasulundon sa balaod sa kaputli makaapekto sa uban?

314



• Sa unsa nga paagi si Satanas motintal sa mga katawhan aron paglapas sa
balaod sa kaputli? Sa unsa nga paagi ang mga katawhan mosulay sa
pagpangatarungan sa paglapas niining balaod?

Kon ikaw naghangyo sa mga sakop sa klase sa pag-sumarays sa mga seksyon
sa Alang sa Kusog sa mga Batan-on, ipasumarays nila ang musunod karon:
“Pamisti ug Panagway, “Kalingawan ug ang Medya,” ug “Musika ug Pagsayaw.”

Si Presidente Gordon B. Hinckley mipahimangno: “Kamo kinahanglan gayud
nga dili magpakabuang uban sa Internet aron sa pagpangita og mahilas nga
materyal. Kamo dili gayud mo dial og long-distance nga numero sa telepono
aron sa pagpaminaw og mahugaw. Kamo dili gayud moabang og mga video
nga adunay mahilas nga talan-awon sa bisan unsa nga matang. Kining malaw-ay
nga butang sa yano nga paagi dili alang kaninyo. Pagpalayo gikan sa mahilas
nga talan-awon sama nga kamo maglikay sa malisud nga sakit. Kini maoy
makalaglag. Kini mahimo nga makaanad, ug kadtong kinsa magpatuyang niini
makaangkon busa sila dili na makabiya niini nga mag-inusara. Kini makaadik”
(sa Conference Report, Abr. 1998, 66–67; o Ensign, Mayo 1998, 49).

• Sa unsa nga paagi kita makapanalipod sa atong mga kaugalingon gikan sa
mga pagtintal aron paglapas sa balaod sa kaputli? Unsa ang atong buhaton
diha sa atong pinuy-anan aron paglikay sa imoral nga mga impluwensya?

• Ang balaod sa kaputli naglakip sa kalimpyo sa hunahuna ingon man usab sa
lihok. Sa unsa nga paagi nga kita maapektohan sa espirituhanon nga paagi
kon ang atong mga hunahuna dili limpyo? (Tan-awa sa D&P 63:16.) Sa unsa
nga paagi nga kita makapapahawa sa atong dili limpyo nga mga hunahuna
diha sa atong mga panghunahuna?

Si Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha mitambag kanato sa
pagpahawa sa dili takus nga mga hunahuna gikan sa atong mga panghunahuna
pinaagi sa pagbutang og “usa ka butang nga makabalaan diha sa ilang dapit”
(sa Conference Report, Okt. 1997, 90; o Ensign, Nob. 1997, 60). Hisguti kon
unsaon sa pagsunod niining tambag. Mga sugyot naglakip sa pag-ampo alang
sa kalig-on, pagkanta og usa ka pinalabi nga himno o pagsulti og usa ka pinalabi
nga kasulatan sa inyong nga hunahuna, o maghunahuna mahitungod sa atong
gugma alang sa mga sakop sa pamilya.

3. Pagmatinud-anon [honest].

• Unsa ang gipasabut sa pagkamatinud-anon?

Si Presidente James E. Faust mitudlo: “Ang pagkamatinud-anon labaw
pa kaysa dili pagpamakak. Usa kini ka pagsulti sa matuod, pagpuyo sa
kamatuoran, ug paghigugma sa kamatuoran.” (sa Conference Report, Okt.
1996, 57; o Ensign, Nob. 1996, 41).

Kon ikaw mihangyo sa usa ka sakop sa klase sa pagsummarize sa seksyon
“Pagkamatinud-anon” diha sa Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on [For the
Strength of Youth] ipabuhat kini karon.

• Basaha ang D&P 42:21, 51:9, ug 97:8 uban sa mga sakop sa klase. Ngano nga
mahinungdanon ang pagkamatinud-anon sa tanan nga bahin sa atong mga
kinabuhi? Unsa ang mga sangputanan sa dili pagkamatinud-anon? Sa unsa
nga paagi nga kita mapanalanginan kon kita matinud-anon?
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• Unsa ang pipila ka mga paagi nga kita pagatintalon aron dili magmatinud-
anon? Sa unsa nga paagi ang pag-uyon ngadto sa gagmay nga mga tintasyon
sa pagkadili, matinud-anon makahimo kanato nga labaw ka daling matandog
sa ubang mga pagtintal? Sa unsa nga paagi nga kita makabuntog sa mga
pagtintal aron dili magmatinud-anon?

• Unsa ang gipasabut sa pagkamatinud-anon uban sa Ginoo? (Ang mga tubag
mahimong maglakip sa paghupot sa mga pakigsaad ug uban nga mga panaad nga
atong gihimo ngadto sa Ginoo, pagtuman sa mga buluhaton sa Simbahan, pag-
ambit sa sakramento sa takus nga paagi, ug pagbayad sa ikapulo ug mga halad.)

• Unsa ang gipasabut sa pagkamatinud-anon sa atong mga kaugalingon? (Usa
sa gipasabut nga kita dili mangatarungan o mobalibad sa sala.)

• Sa unsa nga paagi nga kita epektibo nga motudlo sa pagkamatinud-anon diha
sa atong mga pinuy-anan? (Human ang mga sakop sa klase motubag, ikaw
mahimong mosugyot nga sila mogamit sa Family Home Evening Resource Book
[31106], mga pahina 194–96, aron pagtudlo sa pagkamatinud-anon diha sa
ilang mga pinuy-anan.)

Dapita ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian sa
dihang sila mipili sa pagkamtinud-anon bisan kon malisud ang pagbuhat sa
ingon. O hangyoa sila sa pagpakigbahin og mga ehemplo sa pagkamatinud-anon
nga nakita nila sa ilang trabahoan, eskuwelahan, komunidad, o pinuy-anan.

4. Gamita ang sinultihan nga may balaang pagtahud sa Dios ug balaanon.

• Basaha ang D&P 63:60–62 ug 136:21 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang
sugo sa Ginoo mahitungod sa unsa nga paagi mogamit sa Iyang ngalan? Unsa
ang pipila ka mga paagi nga ang mga katawhan mogamit sa ngalan sa Ginoo
sa kawang [vain]? (Ang mga tubag mahimong maglakip pinaagi sa paggamit
niini sa dili matinahuron nga paagi, paggamit niini sa paagi nga maoy
kasagaran [common] o walay pagtagad, ug paggamit niini kauban sa bastos
nga mga hunahuna o dautan nga mga lihok.)

• Agi og dugang sa paggamit sa ngalan sa Ginoo sa kawang, unsay ubang
sinultihan nga kinahanglan atong likayan? (Mga tubag mahimo nga maglakip
og sinultihan nga law-ay, hilas, bagis, o makaulaw.)

Si Presidente Hinckley miingon: “Ayaw panumpa. Ayaw panamastamas.
Paglikay sa gitawag nga mahugaw nga mga komedya. Pagpalayo gikan sa
panagsultihan nga giubanan og mangil-ad ug hugaw nga mga pulong. Ikaw
labaw pa nga malipayon kon ikaw mobuhat sa ingon ug ang imong panig-
ingnan makahatag og kalig-on sa uban” (sa Conference Report, Okt. 1987, 59;
o Ensign, Nob. 1987, 48).

Kon ikaw mihangyo sa usa ka sakop sa klase sa pagsummarize sa seksyon
“Sinultihan” diha sa Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on, ipabuhat niya kini karon.

• Unsa ang pipila ka mga sangputanan sa paggamit og dautan nga sinultihan?
(ang mga tubag maglakip sa makapasuko sa Ginoo, makapasuko sa uban,
makapakaulaw sa kaugalingon, ug makapawala sa pagpanag-uban sa
Espiritu Santo.)
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• Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha miingon,
“Pagpanamastamas ug pagkabastos . . . mga sala nga mopabulag kanato
gikan sa Dios ug mopahuyang sa atong espirituhanon nga mga panalipod
nga maoy hinungdan sa Espiritu Santo nga mobiya gikan” (sa Conference
Report, Abr. 1986, 69; o Ensign, Mayo 1986, 52).

• Sa unsa nga paagi si Satanas motintal sa mga katawhan sa paggamit sa
panamas-tamas, law-ay, o hilas nga sinultihan? Sa unsa nga paagi nga kita
makabuntog sa mga pagtintal sa paggamit og dautan nga sinultihan? (Ikaw
mahimong maghisgot kon unsaon pagputol sa pag-anad sa paggamit sa
dautan nga sinultahan.)

• Ngano nga ang pagkat-on sa pagkontrol sa atong mga pulong mahinungdanon
sa atong espirituhanon nga pagtubo? Sa unsa nga paagi ang pagkontrol sa atong
mga pulong makatabang kanato nga mahilayo gikan sa ubang mga pagtintal?

• Unsay atong buhaton kon kita anaa duol sa katawhan kinsa naggamit og
dautan nga sinultihan o sa diha nga dautan nga sinultihan ang gigamit sa
mga sine, telebisyon, o mga basahon (Kon mahimo, kita kinahanglan nga
mobiya sa mga dapit diin dautan nga mga sinultihan ang gigamit. Kita usab
makahimo sa paghatag og mga pagsupak ngadto sa ingon nga mga
sinultihan.)

• Sa unsa nga paagi ang mga ginikanan makatudlo sa mga anak sa dili paggamit
og bati nga pinulongan (human sakop sa klase motubag, ikaw mahimong
mosugyot nga sila mogamit sa Kapanguhaan nga Basahon sa Family Home
Evening [Family Home Evening Resource Book], mga pahina 215–16, aron
pagtudlo sa mga bata nga dili mogamit og dautan nga sinultihan.)

• Unsa nga matang sa sinultihan ang buot sa Ginoo nga atong gamiton? (Tan-awa
sa D&P 52:16; 136:24; Mga Taga-Efeso 4:29.) Sa unsa nga paagi ang atong mga
pulong makabalaan sa uban? Sa unsa nga paagi nga kita makaawhag sa uban sa
paggamit sa sinultihan nga may balaan nga pagtahud sa Dios ug makabalaan?

Panapos Hatagi og gibug-aton nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanato ug buot nga
kita mosul-ob sa Iyang “tibuok taming” aron kita mapanalipdan gikan sa tintasyon.
Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpuyo sa balaod sa kaputli, pagmatinud-anon,
ug paggamit sa makapabalaan nga sinultihan. Kon giaghat sa Espiritu,
pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gihisgutan sa panahon sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit og usa o labaw pa sa mosunod nga mga ideya aron

pagdugang sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Ang taming sa Dios naglakip sa hugot nga pagtuo ug pagkahibalo sa
pulong sa Dios aron pagpanalipod kanato batok sa kaaway.

Samtang nag-alagad diha sa Korum sa Napulog Duha si Elder Harold B. Lee
mipasabut nga ang taming sa Dios naglakip dili lamang sa makapanagang nga
mga panalipod apan usab mga hinagiban nga ato dayong magamit:
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“[Ang] tawo nga gilibutan sa panalipod [armoured man] naggunit diha sa iyang
kamot og usa ka taming ug sa iyang pikas kamot usa ka espada . . . kanang
taming mao ang taming sa hugot nga pagtuo ug ang espada mao ang espada
sa espiritu diin mao ang pulong sa Dios. Ako wala makahunahuna og bisan unsa
ka labaw pa ka gamhanan nga mga hinagiban kaysa hugot nga pagtuo ug sa
kahibalo sa mga kasulatan . . . diin gilangkub ang Pulong sa Dios. Ang usa nga
gipanalipdan pag-ayo ug ang usa nga andam kaayo uban niadtong mga
hinagiban maoy andam sa paggawas batok sa kaaway” (“Feet Shod with the
Preparation of the Gospel and Peace, “Brigham Young University Speeches of
the Year [9 Nov. 1954], 7).

2. Kalihokan [Activity] uban sa Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on

Ipasabut nga ang pagpuyo pinaagi sa mga sumbanan sa Alang sa Kalig-on sa mga
Batan-on makatabang paghatag og taming nga malig-on ug siguro. Bahina ang
mga sakop sa klase ngadto sa mga pundok ug pagtudlo og usa ka hilisgutan diha
sa Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on ngadto sa matag pundok.

Himoa nga ang mga pundok mogahin og lima ka minutos nga maghisgot sa
ilang hilisgutan ug mangandam og mga ideya nga ipresentar ngadto sa klase.
Unya himoa nga ang matag pundok mohimo og mubo nga pagpasundayag
[brief presentation]. Ikaw mahimo nga mosugyot nga ang mga pundok mohimo
og usa o labaw pa sa mosunod nga mga paagi sa ilang pagpasundayag:

a. Ilha [identify] ang tinuod nga mga ehemplo sa sitwasyon diin ang usa ka mga
sumbanan [standard] maoy usa sa isyu.

b. Pagpakigbahin og kaugalingon nga may pagkapareho nga mga kasinatian o
mga kasinatian sa mga higala.

c. Paggamit ug dula [role play] aron sa paghulagway kon unsaon sa pag-atubang
ang susamang sitwasyon sa tinuod nga kinabuhi.

d. Hisguti ang mahitungod sa unsay makatabang kanila aron i-maintain kini nga
sumbanan [standard].

e. Pagpakigbahin og mga ideya kon unsaon sa pagtabang sa uban sa pagpadayon
niini nga sumbanan.

f. Paghisgot kon kunsa ang buhaton kon ang sunod niini nga sumbanan
magmugna og panagbangi diha sa mga ka edad [peer group] o sa tinagsa.

3. Pag-abag sa mga Batan-on

Kon ikaw nagtudlo sa mga hingkod, pagdapit og usa ka ginikanan o usa ka pangulo
sa Young Men og Young Women aron mosulti sa makadiyot sa pipila ka mga hagit
ug mga kalampusan nga anaa sa mga batan-on.

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna sa mainampingon nga paagi
kon unsa ang ilang nadungog. Dapita sila sa paghunahuna og mga paagi nga sila
mahimong labaw pa nga makaabag sa mga batan-on. I-summarize ang mga
tubag diha sa pisara. Pipila sa mga sugyot gilista sa ubos.

a. Pagkat-on ug hinumdumi ang ilang mga ngalan.

b. Tinud-anay ka nga interesado kanila ug pahibaloa sila nga ikaw
naghunahuna kanila.
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c. Ilha ang espesyal nga mga panginahanglan ug ikaw ang mouna sa
pagpaminaw kanila.

d. Pangita og mga kahigayunan sa pagpakigbahin sa mga talento, sugilanon sa
kaugalingon [personal stories], mga kasinatian nga diha sa imong kabatan-on
ug pangpalig-on sa pagpamatuod nga mga kasinatian.

e. Pagpadayon sa pagpakig-uban sa mga batan-on human ma-release sa mga
calling sa Simbahan diin ikaw nagtudlo o nagtrabaho uban kanila.

f. Paghimo og usa ka maayo nga panig-ingnan sa Kristohanon nga pagpuyo.

g. Pagpasaylo sa nangagi nga mga kasaypanan ug paglikay sa negatibong pagtan-
aw ngadto sa uban.

4. “Ang Tibuok Taming sa Dios” nga pasundayag sa video

Kon ang Bag-ong Tugon nga mga pasundayag sa video (53914) anaa, paghunahuna
sa pagpakita sa “Ang Taming sa Dios” usa ka 13-kaminutos nga bahin.
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44
Ang Pagkamaayo nga 

mga Lungsuranon

Katuyoan Pag-awhag sa mga sakop sa Simbahan aron mahimo nga maayong lungsuranon
pinaagi sa pag-apil diha sa kagamhanan, pagsunod sa balaod, ug paglig-on sa
katilingban.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal:

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 58:21–22, 26–28; 98:4–10; 134: Mga Artikulo sa
Hugot nga pagtuo 1:12.

b. Atong Kabilin [Our Heritage], [mga pahina 133–34], nagpunting sa
pagpangalagad ni Elder Ezra Taft Benson sa America.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

Pahinumdum sa Magtudlo: Mga pangagamhanan ug mga balaod managlahi diha
sa nagkalainlain nga mga nasud ug mga kultura. Kinahanglan sensitibo ka sa
lokal nga mga kahimtang samtang ikaw mohukom kon unsa ang pagahisgutan
dinhi niini nga leksyon. Sa pipila ka mga dapit panahon klase mas maayo nga
mogahin ka og mas daghang oras alang sa sa paghisgot sa ikatulo nga seksyon
sa leksyon. Likayi ang mga panaghisgutan nga nag-awhag og panaglantugi o
pagsaway. Hinumdumi nga ang mga pangulo sa Simbahan sa kanunay
nagtudlo kanato sa pagbuhat sulod sa balaod aron makahimo sa gikinahanglan
nga mga kausaban.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Ipasabut nga sa 1952, samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, si Elder Ezra Taft Benson, gihangyo siya ni Dwight D. Eisenhower,
Presidente sa Tinipong Bansa, sa pag-alagad isip Sekretaryo sa Agrikultura. Uban sa
pagdasig sa Presidente sa simbahan David O. Mckay, si Elder Benson midawat sa
buluhaton og mialagad pag-ayo. Sa iyang unang pakigpulong sa kinatibuk-an nga
komperensya human mahimong Sekretaryo sa Agrikultura, siya miingon:

“Ako nalipay diha sa kahigayunan sa pag-alagad bisan diha sa gamay nga
paagi, niining bantugan nga nasud ug sa kagamhanan diin kita nagpuyo. Ako
mapasalamaton ngadto sa Unang Kapangulohan ug sa akong mga kaigsoonan
nga sila mauyonon, dili lamang sa paghatag og pagtugot, apan usab sa paghatag
kanato sa ilang panalangin samtang ako mitubag ngadto sa tawag sa Presidente
sa Tinipong Bansa” (sa Conference Report, Abr. 1953, 40)

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



• Ngano sa inyong hunahuna si Elder Benson giawhag sa pagdawat sa ingon
nga responsibilidad?

Ipasabut nga ang mga pangulo sa Simbahan nag-awhag kanato nga mahimong
maayo nga mga lungsuranon. Kini paagi, pagsunod sa balaod, ug pag-alagad sa
atong mga katilingban. Kini nga leksyon naghisgot sa nga panudlo sa Ginoo
mahitungod sa pangagamhanan sa pagkamaayong lungsuranon.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatabang sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa
kasulatan.

1. Pag-apil diha sa kagamhanan

Ipasabut nga sa Agosto 1835, usa ka kinatibuk-ang panagtigum [general assembly]
sa simbahan sa Kirtland, Ohio, nagkahiusa nga miuyon sa usa ka pamahayag sa
mga pagtuo mahitungod sa panggobyerno. Kini nga pamahayag gitala diha sa
D&P 134.

• Unsa ang mga katuyoan sa mga sibil nga mga panggobyerno? (Tan-awa sa 
D&P 134:1, 6–8, 11. Ang mga tubag mahimong maglakip sa mga gilista sa ubos.)

a. “Alang sa kaluwasan ug kaayohan sa kapunongan” (D&P 134:1).
b. “Alang sa pagpanalipod sa walay sala ug sa pagsilot sa may sala” 

(D&P 134:6).
c. “Alang sa panalipod sa tanan mga lungsuranon diha sa gawasnon nga

paggamit sa ilang relihiyoso nga pagtuo (D&P 134:7).
d. “Alang sa pagtul-id sa tanan nga mga kasaypanan ug mga pasipala” 

(D&P 134:11).

• Unsa ang atong mabuhat isip mga lungsuranon aron pagtabang nga
matuman kining mga katuyoan sa kagamhanan?

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder L. Tom Perry sa Korum sa
Napulog Duha:

“Isip mga sakop sa Simbahan, kita nagpuyo ubos sa bandila sa daghan nga
nagkalainlain nga mga nasud. Unsa ka mahinungdanon kini nga kita makasabut
sa atong dapit ug atong pagkabutang diha sa mga yuta diin kita nagpuyo!
Kinahanglan kita nga masinati sa kasaysayan, kabilin, ug mga balaod sa mga yuta
nga nagdumala kanato sa pag-apil diha sa mga kalihokan sa pangagamhanan,
kinahanglan atong gamiton ang atong kagawasan sa pagpili ug sa aktibo nga paagi
moapil sa pag-abag og pagpanalipod sa mga baruganan sa kamatuoran, katarung,
ug kauswagan” (sa Conference Report, Okt. 1987,87: o Ensign, Nob. 1987, 72).

• Sa unsa nga paagi nga kita makaabag ug makapanalipod sa kamatuoran,
katarung, ug kagawasan pinaagi sa atong pag-apil sa pangagamhanan?

• Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 134 nagtudlo nga kita kinahanglan mangita
alang sa ug mobulig sa mga pangulo kinsa “modumala sa balaod diha sa
katarung ug kaangayan” (bersikulo 3). Unsa ang ubang mga hiyas nga
kinahanglan atong tan-awon kon magpili sa mga pangulo. (Tan-awa, alang sa
panig-ingnan, D&P 98:10.) Sa unsa nga paagi nga kita makaandam sa atong
mga kaugalingon sa pagpili og mga pangulo sa maalamon nga paagi?

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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Ipasabut nga samtang kita moapil sa pangagamhanan ug politikanhon nga mga
pamaagi, kita kinahanglan nga mobuhat sa ingon uban sa pagsabut nga ang
Simbahan walay gidapigan [neutral] kabahin sa politika: Kini dili moduso ug
politikanhon nga mga partido, mga plataporma, o mga kandidato. Ang mga
kandidato kinahanglan dili mopasabut nga sila giduso pinaagi sa Simbahan ug
mga sakop, kinahanglan maglikay sa bisa’g unsa nga mga pamahayag o lihok
nga tingali sabton ingon nga pagduso sa Simbahan sa politikanhon nga mga
partido o mga kandidato” (Tamdanan nga Basahon sa mga Panuldo sa Simbahan,
Basahon 2: Pagkapari ug Kaabag nga mga Pangulo) [1998], 325).

2. Pagsunod sa mga balaod sa yuta

• Unsa ang responsibilidad mahitungod sa balaod sa yuta? (Tan-awa sa D&P
58:21–22; 98:4–6; 134:5–6, Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:92.) Sa unsa
nga paagi ang mga ginikanan, mga magtutudlo, ug mga pangulo motudlo sa
mga bata sa pagsunod sa mga balaod sa yuta?

• Sa unsa nga paagi nga kita moabiabi sa tigpatuman sa balaod [law enforcers]
nga mga opisyal ug uban nga sibil nga mga opisyal (Tan-awa sa D&P 134:3, 6.)
Sa unsa nga paagi nga kita mapakita sa atong pagpasalamat sa ilang mga
paninguha?

• Unsa nga mga relasyon ang kinahanglan anaa tali sa relihiyon ug sibil nga
mga pangagamhanan? (Tan-awa sa D&P 134:4, 9. Kini nga mga bersikulo
nagtudlo nga ang kagamhanan kinahanglan dili mopahamtang og mga
balaod diha sa relihiyon gawas kon ang relihiyoso nga paggamit molapas
diha sa mga katungod ug mga kagawasan sa uban.) Sa unsa nga paagi ang
relihiyon makalig-on sa kagamhanan?

3. Paglig-on sa komunidad

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan sa Basahon sa mga Panudlo sa
Simbahan:

“Ang mga miyembro kinahanglan nga mobuhat sa ilang sibiko nga katungdanan
pinaagi sa pag-abag sa mga balaod nga makalig-on sa komunidad sa moral nga
paagi, sa ekonomikanhon nga paagi, ug sa kultura. Ang mga miyembro giaghat sa
pagka-aktibo nga moapil sa angay nga mga katuyoan aron molambo ang mga
komunidad ug himoon kining maanindot nga lugar nga kapuy-an og palamboon
ang pamilya" (Book 2, pahina 325).

Isulat ang Lig-ona ang Komunidad diha sa pisara.

• Unsa ang ubang mga paagi nga atong mapalig-on ang atong komunidad.
(Gamita ang mosunod nga mga kasayuran aron pagahisgutan o idugang
ngadto sa mga tubag sa mga sakop sa klase. Isulat ang mga ulohan [headings]
diha sa pisara samtang kamo naghisgut niini.)

Pangalagad sa uban

• Nganong mahinungdanon nga ang mga sakop sa Simbahan mangalagad sa
ilang mga komunidad?

• Unsa ang pipila sa mga proyekto sa pagpangalagad sa komunidad nga
imong nasalmutan o sa uban pang mga sakop sa Simbahan? (Dapita ang
mga sakop sa klase sa pagpakigbahin niini nga mga kasinatian.) Giunsa
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nimo pagkasayud sa panginahanglan? Unsay gihimo sa pundok sa paghimo
sa proyekto nga malampuson?

• Unsa ang pipila ka tinagsa, dili pormal nga mga paagi diin ikaw o uban nga
mga sakop sa simbahan mihimo sa komunidad nga pangalagad?

• Unsa nga mga kahigayunan sa pag-alagad ang anaa sa atong katilingban
karon? (Alang sa pipila ka mga sugyot, tan-awa ang ikaduha nga dugang ideya
sa pagtudlo.) Sa unsa nga paagi kita mahimong labaw pa nga makahibalo sa
mga kahigayunan alang sa komunidad nga pangalagad? (Ang mga tubag
mahimong maglakip sa pagbasa og mga pamantalaan, paghisgot sa
komunidad nga mga panginahanglan, diha sa mga tigum sa kapangulohan
sa Simbahan, nga mga tigum uban sa mga opisyal sa publiko aron paghisgot
sa unsa nga paagi nga kita makatabang.)

• Sa unsa nga mga paagi ang komunidad nga pangalagad makahatag og
kaayohan sa komunidad? Unsa ang pipila ka mga paagi nga kita
mapanalanginan kon kita moalagad?

Pag-alagad diha sa gipili o gitudlo nga mga katungdanan sa publiko nga pangalad

Basaha ang mosunod nga pamahayag sa Unang Kapungulohan ngadto sa mga
miyembro sa Simbahan:

“Kami kusganon nga nag-aghat sa mga lalaki ug mga babaye nga magtinguha sa pag-
alagad diha sa mga hunta sa tunghaan [school boards], dakbayan ug probinsya nga mga
konseho ug mga komisyon, mga lehislatura sa bansa, ug uban nga halangdon nga mga
buhatan sa bisan pinili o tinudlo" (Unang Kapangulohan nga sulat, 15 Enero 1998).

• Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa mga katungdanan sa publiko nga pang-
alagad diha sa atong komunidad? Sa unsa nga paagi ang mga katawhan nga
anaa sa mga katungdanan makahimo sog kaayohan diha sa usa ka komunidad?

Suportahan ang takus nga mga katuyoan o mga kalihokan

• Basaha ang D&P 58:27 uban sa mga sakop sa klase. Sa unsa nga paagi nga
kita mahimong matinguhaon nga moapil sa maayong katuyoan diha sa
komunidad?

Pagpakigbahin sa mosunod nga asoy [account] sa usa ka Santos sa Ulahing mga
Adlaw kinsa mihimo og mahinungdanon nga tampo ngadto sa iyang
katilingban ug nasud pinaagi sa pagsuporta sa usa ka takus nga katuyoan:

“Samtang si Dolina Smith nag-alagad isip presidente sa Young Women didto
sa Stake sa Toronto Ontario sa 1986, siya mihangyo sa usa ka hanas nga
mamumulong sa usa ka fireside sa pagsulti mahitungod sa nagtubo nga
problema sa mahilas nga talan-awon. Sa wala madugay siya nahilakip uban sa
tibuok nasud nga pundok nga gitawag og mga Taga-Canada alang sa Kaligdong,
diin nagpalihok og kaliboan nga mga Taga-Canada nga supak sa mahilas nga
talan-awon sa pagpakita sa ilang napili nga mga opisyal isip usa ka tino nga
mga pagpakabana mahitungod sa pagtubo sa mahilas nga talan-awon. . . . 

“. . . Sa 1990 ang iyang pagkalakip midugang sa dihang siya napili nga tigpangulo
sa tigum sa mga Taga-Canada alang sa Kaligdong. Dinhi niining bag-o nga tahas
siya nakahatag og daghan nga mga pagpasundayag atubangan sa probinsyal ug
tinipon nga pang-gamhanang mga pundok nga makahimo ug pag-usab sa mga
balaod sa mahilas nga talan-awon. Siya nakasulti na usab sa daghang mga pundok
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sa mga lungsuranon kinsa nakigtambayayong sa lokal nga mga pangagamhanan
nga sumpuon ang pagkatag sa mahilas nga talan-awon diha sa ilang mga
komunidad” (Donald S. Conkey, “Together We Can Make a Difference,” Ensign,
Peb. 1996, 68).

• Unsa ang pipila ka takus nga mga katuyoan nga kita maka-abag sa
komunidad? Sa unsa nga paagi nga kita angay nga makig-away sa dautan
nga mga impluwensya diha sa atong komunidad?

• Unsa ang mga hagit sa pag-alagad diha sa komunidad? Sa unsa nga paagi nga
kita makabuntog niining mga hagit? (Usa ka hagit tingali ang pag-eskedyul sa
panahon nga atong gikinahanglan sa pag-alagad. Usa ka paagi sa pagbuntog
niini nga hagit mao ang paghiusa nga pangalagad sa mga sakop sa pamilya o
mga sakop sa ward, kon mahimo. Kini nagtugot sa pamilya nga mag-hiusa
kaysa magbulag samtang nangalagad.)

Panapos Pagpakigbahin sa mosunod nga pamahayag ni Elder M. Russell Ballard sa Korum
sa Napulog Duha:

“Diha sa Simbahan, kita sa kasagaran namahayag sa nagdugtong nga ‘Pagpuyo
sulod sa kalibutan apan dili sa kalibutan’ . . . Tingali kita kinahanglan nga
mopahayag sa nagdugtong . . . isip duha ka nanagbulag nga mga pahimangno.
Una ‘Pagpuyo sa Kalibutan’, Pag-apil; pagpakigsayud. Pagsulay sa
pagkamasinabuton ug mapailubon ug sa pag-ila sa kalainan. Paghimo og
mahinungdanon nga mga tampo sa katilingban pinaagi sa pag-alagad ug pag-
apil. Ikaduha, ‘Pagkadili dinhi sa kalibutan.’ Ayaw pagsunod sa sayop nga mga
agianan o pag-uyon aron sa pagpaigo o pagdawat sa unsa nga dili matarung . . . 

“Ang mga sakop sa Simbahan nagkinahanglan nga mo-impluwensya labaw pa
kay sa kita ang gi-impluwensya. Kita kinahanglan nga motrabaho aron
paghunong sa impluwensya sa sala ug dautan kay sa maimpluwensya niini.
Matag usa kanato nagkinahanglan nga motabang sa pagsulbad sa problema
kaysa molikay o mobaliwala niini” (sa Conference Report, Abr. 1989,
100–101; o Ensign, Mayo 1989, 80).

Hatagi og gibug-aton nga isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kita kinahanglan
nga magma-ayo nga mga lungsuranon sa walay pagtagad kon hain kita magpuyo.
Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagbuhat kutob sa ilang mahimo aron sa pag-
abag sa maayong pangagamhanan ug paglig-on sa ilang mga komunidad.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ang mosunod nga materyal gidugang sa gisugyot nga latid sa leksyon. Ikaw

mahimong mogamit sa usa o labaw pa niining mga ideya ingon nga kabahin
sa leksyon.

1. Report sa bulontaryo nga mga pangalagad diha sa komunidad

Agi og pasiuna, i-assign ang usa nga sakop sa ward o branch sa pagreport
bulontaryong mga pangalagad diha sa inyong komunidad ug unsaon sa pag-apil
niini nga mga pangalagad. O dapita ang usa ka sakop sa klase kinsa nakaapil sa
pipila ka matang sa pangalagad sa komunidad aron mapasabut kon unsa ang
ilang gibuhat.
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Isip kabahin sa panaghisgutan [discussion], Ipasabut og maayo nga kita dili
kinahanglan mohulat alang sa mga tawag o mga buluhaton gikan sa mga
pangulo sa Simbahan sa dili pa kita moalagad sa komunidad isip mga tinagsa
o usa ka pundok.

2. Mga ideya alang sa pangalagad sa komunidad

Kon ang mga sakop sa klase adunay kalisud sa paghunahuna sa mga paagi sa
paghatag og komunidad nga pangalagad, ikaw mahimong mosugyot sa pipila sa
mosunod nga mga ideya. Isip kabahin niining panaghisgutan, himoa nga ang
mga sakop sa klase mobasa sa Mateo 25:34–40.

Maayong panglawas nga mga pang-alagad: Paghimo og mga sinina ug mga
pagkaon alang sa mga tawo kinsa nasakit, pag-amuma sa masakiton nga mga
bata diha sa ospital o diha sa inyong kasilinganan; pagdala og mga bulak
ngadto sa mga pasyente sa mga hospital kinsa walay mga pamilya; sa linain
nga mga adlaw sa pangilin, hinumdumi ang mga tawo nga nasakit.

Sosyal nga Panerbisyo [social services]: Tabang sa pagtukod o pagpangulo sa mga
pundok nga makatabang sa mga batan-on sa pagpalambo og mga kahanas
[skills]; pagdemonstrar og panahi, pagluto, o uban nga mga kahanas ngadto
niadtong anaa sa balay sa mga ilo ug mga tulunghaan sa komunidad o niadtong
kinsa mga adunay kakulangan: pagbasa ngadto sa tigulang diha sa balay
pahulayan; pagtudlo og mga kahanas sa pinulongan niadtong kinsa
dili makasulti sa inyong pinulongan; pagbasa ngadto sa buta; pagduaw ug
pagpakigsulti ngadto sa tigulang nga mga tawo diha sa imong kaugalingong
pamilya o kasilinganan.

3. Paglig-on sa komunidad pinaagi sa mga buhat nga matinahuron
[acts of courtesy]

Pagpakigbahin sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley:

• “Kahibulongan kini kon unsa ang makab-ot sa pagkamatinahuron. Unsa ka
masulub-on kini kon adunay kakulang sa pagtahud. Makita nato kini matag-
adlaw samtang kita naglihok diha sa trapiko sa mga dakbayan diin kita
nagpuyo. Ang higayon sa paghatag og lugar pagtugot sa usa ka laing tawo nga
mosulod sa dalan makahimo og maayo alang sa usa kinsa gitabangan, ug kini
usab makaayo alang sa usa kinsa mitabang. Usa ka butang ang mahitabo
diha kanato kon kita matinahuron ug matinagdanon ngadto sa uban. Kining
tanan maoy kabahin sa paghashas nga pamaagi diin, kon padayonon diha,
makausab sa atong mao nga mga kinaiya.” (sa Conference Report, Abr. 1996,
70; o Ensign, Mayo 1996, 49).

• Unsa nga mga kahigayunan ang anaa kanato sa matag adlaw sa pagpakita og
katahuran [courtesy] ngadto sa uban? (Mga tubag mahimong maglakip kon
kita nagtrabaho, nagdrive, namalit, o sa yano nga paagi naglakaw diha sa
karsada.) Sa unsa nga paagi ang pagkamatinahuron makapalig-on sa usa ka
komunidad?
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Leksyon

45
“Ang Banay [Pamilya] 

Gi-orden sa Dios”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut sa mahangturon nga
pagkamahinungdanon sa pamilya ug pagdasig kanila aron paglig-on sa
ilang mga pamilya.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon “Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngadto sa
Kalibutan” (Ensign, Nob. 1995, 102). Matag sakop sa klase kinahanglan
adunay usa ka kopya sa pamahayag nga gipasabut sa panahon sa leksyon.
Ang pamahayag gilakip sa pahina 333 niining nga manwal ug diha sa mga
pahina 29–30 sa Giya sa Pagtuon sa Sakop sa Klase (35686). Kini usab anaa isip
usa ka gilain nga aytem (35602 ug 35538).

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase. Pagplano og mga paagi sa pagdangup ngadto sa materyal
panahon sa leksyon.

3. Kon ikaw naggamit sa pang-atensyon nga kalihokan pangandam sa paghimo
sa mga sakop sa klase sa pagkanta sa “Families Can Be Together Forever” (mga
Himno, no. 300, Children’s Songbook, 188). O dapita ang usa ka gamay nga pundok
sa mga bata sa Primary sa pag-anha sa imong klase ug mokanta sa kanta.

Pahinumdum sa magtutudlo: Ang mga kahimtang sa pamilya mahimong
magkalahi taliwala sa sakop sa klase. Pagmabination ngadto niining mga
kalainan, ug hatagi og gibug-aton nga ang matag-usa maoy kabahin sa usa
ka banay uban sa duha kayutan-on ug langitnon nga mga ginikanan.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Himoa nga ang mga sakop sa klase mokanta sa “Families Can Be Together
Forever,” o hangyoa ang pundok sa mga bata sa Primary sa pagkanta niini 
(tan-awa sa “Pagpangandam”, aytem 3).

Human sa pagkanta sa kanta, pahinumdumi ang mga sakop sa klase sa mga pulong
gikan sa korus: “Ako sa kanunay buot nga anaa uban sa akong kaugalingon nga
pamilya, Ug ang Ginoo mipakita kanako kon unsaon sa paghimo.”

Ipasabut nga kining leksyon naghisgot sa “Ang Banay: Usa ka Pamahayag
ngadto sa Kalibutan,” diin naglakip sa mga panudlo sa Ginoo mahitungod sa
pamilya, nga gihatag pinaagi sa Unang kapangulohan ug Korum sa Napulog
Duha: Pinaagi sa pagsunod niining mga panudlo, kita makapalig-on ug
makapahiusa sa atong mga pamilya karon ug makapangandam sa pagpuyo isip
mahangturon nga mga pamilya.

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatubag sa
mga panginahanglan sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan nga
inyong gihisgutan.

1. Ang pamilya maoy pinakamahinungdanon sa plano sa Ginoo.

Ipasabut nga ang “Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan” maoy
gipasundayag ni Presidente Gordon B. Hinckley sa kinatibuk-an nga miting sa
Relief Society sa Septyembre 1995. Sukad niana nga panahon, kini gi-imprinta
pag-usab diha sa daghan nga mga pinulongan alang sa mga sakop sa Simbahan
ug uban sa tibuok kalibutan. Kini usab napakita ngadto sa mga lider sa
gobyerno sa daghang mga yuta.

Dapita ang sakop sa klase sa pagbasa sa ulohan, ubos nga ulohan, ug sa unang
duha ka mga parapo sa pamahayag.

• Unsa ang nahitabo sa atong kaugalingon nga mga pamilya, mga katilingban,
ug nasud nga nanginahanglan alang niini nga tambag ug pahimangno gikan
sa propeta sa Dios?

Si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo: “Ngano nga kita aduna niining
pamahayag karon? Tungod kay ang pamilya maoy gi-ataki kay tanan sa tibuok
kalibutan ang mga pamilya nag-anam kabungkag. Ang dapit sa pagsugod sa
pagpauswag sa katilingban mao ang diha sa pinuy-anan. Ang mga bata mobuhat
sa hapit tanan nga bahin, kon unsa ang gitudlo kanila. Kita naninguha sa
paghimo sa kalibutan nga labaw ka maayo pinaagi sa paghimo sa pamilya nga
labaw nga malig-on (“Inspirational Thoughts.” Ensign, Agosto 1997, 5).

• Ang pamahayag namulong nga ang kaminyoon ug "pamilya giorden sa Dios ug
pinakamahinungdanon ngadto sa [Iyang] plano alang sa mahangturon nga
kapalaran sa Iyang mga anak.” Ngano nga ang pamilya pinakamahinungdanon
sa plano sa Dios alang sa mahangturon nga kapalaran sa Iyang mga anak? (Tan-
awa sa D&P 131:1–4; 1 Mga Taga corinto 11:11.)

• Ang pamahayag namulong nga kitang tanan espirituhanon nga mga anak sa
Dios, gilalang diha sa Iyang panagway (tan-awa usab sa Genisis 1:26–27).
Unsa ang gitudlo niini nga doktrina mahitungod sa atong potensyal? Sa unsa
nga paagi ang pagkasayud nga ikaw sakop sa pamilya sa Langitnong Amahan
makaapekto sa paagi sa imong pagbati mahitungod sa yutan-on nga mga
pamilya? Sa unsa nga paagi kini nga doktrina makapalig-on kanato?

2. Ang sagrado nga mga ordinansa makahimo niini nga posible alang sa
mga pamilya nga nagkahiusa sa kahangturan.

Dapita ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa ikatulong parapo sa pamahayag.

• Unsa ang gitudlo niini nga parapo mahitungod sa katuyoan sa mortal nga
kinabuhi? Sa unsa nga paagi ang atong yutan-on nga kasinatian makatabang
kanato diha sa atong mahangturon nga paglambo?

• Unsa ang gikinahanglan alang sa usa ka kaminyoon ug pamilya aron mahimo
nga mahangturon? (Ang managtiayon kinahanglan gayud nga makadawat sa
pagsilyo nga ordinansa diha sa templo ug maghupot sa mga pakigsaad nga
nag-uban niana nga ordinansa.)

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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• Sa unsa nga paagi kita makapalig-on sa atong pasalig aron paghupot sa atong
mga pakigsaad sa templo? Sa unsa nga mga paagi ang mga ginikanan
makatabang sa ilang mga anak sa pagpangandam sa pagsulod sa templo?

• Sa unsa nga paagi ang panaad nga kita makapuyo sa kahangturan uban sa
atong mga pamilya makaapekto sa paagi sa atong pagtagad sa mga sakop sa
pamilya karon?

3. Ang gahum sa paglalang og mortal nga kinabuhi maoy sagrado.

Dapita ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa ikaupat ug ikalima nga mga
parapo sa pamahayag.

• Unsa ang gisugo sa Dios mahitungod sa paggamit sa gahum sa paglalang og
mortal ng kinabuhi? Ngano nga ang pagsunod niini nga sugo
mahinungdanon?

Si Elder Henry B. Eyring sa Korum sa Napulog Duha mitudlo:

“Ang mga bata mao ang kabilin sa Ginoo nganhi kanato dinhi niining
kinabuhi ug ingon man didto sa kahangturan. Ang mahangturon nga
kinabuhi dili lang maoy pag-angkon hangtud sa hangtud sa atong mga
kaliwat gikan niini nga kinabuhi kini usab ang pag-angkon og mahangturon
nga kalamboan . . . 

“Kita makasabut ngano nga ang atong Langitnong Amahan misugo kanato sa
pagbalaan sa kinabuhi ug sa pag-amping sa mga gahum nga naghimo niini
isip sagrado. Kon wala kita niadtong balaanon nga mga pagbati dinhi niining
kinabuhi, unsaon sa atong Amahan paghatag kanila nganhi kanato hangtod
sa walay katapusan?” (“The Family”, Ensign, Feb. 1998, 15).

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha mitudlo: “Ang lawas
usa ka mahinungdanon nga bahin sa kalag . . . kami mipahayag nga kinsa
kadtong mogamit sa gihatag sa Dios nga lawas ngadto sa lain sa walay
balaanon nga pagtugot nagtampalas sa mao gayud nga kalag niana nga tawo,
nagtampalas sa sentro nga katuyoan ug mga pamaagi sa kinabuhi . . . diha sa
lawasnon nga kalapasan ang kalag namiligro . . . ang lawas ug ang espiritu”
(sa Conference Report, Okt. 198, 99–100; o Ensign, Nob. 1998, 76).

• Unsa ang mabuhat sa mga ginikanan aron pagtabang sa mga anak nga
makasabut sa kamahinungdanon sa kalimpyo sa pamatasan? (Ikaw mahimong
mosugyot nga ang mga ginikanan motuon pag-usab uban sa ilang mga anak sa
mga pagtulon-an sa lawasnon nga kaputli nga makita sa Alang sa Kalig-on sa
mga Batan-on [36550 853] o Usa ka giya sa Ginikanan [31125].

4. Ang mga ginikanan adunay sagrado nga katungdanan sa pag-amuma
alang sa usag usa ug sa pagtudlo sa ilang mga anak.

Dapita ang usa ka sakop sa klase pagbasa sa ikaunom nga parapo sa pamahayag.

• Unsa ang mabuhat sa mga managtiayon aron paglig-on sa ilang gugma alang
sa usag usa?

Si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo: “Kon kamo maminyo, pagmaunongon
ngadto sa usag usa. Ang pagkahakog mao ang dako nga tiglaglag sa malipayon
nga kinabuhi sa pamilya. Kon ikaw mohimo sa imong una nga pagpakabana sa
kahamugaway, sa maayong pagkabutang, ug ang kalipay sa imong kapikas,
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pagpataas pa nianang kaugalingon nga panghunahuna ngadto nianang taas pa
nga tumong, ikaw magmalipayon, ug ang imong kaminyoon magpadayon
hangtud sa kahangturan” (“Gikutlo gikan sa Bag-o nga Pakig-pulong ni Presidente
Gordon B. Hinckley,” Ensign, Dis. 1995, 67).

• Sa unsa nga paagi ang mga anak gipanalanginan kon sila adunay mga
ginikanan kinsa nahigugma ug nag-amuma alang sa usag usa?

• Unsa ang katungdanan sa mga ginikanan nga itudlo sa ilang mga anak?
(Tan-awa sa Mosiah 4:14–15; D&P 68:25–28; 93:40.) Unsa ang mga
epektibo nga paagi aron pagtudlo niini nga mga baruganan ngadto
sa mga bata? Sa unsa nga paagi kamo nakapahimulos gikan sa mga
pagtulun-an sa inyong mga ginikanan?

• Unsa ang pipila ka mga kahimtang [settings] diin ang mga ginikanan adunay
kahigayunan sa pagtudlo sa ilang mga anak? (Ang mga tubag mahimong
maglakip sa family home evening, pag-ampo sa pamilya, panahon sa tingkaon,
panahon sa tingpangatulog, manag-uban sa pagbiyahe, ug manag-uban sa
pagtrabaho.) Pagdapit og mga sakop sa klase sa pagpaambit og mga kasinatian
nga sila mitudlo sa ilang mga anak (o diin ang ilang mga ginikanan mitudlo
kanila) sa bisan hain niini nga mga kahimtang.

• Unsa ang tahas [role] sa Simbahan sa pagtudlo sa mga bata? (Tan-awa ang
mosunod nga kinutlo.) Sa unsa nga paagi ang mga ginikanan makig-uban og
trabaho uban sa Simbahan aron pagtudlo sa ilang mga anak?

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Katungdanan kini sa mga
ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak. Sunday School, ang Primary,
[Mutual,] ug uban nga mga organisasyon sa Simbahan nagdala sa ikaduha nga
tahas” (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 332).

5. Ang malampuson nga mga kaminyoon ug mga pamilya mao ang
gipasikaran sa matarung nga mga baruganan.

Dapita ang usa ka sakop sa klase sa pagbasa sa ikapito nga parapo sa pamahayag.

• Ang pamahayag nagtudlo nga ang “kalipay sa banay [pamilya] nga kinabuhi
sa labing tinuod makab-ut kon gipasikad diha sa mga pagtulun-an sa Ginoong
Jesukristo.” Sa unsa nga paagi ang mga pagtulun-an ni Kristo nagdala og
kalipay ngadto sa inyong pinuy-anan?

• Ang pamahayag nagsulti nga ang “malampuson nga mga kaminyoon ug mga
pamilya gitukod ug gipalungtad sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo, pag-
ampo, paghinulsol, pagpasaylo, pagtahud, gugma, kapuangod [compassion],
trabaho, ug makaayo sa lawas nga kalingawan nga mga kalihokan. “Hain niini
nga mga baruganan ang nahimo nga labing mahinungdanon diha sa inyong
kaminyoon ug pamilya? Unsa ka epektibo ang mga paagi nga imong nakit-an 
sa pagtudlo niining mga baruganan diha sa inyong pamilya? (Kon giaghat
sa Espiritu, ikaw mahimong mopunting diha sa usa lamang o duha sa mga
baruganan. Kon ikaw buot nga mogamit og daghan pa nga panahon niini nga
bahin sa pamahayag. (Tan-awa ang ikaupat nga dugang pagtudlo nga ideya.)

• Sumala sa pamahayag, unsa ang unang kapangakohan sa mga amahan?
Unsa ang gipasabut niini sa “pagmando . . . sa gugma ug pagkamatarung”?
(Tan-awa sa D&P 121:4–46.)
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• Sa unsa nga paagi ang mga batang lalaki ug batan-ong mga lalaki nag-andam sa
ilang mga kaugalingon karon aron pagsangkap sa ilang mga pamilya? Unsa ang
mabuhat sa mga ginikanan aron pag-awhag sa mga batan-on nga makaangkon
og pormal nga edukasyon ug makat-on og praktikal nga kahanas?

• Unsa ang numero unong responsibilidad ang gihulagway sa pamahayag alang
sa mga inahan? Sa unsa nga paagi ang batan-ong mga babaye maka-andam
sa ilang mga kaugalingon karon aron pagtuman niining kapangakohan?

Si Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo:

“Kon adunay pagbalik sa daan ug sagrado nga mga hiyas [values], kini
kinahanglan gayud nga magsugod diha sa pinuy-anan. Anhi dinhi ang
kamatuoran makat-onan nga ang kaligdong ma-ugmad, nga ang
kinaugalingon nga disiplina matuman, ug nga ang gugma maamumahan . . . 

“Igsoong mga babaye, bantayi ang inyong mga anak . . . walay lain nga labaw
pa ka bililhon nganha kaninyo isip mga inahan, sa pagkatinuod wala. Ang
inyong anak mao ang labing bililhon nga butang nga imong maangkon karon
o sa tanang walay katapusan. Ikaw mahimong palaran sa pagkatinuod kon,
samtang ikaw magkatigulang ug nagtan-aw ngadto niadtong inyong gidala
ngadto sa kalibutan, kamo makakita diha kanila sa katarungan sa kinabuhi,
hiyas sa pagpuyo, ug kaligdong sa ilang pamatasan” (“Walking in the Light of
the Lord,” Ensign, Nob. 1998, 99).

• Sa unsa nga paagi ang mga amahan makatabang sa pag-amuma sa ilang mga
anak? Ngano nga mahinungdanon kini alang sa mga ginikanan sa pagtabang
sa usag usa isip managtiayon?

6. Ang paglig-on sa mga banay [pamilya] mao ang kapangakohan sa matag usa.

Ang pamahayag nagtapos pinaagi sa paghatag og pahimangno mahitungod sa
seryoso nga sangputanan sa panagbulag sa pamilya ug sa pagtawag sa tanang
mga tawo sa paglig-on sa pamilya. Pagdapit og usa ka sakop sa klase sa pagbasa
sa katapusang duha ka mga parapo sa pamahayag.

• Unsa ang pipila ka mga butang nga inyong nahimo nga nakatabang sa pag-
ugmad og mas lig-on ug panaghiusa sa inyong pamilya?

• Unsa ang atong mabuhat isip tagsa-tagsa ug isip pamilya aron sa pagdasig sa
labaw pa ka lig-on nga mga pamilya sa atong kaugalingon nga mga
komunidad?

• Si Presidente Gordon B. Hinckley nagsulti sa usa ka tigum sa mga mayor ug uban
nga mga opisyal sa publiko: “Ngadto kaninyo mga lalaki ug mga babaye sa
mahinungdanon nga impluwensya, kamo kinsa nagdumala diha sa mga dakbayan
sa nasud, nganha kaninyo ako moingon nga kini mobili og ubos kaayo sa
pagtarung pag-usab sa atong mga tulunghaan, pagtudlo og mga hiyas sa maayong
pagkalungsuranon, kay sa kini moadto sa pagtukod ug pagpalungtad sa taas og bili
nga mga bilanggoan ug mga prisohan . . . Apan adunay lain nga katukuran sa gani
labaw pa ka mahinungdanon kaysa mga tulunghaan. Kini mao ang pinuy-anan.
Ako nagtuo nga walay nasud mga mobarug og taas pa kay sa kalig-on sa iyang mga
pamilya” (“U.S. Conference of Mayors,” Nob. 1998, 109).

• Ngano nga kinahanglan gayud ang mga pamilya pagalig-onon aron nga ang
mga nasud mulongtad?
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Panapos Suknaa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna sa mosunod nga mga
pangutana: Ang tanan ba nako nga mga sakop sa pamilya nakamatikod sa akong
gugma alang kanila? Kita ba naningkamot sa pagpuyo isip usa ka mahangturon
nga pamilya? Unsa ang akong mabuhat aron paglig-on sa akong pamilya?

Pagmatuod sa kamatuoran sa mga baruganan diha sa pamahayag, ug awhaga ang
mga sakop sa klase sa pagpadayon pagtuon ug paggamit niining mga pagtulun-an.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimo nga mogamit sa usa o labaw sa mosunod nga mga ideya aron sa

pagpadayag sa gisugyot nga latid sa leksyon.

1. Pag-ila ug paglikay sa pagdagmal

Ang pamahayag nagpahimangno nga kadtong “Kinsa modagmal sa kapikas o
anak . . . mahimong usa ka adlaw mobarug nga may tulubagon atubangan sa
Dios”. Mga lider sa Simbahan nagpahayag batok sa pagdagmal sa bisan unsa nga
matang. Ang mosunod nga kinutlo gikan ni Presidente Gordon B. Hinckley
ngadto sa mga kaigsoonan sa priesthood mahimo nga mogamit sa parehong
mga lalaki ug mga babaye:

“Ayaw gayud pagadagmali ang inyong mga asawa. Ayaw gayud pagadagmali
ang inyong mga anak. Apan pundoka sila sa inyong mga bukton ug himoa
nga sila mobati sa inyong gugma ug inyong pasalamat ug inyong pagtahud.
Pagpakamaayo nga mga bana. Pagkamaayo nga mga amahan” (“Inspirational
Thoughts” Ensign, Hunyo 1992, 2)

“Kapangakohan sa Ginikanan” pasundayag sa video

Doktrina ug mga Pakigsaad ug Kasaysayan sa Simbahan nga mga Pasundayag sa
Video (53912) anaa, samtang sila nagtan-aw sa pasundayag:

• Sa unsa nga mga paagi ikaw napanalanginan pinaagi sa mga punudlo sa
inyong mga ginikanan? Unsa ang buot ninyo sa inyong mga anak nga
makat-onan gikan kaninyo?

3. Dugang pamahayag kabahin sa pamilya

Ikaw mahimo nga mobasa sa mosunod nga pamahayag ni Elder Robert D. Hales
sa Korum sa Napulog Duha:

“Ang plano sa Amahan mao ang gugma sa pamilya ug pagpakig-uban magpadayon
ngadto sa walay katapusan. Ang pagka anaa . . . diha sa usa ka pamilya nagdala og
mahinungdanon nga kapangakohan sa pag-amuma, paghigugma, pag-awhag, ug
paglig-on sa matag sakop sa pamilya aron ang tanan mahimo sa matarung nga
paagi molahutay ngadto sa katapusan diha sa pagkamortal ug magka-uban nga
magpuyo sa kahangturan. Dili pa igo ang sa pagluwas lamang sa atong mga
kaugalingon. Kini maoy managsama ka mahinungdanon nga ang mga ginikanan,
igsoong mga lalaki, ug igsoong mga babaye maluwas diha sa atong mga pamilya.
Kon kita mobalik sa pinuy-anan nga nag-inusara ngadto sa atong Langitnong
Amahan, kita pangutan-on, “Hain ang uban sa pamilya?” (sa Conference Report,
Okt. 1996, 88; o Ensign, Nob. 1996, 65).
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4. Panaghisgot sa Pundok

Isulat diha sa pisara ang siyam ka mga baruganan alang sa malampuson nga
mga kaminyoon ug mga pamilya nalista diha sa ikapito nga parapo sa
pamahayag (magsunod sa hugpong sa mga pulong “malampuson nga mga
kaminyoon ug mga pamilya”). Bahina ang mga sakop sa klase ngadto sa mga
pundok ug itudlo ang usa o labaw nga mga baruganan sa matag pundok.
Hangyoa ang mga pundok sa paghunahuna og mga paagi nga sila makatabang
sa pagtukod ug paglig-on niini nga mga baruganan sa ilang mga pamilya.
Human ang mga pundok makaangkon og pipila ka mga minutos sa paghisgot
niini, dapita ang usa ka tawo gikan sa matag pundok sa pagpakigbahin sa mga
ideya sa pundok.

5. Paghisgot sa pamahayag diha sa family home evening

Isugyot nga ang mga sakop sa klase maghisgot sa pamahayag kabahin sa
pamilya sa panahon sa family home evening niini nga semana. Hangyoa sila
sa pagpangandam sa pagreport niining kasinatian diha sa pagsugod sa klase sa
sunod semana.
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USA KA PAMAHAYAG
NGADTO SA KALIBUTAN

ANG BANAY

Kini nga pamahayag gibasa ni Presidente Gordon B. Hinckley isip bahin sa iyang mensahe sa 
Tigum sa Kinatibuk-ang Kapunongan sa Kahupayan nga gihimo sa Septyembre 23, 1995, sa Dakbayan sa Salt Lake, Utah.

ANG UNANG KAPANGULOHAN UG KONSEHO SA NAPULOG DUHA KA MGA APOSTOLES
SA ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW

© 1998 sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Tanang mga katungod gigahin. Gi-imprinta sa Tinipong Bansa sa America Pagtugot sa Ingles: 10/95 
Pagtugot sa Paghubad: 10/95 Hubad sa Family Proclamation (Cebuano) 35602 853

K AMI, ANG UNANG KAPANGULOHAN ug Konseho sa Napulog
Duha ka mga Apostoles sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa maligdong nga paagi
mopahayag nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka
babaye gi-orden sa Dios ug nga ang banay mahinungdanon
ngadto sa laraw sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga
kapalaran sa Iyang mga anak.

ANG TANAN NGA MGA TAWO—lalaki ug babaye—gilalang diha sa
hitsura sa Dios. Ang matag usa hinigugmang nga anak nga
lalaki ug babaye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa ingon, ang
matag usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga
mahimong usa ka dios. Ang pagkalalaki o pagkababaye mao ang
mahinungdanon nga kinaiya sa tagsa-tagsa sa kinabuhi nga
wala pa dinhi sa yuta, sa pagkamortal, ug sa walay katapusan
nga pag-ila ug katuyoan.

SA KINABUHI NGA WALA PA DINHI SA YUTA, ang espiritu nga mga
anak nga lalaki ug babaye nakaila ug nagsimba sa Dios ingon nga
ilang Amahan sa Kahangturan ug midawat sa Iyang laraw nga
naghatag og higayon sa Iyang mga anak nga makaangkon og
pisikal nga lawas ug makaangkon og yutan-on nga kasina-tian sa
paglambo ngadto sa kahingpitan ug sa katapusan makakab-ot sa
iyang walay katapusan nga kapalaran ingon nga usa ka
manununod sa kinabuhing dayon. Ang balaan nga laraw sa
kalipay makahimo sa mga relasyon sa banay nga magpada-yon
human sa kamatayon. Sagrado nga mga ordinansa ug mga
pakigsaad nga anaa sa balaan nga mga templo makapahimo
alang sa tagsa-tagsa sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios ug
alang sa mga banay nga magkahiusa sa kahangturan.

ANG UNANG SUGO nga gihatag sa Dios ngadto ni Adan ug Eva
mao ang mahitungod sa ilang potensyal alang sa pagkaginikanan
isip bana ug asawa. Kami mopahayag nga ang sugo sa Dios alang
sa Iyang mga anak sa pagdaghan ug pagpuno sa yuta nagpabilin
nga malig-on. Kami sa dugang mopahayag nga ang Dios misugo
nga ang sagrado nga mga gahum sa paglalang pagagamiton
lamang tali sa lalaki ug babaye, kinsa legal nga naminyo isip bana
ug asawa.

KAMI MOPAHAYAG sa mga paagi diin ang mortal nga kinabuhi
gilalang nga gipahimutang sa Dios. Kami mopamatuod sa 
pag-kabalaan sa kinabuhi ug sa iyang pagkamahinungdanon
diha sa  walay katapusan nga laraw sa Dios. 

ANG BANA UG ASAWA adunay ligdong nga kapangakohan
sa paghigugma ug pag-amuma alang sa usag-usa ug alang
sa ilang mga anak. “Ang mga anak kabilin sa Ginoo” (Mga Salmo

127:3). Ang mga ginikanan adunay sagrado nga katungdanan sa
pag-amuma sa ilang mga anak sa paghigugma ug pagka-
matarung, sa pagsangkap alang sa ilang pisikal ug
espirituhanon nga mga panginahanglan, sa pagtudlo kanila, sa
paghigugma ug pag-alagad sa usag-usa, sa pagsunod sa mga
sugo sa Dios ug kinsa mosunod sa mga balaod sa ilang nasud
bisan asa sila magpuyo. Mga bana ug asawa—mga inahan—ug
mga amahan—adunay tulubagon sa atubangan sa Dios sa
pagtuman niini nga mga kapangakohan.

ANG BANAY gi-orden sa Dios. Ang kaminyoon tali sa lalaki ug
babaye mahinungdanon ngadto sa Iyang walay katapusan nga
laraw. Ang mga anak adunay katungod nga matawo sulod sa
kasabutan sa kaminyoon, ug maamumahan sa usa ka amahan
ug sa usa ka inahan nga nagtahud sa mga panaad sa kaminyoon
uban sa hingpit nga pagkamatinuoron. Ang kalipay diha sa
kinabuhi sa banay labaw nga makab-ot kon gipasikad diha sa
mga pagtulun-an sa Ginoong Jesukristo. Malampuson nga mga
kaminyoon ug mga banay natukod ug napadayon diha sa mga
baruganan sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, paghinulsol,
pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, buhat ug maayong
makali-ngaw nga mga kalihokan. Ang laraw sa Dios, mao nga
ang mga amahan mangulo sa ilang mga banay diha sa gugma
ug sa pagkamatarung, may kapangakohan sa pagsangkap sa
mga kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod alang sa
ilang mga banay. Ang unang mga kapangakohan sa mga inahan
mao ang pag-atiman sa ilang mga anak. Niining sagrado nga
mga kapangakohan, ang mga amahan ug mga inahan adunay
katungdanan sa pagtabang sa usag usa ingon nga magkauban.
Kakulangan, kamatayon, o laing mga kahimtang mahimong
manginahanglan sa pagsagop o sa pag-usab niini nga mga
kalihokan sa pag-amuma alang sa banay. Ang uban nga mga
kabanay kinahanglan nga motabang kon gikinahanglan.

KAMI MOPAHIMANGNO nga ang tagsa-tagsa kinsa makalapas sa
mga pakigsaad sa kaputli, kinsa moabuso sa ilang kapikas o mga
anak, o kinsa mapakyas sa pagtuman sa mga kapangakohan sa
banay moabut ang adlaw nga mobarug nga adunay tulubagon sa
atubangan sa Dios. Dugang pa, kami mopahimangno nga ang
pagkabungkag sa banay makadala sa tagsa-tagsa, sa komunidad,
ug sa nasud sa mga katalagman nga gipanagna sa karaan ug sa
bag-o nga mga propeta.

KAMI NAGTAWAG sa may kapangakohan nga mga lumulupyo ug
mga opisyal sa gobyerno bisan asa sa pag-awhag sa mga tawo sa
paghimo niadtong mga butang nga gihimo sa pagpadayon ug sa
paglig-on sa banay isip sukaranan nga yunit sa katilingban.
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46
“Zion–Ang Putli og 

Kasingkasing”

Katuyoan Pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut kon unsa ang gitudlo sa mga
kasulatan mahitungod sa Zion ug sa pagdasig kanila sa ilang mga paninguha sa
pagtukod sa Zion.

Pagpangandam 1. Pagmainampoon sa pagtuon sa mosunod nga mga kasulatan ug ubang mga
materyal.

a. Doktrina ug mga Pakigsaad 57:1–3; 64:33–43; 82:14–15; 97:8–28; 105:1–12;
Moises 7:12–19, 61–63, 68–69; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:10.

b. Ang Atong Panulundon, mga pahina 169–72, 179-80.

2. Tun-i pag-usab ang materyal alang niini nga leksyon diha sa Giya sa Pagtuon
sa Sakop sa Klase (35686). Pagplano sa mga paagi aron pag-dangup ngadto sa
materyal panahon sa leksyon.

3. Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pag-andam sa pagsummarize sa asoy sa
dakbayan ni Enoch ingon sa gitala sa Moises 7:12–19, 68–69.

4. Kon ikaw naggamit sa pang-atensyon nga kalihokan, pagdala og usa ka
pirasong papel ug usa ka pen o lapis alang sa matag sakop sa klase.

Mga Sugyot alang 
sa Kalamboan 
sa Leksyon

Kon angay, gamita ang mosunod nga kalihokan o usa nga imong kaugalingon sa
pagsugod sa leksyon.

Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka pirasong papel ug usa ka pen o lapis.
Hangyoa sila sa pagsulat og lima ka mahinungdanon nga mga butang nga buot
nilang matuman sa ilang kinabuhi. Human sila makatapos sa pagsulat, basaha
ang mosunod nga pamahayag ni Propeta Joseph Smith:

“Kon kinahanglan nga mohimo sa pagtukod sa Zion ingon nga atong labing
mahinungdanon nga tumong. . . . Ang panahon sa dili madugay moabut, nga
walay tawo nga makaangkon bisag unsa nga kalinaw pero diha sa Zion ug sa
iyang mga Stake” (Teaching of the Prophet Joseph Smith sel. Joseph Fielding
Smith [1976], 160–61).

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna sa mosunod nga mga
pangutana nga dili isulti ang tubag:

• Samtang ikaw nagtan-aw sa imong lista, unsa ang gidaghanon sa mga aytems
nga makatabang sa pagtukod sa Zion? Sa unsa nga paagi unta ikaw makausab
sa imong lista aron pagtubag sa mga tambag ni Propeta Joseph Smith?

Pang-atensyon 
nga Kalihokan



Ang mga pagpadayag nga natala diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad naglakip sa
daghan nga mga panudlo mahitungod sa pagtukod sa Zion. Kini nga leksyon
naghisgot kon unsa ang Zion ug unsa ang gikinahanglan kanato aron motabang
sa pagtukod niini.

Sa mainampoon nga paagi pilia ang materyal sa leksyon nga mas makatabang sa
mga panginahanglanon sa mga sakop sa klase. Awhaga ang mga sakop sa klase
sa pagpakigbahin sa mga kasinatian nga may kalabutan sa mga baruganan sa
kasulatan.

1. Ang pulong Zion adunay pipila ka mga kahulugan.

Ipasabut nga ang pulong Zion adunay nagkalainlain nga mga kahulugan diha sa
mga kasulatan. Basaha ang mosunod nga mga tudling sa kasulatan uban sa mga
sakop sa klase. Ilha ang kahulugan sa Zion sa matag tudling, ug isulat ang
kahulogan sa pisara.

a. D&P 97:21. (Ang putli og kasingkasing.)

b. D&P 82:14. (Ang Simbahan ug iyang mga stake.)

c. Moises 7:19. (Ang dakbayan sa Enoch.)

d. 2 Samuel 5:6–7; I Mga Hari 8:1. (Ang karaang dakbayan sa Jerusalem.)

e. D&P 45:66–67; 57:1–2; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:10. (Ang Bag-o
nga Jerusalem nga pagatukuran sa Missouri.)

f. Mga Hebrohanon 12:22–23. (Ang dapit nga kapuy-an niadtong kinsa gihimaya.)

Hatagi og gibug-aton nga sa mga kasulatan, ang Zion mahimong magkahulogan
nga mga katawhan sa Ginoo (ang putli og kasingkasing, usa ka pinili nga lugar, o
mahimong ang duha. Niini nga leksyon, kon kita mosulti og pagtukod og Zion sa
atong panahon, kita nagpunting ngadto sa paglimpyo sa atong mga kasingkasing
aron ang mga dapit nga atong puy-an mahimong tawagon og Zion.

2. Aduna nay Zion sa nangaging dispensasyon.

Ipasabut nga aduna nay pipila ka mga panahon sa nangaging dispensasyon nga
aduna nay Zion sa mga katawhan sa Dios. Ang dakbayan sa Enoch mao ang usa ka
panig-ingnan sa katawhan kinsa mitukod sa Zion. Hangyoa ang gitudlo nga sakop
sa klase sa pagtigum sa mga nanghitabo nga gitala sa Moises 7:12–19; 68–69.

• Unsa ang kinaiyahan sa Zion sa panahon ni Enoch? (Tan-awa sa Moises 7:12–19.)
Ngano nga ang ilang dakbayan gitawag og Zion? (Tan-awa sa Moises 7:18.) Unsa
ang ipasabut sa “usa og kasingkasing ug usa og hunahuna”?

• Unsa ang mahitabo sa dakbayan ni Enoch diha sa Kaliboan [Milleneum]?
(Tan-awa sa Moises 7:61–63. Kini mobalik ngadto sa yuta ug mahimong
kabahin sa Bag-o nga Jerusalem.) Ngano nga ang asoy ni Enoch ug sa iyang
katawhan mahinungdanon kanato karon? (Agi og dugang sa pagtabang
kanato sa pagpasabut sa kapalaran sa dakbayan ni Enoch, ang asoy
makatabang kanato sa pagsabut kon unsa ang kinahanglan gayud nga
buhaton aron sa pagtukod sa Zion.)

Panaghisgutan 
ug Paggamit
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3. Ang mga Santos sa atong dispensasyon gisugo sa pagtukod og Zion.

Usa sa kanunay gayud nga gisulti nga mga hilisgutan diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad mao ang pagtukod sa Zion diha sa ulahing mga adlaw. Aduna dihay
labaw sa 200 ka mga kapanguhaan sa Zion dinhi niini nga mga pagpadayag?
Pipila niini nagpasabut ngadto sa kalibutanon nga dapit , pipila ngadto sa mga
kahimtang sa kasingkasing, ug pipila ngadto sa pagtukod sa Simbahan sa Dios.
Bisan sa wala pa ang Simbahan natarung sa pagkatukod, ang Ginoo misugo sa
pipila ka mga kaigsoonan sa “paningkamot sa pagdala ug pagtukod sa kahimoan
sa Zion” (D&P 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).

Alang sa unang mga Santos, ang pagtukod sa Zion dili lamang nagpasabut nga
mahimong putli og kasingkasing ug magpuyo diha sa panaghiusa. Kini usab
nagpasabut sa pagtukod sa dakbayan sa Zion, o Bag-o nga Jerusalem. sa Hulyo
1831, ang Ginoo mipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith nga ang dakbayan
sa Zion kinahanglan nga tukuron sa Missouri, uban sa Independence isip sentro
nga dapit (D&P 57:1–3). Human niini nga pagpadayag, daghan nga mga Santos
nagpudok sa Missouri, sila milambo sa makadiyot, apan mga panagbingkil ug
mga pagkabahin sa wala madugay mitumaw taliwala kanila. Usab adunay mga
kakulba uban sa lain nga mga lumulupyo diha sa dapit. Sa Nobyembre 1834,
ang Ginoo mipadayag nga ang mga Santos kinahanglan “mohulat sa mubo nga
panahon alang sa katubsanan sa Zion” (D&P 105:9). (Tan-awa ang mga leksyon
12 ug 27 alang sa labaw pa nga kasayuran mahitungod sa pagtukod sa dakbayan
sa Zion sa Missouri.)

• Ngano nga ang unang mga Santos wala makahimo sa pagtukod sa dakbayan sa
Zion? (Tan-awa sa D&P 1-1:6–8; 105:1–12.) Unsa ang atong makat-onan gikan sa
ilang kasinatian nga makatabang kanato sa pagtukod sa Zion karon? (Ipasabut
nga ang pagtukod sa Zion—bisan diha sa dakbayan o sa atong mga pinuy-anan—
kita kinahanglan gayud nga mopalambo sa mga hiyas sa mga katawhan sa Zion;
mga putli, og kasingkasing, panaghiusa, ug walay pagkahakog.)

Ipasabut nga bisan ang pagtukod sa dakbayan sa Zion gipalangan, ang ulahing
mga adlaw nga mga propeta nagpahimangno kanato sa pagpadayon sa atong
mga paningkamot sa pagtukod sa Zion diha sa atong mga kasingkasing, mga
stake, ug mga pinuy-anan. Si Presidente Harold B. Lee miingon:

“Ang utlanan sa Zion, diin ang mga matarung ug putli og kasingkasing mahimo
nga mopuyo, kinahanglan gayud karon mosugod na sa pagpadako. Ang mga
stake sa Zion kinahanglan gayud nga lig-onon. Ang tanan niini aron nga
ang Zion mahimong motindog ug mosidlak pinaagi sa pagkahimong molambo
nga makugihon sa pagpadayon sa plano sa kaluwasan sa tibuok kalibutan”
(sa Conference Report, Abr. 1973, 5; o Ensign, Hunyo 1973, 3).

• Basaha ang D&P 82:14–15 uban sa mga sakop sa klase. Unsa ang gisugo sa Ginoo
niining bersikulo? Unsa ang pipila ka piho nga mga butang nga kinahanglan
atong buhaton aron pagtukod sa Zion? (Himoa ang ang mga sakop sa klase
mobasa sa mosunod nga mga kasulatan ug moila kon unsa ang ilang gitudlo
mahitungod sa pagtukod og Zion. I-summarize ang kasayuran diha sa pisara. Pilia
ang pipila sa mosunod nga mga pangutana aron pag-awhag og panaghisgot.)

a. D&P 97:21. (Paninguha nga mahimong putli og kasingkasing.) Ang Ginoo
mihatag sa labing yano nga paghubad sa Zion sa diha nga Siya mitawag
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niini “ang putli og kasingkasing” (D&P 97:21). Unsa ang atong mabuhat
aron pagtabang kanato nga mahimong putli og kasingkasing? (Tan-awa sa
Moroni 7:47–48; 10:32.)

b. D&P 38:27 ( Paghiusa .) Ang mga katawhan sa dakbayan sa Enoch gihulagway
ingon nga “usa og kasingkasing ug usa og hunahuna” (Moises 7:18). Kakulang
sa panaghiusa maoy usa sa mga katarungan nga ang unang mga Santos wala
makahimo sa pagtukod og dakbayan sa Zion (D&P 101:6; 105:4). Unsa ang
pipila ka epektibo nga paagi aron sa pagpalambo sa panaghiusa diha sa mga
pamilya? Sa unsa nga paagi kita labaw pa nga maghiusa diha sa atong ward?

c. D&P 64:34–35; 105:3, 5–6 (Pagmasulundon) Sa D&P 105, ang Ginoo
mipasabut sa pagka dili masulundon ingon nga usa sa mga katarungan
nga ang dakbayan sa Zion wala matukod niana nga panahon. Sa unsa
nga mga paagi ikaw o ang imong pamilya nalig-on isip sangputanan sa
pagkamasulundon sa mga baruganan sa ebanghelyo? Sa unsa nga paagi
ang ward o stake nalig-on pinaagi sa pagkamasulundon sa mga sakop sa
mga baruganan sa ebanghelyo?

d. D&P 105:3. (pag-amuma alang sa mga kabus ug sinakit.) Ang mga Santos
kinsa naninguha sa pagtukod og Zion sa Missouri gipanton sa Ginoo tungod
sa kapakyas sa pag-amuma alang sa “mga kabus ug sinakit diha kanila” (D&P
105:3). Ngano nga ang pag-amuma alang sa mga timawa usa ka gikinahanglan
nga bahin sa pagtukod sa Zion? Unsa ang mga kahigayunan ang anaa kanato
sa pag-amuma alang niadtong kinsa nanginahanglan?

e. D&P 97:10–16.(Pagtukod og mga templo ug pagdawat og mga panalangin
sa templo.) Ngano nga ang mga templo mahinungdanon sa pagtukod sa
Zion? (Tan-awa sa D&P 97:13–16; 105:9–12.)

f. D&P 105:10. (Pagtudlo sa usag usa ug makat-on sa atong mga katungdanan
sa labaw nga hingpit.) Unsa ang atong mabuhat aron sa pagpalambo sa
pagtudlo diha sa atong mga pamilya ug diha sa matarung mga pagkabutang
sa Simbahan. Sa unsa nga mga paagi unta kita nagkinahanglan sa pagkat-
on sa atong mga katungdanan sa labaw pa ka hingpit.)

g. D&P 133:8–9. (Pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan.) Ang Ginoo
mimando sa mga elder sa Simbahan sa pagtawag sa mga katawhan pagawas
gikan sa Babelonya (ang kalibutan) ngadto sa Zion. Sa unsa nga mga paagi
ang pagsangyaw sa ebanghelyo makalig-on sa mga stake sa Zion?

4. Ang mga kasulatan naglakip sa mahinungdanon nga mga saad
mahitungod sa kaugmaon sa Zion.

Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo nagsulti og daghan nga mga
panalangin nga moabut sa Zion sa katapusang mga adlaw. Alang sa pipila ka
mga panig-ingnan niini nga mga panalangin, pabasaha ang mga sakop sa klase
sa D&P 97:18–25, ug dapita sila sa pag-ila sa tino nga mga panalangin nga gisaad
sa Zion. Tan-awa usab sa mosunod nga lista.

a. Ang Zion molambo ug mahimong mahimayaon ug bantugan (D&P 97:18).

b. Ang Zion pagapasidunggan sa mga nasud sa yuta (D&P 97:19).

c. Ang Ginoo mao ang kaluwasan sa Zion (D&P 97:20).

d. Ang Zion maglipay (D&P 97:21).

e. Ang Zion makalingkawas sa panimalos sa Ginoo (D&P 97:22–25).

Leksyon 46
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• Unsa ang atong kinahanglan nga buhaton aron sa pagpahimulos niining mga
panalangin ( Tan-awa sa D&P 97:25.)

• Unsa ang imong bation samtang ikaw maghunahuna sa kaugma-on sa Zion?

Ang Propeta Joseph Smith nagtudlo: “Ang pagtukod sa Zion maoy usa ka
hinungdan nga nakapaikag sa mga katawhan sa Dios sa matag panahon; kini
usa ka tema diin ang mga propeta, mga pari ug mga hari nagpuyo sa talagsaon
nga kahimuot; sila milantaw sa unahan uban sa mahimayaon nga mga
pagpaabot sa adlaw diin kita nagpuyo; ug gidasig uban sa langitnong ug
mahimayaon nga mga pagpaabot nga ilang gi-awit ug gisulat ug gipanagna
niining atong panahon; . . . kita ang pinalabi nga mga katawhan nga gipili sa
Dios aron pagdala sa Ulahing mga Adlaw nga himaya” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 231).

Panapos Pagpakigbahin sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley:

“Akong nakita ang usa ka katingalahan nga kaugmaon diha sa wala kaayoy
kasiguroan nga kalibutan. Kon kita motukod sa atong kabilin, kon kita maglakaw
diha sa pagkamasulundon atubangan sa Ginoo, kon kita sa yano nga paagi
magpuyo sa ebanghelyo, kita mapanalanginan diha sa usa ka maanindot ug
katingalahan nga paagi. Kita pagatan-awon isip usa ka pinili nga mga katawhan
kinsa nakakaplag sa yawe sa talagsaon nga kalipay.

“ ‘Ug ang daghang mga katawhan mangadto ug manag-ingon: Umari kamo ug
manungas kita sa bukid ni Jehova . . . kay gikan sa Zion mogula ang kasugoan
ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem (Isaias 2:3).

“Mahinungdanon ang atong nanglabay, katingalahan ang atong karon,
mahimayaon ang atong kaugmaon” (sa Conference Report, Okt. 1997, 94;
o Ensign, Nob. 1997, 69).

Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagtukod og Zion sulod sa ilang mga
kasingkasing, sa ilang mga pamilya, ug sa ilang mga stake. Kon giaghat sa
Espiritu, pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gihisgutan panahon sa leksyon.

Dugang nga mga 
Ideya sa Pagtudlo Ikaw mahimong mogamit sa mosunod nga mga ideya aron pagdugang sa

gisugyot sa leksyon.

Mga Himno sa Zion

Pag-andam sa pagpahimo sa mga sakop sa klase sa pagkanta o mobasa sa mga
pulong ngadto sa usa sa mosunod nga mga himno: “Taas sa Kinatumyan sa
Bukid” (Mga Himno, nu. 340; o pagtawag og usa ka mosolo og gamay nga
pundok sa pagandam sa pagkanta sa usa ka mga himno). Paghisgot kon giunsa
sa himno pagsaulog ang pagtukod sa Zion.
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1830, Septyembre—Oktubre
Unang mga misyonaryo gitawag sa
pagsangyaw ngadto sa mga Lamanite
(Lumad nga mga Amerikano) 
(tan-awa sa D&P 28; 30; 32).

1830 Disyembre ngadto sa 1831,
Enero

Ang Ginoo misugo sa mga Santos
sa pagpundok sa Ohio (tan-awa sa
D&P 37; 38:31–32).

1831, July 20
Dapit sa dakbayan sa Zion 
(ang Bag-ong Jerusalem) sa
Independence, Missouri, gipadayag
ngadto kang Propeta Joseph Smith
( Joseph Smith (tan-awa sa D&P 57;
Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo).

1833, Marso 18
Si Sidney Rigdon ug Frederick G.
Williams gi-set apart isip
Magtatambag diha sa
Kapangulohan sa Simbahan ug
gihatagan og mga yawe sa ginghar-
ian (tan-awa ang ulohan sa D&P 81
ug 90; tan- awa usab sa D&P 90:6).

1833, Nobyermbre 7
Ang mga Santos nagsugod sa pag-
pang-ikyas gikan sa manggugubot
nga mga panon sa Lalawigan sa
Jackson, Missouri, tabok sa Suba sa
Missouri ug ngadto sa Lalawigan sa
Clay, Missouri.

1834, May 5
Si Joseph Smith mibiya sa Kirtland,
Ohio, paingon sa Missouri isip
pangulo sa Kampo sa Zion aron sa
pagdala og kahupayan ngadto sa
mga Santos nga gipapahawa gikan
sa Lalawigan sa Jackson.

1835, Pebrero 14
Ang Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles na-organisar sa
Kirtland, Ohio (tan-awa sa D&P
107:23–24)

1835, Pebrero 28
Ang organisasyon sa Unang Korum
sa Seventy nagsugod sa Kirtland,
Ohio.

1835, Agosto 17
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad
gidawat ingong usa sa sumbanan
nga kasulatan sa Simbahan sa
Kirtland, Ohio.

1805, Disyembre 23
Si Joseph Smith natawo ngadto 
ni Joseph Smith Sr. ug Lucy Mack
Smith sa Sharon, Vermont (tan-awa
sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:3–4).

1820, Sayo sa Tingpamulak
Si Joseph F. Smith nakadawat sa
Unang Panan-awon sa usa ka kaka-
hoyan duol sa iyang panimalay sa
estado sa New York (tan-awa sa
Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–20).

1823,Septyembre 21–22
Si Joseph Smith gibisitahan ni
anghel Moroni ug mihisgot sa talaan
sa Basahon ni Mormon. Si Jospeh
mitan-aw sa bulawan nga mga palid
nga gilubong sa duol nga bungtod
(Cumorah) (tan-awa sa Joseph
Smith—Kasaysayan 1:27–54).

1827, Septyembre 21–22
Si Joseph Smith nakaangkon sa
bulawan nga mga palid gikan kang
Moroni sa Bungtod sa Cumorah
(tan-awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:59).

1829, May 15
Si Juan Bautista mitugyan sa
Aaronic Priesthood diha kang
Joseph Smith ug Oliver Cowdery sa
Harmony Pennsylvania (tan-awa sa
D&P 13; Joseph Smith Kasaysayan
1:71–72).

1829, May
Si Joseph Smith ug Oliver Cowdery
nakadawat sa Melchizedek
Priesthood gikan kang Pedro,
Santiago, ug Juan duol sa Suba
sa Susquehanna taliwala sa
Harmony, Pennsylania, ug
Colesville, New York (tan-awa sa
D&P 128:20).

1829, May
Hubad sa Basahon ni Mormon
nahuman. Ang Tulo ka mga Saksi ug
ang Walo ka mga Saksi gipakita sa
bulawan nga mga palid (tan-awa sa
2 Nephi 11:3; 27:12–13; D&P 17).

1830, Marso 26
Unang gi-imprinta nga mga kopya
sa Basahon ni Mormon diha sa
Palmyra, New York.

1830, April 6
Organisasyon sa Simbahan sa
Lungsod sa Fayette, New York.

1836, Marso 27
Ang Templo sa Kirtland gipahinun-
god (tan-awa sa D&P 109).

1836, Abril 3
Si Jesukristo nagpakita ngadto kang
Joseph Smith ug Oliver Cowdery
diha sa Templo sa Kirtland (tan-
awa sa D&P 110:1–10). Si Moises,
Elias, ug Elijah nagpakita ug
mihatag sa mga yawe sa priesthood
(tan-awa sa D&P 110–16).

1837, July 19
Si Elder Heber C. Kimball ug ang
laing unom miabut sa Liverpool,
England, sa unang misyon sa lay-
ong dapit.

1838, Abril 26
Ang ngalan sa Simbahan gitino
pinaagi sa pagpadayag (tan-awa 
sa D&P 115:4).

1838, Disyembre 1 ngadto sa 1839,
Abril 16

Si Propeta Joseph Smith ug ang
uban nabilanggo sa Bilanggoan sa
Liberty, Missouri (tan-awa sa D&P
121–23).

1840, Agosto 15
Bunyag alang sa mga patay
gipahibalo sa publiko ni Propeta
Joseph Smith.

1841, Oktubre 24
Si Elder orson Hyde mipahinungod
sa Palestina sa pagbalik sa mga
aank ni Abraham.

1842, Marso 17
Relief Society sa mga Babaye 
gi-organisar sa Nauvoo, Illinois.

1842, May 4
Unang hingpit nga mga pagtuga
gihatag sa Nauvoo, Illinois.

1844, Hunyo 27
Si Joseph ug si Hyrum gimartir sa
Bilanggoan sa Carthage sa Carthage,
Illinois (tan-awa sa D&P 135).

1846, Pebrero 4
Ang mga Santos sa Nauvoo 
nagsugod sa pagtabok sa Suba sa
Mississippi aron mobalhin ngadto
sa kasadpan. Ang ubang mga
Santos milawig gikan sa Dakbayan
sa New York padulong sa California
sa barko nga Brooklyn.

Kronolohiya sa Kasaysayan 
sa Simbahan
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1846, Hulyo 16
Ang Mormon nga Batalyon nag-
tigum ngadto sa Tinipong Bansa
nga pag-alagad sa Iowa.

1847, Abril
Ang pundok sa mga pioneer ni
Presidente Brigham Young mibiya
sa Winter Quarter paingon ngadto
sa kasadpan 
(tan-awa sa D&P 136).

1847, Hulyo 24
Si Presidente Brigham Young 
misulod sa Walog sa Salt Lake.

1847, Disyembre 27
Si Brigham Young gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan.

1848, May–June
Ang mga gangis sa Walog sa Salt
Lake mihugpa sa mga tanom. Ang
mga uma naluwas gikan sa hingpit
nga kalaglagan sa diha nga panon
sa mga kanunay mihurot sa mga
gangis.

1849, Disyembre 9
Ang Sunday School gi-organisar ni
Richard Ballantyne.

1850, Hunyo 15
Ang Deseret News nagsugod sa 
publikasyon sa Dakbayan sa 
Salt Lake.

1856, Oktubre
Ang Pundok sa karomata ni Willie
ug Martin nalangan tungod sa 
sayong pag-abut sa unos sa yelo.
Nakaplagan sa pundok sa tigluwas
gikan sa Walog Salt Lake.

1869, Nobyembre 28
Ang Young Ladies Retrenchment
Association na-organisar, ang 
nag-una sa programa sa Batan-ong
mga Babaye

1875, Hunyo 10
Ang Mutual Improvement
Association sa Batan-ong mga
Lalaki gi-organisar, ang nag-una sa
programa sa Batan-ong mga Lalaki.

1877, Abril 6
Ang Templo sa St. George Utah
gipahinungod. Si Presidente
Brigham Young nakadawat og 
pagpadayag sa paghan-ay sa organ-
isasyon sa priesthood ug sa mga
stake sa Zion.

1878, Agosto 25
Si Aurelia Spencer Rogers mihimo
sa unang tigum sa Primary sa
Farmington, Utah.

1880, Oktubre 10
Si John Taylor gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan. Ang Perlas
nga Labing Bililhon gidawat isip
usa sa sumbanan [standard work]
nga kasulatan

1889, Abril 14
Pagpadayag gihatag ngadto kang
Presidente John Taylor sa organ-
isasyon sa Seventy.

1889, Abril 7
Si Wilford Woodruff gipaluyohan
isip Presidente sa Simbahan.

1890, Oktubre 6
Ang “Manipesto” gipaluyohan sa
kinatibuk-ang komperensya, nagta-
pos sa paghimo sa dinaghan nga
asawa (tan-awa sa Opisyal nga
Pahayag 1).

1893, Abril 6
Si Presidente Wilford Woodruff
mipahinungod sa Templo sa Salt
Lake human sa 40 ka mga tuig 
nga pagtukod.

1898, Septyembre 13
Si Lorenzo Snow nahimong
Presidente sa Simbahan.

1899, May 17
Si Presidente Lorenzo Snow
nakadawat og pagpadayag sa
St. George, Utah, nag-aghat 
kaniya sa paghatag og gibug-aton
sa ikapulo.

1901, Oktubre 17
Si Joseph F. Smith nahimong
Presidente sa Simbahan.

1918, Oktubre 3
Si Presidente Joseph F. Smith
nakadawat sa panan-awon sa 
katubsanan sa mga patay 
(tan-awa sa D&P 138).

1918, Nobyembre 23
Si Heber J. Grant nahimong
Presidente sa Simbahan

1936, Abril
Ang Programa sa Seguridad sa
Simbahan mipasiugda sa pagtabang
sa mga kabus panahon sa Dakong
Depresyon; nahimo nga programa
sa kaayohan sa Simbahan. Kini nga
programa nahimo gikan sa usa ka
pagpadayag nga nadawat kaniadto
ni Presidente Heber J. Grant.

1941, Abril 6
Mga luyo-luyo [assistant] ngadto sa
Napulog Duha unang gitawag.

1945, Mayo 21
Si George albert Smith nahimong
Presidente sa Simbahan

1951, April 9
Si David O. McKay sipaluyohan
isip Presidente sa Simbahan.

1961, Septyembre 30
Ubos sa direksyon sa Unang
Kapangulohan, si Elder Harold B.
Lee mipahibalo sa tanang mga 
programa sa Simbahan ipahigayon
pinaagi sa priesthood aron sa 
paglig-on sa mga pamilya ug sa
tagsa-tagsa.

1964, Oktubre
Ang paghimo sa family home
evening gihatagan og gibug-aton.

1970, Enero 23
Si Joseph Fielding Smith nahimong
Presidente sa Simbahan

1971, Enero
Bag-ong mga magasin sa
Simbahan—Ensign, New Era, ug
Friend—nagsugod sa publikasyon.

1972, Hulyo 7
Si harold B. Lee nahimong presi-
dente sa Simbahan.

1973, Disyembre 30
Si Spencer W. Kimball nahimong
Presidente sa Simbahan.

1975, Oktubre 3
Si presidente Spencer W. Kimball
mipahibalo sa pag-organisar pag-
usab sa Unang Korum sa Seventy.

1976, Abril 3
Duha ka mga pagpadayag gidugang
ngadto sa Perlas nga Labing
Bililhon. Sa 1981 kini gibalhin nga
mahimong D&P 137 ug 138.

1978, Septyembre 30
Pagpadayag sa paghatag sa priest-
hood ngadto sa matag takus nga
lalaki nga sakop bisan pa sa kaliwat 
o kolor gipaluyohan [sustain] sa
Simbahan (tan-awa sa Opisyal nga
Pahayag 2).

1979, Septyembre
LDS nga edisyon sa King James
Bible uban sa mga tabang sa 
pagtuon gimantala.

1981, Septyembre
Bag-ong mga edisyon sa Basahon
ni Mormon, Doktrina ug mga
Pakigsaad, ug Perlas nga Labing
Bilihon gimantala.



342

1995, Abril 1
Pahibalo sa usa ka bag-o nga
katungdanan sa pagpangulo nga
tawagon nga Area Authority.

1995, Septyembre 23
Si Presidente Gordon B. Hinckley
mibasa sa “Ang Banay: Usa ka
Pamahayag ngadto sa Kalibutan,”
gikan sa Unang Kapangulohan ug
sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, sa kinatibuk-ang tigum
sa Relief Society.

1997, Abril 5
Ang mga Area Authority i-orden
nga mga Seventy. Ikatulo, Ikaupat,
ug Ikalima nga mga Korum sa
Seventy gi-organisar.

1997, Oktubre 4
Si Presidente Gordon B. Hinckley
mipahibalo sa mga plano sa pag-
tukod og gagmay nga mga templo.

1997, Nobyembre
Ang mga sakop sa Simbahan
miabut og 10 ka milyon

1998, Abril 5
Si Presidente Gordon B. Hinckley
mipahibalo sa tumong sa paghimo
sa 100 ka mga templo nga maga-
mit sa tuig 2000.

1984, Hunyo
Mga Kapangulohan sa Erya
gisaulog, uban sa mga sakop 
nga gitawag gikan sa Seventy.

1985, Nobyembre 10
Si Ezra Taft Benson nahimong
Presidente sa Simbahan.

1989, Abril 1
Ikaduhang Korum sa Seventy
gitukod pag-usab.

1994, Hunyo 5
Si Howard W. Hunter nahimong
Presidente sa Simbahan.

1995, Marso 12
Si Gordon B. Hinckley nahimong
Presidente sa Simbahan.



Mapa 1: Ang Dapit sa New York, Pennsylvania, ug Ohio sa Tinipong Bansa
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Mapa 3: Ang Pagpaingon sa Kasadpang Bahin sa Simbahan
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