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KINATIBUK-ANG MGA PANUDLO 

Sa unsa nga paagi nga ang tun-anan sa Mga Relasyon sa Kaminyoon 
ug sa Banay magamit? 

Kini nga tun-anan giplano aron makatabang sa mga sakop sa Simbahan sa 
paglig-on sa mga kaminyoon ug mga banay ug sa pagkaplag sa hingpit nga 
kalipay diha sa mga relasyon sa ilang banay. Ang kaobispohan o ang 
kapangulohan sa sanga may kapangakohan sa pagtan-aw nga ang tun-anan 
gituman sa epektibo nga paagi. 

Tungod kay ang mga sakop sa Simbahan adunay nagkalahi nga mga pangina-
hanglan ug nagagikan sa nagkalahi nga mga kahimtang sa banay ang tun-anan 
gibahin ngadto sa duha. Bahin A, "Pagpalig-on sa mga Kaminyoon," makata-
bang kaayo alang sa mga magtiayon ug sa mga sakop kinsa nangandam nga 
magminyo. Bahin B; "Mga Kapangakohan sa mga Ginikanan sa Paglig-on sa mga 
Banay", makatabang sa ginikanan ug mga apohan sa ilang mga paningkamot 
"kon dili matutoon ninyo sila [mga bata] uban sa pagbansay ug pagpahamat-
ngon gikan sa Ginoo" (Mga Taga-Efeso 6:4). Mga sakop kinsa moapil sa tun-anan 
kinahanglan nga makasabut nga sila adunay katungod nga motambong sumala 
sa ilang tagsatagsa ka mga panginahanglan. Pananglitan, usa ka magtiayon nga 
walay mga anak mahimong makagusto pag-apil sa Bahin A apan dili sa Bahin B. 
Usa ka dili minyo nga ginikanan mahimong mohukom nga moapil lamang sa 
mga leksyon sa Bahin B. 

Ang mga pangulo sa purok ug sanga mahimong mousab-usab sa ilang paggamit 
sa tun-anan, sumala sa mga pag-aghat sa Espiritu ug sa mga panginahanglan sa 
tagsatagsa ka mga sakop. Sila kinahanglan nga mohunahuna sa mosunod nga 
mga ideya: 

• Mga kaobispohan ug mga kapangulohan sa sanga mahimong mo-iskedyul sa 
tun-anan isip usa ka Pang-Domingo nga Tulunghaan. Sumala sa paggiya sa 
Espiritu, ang mga pangulo mahimong modapit og piho nga mga sakop sa 
pagtambong. 

• Ang mga pangulo sa pundok sa halangdong mga pari, mga kapangulohan sa 
korum sa mga anciano, ug mga kapangulohan sa Kapunongan sa Kahupayan 
mahimong mogamit sa usa sa mga leksyon alang sa panudlo sa unang 
Domingo sa matag bulan. Kon angay, sila mahimong mogamit sa mga leksyon 
diha sa firesides ug mga kahigayunan sa pagtudlo diha sa mga gabii sa semana 
o panahon sa Sabado. 

• Mga kaobispohan ug mga kapangulohan sa sanga mahimong mogamit sa usa 
sa mga leksyon diha sa gihiusa nga mga tigum sa Melchizedek nga 
Pagkapari—Kapunongan sa Kahupayan sa ikalima nga mga Domingo. 
Mahimo usab silang mogamit sa mga leksyon sa firesides alang sa batan-ong 
mga lalaki ug mga babaye. 

• Ang mga tigtambag sa Aaronic nga Pagkapari ug Batan-ong mga Babaye 
mahimong mogamit sa manwal isip kapanguhaan alang sa gabii sa Mutual. 
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Sila mahimong mogamit sa mga leksyon sa dungan nga pagtudlo sa mga 
batang-ong lalaki ug mga babaye o sa ilang tagsatagsa ka mga kapunogan. 

• Mga tagsatagsa ug mga magtiayon mahimong motuon sa tun-anan sa ilang 
kaugalingon. 

Kinsa ang kinahanglan nga modawat sa mga materyal alang sa tun-anan? 

Ang matag usa sa mga sakop sa purok o sanga nga gilista sa ubos kinahanglan 
nga makadawat og usa ka kopya sa Manwal sa Magtutudlo sa Kaminyoon ug mga 
Relasyon sa Banay ug usa ka kopya sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Kaminyoon 
ug mga Relasyon sa Banay. 

Obispo o presidente sa sanga Presidente sa Kapunongan sa 
Pangulo sa pundok sa halangdong Kahupayan 
mga pari Presidente sa Batan-ong mga Babaye 
Presidente sa Korum sa mga Anciano Magtutudlo sa tun-anan sa Mga 
Presidente sa Batan-ong mga Lalaki Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay 

Ang matag sumasalmot sa tun-anan kinahanglan makadawat og usa ka kopya sa 
giya sa pagtuon. 
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A N G B A N A Y 

USA KA PAMAHAYAG 
NGADTO SA KALIBUTAN 

ANG UNANG KAPANGULOHAN UG KONSEHO SA NAPULOG DUHA KA MGA APOSTOLES 
SA ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW 

© A AMI, ANG UNANG KAPANGULOHAN Ug K o n s e h o sa N a p u l o g 
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. 

A N G T A N A N 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. 

S A KINABUHI NGA WALA PA DINHI SA YUTA, a n g espir i tu n g a m g a 
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. Mining 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 m a y k a p a n g a k o h a n n g a m g a l u m u l u p y o u g 
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. 

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, 2995, sa Dakbayan sa Salt Lake, Utah. 
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PASIUNA 

Katuyoan Niini nga 
Tun-anan Ang tun-anan sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug Banay giplano aron pagtabang 

sa mga sakop sa Simbahan sa paglig-on sa mga kaminyoon ug mga banay ug 
pagkaplag sa hingpit nga kalipay sa mga relasyon diha sa ilang banay. Kini 
gibahin ngadto sa duha. Bahin A. "Pagpalig-on sa mga Kaminyoon", ilabi na nga 
makatabang alang sa minyo nga mga magtiayon ug alang sa mga sakop kinsa 
nangandam sa pagminyo. Bahin B. "Mga Kapangakohan sa mga Ginikanan sa 
Paglig-on sa mga Banay", makatabang sa mga ginikanan ug mga apohan diha sa 
ilang mga paningkamot sa "pamatutu [sa mga anak] uban sa pagbansay ug 
pagpahamatngon gikan sa Ginoo" (Mga Taga- Efeso 6:4). 

Ang tun-anan gibase sa mga doktrina ug mga baruganan nga gitudlo sa mga 
kasulatan ug sa mga propeta ug sa mga apostoles sa ulahing mga adlaw. Kini 
naghatag og talagsaong gibug-aton ngadto sa "Ang Banay: Usa ka Pamahayag 
ngadto sa Kalibutan", diin gilakip diha sa pahina ix. 

Ang Imong mga 
Kapangakohan isip 
Magtutudlo Samtang ikaw mamalandong sa mahangturong kamahinungdanon sa 

kaminyoon ug sa banay ug sa dako nga panginahanglan sa paglig-on sa mga 
kaminyoon ug sa mga banay, ikaw makasugod pagtugkad sa 
pagkamahinungdanon sa imong balaang tawag sa pagtudlo mining tun-anan. 
Ang imong pagpahinungod ug mainampoon nga pagpangandam makahatag og 
mga panalangin nganha kanimo ug sa imong banay ingon man niadtong kinsa 
mosalmot niini nga tun-anan. Samtang ikaw maninguha sa pagpalambo sa 
imong balaang tawag, hinumdumi ang mga baruganan nga gilatid niining 
pahina ug sa pahina x-xiii. 

Andama ang Imong Kaugalingon sa Pagtudlo 

Isip magtutudlo alang niini nga tun-anan, ang imong kapangakohan mao ang 
pagtudlo sa mga doktrina sa ebanghelyo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. 
Wala kinahanglana nga ikaw adunay propesyonal nga pagbansay sa 
pagpanambag sa banay ni ikaw kinahanglan nga makakaplag og mga kasulbaran 
sa tanan nga mga hagit nga mahitabo sa mga banay. Ang mga panaghisgutan sa 
klase kinahanglan mogiya sa mga sumasalmot sa pagpamalandong ug pag-ampo 
mahitungod sa ilang kaugalingong mga kinabuhi ug paghimo og mga kauswagan 
diha sa ilang kaugalingong mga banay. 

Alang sa tabang mahitungod sa sukaranan, kinahanglanong mga baruganan sa 
pagtudlo sa ebanghelyo, sama sa personal nga pagpangandam, paghigugma 
niadtong imong gitudloan, ug sa pagtudlo pinaagi sa Espiritu, dangup sa 
mosunod nga mga kapanguhaan: 



Pasiuna 

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

• Teaching No Greater Call (36123) 

• Sumbanan nga Basahon sa Pagtudlo (34595) 

Hinumdumi ang Halapad nga Sangkad niini nga Tun-anan 

Sa dili pa nimo itudlo ang unang leksyon, paggahin og panahon nga tun-an pag-
usab ang tibuok tun-anan. Kini makatabang kanimo nga makabatyag kon sa unsa 
nga paagi ang mga leksyon makapalig-on sa mga kaminyoon ug sa mga banay. 

Samtang ikaw mangandam alang sa matag leksyon, makatabang nga tun-an pag-
usab ang talaan sa mga sulod (mga pahina "00" [v-viii], nga maoy nagsangkap sa 
kinatibuk-ang pagpasabut sa tun-anan. Tun-i pag-usab unsa ang imong natudlo 
ug nakat-unan ug pamalandong kon giunsa sa mga doktrina ug mga baruganan 
diha sa matag leksyon pagbulig sa kinatibuk-an niini nga tun- anan. 

Sugdi og Sayo ang Pagpangandam sa Leksyon 

Ang imong pagpangandam labaw nga magmalampuson kon ikaw magsugod og 
sayo alang sa matag leksyon. Human dayon sa pagtudlo sa leksyon, tun-i ang 
sunod nga leksyon. Kon ikaw adunay usa ka ideya kon unsa ang imong itudlo, 
ikaw mahimong makapamalandong sa leksyon sa tibuok semana. Kini makata-
bang kanimo nga mas dali nga makahunahuna sa mga baruganan nga kinahang-
lan imong hatagan og gibug-aton, mga paagi nga imong magamit, ug mga kasi-
natian nga imong ipakigbahin. 

Pilia ang mga Materyal sa Leksyon nga Labing Makatabang sa mga Panginahanglan sa 
mga Sumasalmot 

Sa mabinantayon nga paagi tun-i ang mga doktrina ug mga baruganan sa matag 
leksyon, tinguhaa ang giya sa Espiritu nga motabang kanimo sa pagpili sa 
materyal sa leksyon nga labing makatagbaw sa mga panginahanglan sa mga 
sumasalmot. Hinumdumi nga "ang kalampusan sa usa ka leksyon masukod 
pinaagi sa impluwensya niini ngadto sa imong gitudloan" (Teaching No Greater 
Call [1999], 103). 

Tinoa Unsaon Pagtudlo ang mga Leksyon 

Agi og dugang sa pagtino unsa ang imong itudlo diha sa usa ka leksyon, mahi-
nungdanon ang pagdesider kon unsaon nimo pagtudlo niini. Kinahanglan nga 
ikaw sa kanunay maninguha sa pagtudlo sa paagi nga makaawhag sa mga 
sumasalmot sa paggamit sa mga doktrina ug mga ebanghelyo nga ilang nakat-
unan. 

Ang mga leksyon niini nga tun-anan kinahanglan nga ihatag isip mga hisguta-
nan kay sa mga pagpanudlo. Tabangi ang mga sakop aron makasalmot sa maka-
huluganon nga paagi diha sa paghisgotanay sa mga doktrina ug mga baruganan 
nga imong itudlo. Ang tambag sa Ginoo kalabut sa panaghisgutan sa klase maki-
ta sa Doktrina ug mga Pakigsaad 88:122: "Pagtudlo diha sa inyong mga kaugali-
ngon og usa ka magtutudlo, ug dili ang tanan magdungan sa pagpamulong, 
apan himoa nga ang tanan maminaw ngadto sa iyang gipamulong, nga sa diha 
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nga ang tanan mahuman sa pagpamulong nga ang tanan unta mahatagan og 
kaayohan sa tanan, ug nga ang matag tawo makabaton og managsama nga kahi-
gayunan." 

Kon angay, paggamit og nagkalainlain nga paagi aron pagtabang sa mga 
sumasalmot nga makat- on ug makasabut sa mga baruganan diha sa mga leksyon. 
Alang sa panig-ingnan, pangita og mga kahigayunan sa pagsulat diha sa pisara, 
paggamit og mga praktikal nga mga pamaagi sa pagtudlo, ug pagpakita og mga 
hulagway. 

Dapita ang mga Sumasalmot sa Paggamit sa Ilang Nakat-unan 

Isip usa ka magtutudlo sa ebanghelyo, kinahanglan nga dili ka matagbaw diha 
lamang sa pagpakigbahin og kasayuran, bisan pa kon makahimo ka niini sa usa 
ka talagsaon, madanihon nga paagi. Ang imong katuyoan mao ang pagtabang sa 
uban aron magpuyo sumala sa doktrina ug mga bamganan nga ilang nakat-unan. 
Si Presidente Harold B. Lee, ang ika-11 nga Presidente sa Simbahan, nagtambag: 

Ang tanang mga baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo kon sabton usa 
lamang ka pagdapit sa pagkat-on sa ebanghelyo pinaagi sa pagsunod sa iyang 
mga pagtulun-an. Walay tawo nga makahibalo sa baruganan sa ikapulo hangtud 
nga siya magbayad sa ikapulo. Walay usa nga makahibalo sa baruganan sa Pulong 
sa Kalaam hangtud siya maghupot sa Pulong sa Kaalam. Mga bata o mga 
hamtong nianang butanga, wala makabig sa ikapulo, sa Pulong sa Kaalam, 
pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw, o pag-ampo pinaagi sa pagpaminaw lamang 
sa usa ka tawo nga naghisgot mahitungod niining mga baruganan. Kita makat-on 
sa ebanghelyo pinaagi sa pagsunod niini. 

" . . .Kita sa tinuod walay gayoy kasayoran sa bisan unsa nga mga pagtulun-an sa 
ebanghelyo hangtud nga kita makasinati sa mga panalangin nga moabut gikan sa 
pagsunod sa matag baruganan." (Stand Ye in Holy Places [1974], 215). 

Ang mga magasin sa Simbahan sa kasagaran naglakip sa makapadasig nga mga 
sugilanon nga nagahulagway sa unsang paagi ang mga sakop sa Simbahan 
napanalanginan samtang sila nagasunod sa ebanghelyo. Ikaw makakaplag og 
mga sugilanon nga nagatudlo og piho nga mga doktrina ug mga baruganan 
pinaagi sa pagsiksik sa indeks sa mga magasin. Hunahunaa ang pagpakigbahin sa 
pipila niining mga sugilanon diha sa klase. 

Sa katapusan sa matag leksyon, dapita ang mga sumasalmot paggamit sa ilang 
nakat-unan. Siguroha ang paggahin og igo nga panahon sa pagpaabot og mga 
pagdapit nga makapadasig kanila sa paglihok. Pagplano og mga paagi aron 
paghatag sa ingon niana nga mga pagdapit. Pananglitan, human sa leksyon 9, 
nga giulohan "Ang mga Anak mga Kabilin sa Ginoo/' ikaw makatuon pag-usab sa 
labing mahinungdanon nga mga baruganan sa leksyon ug dayon magdapit sa 
mga sumasalmot sa paghimo og usa ka pasalig nga mogahin og panahon nga 
bugtong ikauban ang matag usa sa ilang mga anak. 

Awhaga ang mga Sumasalmot sa Paggamit sa Giya sa Pagtuon alang sa Tun-anan 

Isip kabahin sa imong pagpangandam sa matag leksyon, ikaw kinahanglan nga 
magtuon pag-usab sa katukma nga materyal nga anaa sa Giya sa Pagtuon sa 
Sumasalmot sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay (36357). Pagplano og mga 
paagi sa pag-awhag sa mga sumasalmot sa (1) pagsunod sa bisan usa lang sa mga 
sugyot sa "Mga Ideya alang sa Paggamit" ug (2) pagbasa sa artikulo o mga artikulo 
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Pasiuna 

Pagtagad sa Grabe 
nga mga Problema 
sa Banay 

Mga Materyal nga 
Kinahanglan Imong 
Gamiton 

Dugang nga mga 
Kapanguhaan 

nga nag-uban sa matag leksyon. Ipasabot og maayo nga ang minyo nga mga 
magtiayon makadawat og mahinungdanong mga kaayohan pinaagi sa dungan 
nga pagbasa ug paghisgot sa mga artikulo diha sa giya sa pagtuon. 

Ang mga sumasalmot kinahanglang modala sa ilang mga giya sa pagtuon nganha 
sa klase alang sa matag leksyon. 

Tubag sa mga Panginahanglan Niadtong Kinsa Wala sa Tradisyonal nga mga 
Kahimtang sa Banay 

Pagmabination sa tagsatagsa nga mga kahimtang sa mga sumasalmot, ang uban 
siguro dili minyo, biyuda, binulagan, o anaa sa laing malisud nga mga kahimtang 
sa banay. Ibutang sa hunahuna kining mosunod nga pamahayag ni Presidente 
Spencer W. Kimball, ang ika 12 nga Presidente sa Simbahan: 

"Kita. . .magpadayon nga mobakyaw sa sumbanan nga gitamud sa banay sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang kamatuoran nga adunay pipila nga wala 
makabaton sa kahigayunan pagpuyo sa sama nga banay dili igo nga katarungan 
aron hunongon ang paghisgot niini. Kita mohisgot mahitungod sa kinabuhi sa 
banay uban sa pagkamabination, hinuon, sa pagkaamgo nga daghan.. .karon 
ang walay kahigayunan nga mahimong kabahin o makighilabot ngadto sa sama 
nga banay. Apan kita dili makasalikway niining sumbanan, tungod kay daghan 
pa kaayong mga butang ang nagaagad niini " (The Teachings of Spencer W. 
Kimball ed Edward L. Kimball [1982], 294-95). 

Samtang mag-awhag og panaghisgutan, siguroa nga ang mga sumasalmot 
makasabut nga dili angay ang pagpakigbahin og mga detalye sa grabe nga mga 
problema sa banay. Kon ang mga sumasalmot mangita og tambag mahitungod sa 
grabe nga mga kalisud, sa malumo nga paagi awhaga sila nga makigsulti sa 
pribado uban sa obispo. Siya makatabang kanila. Siya makasugyot usab og mga 
kapanguhaan sa komunidad nga makahatag og tabang pinasubay sa sumbanan sa 
Simbahan. 

Ang Simbahan naghimo og igo nga mga kapanguhaan aron pagtabang kanimo sa 
pagtudlo sa tinuod nga mga doktrina ug mga baruganan mahitungod sa 
kaminyoon ug sa banay. Palihug ayaw og gamit sa komersyal nga hinimo nga 
mga materyal sa imong pagpangandam o sa imong pagtudlo. Ang imong nag-
unang mga kapanguhaan alang sa pagtudlo sa tun-anan mao ang mga kasulatan, 
kini nga manwal, ug ang Giya sa Pagtuon sa mga Sumasalmot sa Mga Relasyon sa 
Kaminyoon ug sa Banay. Hilabihang paghunahuna ug pag-ampo ang nahilakip 
diha sa pagpangandam sa mga materyal niini nga tun-anan. 

Ang mosunod nga mga kapanguhaan nga nahimo sa Simbahan naghatag og 
dugang nga kasayuran diha sa mga hilisgutan nga gihisgutan niining tun-anan. 
Kini nga mga kapanguhaan anaa sa mga sentro sa pagpang-apud-apod sa 
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Simbahan. Ikaw mahimong moawhag sa mga sumasalmot nga mogamit niini 
nga mga mantala diha sa ilang mga banay (kini gilista diha sa pahina vi, sa Giya 
sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay). 

• Sumbanan nga Basahon sa Banay (31180). Kini nga sumbanan nga basahon 
naghulagway sa organisasyon sa banay, naghatag og kasayuran mahitungod sa 
pagtudlo sa ebanghelyo diha sa panimalay, ug naglatid og mga pamaagi alang 
sa mga ordinansa ug mga panalangin sa pagkapari. 

• Mga artikulo mahitungod sa kaminyoon ug sa banay diha sa mga magasin sa 
Simbahan. 

• Family Home Evening Resource Book (31106). Kini nga basahon makatabang sa 
mga ginikanan ug mga anak sa pag-andam og mga leksyon alang sa gabii sa 
banay (mga pahina 3-160; 173-232). Kini naglakip og mga ideya unsaon 
paghimo sa gabii sa banay nga malampuson (mga pahina 163-170) ug 
naglakip og mga sugyot alang sa pagtudlo sa tino nga mga baruganan ug mga 
kapangakohan ngadto sa mga anak (sa mga pahina 235-62). Ug naglakip usab 
kini og mga ideya alang sa mga kalihokan sa banay (mga pahina 265-340). 

• Teaching No Greater Call (36123). Kini nga kapanguhaan naglakip og mga 
baruganan ug praktikal nga mga sugyot nga makatabang sa mga sakop sa 
Simbahan aron molambo isip mga magtutudlo.sa ebanghelyo. Bahin D, 
"Teaching in the Home" (mga pahina 125-48) makatabang ilabi na alang sa 
mga ginikanan. 

• Sumbanan nga Basahon sa Pagtudlo (34595). Kini nga sumbanan nga basahon 
nagsangkap sa mga sugyot alang sa pagpalamabo sa pagtudlo ug pagkat-on sa 
ebanghelyo. 

• Alang sa Kalig-on sa mga Batan-on (34285). Kini nga pampleta naglatidsa nga 
sumbanan sa simbahan alang sa panag-uban (dating), panamit ug panagway, 
panaghigalaay, pagkamatinuoron, pinulongan, medya, mental ug pisikal nga 
panglawas, musika ug panagsayaw, sekswal nga kaputli, Pangdomingo nga 
pamatasan, paghinulsol, katakus ug pag-alagad. 

• A Parent's Guide (31125). Kini nga basahon naglakip sa mga sugyot aron sa 
pagtabang sa mga ginikanan nga motudlo sa ilang mga anak mahitungod sa 
pisikal nga kasuod. 

• Giya nga Basahon alang sa mga Ginikanan ug Tigbalantay sa mga May 
Kakulangan nga mga Bata (31123). Kining giya nga basahon naghatag og 
tambag alang sa mga pamilya nga may mga anak nga adunay mga kakulangan. 
Kini naglakip usab og mga kasayuran mahitungod sa hinimo sa simbahan nga 
mga materyal aron pagtabang sa mga ginikanan ug sa uban pagtudlo niadtong 
adunay mga kakulangan. 

• Cornerstone of a Happy Home (33108). Kining gamay nga tamdanan nga 
basahon naglakip sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni Presidente Gordon B. 
Hinckley samtang siya nag-alagad isip Ikaduhang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan. 

• "Usa Alang sa Kwarta: Giya ngadto sa Panalapi sa Banay " Liahona, Abril 2000. 
Kining gamay nga basahon, ni Elder Marvin J Ashton sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, nagsangkap og praktikal nga mga panaghisgutan sa 
pagdumala sa mga panalapi sa banay. 
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BAHIN A 
PAGPALIG-ON SA MGA KAMINYOON 





"ANG BANAY MAO ANG L ™ 
PLN AKAMAHINUNGD ANON 1 
SA PLANO SA TIGLALANG" 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Aron sa paghatag og gibug-aton sa mahangturong pagkamahinungdanon sa 
banay ug aron pagtabang sa mga sumasalmot nga mahibalo unsa ang ilang 
gikinahanglan nga buhaton aron makadawat sa hingpit nga kaayohan diha sa 
tun-anan sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. 

1. Tun-i pag-usab ang mga baruganan ubos sa "Ang Imong mga Kapangakohan 
isip Magtutudlo" (sa mga pahina x-xiii niini nga manwal). Pangita og mga 
paagi sa paggamit mining mga baruganan sa imong pagpangandam sa 
pagtudlo. 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan sa leksyon, diin gilatid ang mga doktrina ug 
mga baruganan sa leksyon. Isip bahin sa imong pagpangandam, palangdonga 
kining mga doktrina ug mga baruganan sa tibuok semana, tinguhaa ang giya 
sa Espiritu sa paghukom unsa ang kinahanglan nga imong hatagan og gibug-
aton sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga sumasalmot. 

3. Sa mainampoon nga paagi tun-i "Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngadto sa 
Kalibutan/' makita sa pahina ix diha sa Giya sa pagtuon sa Sumasalmot sa mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. 

4. Pagbaton og kopya sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa 
Kaminyoon ug sa Banay (36357) alang sa matag sumasalmot. Kinahanglan nga 
ikaw makadawat niining mga kopya gikan sa kapangulohan sa Pang-Domingo 
nga Tulunghaan, sa klerk sa purok o sa luyo-luyong klerk sa purok nga 
gihatagan og katungdanan alang sa mga materyal. 

5. Sa layo pa, hangyoa ang usa o duha ka mga sumasalmot sa pag-andam og 
daklit nga pakigsaysay mahitungod sa ilang gibati sa diha nga sila naminyo sa 
templo. Hangyoa usab sila sa pag-andam sa pagsulti mahitungod sa hingpit 
nga kalipay ug mga panalangin nga ilang nadawat niining kinabuhia tungod 
kay sila nabugkos ngadto sa ilang kapikas alang sa kahangturan. Tinguhaa ang 
giya sa Espiritu samtang ikaw mohukom kinsa ang kinahanglan nga imong 
hangyoon sa paghimo niining buluhaton. 

6. Sa dili pa magsugod ang klase, isulat sa pisara kining mosunod nga kinutlo 
(gikan sa Stand Ye in Holy Places [1974], 255). 

Ang pinakamahinungdanon sa buluhaton sa Ginoo nga ikaw ug ako sa bisan kanus-
a makahimo manghitabo sulod sa mga bongbong sa atong kaugalingong mga 
panimalay. 

Presidente Harold B. Lee 
Ika-11 nga Presidente sa Simbahan 
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Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon Ang mga propeta sa ulahing mga adlaw nagpahayag sa walay katapusang 

pagkamahinungdanon sa kaminyoon ug sa banay. 

Ipakigbahin kining usa tinuod nga sugilanon: 

Ang usa ka tawo ingon og nawad-an sa tanang mga butang tungod sa usa ka 
makalilisang nga baha. Siya nagbakho, dili tungod sa pagkawala sa iyang 
kalibutanong mga butang, apan tungod kay dili niya makit-an ang iyang 
hinigugmang asawa ug upat ka mga anak. Dako kaayo ang posibilidad nga sila 
nangalumos. Sa wala madugay ang balita miabot nga sila buhi ug naghulat 
kaniya sa dili halayo nga kasangkapan sa emerhensya. Unsa na man lang 
kamalipayong tipik sa panahon sa dihang ang banay nagkapundok pag-usab. 
Samtang sila nagmaya, ang tawo miingon, "naangkon ko na usab ang akong 
banay, ug bisan tuod ako nagbarug nga walay usa ka yutan-ong kabtangan nga 
nahibilin sa akong ngalan, ako mibati sama sa usa ka milyonaryo" (gikutlo ni 
Robert L. Simpson, panahon sa Conference Report, Oct. 1980, 11-12; o Ensign, 
Nov. 1980, 11). 

Sa daklit ipakigbahin ang imong lig-on nga mga pagtuo ug pagpamatuod 
mahitungod sa kaminyoon ug sa banay. Kon angay, ipakigbahin ang imong mga 
pagbati mahitungod sa imong kaugalingong banay. Dayon basaha ang mosunod 
nga pamahayag ni Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles: 

"Ang labing mahinungdanong bahin sa Simbahan dili ang [sentro] sa istaka; dili 
ang kapilya.. . .Ang labing sagrado nga dapit dinhi sa yuta mahimong dili ang 
templo. Ang kapilya, ang [sentro] sa istaka, ug ang templo mga sagrado samtang 
sila makasalmot sa pagtukod sa labing sagrado nga mga relasyon sa Simbahan, 
ang banay—ug ngadto sa pagpanalangin sa pinakasagrado nga mga relasyon diha 
sa Simbahan, ang banay" ("That All May Be Edified" [1982], 234-35). 

Hatagi ang matag sumasalmot og kopya sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Ipapakli sa mga sumasalmot ang pahina iv. 
Ipasabut nga sa 1995, ang Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles mipagawas og pamahayag ngadto sa tibuok kalibutan 
mahitungod sa kaminyoon ug sa banay. Daghan niining mga doktrina ug mga 
baruganan nga gitudlo diha sa pamahayag pagahisgutan sa panahon niini nga 
tun-anan. Basaha ang pamahayag uban sa mga sumasalmot, samtang magdapit 
sa lainlaing mga sumasalmot nga mobasa og kusog sa matag parapo. 

• Unsa ang ubang mga doktrina ug mga baruganan nga gitudlo diha sa 
pamahayag bahin sa banay? (Hunahunaa ang paglista sa mga tubag sa mga 
sumasalmot diha sa pisara.) Ngano nga ang kalibutan nanginahanglan niini 
nga tambag ug pasidaan? 

Si Presidente Gordon B. Hinckley, ang ika-15 nga Presidente sa Simbahan, 
mipasabut: "Nganong nakaangkon man kita niining pamahayag sa banay 
karon? Tungod kay ang banay karon gihasmagan. Sa tibuok kalibutan ang mga 
banay nagkatibulaag. Ang dapit diin pagasugdan ang pagpauswag sa 
katilingban mao ang panimalay. Ang mga anak mohimo, sa kasagaran, kon 
unsa ang gitudlo kanila. Kita naninguha sa paghimo sa kalibutan nga mas 
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Leksyon 1: "Ang Banay Mao ang Pinakamahinungdanon ngadto sa Laraw sa Tiglalang" 

maanindot pinaagi sa paghimo sa banay nga mas lig-on" ("Inspirational 
Thoughts," Ensign, Aug. 1997, 5). 

• Sa unsa nga paagi nga ikaw ug ang imong banay napalig-on pinaagi sa 
pagsunod sa tambag niini nga pamahayag? 

Ang mahangturong kaminyoon makahatag og hingpit nga kalipay ug 
mahinungdanong mga panalangin niining kinabuhia ug hangtud sa 
kahangturan. 

Ipasabot og maayo nga ang mahangturong kaminyoon maoy 
pinakamahinungdanon ngadto sa piano sa kalipay sa Langitnong Amahan. Kini 
makahatag og kahigayunan aron ang banay makakaplag sa tinuod nga kalipay 
dinhi niining kinabuhia ug magpadayon ug mouswag hangtud sa kahangturan. 

• Unsa nga mga panalangin ang atong madawat niining kinabuhia kon kita 
maminyo alang sa kahangturan? 

Dapita ang gitudlo nga mga sumasalmot nga mohisgot sa daklit kon unsa ang 
ilang gibati sa diha nga sila naminyo sa templo ug mahitungod sa hingpit nga 
kalipay ug mga panalangin nga ilang nadawat dinhi niining kinabuhia tungod 
kay sila nabugkos ngadto sa ilang kapikas alang sa kahangturan (tan-awa sa 
"Pagpangandam," aytem 5). 

Hunahunaa ang pagpakigbahin og usa o labaw pa sa mosunod nga mga pahayag: 

Si Presidente James E. Faust sa Unang Kapangulohan mitudlo: "Daghang mga 
pakigsaad ang kinahanglanon kaayo sa kalipay dinhi ug sa umaabot nga 
kinabuhi. Kauban sa labing mahinungdanon mao ang mga pakigsaad sa 
kaminyoon nga nahimo tali sa bana ug asawa. Gikan niining mga pakigsaad 
modagayday ang labing mahinungdanong mga kalipay sa kinabuhi" (sa 
Conference Report Apr. 1998, 19; o Ensign, May 1998, 17). 

Si Elder Boyd K. Packer miingon nga "ang romansa, gugma, kaminyoon, ug 
pagkaginikanan" mao "ang labing putli, labing matahum ug madanihong mga 
kasinatian sa kinabuhi" (sa Conference Report, Oct. 1993, 28; o Ensign, Nov. 
1993, 21). 

Si Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mipahayag: "Ang matam-is nga panag-uban sa mahangturong kaminyoon 
mao ang usa sa labing mahinungdanong mga panalangin nga gihatag sa Dios 
ngadto sa Iyang mga anak. Sa pagkatinuod, ang daghang mga katuigan nga 
akong giambitan uban sa akong matahum nga kauban nakahatag kanako sa 
hilabihan ka hingpit nga kalipay sa akong kinabuhi. Sukad sa sinugdanan sa 
panahon, ang panag-uban sa kaminyoon sa bana ug asawa gikinahanglan sa 
mahinungdanong laraw sa kalipay sa atong Langitnong Amahan. Ang atong 
mga kinabuhi matandog alang sa maayo, ug kaming duha nahatagan og 
kaayohan ug nahimong halangdon samtang kami nakatagamtam sa matam-is 
nga mga panalangin sa pagpakig-uban sa minahal nga mga sakop sa banay" 
(sa Conference Report, Oct. 1997, 42; o Ensign, Nov. 1997, 32). 

Sa iyang unang pakigpulong ngadto sa kinatibuk-ang mga sakop sa Simbahan 
isip Presidente sa Simbahan, si Presidente Gordon B. Hinckley miingon: 
Ngadto sa akong hinigugma nga asawa nga magkalim-an og walo anyos sa 
hinapos niini nga bulan, ako mopahayag og pagtamud.. .Dako kaayo ang 
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akong pagpasalamat alang niining tinamud nga babaye kinsa nagpabilin diha 
sa akong kiliran taliwala sa kahayag ug kangitngit. Ang among pamarog karon 
dili na tag-as sama kaniadto. Apan walay naagian nga pagkakunhod sa among 
gugma alang sa usag usa." (Sa Conference Report, Apr. 1995, 93; o Ensign, May 
1995, 70). 

Ipasabut nga kadaghanan sa mga tawo nagtuo nga ang kaminyoon ug kinabuhi 
sa banay kutob lamang sa mortal nga mga kasinatian. Apan isip mga sakop sa 
Simbahan, kita nakahibalo nga ang usa ka takus nga magtiayon makasulod sa 
templo ug, pinaagi sa usa ka sagrado nga ordinansa sa pagkapari, pagabugkoson 
isip bana ug asawa alang sa kahangturan. Kon ang usa ka lalaki ug babaye 
maminyo sa ingon niini nga paagi, ang usa ka mahangturon nga yunit sa banay 
nagsugod. 

• Unsang mahangturon nga mga panalangin ang gisaad ngadto sa minyo nga 
mga magtiayon kinsa nabugkos pinaagi sa gahum sa pagkapari ug unya 
magpabilin nga matinud-anon ngadto sa ilang mga pakigsaad? (Basaha ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1-4; 132:19-24, 30-31 uban sa mga 
sumasalmot. Ang mosunod nga listahan naglakip og pipila ka mga tubag, diin 
mahimong isulat diha sa pisara.) 

a. Sila pagahimayaon didto sa labing taas nga ang-ang sa Celestial nga 
gingharian uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo (D&P 131:1-3; 
132:20-24). 

b. Sila mag-uban "sulod sa panahon, ug sa tibuok kahangturan" (D&P 132:19). 
Ang ilang mga anak mahimo usab nga kabahin sa ilang mahangturong 
banay. (Ipasabut nga ang Balaang Espiritu sa Saad, kinsa gihisgutan diha sa 
D&P 132:19, mao ang Espiritu Santo. Sumala sa atong pagkamatinud-anon, 
ang Espiritu Santo mopahimatuod nga ang mga ordinansa sa pagkapari nga 
atong nadawat ug ang mga pakigsaad nga gihimo madawat sa Dios.) 

c. Sila "makapanunod og mga trono, mga gingharian, mga kayutaan, ug mga 
kagamhanan" (D&P 132:19). 

d. Sila magpadayon nga makabaton og mga binhi o mga anak nga Espiritu, 
hangtud sa kahangturan (D&P 132:19, 30-31; tan-awa usab sa D&P 131:4). 

• Sa unsa nga paagi nga kini makatabang kanimo nga makahibalo nga ang 
banay mahimong mahangturon? 

Itudlo nga adunay daghang mga matinud-anong mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw kinsa, dili tungod sa ilang kaugalingong kasaypanan, wala makabaton sa 
kahigayunan nga makadawat sa mga panalangin sa mahangturong kaminyoon 
dinhi niining kinabuhia. Ipasabot og maayo nga ang Ginoo misaad nga ang 
tanang mga matinud-anong mga Santos sa katapusan makadawat niini nga 
panalangin. Kon imong gibati nga kinahanglanon kaayo ang pagtabang sa mga 
sumasalmot nga makasabut niini nga baruganan, basaha ang mosunod nga 
pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: 

Kita nahibalo nga daghang takus ug talagsaong mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nga sa pagkakaron adunay kakulang sa hingpit nga mga kahigayunan ug 
mahinungdanong mga kinahanglanon alang sa ilang pag-uswag. Ang pag-
inusara, pagkawalay anak, kamatayon, ug diborsyo makapakyas sa mga mithi ug 
makalangan sa katumanan sa gisaad nga mga panalangin. Dugang pa, pipila ka 
mga babaye kinsa nagtinguha nga mahimong full-time nga mga inahan ug mga 
tig-amuma sa panimalay napugos nga mosulod sa full-time nga panrabaho. Apan 
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Leksyon 1: "Ang Banay Mao ang Pinakamahinungdanon ngadto sa Laraw sa Tiglalang" 

kini nga mga kapakyasan mga temporaryo lamang. Ang Ginoo misaad nga didto 
sa mga kahangturan walay panalangin nga idumili ngadto sa iyang anak nga mga 
lalaki ug mga babaye kinsa nagtuman sa mga sugo, mga matinuoron ngadto sa 
ilang pakigsaad, ug naninguha pagbuhat sa matarung. 

"Daghan sa labing mahinungdanong mga kawad-on dinhi sa pagkamortral 
pagatul-iron panahon sa kaliboan, nga mao ang panahon sa paghingpit sa tanan 
nga wala pa mahingpit kabahin sa mahinungdanong piano sa kalipay alang sa 
tanan nga takus nga mga anak sa atong Amahan. Kita nahibalo nga tinuod ang 
mga ordinansa sa templo. Ako nagtuo usab nga kini tinuod sa mga relasyon ug 
mga kasinatian sa banay." (sa Conference Report, Oct. 1993, 101; o sa Ensign, 
Nov. 1993, 75). 

Sa paghisgot sa mga kahimtang sa tagsatagsa ka mga sumasalmot, makatabang 
kon basahon ang usa o duha sa mga pahayag sa "Dugang nga Kapanguhaan sa 
Materyal" sa pahina 9. 

Ang tun-anan sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay giplano aron 
pagtabang kanato nga makakaplag og hingpit nga kalipay diha sa mga 
relasyon sa atong banay. 

Dapita ang usa ka sumasalmot nga basahon og kusog ang mosunod nga pahayag: 

Si Presidente Harold B. Lee, ang ika-llnga Presidente sa Simbahan miingon: "Ang 
pinakamahinungdanong buluhaton sa Ginoo nga imo og ako gayud nga 
buhaton mao ang anaa sa sulod sa atong kaugalingong mga panimalay" (Stand Ye 
in Holy Places, 255). 

Sa unsa nga mga paagi nga ang kalibutan mahimong lahi kon ang matag usa 
magpuyo sumala niining yano nga pamahayag? 

Ipasabut nga kining tun-anan giplano aron sa pagtabang kanato nga makapalig-
on sa mga kaminyoon ug sa mga banay ug makakaplag og hingpit nga kalipay 
diha sa mga relasyon sa atong mga banay. Ang mga leksyon gipasikad sa mga 
doktrina ug mga baruganan nga gitudlo diha sa kasulatan ug sa mga propeta sa 
ulahing mga adlaw. 

Ipasabot nga pinaagi sa pagpili sa pagsalmot niining tun-anan, ang mga sakop 
nagkapakita og tinguha sa pagpalig-on sa ilang mga banay. Adunay tulo ka mga 
butang nga kinahanglan ilang himoon aron makadawat sa hingpit nga kaayohan 
niini nga tun-anan: 

1. Mosalmot sa klase. 

Itudlo nga ang tanan kinsa mosalmot diha sa tun-anan makakat-on gikan sa 
usag usa, bisan unsa pa ang ilang kasinatian bahin sa kaminyoon o pag-
amuma og mga anak. Dapita ang mga sumasalmot nga mopamatuod sa mga 
kamatuoran nga ilang gihisgutan ug sa pagpakigbahin sa mga kasinatian nga 
nahiangay sa mga leksyon 

2. Gamita ang Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa Kamiyoon ug 
sa Banay. 

Ipaabli sa mga sumasalmot ang ilang mga kopya sa Giya sa Pagtuon sa mga 
Sumasalmot sa Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Itudlo nga alang sa matag 
leksyon, ang giya naglakip sa "Mga Ideya alang sa Paggamit,." nga mao ang 
mga sugyot pagtabang sa mga sumasalmot nga gamiton ang mga doktrina ug 
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mga baruganan nga ilang nakat-unan. Agi og dugang, ang matag leksyon 
giubanan sa usa o duha ka mga artikulo sa Kinatibuk-ang mga Awtoridad sa 
Simbahan. Human sa matag leksyon, ang mga sumasalmot kinahanglan 
motapos bisan usa lamang sa mga gisugyot nga mga kalihokan ug magtuon sa 
matag artikulo. Ang minyo nga mga magtiayon makadawat og 
mahinungdanong mga kaayohan gikan dungan nga pagbasa ug paghisgot sa 
mga artikulo. 

Basaha ang mga pahina 3-7 diha sa giya sa pagtuon. Awhaga ang mga 
sumasalmot nga tun-an pag-usab ang mga doktrina ug mga baruganan niining 
leksyon pinaagi sa (1) pagsunod bisan usa lamang sa mga sugyot sa "Mga Ideya 
alang sa Paggamit," ug (2) pagtuon sa artikulo "Alang Karon ug Hangtud sa 
Kahangturan," ni Elder Boyd K. Packer. 

Awhaga ang mga sumasalmot nga modala sa ilang mga giya sa pagtuon 
nganha sa klase sa matag leksyon. 

3. Paningkamot sa pagsunod sumala sa mga doktrina ug mga baruganan diha sa 
mga leksyon. 

Ipasabot og maayo nga dili igo ang pagkat-on lamang sa ebanghelyo. Aron ang 
ebanghelyo mahimong epektibo diha sa atong mga kinabuhi, kita kinahanglan 
gayud mopuyo unsa ang atong nakat-unan. Si Presidente Harold B. Lee 
mipahayag "Kita sa tinuod wala masayud bisan unsa sa mga pagtulun-an sa 
ebanghelyo hangud kita makasinati sa mga panalangin nga moabut gikan sa 
pagsunod sa matag baruganan" (Stand Ye in Holy Places, 215). 

Ang atong mga panimalay mahimong "usa ka tipik sa langit" kon kita 
motukod niini "diha sa lig-on nga tukuranan sa atong Manunubos." 

Ipasabot og maayo nga sa kalibutan karon, ang panimalay maoy usa sa bugtong 
nga mga dapit diin kita makakita og kalinaw. Dayon basaha ang mosunod nga 
pamahayag ni Presidente Thomas S. Monson sa Unang Kapangulohan: 

"Kon kita sa tinuod maninguha, ang atong panimalay mahimong usa ka tipik sa 
langit dinhi sa yuta. Ang mga hunahuna nga atong maisip, ang mga buhaton 
nga atong buhato, ang mga kinabuhi nga atong gipuy-an makaimpluwensya dili 
lamang sa kalampusan sa atong yutan-ong panaw; kini motimaan sa dalan 
ngadto sa atong mahangturong mga tumong" (sa Conference Report, Oct. 1988, 
80-81; o Ensign, Nov. 1988, 69). 

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mga panimalay mahimong "usa ka tipik 
sa langit"? 

Human makatubag ang mga sumasalmot niini nga pangutana, ipakigbahin ang 
imong kaugalingong mga pagtuo kon sa unsa nga paagi ang panimalay 
mahimong usa ka tipik sa langit. Kon angay, pakigbahin og usa o duha ka 
personal nga mga kasinatian isip kabahin sa imong pagpamatuod. 

Ipakigbahin ang mosunod nga pahayag ni Preidente Spencer W. Kimball, ang ika-
12 nga Presidente sa Simbahan: 

"Daghan sa katilingbanong kaligdong nga sa nangagi nakatabang sa paglig-on ug 
pag-abag sa banay nangahanaw ug nangawagtang. Ang panahon moabut nga 
kadto lamang kinsa nagtuo sa banay sa tinud-anay og aktibo nga paagi ang 
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Leksyon 1: "Ang Banay Mao ang Pinakamahinungdanon ngadto sa Laraw sa Tiglalang" 

Dugang nga 
Kapanguhaan nga 
Materyal 

makapatunhay sa ilang mga banay taliwala sa nagkapundok nga dautan libot 
kanato" (sa Conference Report, Oct. 1980, 3; o Ensign Nov. 1980,4). 

Basaha ang Helaman 5:12 uban sa mga sumasalmot. Dayon basaha ang mosunod 
nga pahayag ni Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles: 

"Kon kamo motukod sa inyong mga panimalay ibabaw sa katukurang bato sa 
atong Manunubos ug sa ebanghelyo, sila mahimong mga balaan nga dapit diin 
ang inyong mga banay mapasilungan gikan sa mabangis nga unos sa kinabuhi" 
(sa Conference Report, Apr. 1993, 88; o Ensign, May 1993, 71). 

• Unsa ang buot ipasabut nganha kaninyo sa pagtukod sa inyong panimalay 
"diha sa lig-on nga katukurang bato sa atong Manunubos? Unsa ang pipila ka 
piho nga mga butang nga himoon sa mga banay kon sila adunay panimalay 
nga nagpunting kang Kristo? 

Ipasabot og maayo nga kining tun-anan naghisgot og mga baruganan nga 
makatabang sa paglig-on sa mga kaminyoon ug sa mga banay. Kita kinahanglan 
nga mogamit niining mga baruganan aron kita makaduol ngadto sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesukristo diha sa atong mga panimalay. Kita kinahanglan gayud 
nga dili mawad-an sa pagtan-aw sa walay katapusang Pag-ula sa Manluluwas, 
nga mao ang makapahimo kanato sa pagpuyo uban sa atong mga banay 
hangtud sa hangtud. 

Panapos 

Ipadayag ang imong tumang kaikag mahitungod niining tun-anan, ug 
pahibaloa ang mga sumasalmot kon unsa ang ilang mapaabut gikan kanimo isip 
magtutudlo. Pananglit, ikaw mopasalig kanila nga ikaw moandam sa imong 
kaugalingon sa espirituhanong paagi sa pagtudlo ug nga ikaw mouban kanila sa 
paggamit sa mga baruganan sa matag leksyon ug sa pagpahimulos sa Giya sa 
Pagtuon sa Sumasalmot sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga silang 
imong gitudloan nga mohimo og pasalig nga mosalmot sa klase, mogamit sa 
giya sa pagtuon, ug mogamit sa mga doktrina ug mga baruganan nga ilang 
nakat-unan. 
Sigon sa pag-aghat sa Espiritu Santo, ihatag ang imong pagpamatuod 
mahitungod sa pagkamahinungdanon sa banay. Ipadayag ang pasalamat sa 
kahibalo nga ang imong banay mahimong mahangturon. 

Mga pahayag sa mahitungod sa mga panginahanglan niadtong kinsa wala 
sa tradisyonal nga mga sitwasyon sa banay 

Sa paghisgot sa mga kahimtang sa mga sumasalmot kinsa wala sa tradisyonal nga 
mga sitwasyon sa banay, basaha ang usa o duha sa mosunod nga mga pahayag. 

Si Presidente Ezra Taft Benson, ang ika-13 nga Presidente sa Simbahan, naghisgot 
sa igsoong mga babaye nga dili minyo sa Simbahan: "Kami nagtan-aw kaninyo 
isip usa ka mahinungdanong kabahin sa pinakamahinungdanong pundok sa 
Simbahan. Kami nag-ampo nga ang among sagad nga paghatag og gibug-aton 

9 



mahitungod sa mga banay dili makahatag kaninyo og pagbati nga kamo wala 
kaayo kinahanglana o dili kaayo bililhon alang sa Ginoo og sa iyang Simbahan. 
Ang sagrado nga talikala sa pagkasakop sa Simbahan may kalabutan labaw pa sa 
kahimtang sa kaminyoon, edad, o karon nga kahimtang. Ang inyong tagsatagsa 
nga pagkabililhon isip usa ka anak nga babaye sa Dios mopatigbabaw sa tanan" 
(" To the single Adult Sisters of the Church/ Ensign, Nov. 1988, 96). 

Si Presidente Joseph Fielding Smith, ang ika-10 nga Presidente sa Simbahan, 
nagtudlo: "Kon ang usa ka lalaki o usa ka babaye kinsa gibugkos diha sa templo 
alang karon ug hangtud sa kahangturan makasala ug mawad-an sa katungod sa 
pagdawat sa kahimayaan sa celestial nga gingharian, siya dili makapugong sa 
pag-uswag sa nasakitan nga kauban kinsa nagmatinud-anon. Matag usa 
pagahukman sumala sa iyang [kaugalingon] nga mga buhat, ug walay kaangayan 
diha sa paghukom sa walay sala alang sa mga sala sa sad-an" (.Doctrines of 
Salvationi, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 2:177). 
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PAGPALAMBO SA PANAGHIUSA L ™ 
DIHA SA KAMINYOON 2 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pagtabang sa minyo nga mga magtiayon aron mas molig-on ang panaghiusa ug 
pagtabang sa mga sakop nga dili minyo sa pag-andam sa pagtagamtam sa 
panaghiusa sa kaminyoon. 

1. Samtang ikaw mangandam sa imong kaugalingon sa pagtudlo, pangita og mga 
paagi sa pagsunod sa mga baruganan ubos sa "Imong mga Kapangakohan isip 
Magtutudlo" (pahina x-xiii niini nga manwal). 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan sa leksyon. Kining mga ulohan makahatag 
og kinatibuk-ang pagpasabut sa mga doktrina ug mga baruganan diha sa 
leksyon. Isip bahin sa imong pagpangandam, pamalandong og mga paagi nga 
makatabang sa mga sumasalmot nga makagamit niining mga doktrina ug mga 
baruganan. Tinguhaa ang giya sa Espiritu sa paghukom unsa ang kinahanglan 
nga imong hatagan og gibug-aton sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga 
sumasalmot. 

3. Pagdala nganha sa klase og usa ka piraso nga papel ug ballpen o lapis alang sa 
matag sumasalmot. 

Ang Ginoo nagmando sa mga bana ug mga asawa sa paghiusa. 

Sa pagsugod sa leksyon, isulat diha sa pisara ang 1+1=1. 

• Sa unsang paagi nga kini naghulagway sa relasyon sa kaminyoon? 

Human ang mga sumasalmot makahisgut niining pangutana, basaha ang Genesis 
2:24 uban kanila. Ipasabot og maayo nga ang Dios nagsugo sa mga bana ug mga 
asawa sa paghiusa. 

• Unsa ang gipasabot alang sa usa ka bana ug asawa nga maghiusa? 

Ipabasa sa mga sumasalmot ang mosunod nga pamahayag ni Elder Henry B. 
Eyring sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles (sa pahina 8 diha sa Giya 
sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay). 

"Sa paglalang sa lalaki ug sa babaye, ang paghiusa kanila sa kaminyoon wala 
ihatag isip paglaum; kini usa ka sugo! 'Tungod niini, ang lalaki magabiya sa 
iyang amahan ug sa iyang inahan, ug moipon siya sa iyang asawa, ug sila 
mahimong usa ka unod' (Genesis 2:24). Ang atong Langitnong Amahan buot 
nga ang atong mga kasingkasing magkahiusa. Kana nga panag-ipon sa gugma 
dili yano nga usa ka sumbanan lamang. Kini usa ka panginahanglan" (sa 
Conference Report, Apr. 1998, 85; o Ensign, May 1988, 66). 
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Ipasabut nga kini nga leksyon naghisgot og pipila ka mga paagi diin ang mga 
bana ug mga asawa mahimong mahiusa. 

Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan nga magminahalay sa usag usa 
isip magkatimbang nga managkauban. 

Ipasabut nga usa ka mahinungdanong baruganan sa panaghiusa sa kaminyoon 
mao nga ang mga bana ug asawa kinahanglan nga magmahal sa usag usa isip 
magkatimbang nga managkauban. Samtang nag-alagad isip Unang Magtatambag 
diha sa Unang Kapangulohan, si Presidente Gordon B. Hinckley miingon: 

"Ang kaminyoon, sa tinuod nga pagsabot, maoy usa ka panag-uban sa mga 
managsama , nga wala sa duha ang mopakita og pagdominar sa usa, apan, 
hinoon, nga ang matag usa moawhag ug motabang sa bisan unsa nga mga 
kapangakohan ug mga pangandoy nga anaa sa usa o kaniya" ("I Believe," Ensign, 
Aug. 1992, 6). 

• Nganong kinahanglanon man nga ang mga bana ug mga asawa mohatag og 
bili sa usag usa isip magkatimbang nga managkauban aron mahiusa? 

• Unsa ang pipila ka mga kinaiya o batasan nga makapahimo sa mga bana ug 
mga asawa nga magkahiusa sa panag-uban sa ilang kaminyoon? Unsa ang 
buhaton sa mga bana o mga asawa aron makabuntog sa ingon niana nga mga 
hagit? 

Si Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo: 

"Kini wala magpasabut nga ang babaye igo lang nga mopahiuyon sa iyang 
kaugalingon ngadto sa mga katungdanan sa pagkapari sa iyang bana o sa iyang 
anak nga mga lalaki. Siya sa dayag kinahanglan mopaluyo ug moabag ug 
moawhag kanila. 

"Ang mga naghupot sa pagkapari, sa laing bahin, kinahanglan gayud 
mopahiuyon sa ilang mga kaugalingon ngadto sa mga panginahanglan ug mga 
kapangakohan sa asawa ug inahan. Ang iyang [sa asawa] pisikal ug emosyonal 
ug intelekwtal ug kultural nga kaayohan ug iyang espirituhanong kalamboan 
kinahanglan gayud maoy una taliwala sa [ilang] mga katungdanan sa 
pagkapari. 

"Walay buluhaton, bisan unsa ka gamay, nga may kalabutan sa pag-alima sa 
mga batang masuso, ang pagmatuto sa mga anak, o diha sa pag-atiman sa 
panimalay nga dili katimbang nga obligasyon sa [usa ka bana]" ("A Tribute to 
Woman/ July 1859, 75). 

Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mitambag sa mga naghupot sa pagkapari: Sama sa usa ka bana ug takus nga 
pagkapari, kamo maayo gyod nga mosunod sa panig-ingnan sa Maluluwas, 
kinsang pagkapari inyong gihuptan. Kamo mohimo sa paghatag sa 
kaugalingon nganha sa asawa ug mga anak nga usa sa unang tumong sa 
inyong kinabuhi. Sa panagsa ang usa ka tawo mosulay sa pagkontrol sa lakaw 
sa kinabuhi sa matag sakop sa banay. Siya ang mohimo sa tanan nga mga 
desisyon. Ang iyang asawa ubos sa pag-alagad sa iyang kapritso. Kon kana mao 
bay naandan o dili, kana dili na mahinungdanon. Dili kana mao ang paagi sa 
Ginoo. Kana dili ang paagi sa pagtagad sa usa ka bana nga Santos sa Ulahing 
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Adlaw ngadto sa iyang asawa ug banay" (sa Conference Report, Apr. 1999, 32; 
o Ensign, May 1999, 26). 

• Unsa ang pipila ka mga butang nga buhaton sa mga bana ug mga asawa kon 
sila magmahal sa usag usa isip magkatimbang nga managkauban? (Hunahunaa 
ang pagtingob sa mga tubag sa mga sumasalmot diha sa pisara. Kon 
gikinahanglan, ipakigbahin ang mga ideya nga gilista sa ubos ug dapita ang 
mga sumasalmot sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian nga may kalabutan 
nianang mga ideya). 

a. Sila magbahinay sa kapangakohan alang sa pagsiguro nga ang banay 
magdungan sa pag-ampo, maghimo sa gabii sa banay, ug magdungan sa 
pagtuon sa kasulatan. 

b. Sila magtambayayong sa pagplano kon unsaon paggamit ang mga panalapi 
sa banay. 

c. Sila magsabot-sabot ug mag-uyon bahin sa mga lagda sa panimalay ug sa 
unsa nga paagi nga madisiplina ang mga anak. Ang mga anak makasabot 
nga ang ilang mga ginikanan nagkahiusa niana nga desisyon. 

d. Sila magtambayayong sa pagplano sa mga kalihokan sa banay. 
e. Silang duha magtambayayong sa mga kapangakohan sa pag-atiman sa balay. 
f. Sila maghiusa sa pagtambong sa Simbahan. 

Ang mga bana ug mga asawa kinahanglang motugot nga ang ilang 
tagsatagsa ka mga kinaiya ug mga kahanas makatabang sa usag usa. 

Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 11:11 uban sa mga sumasalmot. Dayon 
ipakigbahin ang mosunod nga pahayag ni Elder Richard G. Scott: 

"Sa laraw sa Ginoo, nagkinahanglan og duha—usa ka lalaki og usa kababaye— 
ang pag-umol og usa.. . .Alang sa pinakadakung kalipay ug pagkamasanayon sa 
kinabuhi, ang bana ug asawa gikinahanglan. Ang ilang mga paningkamot 
magkatakdo ug gikinahanglan sa usag usa. Ang matag usa may tagsatagsa nga 
mga kinaiya nga labing maayo sa tahas nga gitino sa Ginoo alang sa kalipay isip 
usa ka lalaki o babaye. Kon gigamit sumala sa kabubut-on sa Ginoo, kanang mga 
kasarang motugot sa usa ka minyo nga magtiayon nga maghunahuna, maglihok, 
ug magmaya isip usa—magtambayayong sa pag-atubang sa mga hagit ug sa 
pagbuntog niini isip usa, magtubo diha sa gugma ug pagsabut, ug pinaagi sa mga 
ordinansa sa templo mabugkos nga mag-uban isip usa, hingpit, sa walay 
katapusan. Kana mao ang laraw" (sa Conference Report, Oct. 1996, 101; o Ensign, 
Nov. 1996, 73-74). 

Sa paghulagway sa baruganan nga gitudlo ni Elder Scott, ihatag ang mosunod 
nga pagbansay: 

Hatagi ang matag sumasalmot og usa ka piraso nga papel ug usa ka ballpen o 
lapis. Hangyoa ang matag minyo nga sumasalmot sa paglista sa pipila sa iyang 
mga kinaiya ug mga kahanas ug sa iyang kapikas. Hangyoa ang matag sakop nga 
dili minyo nga sumasalmot nga maghunahuna sa usa ka minyo nga magtiayon 
ug ilista ang pipila ka mga kinaiya ug mga kahanas sa bana ug asawa. Human sa 
pipila ka mga minuto nga makasulat ang mga sumasalmot, ipangutana ang 
mosunod nga mga pangutana: 

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mga kinaiya ug mga kahanas nga imong gilista 
makatabang sa minyo nga mga magtiayon aron mahiusa? (Hangyoa ang mga 
sumasalmot sa pagpakigbahin og piho nga mga panig-ingnan). 
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• Sa unsa nga paagi nga ang mga kalainan nga imong nakita tali sa mga bana ug 
mga asawa mahimong mga kalig-on diha sa ilang relasyon? 

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Sister Marjorie P. Hinckley, asawa ni 
Presidente Gordon B. Hinckley, mahitungod sa iyang unang tuig sa kaminyoon: 

"Kami naghigugmaay sa usag usa; walay pagduhaduha bahin niana, apan kami 
usab kinahanglang maanad sa usag usa. Ako nagtuo nga ang matag magtiayon 
kinahanglan nga maanad sa usag usa. Sa sinugdanan ako nakaamgo nga kami 
manglimbasog nga maanad sa usag usa kay sa kanunay nga mosulay sa pag-usab 
sa usag usa" (Church News, 26 Sept. 1998, 4). 

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mga sangputanan mahimong lahi kon ang 
mga magtiayon maningkamot nga "maanad sa usag usa" kay sa "kanunay nga 
mosulay sa pag-usab sa usag usa"? 

Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan gayud nga magmaunungon 
ngadto sa usag usa. 

Ipakigbahin ang mosunod nga tambag gikan ni Presidente Gordon B. Hinckley, 
ang ika-15 nga Presidente sa Simbahan: 

"Tinoa nga wala gayuy bisan unsa nga panghitabo tali kaninyo nga 
makabungkag sa inyong kaminyoon. Himoa kini nga magmalampuson. 
Tinguhaa nga kini molampos. Adunay daghan kaayong panagbulag; diin ang 
mga kasingkasing nasakitan ug usahay mga kinabuhi nadaot. Pagsobra ka 
maunongon sa usag usa." ("Life's Obligation/' Ensign. Feb. 1999, 2, 4). 

• Unsa ang kahulugan sa pulong maunongon nganha kaninyo? (Ang mga tubag 
mahimong maglakip sa matinud-anon, matinuoron, ug kasaligan diha sa usa 
ka relasyon.) 

Ipasabut nga ang Ginoo naghatag og gibug-aton sa panginahanglan alang sa mga 
bana ug mga asawa nga magmaunongon sa usag usa. Basaha ang Doktrina ug 
mga Pakigsaad 42:22 uban sa mga sumasalmot. Itudlo nga kini nga sugo 
kaparehas nga magamit alang sa mga bana ug mga asawa. 

• Unsa ang gipasabut sa "higugmaa ang inyong bana o asawa sa inyong tibuok 
nga kasingkasing ug unong ngadto kaniya ug wala nay lain? 

Si Presidente Spencer W. Kimball, ang ika-12 nga Presidente sa Simbahan, 
mitudlo: "Ang mga pulong wala nay lain nagsalikway sa matag usa ug sa 
tanang butang. Ang kapikas dayon mahimong pinakalabaw sa kinabuhi sa 
asawa o bana, ug ni sosyal nga kinabuhi, ni pagpanrabaho nga kinabuhi ni 
politikanhong kinabuhi ni bisan unsang laing tinguha ni tawo ni butang nga 
mahimong unahon sa bisan kanus-a ibabaw sa kauban nga kapikas" (Faith 
Precedes the Miracle [1972], 143). 

• Sa unsa nga paagi nga ang usa ka tawo makapugong sa mga sosyal, 
pagpanrabaho, ug mga buluhaton sa Simbahan nga dili makasamok sa 
pagkamaunongon ngadto sa iyang bana o iyang asawa? 

• Unsa ang pipila ka piho ka mga paagi diin ang mga magtiayon makapakita og 
pagkamaunongon sa usag usa? (Kon ang mga sumasalmot adunay kalisud sa 
pagtubag niini nga pangutana, ipakigbahin ang pipila ka mga panig-ingnan, 
sama nianang gilista sa ubos.) 
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Leksyon 2: Pagpalambo sa Panaghiusa diha sa Kaminyoon 

a. Ang usa ka bana maka-iskedyul pag-usab sa buluhaton, kalingawan, o ubang 
mga atubangunon aron sa pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa iyang asawa. 

b. Ang usa ka asawa makaampo sa matag adlaw alang sa kalampusan sa iyang 
bana diha sa iyang mga kalihokan. 

c. Sila makapaminaw sa usag usa, bisan kon ang paghimo sa ingon tingali 
dili masayon. 

d. Sila makasultihanay sa mahigugmaon nga paagi ug magmatinahuron sa usag 
usa diha sa mga panagsultihanay uban sa mga sakop sa bana ug mga higala. 

Panapos 

Ipasabot og maayo nga ang Ginoo ug ang Iyang mga propeta nagsugo sa mga 
bana ug asawa nga maghiusa sa gugma ug magtambayayong sa pagbuhat isip 
imagkatimbang nga managkauban. Ang mga bana ug mga asawa makapakita sa 
ilang pagkamaunongon sa usag usa sa matag adlaw pinaagi sa ilang mga 
hunahuna, mga pulong, ug mga buhat. 

Sigon sa pag-aghat sa Espiritu, pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gihisgutan 
sa panahon sa leksyon. 

Tan-awa sa pahina 8-11 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa 
Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an pag-usab ang 
mga doktrina ug mga baruganan niini nga leksyon pinaagi sa (1) pagsunod bisan 
og usa sa mga sugyot sa "Mga Ideya alang sa Paggamit" ug (2) sa pagbasa sa artikulo 
"Nga Kita Mahimong Usa" ni Elder Henry B. Eyring. Itudlo nga ang minyo nga 
mga magtiayon makadawat og mahinungdanong mga kaayohan gikan sa 
pagbasa ug sa paghisgot pagdungan sa mga artikulo diha sa giya sa pagtuon. 
Pahinumdumi ang mga sumasalmot sa pagdala sa ilang mga giya sa pagtuon 
nganha sa klase alang sa sunod nga leksyon. 
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L ™ PAGMATUTO OG GUGMA UG 
3 PANAGHIGALAAY SA KAMINYOON 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pagtabang sa mga sumasalmot aron makasabot og maayo sa baruganan sa gugma 
ug sa pag-awhag niadtong kinsa mga minyo sa pagmatuto sa gugma sa ilang mga 
kaminyoon. 

1. Paghunahuna og mga paagi nga imong magamit ang mga baruganan ubos 
sa "Imong Kapanguhaan isip Magtutudlo" sa mga pahina x-xiii, niini nga 
manwal. 

2. Palandonga ang mga doktrina ug mga baruganan nga gilatid diha sa tataw nga 
mga ulohan sa leksyon. Sa tibuok semana, paghunahuna og mga paagi sa 
pagtudlo mining mga doktrina ug mga baruganan. Tinguhaa ang giya sa 
Espiritu sa paghukom unsa ang kinahanglan nga imong hatagan og gibug-aton 
sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga sumasalmot. 

3. Kon ang mosunod nga mga aytem anaa, pangandam sa paggamit niini isip 
kabahin sa leksyon: 

a. Usa o daghan pa nga mga hulagway sa kasal. Pananglitan, imong mapakita 
ang hulagway sa Batan-ong Magtiayon nga Moadto sa Templo (62559; Mga 
Hulagway sa Ebanghelyo, 609) o ikaw makadala og mga hulagway sa imong 
kasal ug hangyoa ang mga sumasalmot nga modala sa ilang kaugalingong 
mga hulagway sa kasal. 

b. Usa ka bulak o usa ka hulagway sa usa ka bulak. 

Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan nga momatuto sa ilang 
paghigugma alang sa usag usa. 

Ipakita ang usa o daghan pa nga mga hulagway sa kasal (tan-awa sa 
"Pagpangandam/' aytem 3a). Paghatag og komentaryo bahin sa gugma nga gibati 
sa mga bana ug mga asawa alang sa usag usa sa dihang sila gikasal. 

Ipakita ang usa ka bulak o usa ka hulagway sa usa ka bulak (tan-awa sa 
"Pagpangandam/' aytem 3b). Dayon ipabasa sa usa ka sumasalmot ang mosunod 
nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball, ang ika-12 nga Presidente sa 
Simbahan (sa pahina 12 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa 
Kaminyoon ug Banay. 

"Ang gugma sama sa usa ka bulak, ug, sama sa lawas, kini nagkinahanglan nga 
pakan-on kanunay. Ang mortal nga lawas sa dili madugay magniwang ug 
mamatay kon walay kaon kanunay. Ang tandogon nga bulak malaya ug 
mamatay kon walay pagkaon ug tubig. Ug ang gugma, mao usab, dili mapaabut 
nga molungtad sa hangtud gawas kon kini sa kanunay gipakaon sa mga tipik sa 
gugma, ang pagpakita sa pagmahal ug pagdayeg, ang mga pulong sa 
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pagpasalamat, ug ang pagkamahunahunaon sa pagkadili hakog." ("Oneness in 
Marriage" Ens/grz, Mar. 1977, 5). 

Ipasabut nga kini nga leksyon maghisgot kon sa unsang paagi nga ang mga bana 
ug mga asawa makamatuto sa ilang gugma alang sa usag usa aron kini 
makapadayon sa pagtubo. 

Mga pamahayag sa pagbati ug pagkamabination makapatunhay sa gugma 
ug panaghigalaay diha sa kaminyoon. 

Hangyoa ang mga sumasalmot kinsa mga minyo sa paghunahuna sa nangagi nga 
panahon sa dihang sila bag-o pa nga gikasal. Dapita sila sa pagsaysay bahin sa 
pipila ka mga butang nga ilang gibuhat alang sa ilang kapikas diha nianang 
panahona sa ilang mga kinabuhi. 

• Ngano nga ang maong mga lihok gikinahanglan man kaayo sa tibuok 
kaminyoon? 

Ipasabut nga ang usa ka bana ug asawa kinahanglan gayud nga mopadayon sa 
pagpangulitawo sa usag usa ug pagmatuto sa ilang panaghigalaay sa tibuok nila 
nga mga kinabuhi. Kon sila mobuhat niini, ilang makita nga ang ilang gugma sa 
matag usa mag-anam og kalig-on. 

Si Elder Marlin K. Jensen sa Kapitoan naghisgot: "Ang panaghigalaay 
maoy. . .usa ka mahinungdanon ug maanindot nga bahin sa pagpangulitawo ug 
sa kaminyoon. Ang usa ka relasyon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye nga 
magsugod sa pagpanaghigalaay ug dayon mosangpot ngadto sa panaghigugmaay 
ug sa katapusan sa kaminyoon, sa kasagaran mahimong malungtaron, mahang-
turon nga panaghigalaay. Walay labaw pa nga makapadasig niining kalibutan 
karon diin ang kaminyoon sayon kaayong bungkagon kay sa pagkakita og usa ka 
bana ug asawa nga sa ligdong nga paagi nagtamud ug nagtagamtam sa panaghi-
galaay sa usag usa sa tibuok katuigan samtang sila nagtambayayong sa pagsinati 
sa mga panalangin ug mga pagsulay sa pagkamortal" (sa Conference Report, Apr. 
1999, 81; o Ensign, May 1999, 64). 

Samtang nangalagad diha sa Kapitoan, si Elder James E. Faust nag-ingon nga usa 
ka dili kaayo tataw apan labaw nga mahinungdanong mga katarungan alang sa 
panagbulag mao "ang kakulang sa makanunayon nga pagpalambo sa kaminyo-
on,. . .ang kakulang nianang usa ka dinugang nga butang nga makapahimo niini 
nga bililhon, espesyal, ug maanindot, sa panahon nga kini usab mabudlay, mali-
sud ug walay kadasig." Siya mitambag: "Sa pagpalambo sa kaminyoon ang pina-
kamahinungdanon nga mga butang mao ang gagmay nga mga butang. Kini mao 
ang makanunayon nga pagtamud alang sa usag usa ug usa ka mahunahunaon 
nga pagpakita sa pasalamat. Kini mao ang pag-awhag ug ang pagtabang sa matag 
usa aron motubo. Ang kaminyoon mao ang pagtinabangay sa pagpangita alang 
sa maayo, sa matahum, ug sa balaan" (sa Conference Report, Oct. 1977, 13-14; o 
Ensign, Nov. 1977, 10-11). 

• Unsa ang "pipila ka gagmay nga mga butang" nga makapalungtad sa gugma 
ug panaghigalaay diha sa kaminyoon? (Hunahunaa ang paglista sa mga tubag 
sa mga sumasalmot diha sa pisara.) Unsang mga kasiantian ug mga panig-
ingnan nga inyong ikabahin nga nagpakita sa kamahinungdanon sa 
pagpalungtad sa gugma niining mga paagiha? 
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Usa ka babaye, minyo kapin sa 35 anyos, miingon: "Ako ganahan kaayo 
niadtong mga panahon nga ang akong bana magdala kanako og gagmay nga 
mga sorpresa human siya molakaw sa usa ka gabii o sa usa ka semana. Kini 
mahimo nga dili usa ka dakong butang, usa lamang ka sopas o bulak nga iyang 
gihipos gikan sa panagtigum. Ako labaw pa gyud nga ganahan kon manawag 
siya naku sa telepono gikan sa opisina panahon sa udto aron pagpangumusta 
lamang sa mga kahimoan sa akong adlaw o sa pagpakigbahin og pipila ka 
gagmayng makapaawhag nga balita. Kining gagmay nga mga butang 
nakatabang kanako aron mobati nga ako gihigugma ug gimahal." 

Itudlo nga ang mga bana ug mga asawa kinahanglan nga magplano og panahon 
nga mag-uban nga sila ra. Ipabasa sa mga sumasalmot ang mosunod nga tambag 
gikan ni Elder Joe J. Christensen sa Kapitoan sa (pahina 19 diha sa Giya sa 
Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay): 

"Ipadayon ang inyong pagpangulitawo. Pangita og panahon nga 
magkatambayayong sa pagbuhat og mga butang—nga kamong duha lamang. 
Kon mahinungdanon ang pagpakig-uban sa mga anak isip usa ka banay, kamo 
nanginahanglan og makanunayon nga senimana nga panahon nga mag-uban 
nga kamo ra. Ang pag-iskedyul niini maghatag og kasayoran sa inyong mga anak 
nga kamo mibati nga ang inyong kaminyoon mahinungdanon kaayo nga kamo 
kinahanglan nga magtuto niini. Kana nagkinahanglan og pagpasalig sa pagbuhat 
niini, pagplano ug pag-iskedyul" (sa Conference Report, Apr. 1995, 86; o Ensign, 
May 1995, 62) 

• Unsay sagad makapakgang sa mga bana ug mga asawa nga maggahin og 
panahon sa pagtambayayong sa pagbuhat og mga butang? Sa unsa nga paagi 
nga ang minyo nga mga magtiayon makagahin og panahon sa pagpadayon sa 
ilang pagpangulitawo. 

Ang tukma nga kasuod sa kaminyoon maoy usa ka pagpahayag sa gugma. 

Ipasabut nga ang tukma nga pagpahayag sa pisikal nga kasuod sa kaminyoon 
gitugutan sa Ginoo. Kini maghatag og mahinungdanong mga panalangin ngadto 
sa usa ka minyo nga magtiayon, magtabang kanila nga mahiusa ang ilang mga 
kalag ug maglig-on sa ilang gugma alang sa usag usa. Hunahunaa ang 
pagpakigbahin sa pipila o tanan sa mosunod nga mga pamahayag: 

Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasa-
but sa mga katuyoan sa pisikal nga kasuod diha sa kaminyoon: "Sulod sa mala-
hutayon nga pakigsaad sa kaminyoon, ang Ginoo nagtugot sa bana ug asawa sa 
pagpahayag sa sagrado nga makapasanay nga mga gahum diha sa tanan sa ilang 
pagkaanindot ug katahum sulod sa mga utlanan nga Iyang gipahimutang. Ang 
usa ka katuyoan niining pribado, sagrado, suod nga kasinatian mao ang pag-
sangkap og mga pisikal nga mga lawas alang sa mga Espiritu nga buot sa 
Amahan sa Langit nga makasinati sa pagkamortal. Laing katarungan alang nii-
ning makagagahum ug matahum nga mga pagbati sa gugma mao ang pagbugkos 
nga mahiusa ang bana ug asawa sa diha sa pagkamaunongon, pagkaligdong, 
pagkamahunahunaon sa usag usa, ug susama nga katuyoan" (sa Conference 
Report, Oct. 1994, 50; Ensign, Nov. 1994, 38). 

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo: 
"Ang gahum sa pagbuhat sa mortal nga kinabuhi mao ang labing mahimayaong 
gahum nga gihatag sa Dios sa iyang mga anak. Ang paggamit niini gimando diha 
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Leksyon 3: Pagmatuto og Gugma ug Panaghigalaay sa Kaminyoon 

sa unang sugo nga [gihatag ngadto ni Adan ug Eva], apan lain usab nga mahi-
nungdanong sugo gihatag aron sa pagdumili sa sayop nga paggamit niini. Ang 
gibug-aton nga atong gihatag alang sa balaod sa pagkaputli matagaan og kahayag 
pinaagi sa atong pagsabut sa katuyoan sa atong makapasanay nga mga gahum 
diha sa katumanan sa laraw sa Dios. Ang pagpahayag sa atong makapasanay nga 
mga gahum makapahimuot ngadto sa Dios, apan Siya nagsugo nga kini gamiton 
lang sulod sa relasyon sa kaminyoon" (sa Conference Report, Oct. 1993, 99; o 
Ensigni, Nov. 1993, 74). 

Si Presidente Spencer W. Kimball mitudlo: "Diha sa kinatibuk-ang kahulugan sa 
tinugutan sa balaod nga kaminyoon, ang kasuod sa mga relasyon sa sekso 
matarung ug balaanong gitugot. Walay daotan o makauulaw mahitungod sa 
tukmang sekswalidad , tungod kay pinaagi niana ang mga lalaki ug mga babaye 
magkauban sa usa ka pamaagi sa paglalang og usa ka pagpahayag sa gugma" 
('The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982]. 311). 

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo: 
"Ang tawhanong kasuod gigahin alang sa usa ka minyo nga magtiayon tungod 
kay kini ang katapusang simbolo sa bug-os nga panagtipon, usa ka kinatibuk-an 
ug usa ka panagtipon nga gi-orden ug gitakda sa Dios. Gikan sa Tanaman sa Eden 
og ngadto sa unahan, ang kaminyoon gituyo nga maoy paagi nga mohingpit sa 
panagtipon sa usa ka lalaki ug usa ka babaye—sa ilang mga kasingkasing, mga 
paglaum, mga kinabuhi, gugma, banay, kaugmaon, tanang butang. Si Adan 
miingon mahitungod ni Eva nga siya bukog sa iyang mga bukog ug unod sa 
iyang mga unod, ug sila kinahanglan mahimong 'usa ka unod' diha sa ilang duha 
ka kinabuhi [tan-awa sa Genesis 2:23-24]. Kini usa ka pagpanagtipon sa ingon 
nga pagkahingpit nga atong gigamit ang pulong nga silyo sa pagpasabot sa iyang 
mahangturong saad. Si Propeta Joseph Smith sa makausa miingon nga kita 
tingali makahatag og sama ka sagradong panaghiusa isip nga "gisolda" sa usag 
usa [tan-awa sa D&P 128:18]" (sa Conference Report, Oct. 1998, 100; o Ensign, 
Nov. 1998, 76). 

Si Presidente Howard W. Hunter, ang ika-14 nga Presidente sa Simbahan, 
mitambag nga bisan sa sulod sa relasyon sa kaminyoon, ang sagrado nga 
makapasanay nga mga gahum kinahanglan gayud nga dili gamiton sa sayop. Ang 
kalumo ug pagtahud—dili ang pagkahakog—kinahanglan gayud nga maoy mga 
baruganan nga mogiya sa suod nga relasyon tali sa bana ug asawa. Ang matag 
kauban kinahanglan gayud nga magmahunahunaon ug dali nga mobati sa mga 
kinahanglanon ug mga tinguha sa usa. Ang bisan unsa nga pagpasulabi, dili 
angay, o dili mapugngan nga pamatasan diha sa suod nga relasyon tali sa bana 
ug asawa gipanghimaraut sa Ginoo" (sa Conference Report, Oct, 1994, 68; o 
Ensign, Nov. 1994, 51). 

Basaha ang Exodo 20:14, 17 uban sa mga sumasalmot. Dayon ipakigbahin ang 
mosunod nga pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley, ang ika-15 nga 
Presidente sa Simbahan: 

"Kita nagtuo sa kaputli sa wala pa ang kaminyoon ug sa hingpit nga kaligdong 
human sa kaminyoon. Kana naglangkob niining tanan. Kana mao ang dalan 
ngadto sa kalipay sa pagpuyo. Kana ang dalan ngadto sa katagbawan. Kini 
makahatag og kalinaw nganha sa kasingkasing ug kalinaw diha sa panimalay" 
(sa Conference Report, Oct. 1996, 68; Ensign, Nov. 1996, 49). 
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Ipasabot og maayo nga ang mga bana ug mga asawa kinahanglang magbinanta-
yon nga dili mobuhat bisan unsa nga makapaduol sa pagkamaluibon. 
Pananglitan, sila kinahanglan gayud sa kanunay nga mobaton og angay nga 
emosyonal ug pisikal nga mga utlanan tali sa ilang mga kaugalingon ug mga 
kauban sa trabaho sa kaatbang nga sekso. 

• Ngano nga ang hingpit nga pagkamaunongon sa usa ka relasyon sa 
kaminyoon mahinungdanon kaayo. 

• Ngano nga ang pagtan-aw og malaw-ay o mahilas nga materyal usa ka 
pagbudhi sa pagsalig sa kaminyoon? Sa unsa nga mga paagi nga ang pag-ibog-
ibog sa usa ka sakop sa kaatbang nga sekso makadaot sa kaminyoon? 

Ipakigbahin ang usa o ang duha sa mosunod nga mga pamahayag. 

Si Presidente Howard W. Hunter mitambag: "Pagmatinud-anon sa imong mga 
pakigsaad sa kaminyoon diha sa hunahuna, pulong ug buhat. Ang malaw-ay 
nga talan-awon, pag-ibog-ibog ug malaw-ay nga mga handurawan 
mohinayhinay pag-usab sa kinaiya sa usa ka tawo ug mobungkag sa sukaranan 
sa usa ka malipayon nga kaminyoon. Ang panaghiusa ug pagsalig sulod sa 
kaminyoon madaot tungod niana" (sa Conference Report, Oct. 1994, 67; o 
Ensign, Nov. 1994, 50). 

Si Presidente Ezra Taft Benson, ang ika-13 nga Presidente sa Simbahan, 
mitambag: "Kon kamo minyo na, paglikay sa mga pag-ibog-ibog sa bisan unsa 
nga matang.. .Unsa ang makita nga dili makadaot nga pagsungog o sa yano 
nga paagi sa paglingawlingaw og diyutay uban sa usa ka tawo sa kaatbang nga 
sekso sayon nga mosangko ngadto sa labaw nga kakuyaw nga pag-apil ug 
hinungdan sa pagbudhi. Usa ka maayong pangutana nga ipangutana sa atong 
kaugalingon mao kini: Mahimuot ba ang akong kapikas kon siya masayud nga 
ako mibuhat niini. Mahimuot ba ang akong asawa nga masayud nga ang iyang 
bana nakigpaniudto nga nag-inusara uban sa iyang sekretarya? Mahimuot ba 
ang usa ka bana kon iyang makita ang iyang asawa nga nagpaibog-ibog ug 
nakig-uban sa laing lalaki? Akong minahal nga mga kaigsoonan unsa ang 
gipasabut ni Pablo sa diha nga siya miingon: 'Likayi ninyo ang tanang dagway 
sa kadautan' (1 Mga Taga-Tesalonica 5:22)" ("The Law of Chastity," sa Brigham 
Young University 1987-88, Devotional and Firesude Speeches [1988], 52). 

Ang minyo nga mga magtiayon kinahanglan maningkamot nga makabaton 
gugma nga putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo. 

• Basaha ang Juan 13:34-35 ug ang Mga Taga-Efeso 5:25 uban sa mga 
sumasalmot. Unsa ang gitudlo mining mga tudling kon unsaon sa mga bana 
og mga asawa pagtagad sa usag usa? 

Ipasabot og maayo nga bisan tuod mahinungdanon sa usa ka magti-ayon nga 
minyo ang pisikal nga relasyon, kini dili ang labing mahinungdanon nga bahin 
sa ilang gugma. Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer 
W. Kimball: 

"[Ang gugma sa kaminyoon] malawom, masangkaron, malukupon. Kini dili 
ikatandi sa kalibutanong panag-uban nga nasaypan paghatag sa pangalang 
gugma, apan diay kasagaran usa lamang ka pisikal nga kaibug. Kon ang 
kaminyoon gipasikad lamang niining butanga, ang matag hingtungdan dali ra 
kaayong mapul-an sa usag usa.. . .Ang gugma nga gihisgutan sa Ginoo dili 
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lamang pisikal nga kaibug, apan espirituhanong kaibug usab. Kini hugot nga 
pagtuo ug pagsalig sa, pagsabut sa, usag usa. Kini usa ka hingpit nga panag-uban. 
Kini panag-uban uban sa hiniusa nga mga ideya ug mga mithi og sumbanan. 
Kini usa ka walay paghinakog ngadto ug usa ka sakripisyo alang sa usag usa. Kini 
kalimpyo sa hunahuna ug buhat ug hugot nga pagtuo sa Dios ug sa iyang 
programa. Kini mao ang pagkaginikanan sa pagkamortal og padayon nga 
naglantaw ngadto sa pagkadiosnon ug pagkatiglalang, ug pagkaginikanan sa mga 
espiritu. Kini malapad kaayo ug malukupon sa tanan ug walay kinutuban. Kini 
nga matang sa gugma dili gayud mapul-an o mosalop. Kini magpadayon nga 
buhi diha sa kasakit ug kasubo, sa tanang kaadunahan ug kawad-on, sa tanang 
kalampusan ug kapakyasan, sa tanang panahon ug kahangturan" (Faith Preceeds 
the Miracle, [1972], 130-31). 

Ipasabut nga ang gugma nga gihisgutan ni Presidente Kimball mao ang gugma 
nga putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo. Basaha ang Moroni 7:45-48 uban sa 
mga sumasalmot. Hangyo-a ang mga sumasalmot sa pag-ila sa mga kinaiya sa 
gugma nga putli samtang sila magbasa. Isulat kining mga kinaiya diha sa pisara 
sama sa gipakita sa ubos. 

Itudlo nga dugang sa pagsalig nga higugmaon ang Langitnong Amahan ug si 
Jesukristo ug moduol ngadto kanila, ang pasalig sa kaminyoon—ilabi na sa 
mahangturong kaminyoon—mao ang labing mahinungdanon nga pasalig nga 
atong himoon. Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan gayud maningkamot 
kanunay sa pagpalambo sa gugma nga putli ngadto sa usag usa. 

Aron matabangan ang mga sumasalmot nga mogamit niini nga baruganan, 
itumong ang ilang pagtagad ngadto sa mga kinaiya sa gugma nga putli nga 
imong gisulat diha sa pisara. Dapita sila sa paghisgot og mga paagi diin ang piho 
nga mga kinaiya, sama sa "dili mangita alang sa iyang kaugalingon" o kinaiya 
nga dili gayud mopakyas," mahimong ipahayag diha sa relasyon sa kaminyoon. 
Hangyoa sila sa pagpakigbahin og mga paning-ingnan nga ilang nakita sa pipila 
niining mga kinaiya. 
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Panapos 

Ipasabot og maayo nga ang mga bana ug mga asawa kinahanglan gayud 
moamuma sa ilang gugma ug panaghigalaay. Sila kinahanglan nga moalima sa 
ilang gugma nga magpadayon pinaagi sa paghimo sa gagmay nga mga butang 
nga makapakita sa mga pagkaparaygon ug pagkamabination. Sila kinahanglan 
nga daling mobati sa espirituhanon, pisikal, ug emosyonal nga mga 
panginahanglan sa usag usa samtang sila magbahinay sa hingpit nga kalipay ug 
sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Sila kinahanglang nga maningkamot gayud nga 
dili mohimo sa bisan unsa nga makadaot sa gugma nga maoy mahinungdanon 
sa usa ka relasyon sa kaminyoon. Ug sila kinahanglan nga "mag-ampo ngadto sa 
Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing nga [kamo] unta mapuno niini 
nga [gugma]" (Moroni 7:48). Samtang ang magkauban sa kaminyoon 
magpadayon nga magbaton og hingpit nga pasalig sa usag usa, ang ilang gugma 
motubo sa tibuok katuigan. Sila makakaplag nga sila nagpalambo sa tinuod nga 
Kristohanong gugma. 

Basaha ang mga pahina 12-15 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga 
Relasyon sa Kaminyoon ugsa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an pag-
usab ang mga doktrina ug mga baruganan niining leksyon pinaagi sa (1) pagsunod 
bisan og usa sa mga sugyot sa "Mga Ideya alang sa Paggamit" ug (2) pagbasa sa 
artikulo "Panaghiusa sa Kaminyoon," ni Presidente Spencer W. Kimball. Itudlo nga 
ang minyo nga mga magtiayon makadawat og mahinungdanong mga kaayohan 
kon sila mag-uban sa pagbasa ug paghisgot sa mga artikulo diha sa giya sa pagtuon. 

22 



PAGTUBAG SA MGA HAGIT L ™ 
DIHA SA KAMINYOON 4 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pagtabang sa mga sumasalmot aron makat-on nga ang mga bana ug mga 
asawa kinahanglan gayud nga magtambayayong sa pag-atubang sa mga hagit 
ug sa ingon sila makapili nga motubag uban sa pailub ug gugma kay sa 
kapungot o kasuko. 

1. Tun-i pag-usab ang mga baruganan ubos sa "Imong mga Kapangakohan isip 
Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini nga manwal). Pangita og mga paagi nga 
makagamit niini nga mga baruganan sa imong pagpangandam sa pagtudlo. 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan sa leksyon nga naglatid sa mga doktrina ug 
mga baruganan diha sa leksyon. Isip kabahin sa imong pagpangandam, 
palandonga kining mga doktrina ug mga baruganan sa tibuok semana, 
tinguhaa ang giya sa Espiritu sa paghukom kon unsa ang kinahanglang 
hatagan og gibug-aton nga makatubag sa mga panginahanglan sa mga 
sumasalmot. 

3. Tun-i ang mga tudling sa kasulatan sa pahina 25 aron ikaw makaandam sa 
pagpahigayon og usa ka panaghisgutan bahin niini. 

Ang tanang minyo nga mga magtiayon makasinati og mga hagit. 

Ipakigbahin ang mosunod nga sugilanon nga gisaysay ni Elder C. Hafen sa 
Kapitoan: 

"Ang [usa ka] kaslunon nga babaye nanghupaw sa mahimayaong hiyas sa adlaw 
sa iyang kasal, 'Mama, ako miabot na sa utlanan sa tanan kong mga kasamok! 
'Oo/ tubag sa iyang inahan, 'apan diin nga utlanan? (sa Conference Report, Oct. 
1996, 34; o Ensign, Nov.1996, 26). 

• Unsa man ang ubang mga kasamok o mga kalisdanan nga mahimong moabut 
sa minyo nga magtiayon? (Hunahunaa ang pagsulat sa mga tubag sa mga 
sumasalmot diha sa pisara. Ang mga tubag mahimong maglakip niadtong 
gilista sa ubos. 

a. Mga panagsumpaki h. Pagpaninguha sa pagpangita og 
b. Pagkahakog katumanan sa dihang ang tanan 
c. Mga pagbati sa kahiubos nga mga anak mipalayo na sa 
d. Masakiton nga panglawas panimalay 
e. Pagkawalay anak i. Kamatayon sa hinigugma 
f. Katigulangon j. Mga problema sa panalapi 
g. Mga sakop sa banay nga may mga k. Mga anak nga nahisalaag 

kakulangan 1. Mga katalagman sa kinaiyahan 
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Itudlo nga ang pipila sa mga hagit moabut isip sangputanan sa mga kalisud diha 
sa relasyon sa kaminyoon. Ang uban moabut isip naandan nga bahin sa 
kinabuhi. 

Ang mga bana ug mga asawa makasugakod sa bisan unsa nga mga hagit kon 
sila mo isip sa kaminyoon nga usa ka relasyon sa pag pakigsaad. 

Ipasabut nga ang minyo nga mga magtiayon moatubang sa mga hagit sa 
nagkadaiyang mga pamaagi sigon sa ilang pagsabot sa ilang relasyon sa 
kaminyoon. Isulat diha sa pisara ang mga pulong kontrata ug pakigsaad. 

Ipasabut nga ang kontrata usa ka sinulat nga kasabutan tali sa duha ka tawo o 
mga pundok sa tawo. Kini mapatuman pinaagi sa mga balaod sa yuta. Ang mga 
pakigsaad sama sa kontrata apan labaw pa kataas og maabtan. Ang pulong nga 
pakigsaad usahay may kalabutan ngadto sa kasabutan tali sa mga tawo, apan diha 
sa kinatibuk-ang kahulugan sa ebanghelyo kini may kalabutan ngadto sa 
kasabutan tali kanato ug sa Ginoo. Sa pakigsaad, ang Ginoo nagpahimutang sa 
mga kondisyon ug kita mosaad nga motuman niini (tan-awa sa Giya ngadto sa 
mga Kasulatan, Pakigsaad, 208). Kon kita motuman sa atong mga saad, ang 
Ginoo mapugos sa pagtuman sa Iyang mga saad (Tan-awa sa D&P 82:10). 

Itudlo nga kadaghanan sa mga tawo sa katilingban karon nagtan-aw sa 
kaminyoon nga walay kalainan sa usa ka kontrata. Hangyoa ang mga 
sumasalmot nga maghunahuna bahin sa mosunod nga mga pangutana sa walay 
pagsulti sa tubag. 

• Sa panahon nga ang mga kasamok moabut sa kaminyoon unsay malagmit 
himoon sa bana ug asawa kon sila moisip sa ilang relasyon nga usa ka 
kontrata? Unsay ilang himoon kon sila moisip sa ilang relasyon isip usa ka 
pakigsaad? 

Si Elder C, Hafen sa Kapitoan nakamatikod: "Sa panahon nga moabut ang mga 
kasamok, ang mga hingtungdan sa kasabutan sa kaminyoon mangita og 
kalipay pinaagi sa panagbulag. Sila nagminyo aron makaangkon og mga 
kaayohan ug magpabilin lamang samtang sila nagdawat pa sa unsa nga ilang 
gikasabutan. Apan sa panahon nga ang mga kasamok moabut sa usa ka 
kaminyoon sa pakigsaad, ang bana ug asawa maningkamot sa pagsulbad 
niini. . .Ang magkauban sa kontrata matag usa mohatag og 50 ka porsento; ang 
magkauban sa pakigsaad ang matag usa mohatag og 100 ka porsento. Ang 
kaminyoon sa kinaiyahan usa ka pakigsaad, dili lamang usa ka pribado nga 
kasabutan nga ang usa sa kabubut-on mahimong mobakwi" (sa Conference 
Report, Oct. 1996, 34; o Ensign, Nov. 1996, 26). 

Kon moabut ang mga hagit, kita makapili sa pagtubag uban sa pailub ug 
gugma kay sa kapungot o kasuko. 

Itudlo nga bisan og ang mga bana o mga asawa dili makalikay sa pipila ka mga 
hagit, sila makapili kon unsaon pagtubag ang mga hagit. Si Elder Lynn G. 
Robbins sa Kapitoan mipasabut: "Walay usa nga makapalagot kanato. Ang uban 
dili makapasuko kanato. Walay kalabutan ang pagpamugos. Ang pagkasuko usa 
ka pagpili, usa ka paghukom; busa, kita makapili nga dili masuko. Kita ang 
mopili!" (sa Conference Report, Apr. 1998, 105; o Ensign, May 1998, 80). 

Ipasabot og maayo nga ang Langitnong Amahan mihatag kanato sa kabubut-
on—ang gahum sa pagpili ug paglihok alang sa atong mga kaugalingon. Kita 
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Leksyon 4: Pagtubag sa mga Hagit diha sa Kaminyoon 

makagamit sa atong kabubut-on pinaagi sa pagpili nga magmapailubon ug 
magmahigugmaon kon moabut ang mga hagit. 

Himoa nga ang mga sumasalmot magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa mosunod 
nga mga kasulatan. Samtang sila nagbasa, awhaga sila nga mohisgot og mga 
paagi nga kining mga kasulatan magamit ngadto sa mga bana ug mga asawa 
samtang motubag sa ilang mga hagit sa kaminyoon ug inadlaw nga kinabuhi. 

Mosiah 18:21 2 Nephi 31:20 
1 Juan 4:18 Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 24:8 
1 Pedro 4:8 (tan-awa sa Hubad ni Alma 38:12 
Joseph Smith diha sa sinulat sa ubos 3 Nephi 11:29-30 
nga panid 8a). Santiago 1:19-20S 
Juan 13:34-35 Mosiah 3:19 
Juan 16:33 

• Kon bation nato nga kita hapit na mapungot o masuko, unsa ang atong 
mahimo aron sa pagbuntog niini nga mga pagbati? (Mga tubag mahimong 
maglakip nianang gilista sa ubos.) 

a. Mobiya sa sitwasyon hangtud hangtod nga mokalma ang atong pagbati. 
b. Mag-ampo alang sa tabang ug giya. 
c. Diha sa walay pagpanag-uyon, hulata nga makahunahuna sa mga 

hinungdan ug mga pagbati sa laing tawo. 
d. Pangayo og tabang gikan sa lokal nga mga pangulo sa Simbahan ug kon 

gikinahanglan, sa propesyonal nga mga magtatambag kansang mga panan-
aw ug mga binuhatan nagsubay sa mga pagtulun-an sa Simbahan. 

Aron sa paghulagway nga ang mga bana ug mga asawa makapili sa unsaon nila 
pagtubag ang mga hagit, basaha ang mga mosunod nga sugilanaon. Ipasabut nga 
kini usa ka panig-ingnan sa ginagmay, inadlaw nga mga hagit nga mahitabo sa 
usa ka kaminyoon. 

"Kini usa niadtong mga adlawa. Bisan unsaon niya gayud sa pagtrabaho sa 
tibuok adlaw, si Delia dili makaapas sa mga panginahanglan sa iyang banay. Ang 
iyang silingan nga daghan pang mga anak kay kaniya, ingon nga malipayon 
kaayo ug si Delia nagsugod sa pagduhaduha sa iyang kaugalingong abilidad isip 
usa ka babaye, usa ka asawa, ug usa ka inahan. 

"Si Ben gigutom na kaayo kay sa naandan sa iyang pagpauli. Ang pakapin nga 
129 ka mga kilometro aron paghatud sa mga kahimanan sa umahan 
gikinahanglan kaayo, apan karon siya gikapoy. Ang pagpuyo sa balay nindot 
kaayo sa tanang panahon. Kalinaw. Pagkaon. Pahulay. 

"Si Delia nakadungog sa sakyanan ni Ben diha sa dalan ug mipasiplat sa orasan. 
O dili! Hapit na mag-alas 7:00 sa gabii? karon unsaon na? Siya [si Delia] gusto nga 
ang panihapon maandam na, apan. . . . 

"Iyang nadungog ang pultahan nga naabli samtang siya nagdali sa pagbutang sa 
katapusang sopas diha sa hornohan. 

"Si Ben milakaw sulod sa pultahan, misandig sa may suok, ug mipahiyom kang 
Delia. Siya [Delia] morag nabalaka ug siya [Ben] nakamatikod sa lamesa nga 
walay andam. Siya mihunong kadiyot ug miginhawa og lawom." 

Pangutan-a ang mga sumasalmot sa mosunod nga mga pangutana: 
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Dugang nga 
Kapanguhaan nga 
Materyal 

• Kon ang kabalaka ni Ben alang lamang sa iyang kaugalingon, unsay malagmit 
mahitabo? 

• Kon ang kabalaka ni Ben alang sa iyang asawa, sa unsang paagiha malagmit 
siya motubag? 

Human mahisguti ang mga pangutana ipadayon ang sugilanon: 

"Si Ben miginhawa, mipahiyom ni Delia, ug miingon, 'Maora og miabot ko sa 
husto nga panahon aron sa pagtabang! Ang iyang tensyon nawagtang. 
Nahuwasan, siya mihalok kaniya ug miingon, maayo nga ania ka na sa balay, 
Ben. Hago kaayo ang imong tibuok adlaw ug ako buot unta nga makaandam na 
sa panihapon alang kanimo! 'Siya misinyas ngadto sa lamesa nga walay andam. 

" 'Tabangan nato kini paghuman,' 'siya miingon ug siya migakus kaniya. Dayon 
sila nagsugod sa pagpakigbahin sa lain-laing mga hagit nga giatubang sa usag 
usa. Samtang si Ben nag-andam sa lamesa, si Delia misulod sa mga sopas sa 
hornohan ug misulti kaniya kon unsa ang iyang gibati nga pagdalidali—gani 
gikapoy—sa tibuok adlaw. Si Ben nakalimot kon unsa siya kagutom ug 
nakahunahuna mahitungod sa mga paagi nga makapasayon sa mga adlaw sa 
iyang asawa" (Family Home Evening Resource Book [1983], 241; ang parapo giusab). 

Panapos 

Basaha ang pahina 16-18 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relayon sa 
Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an pag-usab ang 
mga doktrina ug mga baruganan niini nga leksyon pinaagi sa (1) pagsunod bisan 
usa sa mga sugyot sa "Mga Ideya alang sa Paggamit" ug (2) pagbasa sa artikulo 
"Kabubut-on ug Kasuko," ni Elder Lynn G. Robbins. Itudlo nga ang minyo nga 
mga magtiayon makadawat og mahinungdanong mga kaayohan gikan sa 
pagbasa ug paghisgot og dungan sa mga artikulo diha sa giya sa pagtuon. 

Ang pag-abuso sa kapikas, usa ka sala ngadto sa Dios 

Ipasabut nga samtang ang mga babaye ug mga asawa masuko ug maglagot, sila 
usahay mahimong abusado ug dautan. Ang mga kapikas kinahanglan dili gayud 
moabuso sa usag usa sa bisan unsa nga paagi. Ang pag-abuso nagsupak sa mga 
sugo sa Dios ug sa makapaalingat nga mga pahayag sa mga pangulo sa 
Simabahan. Si Presidente George Albert Smith, ang ika-walo nga Presidente sa 
Simbahan, mipahayag: "Walay tawo nga moabuso ni bisan kinsa kon anaa 
kaniya ang espiritu sa Ginoo. Kanunay kining mahitabo sa higayon nga kita 
adunay laing espiritu" (sa Conference Report, Oct. 1950, 8). 

Sa daklit ipakigbahin ang mosunod nga kasayuran: 

Ang pag-abuso sa kapikas mahimong emosyonal, pisikal, o sekswal. 

Ang emosyonal nga pag-abuso naglakip og mga buhat sama sa pagsinggit, 
pagtunglo, pang-insulto o pagpakaulaw nga mga sulti, pagdiktar nga paagi, 
pagpakaulaw sa kapikas sa atubangan sa mga anak o sa uban, pagdili paghatag og 
suporta o pagbati ingon nga silot, ug pagbaliwala o pagpakunhod sa mga pagbati 
sa kapikas. 
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Ang pisikal nga pag-abuso naglakip sa pagtukmod, pagpugong, pag-uyog, 
paghapak, pagtamparus, pagpugos o pagdumili sa mga kapanguhaan. 

Ang sekswal nga pag-abuso mahimong emosyonal o pisikal. Kini naglakip sa 
sekswal nga pagsamok, pagpasakit, paggamit og kusog o panghulga, ug 
pagpadayon sa paghimo og mga butang samtang sa mga panahon sa kasuod nga 
dili maayo o dili makapahimuot ngadto sa usa. 

Ipasabut nga kon ang mga sumasalmot adunay dugang pang mga pangutana 
mahitungod unsa ang naglangkob sa abuso, sila kinahanglan mangayo og 
tambag gikan sa ilang obispo. 

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley, ang 
ika-15 nga Presidente sa Simbahan. Itudlo nga bisan tuod si Presidente Hinckley 
mihatag niini nga pahimangno kalabut sa mga lalaki nga moabuso sa ilang mga 
asawa, kini usab alang sa mga babaye. Hangyoa ang mga sumasalmot sa 
pagtimbangtimbang sa hilom nga paagi sa ilang kaugalingong pamatasan 
samtang sila maminaw niini nga tambag: 

Pipila sa mga [lalaki] mopakita nga buotan sa atubangan sa mga tawo sa adlaw ug 
mopauli sa gabii, makalimot sa ilang kaugalingong disiplina, sa labing gamay nga 
pagsurangsurang mosangpot sa kasuko. 

"Walay lalaki nga maghimo sa ingon nga dautan ug dili maayo nga pamatasan 
takus sa pagkapari sa Dios. Walay lalaki nga nagbaton sa ingon nga mga 
pamatasan takus sa mga kahigayunan sa balay sa Ginoo. Ako nagsubo nga 
adunay pipila ka mga lalaki nga dili takus sa gugma sa ilang mga asawa ug mga 
anak. Adunay mga anak nga mahadlok sa ilang mga amahan, ug mga asawa nga 
mahadlok sa ilang mga bana. Kon adunay bisan kinsa nga ingon mining mga 
lalaki nga makadungog sa akong tingog isip usa ka sulugoon sa Ginoo ako 
mobadlong kaninyo ug modapit kaninyo sa paghinulsol. Disiplinaha ang inyong 
mga kaugalingon. Ikontrol ang inyong kasuko. Kasagaran sa mga butang nga 
makapasuko kaninyo gagmay ra kaayo. Ug unsa ka makalilisang nga bili ang 
inyong gibayad alang sa inyong kasuko. Pangamuyo sa Ginoo sa pagpasaylo 
kaninyo. Pangamuyo sa inyong asawa sa pagpasaylo kaninyo. Pangayo og 
pasaylo sa inyong mga anak" (sa Conference Report, Oct, 1996, 91-92; o Ensign, 
Nov. 1996, 68). 

Ipasabut nga adunay mga tawo nga makapalambo sa mga kabahin sa abusado 
nga pamatasan nga dili makamatikod niini. Ang uban nakamatikod nga ang 
ilang pamatasan kinahanglan nga usbon apan mobati nga dili makahimo sa mga 
pag-usab kon walay panabang. 

Kadtong kinsa buot og tabang sa pagsabut ug pag-usab sa ilang abusado nga 
pamatasan, makausab kon sila mangayo og giya sa Ginoo. Sila mahimong 
modangop ngadto sa ilang obispo, kinsa makatambag kanila. Siya mahimo usab 
nga morekomen og mga magtatambag sa LDS Family Services o mga 
kapanguhaan sa komunidad nga makahatag og tabang nga nagsubay sa mga 
sumbanan sa Simbahan. 

• Sa unsa nga mga paagi nga ang pag-abuso sa kapikas makaapekto sa mga anak 
sa magtiayon? 

• Agi og dugang sa pagpangayo sa mga tubag sa mga sumasalmot, itudlo nga 
ang pag-abuso sa kapikas maghatag og malungtarong panig-ingnan sa 
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pagsulay sa pagsulbad sa mga kalisud sa dautang paagi. Ang mga tawo kinsa 
makasaksi sa mao nga pag-abuso samtang mga bata pa kasagaran mopasipala 
sa uban ug magpadayon nianang sumbanan kon sila mangaminyo na. 

• Sa unsa nga paagi nga ang mga anak maimpluwensya kon sila motan-aw sa 
ilang mga ginikanan nga mosulbad sa mga kalisud uban sa pagkamabination 
ug pagpailub? 

Ipasabut nga ang mga inahan ug mga amahan nga mahigugmaon ug hingkod 
sa higayon nga sila moatubang sa mga hagit otudlo sa ilang mga anak og 
maayong pamatasan nga molungtad sa tibuok kinabuhi. Samtang nag-alagad 
isip Tigdumalang Obispo, si Obispo Robert D. Hales miingon: "Makatabang sa 
mga anak nga makakaita sa maayong mga ginikanan nga adunay lainlaing 
mga hunahuna ug kana nga mga kalainan mahimong masulbad sa walay 
paghapak, pagsinggit, o paglabay sa mga butang. Sila kinahanglan nga 
makakita ug mobati og kalma nga panagsultihanay bahin sa punto sa usag usa 
aron sila sa ilang mga kaugalingon masayud kon unsaon nga makakita og 
kasulbaran sa mga kalainan sa ilang kaugalingong mga kinabuhi" (sa 
Conference Report, Oct. 1993, 10; o Ensign, 1993, 9). 
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PAGTUBAG SA MGA HAGIT PINAAGI SA L ™ 
POSITIBO NGA PANAGSULTIHANAY 5 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Aron tudloan ang mga sumasalmot unsaon pagsanta ug pagsulbad sa mga kalisud 
sa kaminyoon pinaagi sa mahigugmaong panagsultihanay. 

1. Samtang ikaw mangandam sa imong kaugalingon sa pagtudlo, pangita og mga 
paagi nga mosunod sa mga baruganan ubos sa "Imong mga Kapangakohan 
isip Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini nga manwal). 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan sa leksyon. Kining mga ulohan naghatag og 
kinatibuk-ang pagpasabut sa mga doktrina ug mga baruganan. Isip kabahin sa 
imong pagpangandam, pamalandong og mga paagi nga makatabang sa mga 
sumasalmot nga mogamit mining mga doktrina ug mga baruganan. Tinguhaa 
ang giya sa Espiritu sa paghukom unsa ang kinahanglan nga imong hatagan og 
gibug-aton aron makatubag sa mga panginahanglan sa mga sumasalmot. 

Ang matag minyo nga magtiayon makaangkon og pipila ka mga panaglahi 
sa opinyon. 

Ipabasa sa mga sumasalmot ang mosunod nga pamahayag ni Elder Joe J. 
Christensen sa Kapitoan (pahina 19 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay): 

"Sa panagsa kita makadungog sa usa ka butang sama niini. 'Ngano, kami 
naminyo sulod sa kalim-an ka mga tuig ug kami wala masukad magkasumpaki sa 
opinyon. Kon kana mao ang kaihimtang, usa sa mga kauban hilabihan nga 
giduminar sa usa o, sama sa gisulti sa usa ka tawo nga wala makahibalo sa 
kamatuoran. Bisan kinsa nga makinaadmanon nga magtiayon makaangkon og 
kalainan sa opinyon. Ang atong hagit mao ang pagsiguro nga kita masayud 
unsaon sa pagsulbad niini. Kana kabahin sa pamaagi sa paghimo sa maayong 
kaminyoon nga mas maayo" (sa Conference Report; Apr. 1995, 86; o Ensign, May, 
1995, 65). 

Ipasabut nga kining leksyon naghisgot sa pihong mga baruganan nga 
makatabang sa bana ug asawa nga makasanta ug makasulbad sa mga kalisud sa 
ilang relasyon. 

Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan motan-aw sa mga dalaygong mga 
hiyas sa usag usa. 

Itudlo nga kon ang mga bana ug mga asawa motan-aw sa dalaygon nga mga 
hiyas sa usag usa, sila mas dali nga makasanta sa mga kalisud. Sila usab 
makahimo sa pagtambayayong sa pagsulbad sa mga kalisud nga moabut. 
Ipakigbahin ang mosunod nga sugilanon: 
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Usa ka babaye nagsige og balik-balik ngadto sa iyang obispo aron mgpahayag sa 
mga kalagut batok sa iyang bana. Sa katapusan ang obispo nangutana kaniya, 
"Ngano man nga ikaw nakigminyo niining tawhana nga imong giisip nga sobra 
ka walay pagbati ug sobra ka tig-a?" Ang babaye naghunahuna sa makadiyot ug 
miingon, "Oo, tingali siya adunay pipila ka maayong hiyas, apan kon unsa kini 
ako dili na makahinumdom. Siya tingali nausab." Ang obispo mihangyo kaniya 
nga mopauli ug mag-ampo aron ang iyang kasingkasing malukmay aron sa ingon 
siya makahinumdom sa mga kinaiya nga sa makausa iyang gidaye diha sa iyang 
ang bana. Iyang nakit-an nga, uban sa panahon, siya nakahimo sa pag-ila ug 
pagpunting sa iyang pagtagad ngadto sa dalaygong mga hiyas sa iyang bana. 
Kaniadto, siya natugob pag-ayo sa pagtan-aw sa iyang mga sayop nga siya 
napakyas sa pagtan-aw sa iyang maayong mga hiyas. 

• Sa unsang mga paagi nga inyong nakita ang kabililhon sa pagtan-aw sa 
dalaygong mga hiyas sa uban? Sa unsa nga paagi nga ang pagtan-aw sa 
dalaygong mga hiyas sa usag usa makatabang sa mga bana ug mga asawa sa 
paglig-on sa ilang kaminyoon? 

Pahinumdumi ang mga sumasalmot nga bisan og ang matag tawo talagsaon, 
kitang tanan mga anak sa Dios. Pagdapit og sumasalmot sa pagbasa sa mosunod 
nga pamahayag gikan "Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan" 
(pahina ix niini nga manwal ug pahina iv diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot 
sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay): 

Ang tanang tawo—lalaki ug babaye—gilalang diha sa hitsura sa Dios. Ang matag 
usa hinigugma nga espiritung anak nga lalaki ug babaye sa langitnong mga 
ginikanan, ug, sa ingon, ang matag usa adunay balaan nga kinaiya ug kapalaran." 

• Sa unsa nga paagi nga ang paghinumdom niining kamatuoran makatabang sa 
mga bana ug mga asawa sa ilang mga paningkamot sa pagsabut sa usag usa? 

Ipasabut nga kon ang mga bana ug mga asawa magtinguha nga motan-aw sa 
tanan nga matahum ug balaan sa usag usa, sila makakaplag sa labaw nga 
kalipay sa panag-uban sa usag usa ug labaw pa nga makatabang sa ilang balaan 
nga potensyal. 

Samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, si Elder 
Gordon B. Hinckley mihisgot "sa matang sa pagtahud nga magtan-aw sa 
kauban isip maoy labing bililhon nga higala ibabaw sa yuta." Siya miingon: 
"Ang panag-uban diha sa kaminyoon adunay kalagmitan nga mahimong 
ordinaryo ug gani malaay. Ako walay laing nasayran nga pinaka siguro nga 
paagi sa pagpabilin niini sa taas kaayo ug madasigong dapit kay sa niini nga 
ang usa ka lalaki mamalandong usahay sa kamatuoran nga ang katabang nga 
nagbarug sa iyang kiliran anak nga babaye sa Dios, miduyog uban sa [Dios] 
diha sa mahinungdanong mahimoon nga pamaagi aron pagpahinabo sa Iyang 
mahangturong mga katuyoan. Ako walay nasayran nga lain pang epektibo nga 
paagi alang sa babaye aron ipadayong magmadasigon ang gugma alang sa 
iyang bana kay sa nga siya motan-aw ug mohatag og gibug-aton sa diosnong 
mga hiyas nga kabahin sa matag anak nga lalaki sa atong Amahan ug kana 
mahimong mapahayag samtang adunay pagtahud ug pagdayeg ug pag-awhag. 
Ang mga pamaagi mismo niining maong mga kalihokan makaugmad kanunay 
og usa ka magantihong pagtamud alang sa usag usa" (sa Conference Report, 
Apr. 1971, 18-82; o Ensign, June 1971, 71-72). 
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Leksyon 5: Pagtubag sa mga Hagit pinaagi sa Positibo nga Panagsultihanay 

Ang positibo nga panagsultihanay makatabang sa pagsanta ug pagsulbad sa 
mga kalisud. 

Ipasabut nga agi og dugang sa pag-ila sa dalaygong mga hiyas sa usag usa, ang 
mga bana ug mga asawa kinahanglang maningkamot sa pagpakigsulti sa angay 
nga paagi uban sa usag usa. Ang panagsultihanay mahinungdanon sa paglig-on 
sa paghigugma ug panaghiusa ug sa pagsulbad sa mga kalisud nga tingali moabut. 

Isulat ang mosunod nga mga baruganan sa pisara: 

Ipasabut nga kining mga baruganan makatabang sa minyo nga mga magtiayon 
pagpalambo sa ilang panagsultihanay. Gamita ang mosunod nga materyal sa 
pagpahigayon og panaghisgutan mahitungod sa matag-usa sa mga baruganan: 

Paminaw sa usag usa. 

Ipakigbahin ang mosunod nga tambag gikan ni Elder Russell M. Nelson sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles: 

"Mga bana ug mga asawa, tun-i ang pagpaminaw, ug paminaw aron makat-on 
gikan sa usag usa.. . .Ang paggahin og panahon sa pagpakighinabi 
mahinungdanon aron ipabilin ang mga taytayan sa panagsultihanay nga dili 
matandog. Kon ang kaminyoon maoy kinaunahan nga relasyon sa kinabuhi, kini 
may katungod sa kinaunahan nga panahon! Apan ang dili kaayo 
mahinungdanong mga katungdanan mao sa kasagaran ang hatagan sa unang 
pagtagad, magbilin lamang og salin nga mga oras alang sa pagpaminaw ngadto 
sa mahal nga mga kauban" (sa Conference Report, Apr. 1991, 28; o Ensign, May 
1991, 23). 

• Unsang mga kaayohan ang moabut ngadto sa bana ug asawa kon sila 
maminaw nga mabinantayon ug mahigugmaon sa usag usa? (Ang mga tubag 
mahimong maglakip nianang gilista sa ubos.) 

a. Sila makat-on og dugang mahitungod sa tinuod nga mga pagbati ug mga 
kadasig sa matag usa. 

b. Sila magtinguha nga makasabot sa dili pa mohimo og mga paghukom o 
pagtanyag og tambag. 

c. Ang matag tawo lagmit mobati nga sila gihatagan og bili ug gihigugma. 
d. Ang matag tawo kalagmitan mahimong dili na kusog managang ug 

malagmit makigsulti sa dayag nga paagi. 

• Unsay makababag sa mga magtiayon sa tinud-anay nga pagpaminaway sa usag 
usa? (Ang mga tubag mahimong maglakip sa bise nga mga iskedyul, 
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kapakyasan sa paggahin og panahon sa pagpaminaw, ug kakulang sa kaikag sa 
mga kapangakohan sa matag-usa.) 

• Unsay mahimo sa mga kaparis sa kaminyoon nga mahimong maayong mga 
tigpaminaw? Dugang sa paghangyo sa mga ideya sa mga sumasalmot, 
hunahunaa ang pagpakigbahin nianang na lista sa ubos.) 

a. Paggahin og panahon sa pagsultihanay. Likayi ang mga makasamok, 
maghatag sa tanang mga atensyon sa usag usa. 

b. Paminaw aron makasabut. Ayaw pagsagbat sa tawo nga nagsulti. Kon 
gikinahanglan, mangutana og mga pangutana sama sa "makasulti ka ba 
kanako og dugang pa bahin niana" o "unsay imong gibati sa dihang kana 
nahitabo?" "Ako wala makasiguro kon ako nakasabut ba. Ikaw nagsulti ba 
nga. . .?" 

c. Maglikay nga masuko o masilo. Hinumdumi nga sa daghang mga higayon, 
labaw kay sa usa ka opinyon ang makatarunganon. 

Hisguti ang mga hagit sa dayag ug sa kalma nga paagi. 

• Ngano nga mahinungdanon nga ang magtiayon magsultihanay sa dayag nga 
paagi sa matag usa bahin sa mga hagit nga ilang giatubang sa ilang kaminyoon? 

Itudlo nga ang mga panaghisgutan bahin sa mga hagit kinahanglan ipahigayon 
sa matinahuron nga paagi nga walay panagsumpaki o panagbingkil. Samtang 
nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, si Elder Gordon B. 
Hinckley mitudlo: 

"Kita tagsa ra nga makasugat og kasamok kon kita makigsulti sa malumo nga 
paagi. Sapanahon lamang nga kita mopataas sa atong mga tingog nga ang mga 
panag-away mahitabo ug ang gagmayng mga bungdo mahimong dagkong mga 
bungtod sa panag-away Ang tingog sa langit hinay nga hinagawhaw nga 
tingog; mao usab, ang banayanong tingog sa kalinaw usa ka mahilom nga 
tingog" (sa Conference Report, Apr. 1971, 82; o Ensign, June 1971, 72). 

Si Presidente David O. McKay miingon, "Himoa nga ang bana ug asawa dili 
gayud mosulti sa makusog nga mga tingog sa matag usa, gawas kon ang 
panimalay anaa sa kasamok" (Stepping Stones to an Abundant Life, gihugpong 
pinaagi ni Llewelyn R. Mckay [1971], 294). 

Pakigsulti sa mahigugmaon, positibo nga mga paagi. 

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mga pamahayag sa pagtamud, pag-abag, ug 
pagbati makaimpluwensya sa kaminyoon? Sa unsa nga paagi nga ang negatibo 
nga panagsultihanay—sama sa panaway, pangasaba, ug pagpangita og sayop— 
makaapekto sa kaminyoon? 

Ipabasa sa mga sumasalmot ang mosunod nga tambag gikan ni Elder Joe J. 
Christensen (pahina 19 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon 
sa Kaminyoon ug sa Banay). 

Paglikay sa walay hunong nga pagpanulisok! Ayaw pagsobra ka hinawayon sa 
mga sayop sa matag usa. Ilha nga walay bisan kinsa kanato nga hingpit. Kitang 
tanan adunay halayo kaayong pagalakwon nga mahimong sama ka 
Kristohanon ingon sa giawhag sa atong mga pangulo. 

" 'Ang walay hunong nga pagpangtulisok," nga maoy gihingalan ni Presidente 
Spencer W. Kimball niini, makapaungkag hapit sa tanang kaminyoon. . . . 
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Leksyon 5: Pagtubag sa mga Hagit pinaagi sa Positibo nga Panagsultihanay 

Kasagaran, ang matag usa kanato sa dakong kasubo nakamatikod sa atong mga 
kahuyang, ug kita wala manginahanglan og kanunay nga pahinumdom. Pipila 
ka mga tawo wala mausab gayud alang sa maayo isip resulta sa kanunay nga 
pagsaway o pagkasaba. Kon kita dili mabinantayon pipila sa unsay atong 
gitanyag nga makatabang nga pagsaway sa tinuod makadaot" (tan-awa sa 
Conference Report, Apr 1995, 85; o Ensign,, May 1995, 64-64; tan-awa usab sa 
Spencer W.Kimball, "Marriage ang Divorce," 1976 Devotional Speeches of the 
Year [1977], 148). 

• Unsay mahimong sangputanan sa kanunay nga mga pagreklamo ug pagsaway? 

• Ang usa ka matang sa pagpanaway mao ang batasan sa pagtandi sa mga 
kahuyang sa usa ka tawo ngadto sa mga kalig-on sa uban. Sa unsang paagi kini 
nga batasan makaapekto sa kaminyoon? 

• Unsang mga kasinatian ang imong nasinati nga nagpakita sa bili sa 
pagpahalipay ug pag-awhag sa uban kay sa kanunay nga pagpanaway kanila? 
Sa unsa nga mga paagi ang positibo nga mga pagpahayag makalig-on sa mga 
kaminyoon? 

Usa ka babaye mipasabut nga ang iyang bana sa kanunay magpahalipay kaniya 
bahin sa iyang mga abilidad isip asawa ug tig-atiman sa panimalay, dili lamang 
samtang sila anaa sa panimalay apan usab samtang sila anaa uban sa mga 
higala. Siya dili gayud moghisgot sa iyang mga kahuyang. Hinoon, siya mipili 
sa pagtumong sa iyang mga kalig-on. Siya miingon nga ang iyang mga 
komentaryo nakahatag kaniya og paglaum ug kadasig sa pag-uswag. 

Panapos 

Ipakigbahin ang mosunod nga tambag gikan ni Elder Marvin J. Ashton sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles: 

"Diha sa mga panaghisgutan sa banay, ang mga kalainan dili kinahanglan nga 
isalikway apan kinahanglan nga timbangtimbangon ug banabanaon sa kalma 
nga paagi. Ang punto o opinyon sa usa sa kasagaran dili ingon ka mahinungda-
non sama sa usa ka himsog, mapadayonon nga relasyon. Ang pagtamud ug 
pagtahud diha sa pagpaminaw ug pagtubag panahon sa panaghisgutanay maoy 
sukaranan sa tukma nga panagsultihanay. . . . Mahinungdanon kaayo nga 
masayud unsaon pagsupak sa panabot sa usa ka tawo nga dili makapasuko" (sa 
Conference Report, Apr. 1976,79; o Ensign May 1976, 52). 

Sa daklit tun-i pag-usab ang mga baruganan nga imong nahisgutan. Awhaga ang 
mga sumasalmot nga mogamit niining mga baruganan sa ilang mga kinabuhi. 
Hatag sa imong pagpamatuod sumala sa pag-aghat sa Espiritu. 

Basaha ang pahina 19-22 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Kaminyoon ug 
mga Relasyon sa Banay Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an pag-usab ang 
mga doktrina ug mga baruganan niining leksyon pinaagi sa (1) pagsunod bisan 
usa sa mga sugyot sa "Ideya alang sa Paggamit" ug (2) pagbasa sa artikulo sa 
"Kaminyoon ug ang Mahinungdanong Laraw sa Kalipay," ni Elder Joe J. 
Christensen. Hatagi og gibug-aton nga ang minyo nga mga magtiayon 
makadawat og mahinungdanong mga kaayohan gikan sa sa pagbasa ug paghisgot 
og dungan sa mga artikulo diha sa giya sa pagtuon. 
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LEKSYON PAGPALIG-ON SA MGA KAMINYOON 

6 PINAAGI SA HUGOT NGA PAGTUO 
UG PAG-AMPO 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pagtabang sa mga sumasalmot nga makasabut ug maningkamot nga makadawat 
sa mga panalangin nga moabut kon ang minyo nga mga magtiayon magbansay 
og hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug magdungan sa pag-ampo. 

1. Tun-i pag-usab ang mga bamganan ubos sa "Imong mga Kapangkohan isip 
Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini nga manwal. Pangita og mga paagi nga 
makagamit niining mga bamganan sa imong pagpangandam sa pagtudlo. 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan sa leksyon nga naglatid sa mga doktrina ug 
mga baruganan sa leksyon. Isip kabahin sa imong pagpangandam palandonga 
kining mga doktrina ug mga baruganan sa tibuok semana, tinguhaa ang giya 
sa Espiritu sa paghukom unsa ang kinahanglan nga imong hatagan og gibug-
aton aron makatubag sa mga panginahanglan sa mga sumasalmot. 

Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan nga magtambayayong aron 
molambo ang ilang hugot nga pagtuo kang Jesukristo. 

Ipakigbahin ang mosunod nga sugilanon nga gisaysay ni Presidente James E. 
Faust, sa Unang Kapangulohan: 

"Si Elder Orim Voorheis. . .usa ka dako, guapo, ambongang batan-ong lalaki kinsa 
nakaalagad didto sa Habagtang Misyon sa Argentina Buenos Aires. Usa ka gabii, 
mga 11 ka mga bulan na sa iyang misyon, pipila ka armadong mga kawatan 
miharong ni Elder Voorheis ug sa iyang kauban. Sa walay pagbati nga buhat sa 
kapintas, usa kanila mipusil ni Elder Voorheis sa ulo. . . . 

Si Elder Voorheis hapit maparalisar sa hingpit ug dili makasulti, apan siya 
adunay talagsaong espiritu ug makatubag sa mga pangutana uban sa mga 
pagsinyas sa kamot. Siya sa gihapon nagsul-ob sa iyang badge sa misyonaryo. 
Ang iyang mga ginikanan wala mangutana, 'Nganong nahitabo man kini sa 
among hamiling anak nga lalaki, kinsa nag-alagad sa balaang tawag sa Ginoo? 
Walay usa nga adunay pihong tubag gawas tingali diha sa mga panghitabo diin 
ang tag-as pa nga mga katuyoan maoy pagasilbihan. "Kita kinahanglang 
maglakaw uban sa hugot nga pagtuo" (sa Conference Report, Oct. 1999; 73, o 
Ensign, Nov. 1999, 59-60). 

Basaha ang Mga Hebreohanon 11:1 ug Alma 32:21 uban sa mga sumasalmot, 
Itudlo nga ang Hinubad ni Joseph Smith sa Hebrews 11:1, nga makita sa sinulat 
sa ubos nga panid 1 b, nag-ingon nga "ang hugot nga pagtuo mao ang pasalig 
kanato sa mga butang nga atong ginapaabot." 
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• Sumala niini nga mga bersikulo, unsa ang kahulugan sa pagtuo? 

• Unsa ang pipila ka mga sitwasyon nga nanginahanglan sa mga minyo nga mga 
magtiayon sa"pagakaw pinaagi sa hugot nga pagtuo," sama sa giingon ni 
Presidente Faust? 

Hunahunaa ang paghangyo sa mga sumasalmot nga makigbahin sa mga 
panig-ingnan gikan sa ilang mga kinabuhi. Ang mga tubag mahimong 
maglakip sa dili maayo nga panglawas, walay anak, katigulangon, mga anak 
nga may mga kakulangan, kamatayon sa mga minahal, mga problema sa 
panalapi, nahisalaag nga mga anak, ug kinaiyanhong mga katalagman. Itudlo 
nga ang mga hagit mahimong moabut diha sa atong mga kinabuhi bisan pa 
kon kita manglimbasog sa pagpuyo sa matamng nga paagi. 

Basaha ang Moroni 7:32-33 uban sa mga sumasalmot. Ipasabot og maayo nga 
ang atong hugot nga pagtuo kinahanglan gayud itumong ngadto kang Jesukristo. 
Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut 
nga kon kita magbansay og hugot nga pagtuo ngadto kang Jesukristo, kita malig-
on sa pag-atubang sa mga hagit: 

"Ang Ginoo mohatag og kahupayan uban sa balaang gahum kon kamo manga-
yo og katubsanan diha sa pagkamapainubsanon ug hugot nga pagtuo kang 
Jesukristo. . . .Walay usa nga makatabang kaninyo kon walay hugot nga pagtuo 
ug pagpaningkamot sa inyong bahin. Ang inyong personal nga paglambo nangi-
nahanglan niana. Ayaw paghandom sa kinabuhi nga walay kalisud, kasakit, 
pamugos, hagit, o kasubo, tungod kay kini mao ang mga himan nga gigamit sa 
mahigugmaong Amahan sa pagpasibot sa atong personal nga paglambo ug pag-
sabut. Ingon nga gibalikbalik sa mga kasulatan pagpamatuod, kamo matabangan 
kon kamo magpakita sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo. Kanang hugot nga 
pagtuo gipakita pinaagi sa pagkaandam nga mosalig sa Iyang mga saad nga giha-
tag pinaagi sa Iyang mga propeta ug sa Iyang mga kasulatan" ( sa Conference 
Report, Apr. 1994,8; o Ensigni, May 1994,8). 

Itudlo nga ang mga bana ug mga asawa kinahanglan gayud nga magtambaya-
yong pagtumong sa ilang mga kinabuhi diha sa Manluluwas. Si Elder Jeffrey R. 
Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon: 

"Kamo gusto og kasarang, sa kahilwasan, ug seguridad. . .sa kinabuhi nga minyo 
ug sa kahangturan? Pagpakatinuod nga tinun-an ni Jesus. Pagpakamatuod, 
mapasaligon, sa pulong ug buhat nga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Tuo nga ang 
inyong hugot nga pagtuo adunay kalabutan sa inyong paghigugmaay, tungod 
kay.. .si Jesukristo mao ang kahayag sa kalibutan, mao lamang ang lampara diin 
kamo sa malampusong paagi makakita sa agianan sa gugma ug kalipay alang 
kanimo ug alang sa imong minahal" {"How Do I Love Thee" [Brigham Young 
University devotional address; 15 Feb. 2000], 6). 

• Sa unsa nga paagi nga ang napalambo nga hugot nga pagtuo diha sa 
Manluluwas makatabang sa minyo nga mga magtiayon nga makapalig-on sa 
ilang relasyon sa usag usa? Ang mga tubag mahimong maglakip niadtong 
gilista sa ubos. 

a. Sila nahimong labaw pa ka Kristohanon sa ilang pagtagad sa usag usa. Sila 
mahimong labaw pa nga mahigugmaon, matinabangon, malumo, 
mapailubon, ug andam nga maminaw sa usag usa. 
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b. Sila mahimong labaw pa ka mapainubsanon ug andam nga maghinulsol ug 
magsunod sa mga pagtulun-an sa Manluluwas. Kon labaw nga andam ang 
matag kapikas sa paghinulsol ug pagpahisama sa Manluluwas, mas molabaw 
pa ang pagkamaangayon sa kaminyoon. 

• Sa unsa nga mga paagi nga ang minyo nga magtiayon magkatambayayong 
aron molambo ang ilang hugot nga pagtuo diha sa Manluluwas? (Dapita ang 
mga sumasalmot sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian nga maoy nakapa-
lig-on sa ilang hugot nga pagtuo diha sa Manluluwas. Dugang pa sa pagpanga-
yo og mga tubag gikan sa mga sumasalmot, hunahunaa ang pagpakigabahin 
sa mga baruganan nga gilista sa ubos.) 

a. Tumana ang mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo. (Ipakigbahin ang 
mosunod nga pamahayag nga gihimo ni Obispo Robert D. Hales samtang 
siya nag-alagad isip Tigdumalang Obispo: "Ang pagkamasulundon ngadto sa 
mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo gikinahanglan aron maangkon 
ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo" [sa Conference Report, 
Apr. 1990, 52; o Ensign, May 1990, 39].) 

b. Tun-i pagdungan ang mga kasulatan (Basaha sa Helaman 15:7-8 uban sa 
mga sumasalmot.) 

c. Salig sa Ginoo. (Basaha sa Mga Proverbio 3:5-6 uban sa mga sumalsalmot. 
Itudlo nga samtang ang mga magtiayon mag-atubang og mga hagit, sila 
makatino nga mangayo sa tabang sa Ginoo uban sa mas dako pang kainit, 
pagpahimo sa ilang hugot nga pagtuo nga mahimong mas dakong kabahin 
sa ilang inadlaw nga mga kinabuhi.) 

Ang mga bana ug mga asawa mapanalanginan kon sila magdungan sa 
pag-ampo. 

• Unsa nga mga panalangin ang moabut kon ang bana ug asawa kanunay nga 
magdungan sa pagluhod diha sa pag-ampo? (Awhaga ang mga sumasalmot sa 
pagpakigbahin og mga kasinatian nga angay niini nga pangutana. Agi og 
dugang, basaha ang mosunod nga kinutlo ug usa o duha sa mosunod nga mga 
panig-ingnan.) 

Samtang nag-alagad diha sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, si 
Elder Gordon B. Hinckley mitambag: 

"Ako nasayud nga walay bisan unsa nga pagbansay nga adunay labaw pa ka 
mapuslanong epekto diha sa inyong mga kinabuhi kay sa pagdungan sa pag-
ampo samtang kamo motapos ug mosugod sa matag adlaw. Sa dili damhon 
nga mga paagi ang gagmay nga mga unos nga ingon og nakasamok sa 
kaminyoon mahanaw kon, samtang mag-ampo sa atubangan sa Ginoo, kamo 
mopasalamat Kaniya alang sa usag usa, diha sa atubangan sa usag usa, ug 
dayon magdungan nga mangamuyo sa iyang mga panalangin alang sa inyong 
panimalay, sa inyong mga minahal, ug inyong mga damgo. 

"Dayon ang Dios mahimong ninyong kauban, ug ang inyong inadlaw nga 
mga panagsultihanay uban kaniya makahatag og kalinaw ngadto sa inyong 
mga kasingkasing ug hingpit nga kalipay ngadto sa inyong mga kinabuhi 
nga moabut gikan sa walay lain lamang nga kapanguhaan. Ang inyong 
panag-uban magkatam-is uyon sa mga katuigan; inyong gugma magkalig-on. 
Ang inyong pagtamud alang sa usag usa magkadako" (sa Conference Report, 
Apr. 1971, 83; o Ensign, June 1971, 72). 
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Leksyon 6: Pagpalig-on sa mga Kaminyoon pinaagi sa Hugot nga Pagtuo ug Pag-ampo 

Ang usa ka bana miingon nga ang mga pag-ampo sa iyang asawa nakatabang 
sa pagdasig kaniya nga mahimong mas maayo pa nga bana ug amahan. Kon 
siya magluhod sa tupad sa iyang asawa sa pag-ampo, magkupot sa iyang 
kamot, siya maminaw sa iyang pangamuyo ngadto sa Langitnong Amahan 
mahitungod sa mga kabalaka nga anaa sa iyang kasingkasing. Ang iyang 
gugma alang kaniya nagtubo tungod kay siya nasayud nga ang iyang 
kasingkasing putli ug ang iyang mga katuyoan mga tinuod. Siya nasayud nga 
samtang siya makigsulti ngadto sa Langitnong Amahan, siya sa tinuoray wala 
magkinahanglan og bisan unsa nga labaw pa kay sa pag-alagad Kaniya sa 
pagkamatarung. 

Sa laing banay, ang bana nag-antus sa dugay na kaayong pisikal nga 
kakulangan. Matag gabii sa dili pa siya ug ang iyang asawa mangatulog, sila 
magpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa ilang mga panalangin ug 
mangayo sa Iyang giya sa pag-amuma sa ilang upat ka mga anak sa gamay nga 
kinitaan. Paglabay sa mga katuigan, sa dihang ang bana nakabalik na sa 
panarbaho, sila gipangutana sa unsa nga paagi sila nakahimo sa pagpahigayon 
panahon sa kalisud. Sila mipamatuod nga ang pagtambayayong ug pag-ampo 
nga magdungan nakahimo sa kalainan. Ang ilang matinuurong mga pag-ampo 
natubag sa daghang mga panalangin, naglakip sa paglaum nga ilang nadawat 
pinaagi sa makapahupay nga impluwensya sa Espiritu. 

• Sa unsang paagi nga ang pagdungan og pag-ampo makatabang sa mga bana 
ug mga asawa pagsulbad sa mga kalisud sa ilang relasyon? (Samtang ang 
mga sumasalmot mohisgot niining pangutana, itudlo nga kon ang mga bana 
ug mga asawa mobati og panagbingkil tali sa usag usa, sila usahay mohu-
nong sa dungan sa pag-ampo. Bisan pa niana, ang pagdungan sa pag-ampo 
gamhanan nga gamiton nga makatabang kanila pagbuntog sa ingon niaana 
nga mga hagit.) 

Si Presidente Thomas S. Monson sa Unang Kapangulohan mihisgot sa adlaw 
nga siya ug ang iyang asawa, nga si Frances, nabugkos sa Templo sa Salt Lake. 
Si Benjamin Bowring, ang lalaki kinsa mipahigayon sa tulumanon, mihatag 
kanila sa mosunod nga tambag: Buot akong motanyag kaninyo bag-ong mga 
kinasal og pormula nga mosiguro aron ang bisan unsang panagsumpaki nga 
moabut kaninyo dili molungtad og dugay pa kay sa usa ka adlaw. Sa matag 
gabii luhod diha sa kilid sa inyong higdaanan. Usa ka gabii, Brother Monson, 
ikaw ang mohalad sa pag-ampo sa makusog, nga magluhod. Sa sunod nga 
gabii ikaw, Sister Monson, mohalad sa pag-ampo, sa makusog, nga magluhod. 
Dayon ako makasiguro kaninyo nga bisan unsa nga walay pagsinabtanay nga 
mahitabo nianang adlawa mahanaw samtang kamo mag-ampo. Kamo sa yano 
dili makadungan sa pag-ampo ug makapabilin sa bisan unsa gawas sa labing 
maayo nga pagbati ngadto sa usag usa" (sa Conference Report. Oct. 1988, 81; o 
Ensign, Nov. 1988, 70). 

Si Elder David B. Haight sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
miingon: "Kon, isip bana ug asawa, kamo adunay grabe nga walay mga 
pagsinabtanay o kon kamo mobati og gamay nga kakapoy o tensyon nga anaa 
sa inyong kaminyoon, kamo sa mapainubsanon nga paagi magdungan sa 
pagluhod ug mangayo sa Dios nga atong Amahan, sa kinasingkasing uban sa 
tinuod nga katuyoan, sa pagsalikway sa kangitngit nga anaa sa inyong 
relasyon, nga kamo mahimong modawat sa gikinahanglan nga kahayag, 
makakita sa inyong mga kasaypanan, maghinulsol sa inyong mga sayop, 
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pagpasaylo sa usag usa, ug modawat sa matag usa ngadto sa inyong mga 
kaugalingon sama sa inyong gibuhat sa sinugdanan. Ako sa maligdong nga 
paagi mosiguro kaninyo nga ang Dios buhi ug motubag sa inyong 
mapainubsanon nga mga pangaliyupo" (sa Conference Report, Apr. 1984, 17; 
o Ensign, May 1984, 14). 

Hangyoa ang mga sumasalmot kinsa mga minyo sa hilom nga paagi sa 
pagtimbangtimbang sa ilang mga paningkamot nga mag-ampo uban sa ilang 
kapikas. Hatagi og gibug-aton nga sa mga panimalay diin adunay usa lamang ka 
ginikanan, ang matinuorong kinaugalingon nga pag-ampo makahatag og mga 
panalangin sa Dios ngadto sa panimalay. 

Panapos 

Hatagi og gibug-aton nga samtang ang mga bana ug mga asawa 
magtambayayong sa paggamit sa hugot nga pagtuo ni Jesukristo ug mag-ampo, 
sila makakaplag og mahinungdanon pa nga kalipay, paghiusa, ug kahanas nga 
moatubang sa ilang mga hagit. 

Sigon sa pag-aghat sa Espiritu, pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gihisgutan 
sa panahon sa leksyon. 

Basaha ang mga pahina 23-27 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an 
pag-usab ang mga doktrina ug mga baruganan niini nga leksyon pinaagi sa 
(1) pagsunod bisan usa sa mga gisugyot sa "Ideya alang sa Paggamit" ug 
(2) pagbasa sa artikulo "Pagkaplag sa Hingpit nga Kalipay sa Kinabuhi ni 
Elder G. Scott. Itudlo nga ang minyo nga mga magtiayon makadawat og 
mahinungdanong mga kaayohan gikan sa pagbasa ug paghisgot pagdungan sa 
mga artikulo diha sa giya sa pagtuon 

Pahinumdumi ang mga sumasalmot nga modala sa ilang mga giya sa pagtuon 
nganha sa klase alang sa sunod nga leksyon. 
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ANG MAKATAMBAL NGA GAHUM L ™ 
SA PAGPASAYLO / 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pagtabang sa mga sumasalmot nga makasinati sa kalinaw nga moabut niadtong 
kinsa mopasaylo sa usag usa ug moawhag sa mga sumasalmot nga moamuma sa 
espiritu sa pagpasaylo diha sa ilang panimalay. 

1. Tun-i pag-usab ang mga baruganan ubos sa "Imong mga Kapangakohan isip 
Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini nga manwal). Pangita og mga paagi nga 
magamit kining mga baruganan sa imong pagpangandam sa pagtudlo. 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan sa leksyon, nga naglatid sa mga doktrina ug 
mga baruganan diha sa leksyon. Isip bahin sa imong pagpangandam, 
palandonga kining mga doktrina ug mga baruganan sa tibuok semana, 
tinguhaa ang giya sa Espiritu sa paghukom unsa ang imong kinahanglan nga 
hatagan og gibug-aton aron matubag ang mga panginahanglan sa mga 
sumasalmot. 

3. Pahinumdumi ang mga sumasalmot nga modala sa ilang mga kopya sa Giya sa 
Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay nganha sa 
klase. Sila makakuha og kaayohan sa paggamit niini panahon sa leksyon. 

Pahinumdom: Samtang ikaw motudlo niini nga leksyon, pagmabination ngadto 
sa mga kahimtang sa tagsatagsa ka mga sumasalmot. Kon ang mga sumasalmot 
mangutana bahin sa pagpangayo o paghatag og pasaylo sa grabe nga mga 
problema sa banay sama sa abuso o pagluib, sa malumo nga paagi awhaga sila 
nga makigsulti sa tagsatagsa uban sa obispo. 

Ang espiritu sa pagpasaylo tali sa bana ug asawa makatabang sa paghatag 
og kalinaw ug pagbati sa pagsalig ug seguridad. 

Basaha ang mosunod nga sugilanon nga gisaysay ni Elder Hugh W. Pinnock sa 
Kapitoan: 

"Usa ka magtiayon. . .nga dugay na naminyo; ang asawa naminyo kaniadto, 
apan kini maoy unang kaminyoon sa bana. Human sa pipila ka mga bulan sa 
malipayong kaminyoon, grabeng panagsumpaki ang nahitabo og nakapasakit 
kaayo sa bana sa emosyonal nga paagi nga siya dili na makahimo sa iyang 
inadlaw nga mga buluhaton. 

Samtang siya naapektohan pag-ayo tungod niining panagsumpaki, siya 
mitimbangtimbang sa problema ug nakaamgo nga usa ka bahin sa problema 
iyaha. Siya miduol sa iyang asawa ug bakikaw nga nagbungabunga sa pipila ka 
mga higayon, 'Gikasubo ko, Mahal.' Ang asawa misugod sa paghilak, mitug-an 
nga kasagaran sa mga problema iyaha, ug nangayo og pasaylo. Samtang 
nagginaksanay, siya mitug-an nga sa iyang kasinatian kadtong mga pulong sa 
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pagbasol, wala magamit masukad, ug karon siya nasayud nga bisan unsa ang 
ilang umaabot nga mga problema mahimong masulbad. Siya mibati og 
kasiguroan tungod kay siya nasayud nga silang duha makaingon nga 'gikasubo 
ko', 'ako mopasaylo' " ("Making Marriage Work/' Ensign, Sept. 1981, 36-37). 

Itandi ang kalahi niini nga sugilanon uban sa paghulagway ni Presidente Gordon 
B. Hinckley sa interbyu nga iyang gihimo sa bana ug asawa kinsa nakasinati sa 
mga kalisud sa ilang kaminyoon (pahina 28 diha sa Giya sa Pagtuon sa 
Sumasalmot sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay). 

"Ako nahinumdom nga naminaw og dugay ngadto sa usa ka magtiayon kinsa 
naglingkod sa atbang sa akong lingkuranan. Dihay kasuko tali kanila. Ako 
nasayud nga sa usa ka higayon ang ilang gugma kinasingkasing ug tinuoray. 
Apan ang matag usa nakapalambo og batasan sa pagpangita og mga sayop sa usa. 
Dili buot nga mopasaylo sa matang sa mga sayop nga mahimo natong tanan ug 
dili buot nga makalimot niini ug mopuyo ibabaw niini uban sa pagpugong sa 
kaugalingon, sila nagsinawayay sa usag usa hangtud ang gugma nga sa makausa 
ilang nailhan nahanaw. Kini nahimong aso uban sa pagluwat sa gihinganlan nga 
'walay sayop' nga panagbulag. Karon adunay kamingaw ug pagpasangil. Ako 
nasayod nga kon lamang adunay bisan diyutay nga sukdanan sa paghinulsol ug 
pagpasaylo, sila magkauban pa gihapon, magtagamtan sa panag-uban nga 
mipanalangin sa ilang unang mga tuig" ("Of You It Is Required to Forgive/' 
Ensign, June 1991, 4). 

• Unsay atong makat-unan gikan niining duha ka mga panig-ingnan? 

Ipasabut nga niini nga leksyon nagpahinungod sa panginahanglan sa 
pagpangayo sa kapasayloan ug sa pagkamahinungdanon sa pagpasaylo sa usag 
usa. Ipasabot og maayo nga ang minyo nga magtiayon makabuntog sa daghang 
mga hagit sa ilang relasyon kon sila manlimbasog nga makaangkon sa espiritu sa 
kapasayloan diha sa ilang kaminyoon. Samtang sila mohimo sa ingon, sila 
makat-on sa kamatuoran sa saad ni Presidente Gordon B. Hinckley niadtong 
kinsa mopasaylo sa usag usa: "Adunay moabut ngadto sa imong kasingkasing nga 
kalinaw nga sa laing paagi dili makab-ot" {Ensign, June 1991, 5). 

Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan mangayo gikan sa usag usa og 
kapasayloan sa ilang mga kakulangan ug mohimo og tim-os nga mga 
paningkamot nga mouswag. 

• Ngano nga mahinungdanon alang sa mga bana ug mga asawa nga mosulti 
"gikasubo ko" ug mangayo og pasaylo sa usag usa alang sa ilang mga 
kakulangan? 

• Ngano nga usahay malisud ang pagpangayo og pasaylo? (Ang mga tubag 
mahimong maglakip nga ang pagkahakog ug garbo moabut kanato o usahay 
kita mobasol sa uban sa atong mga problema.) 

• Sa unsa nga paagi nga kita makakaplag og kalig-on diha sa pagpangayo og 
pasaylo sa uban? 

Ipasabot og maayo nga samtang kita mangayo og pasaylo sa uban, 
mahinungdanon ang pagbuhat sa matinuorong mga paningkamot nga mag-usab 
ug, kon gikinahanglan, maghinulsol sa atong mga sala. Dili igo nga mopahayag 
lamang og kasubo alang sa atong mga lihok; kita kinahanglang maningkamot 
nga mahimong takus sa pasaylo sa uban ug usab sa pasaylo sa Ginoo. 
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Leksyon 7: Ang Makatambal nga Gahum sa Pagpasaylo 

• Unsa ang mga kakauyaw sa pagpangayo og pasaylo nga dili inubanan sa mga 
pagpaningkamot aron molambo? 

Samtang ikaw motapos mining seksyon sa leksyon, hunahunaa ang 
pagpakigbahin sa usa o duha sa mosunod nga tinuod nga mga sugilanon: 

Human maggahin og gabii sa gawas uban sa iyang asawa ug pipila ka mga higa-
la, usa ka lalaki nakamatikod nga ang iyang asawa may talagsaong pagpakahi-
lum. Siya nangutana kaniya kon aduna bay nahitabo, ug siya mipasabut nga siya 
mibati og kaulaw ug kahiubos sa daghang mga higayon nianang gabhiona 
tungod kay siya nakahisgot sa mga sugilanon nga gitumong kaniya. Sa sinugda-
nan siya nanalipod sa iyang lihok, nag-ingon nga siya nagkomedya lamang, nga 
siya buot lamang nga ang tanan malingaw, ug niana siya nagpakapin. Samtang 
sila nagsultihanay, bisan pa niana, siya nakaamgo nga siya sa tinuod nakapasakit 
sa iyang mga pagbati. Siya mibati kaayo og kasubo samtang siya nakaamgo nga 
ang iyang dili mabinantayon nga kinaiya nakapahiubos sa iyang asawa sa dag-
hang mga higayon. Siya nangayo og pasaylo ug misaad nga dili na magpakaulaw 
kaniya pag-usab. Siya mituman sa iyang saad. Gikan dayon niana, siya nakakita 
og mga paagi sa pagdayeg kaniya sa matinuorong paagi sa atubangan sa uban. 

Usa ka bana ug amahan kinsa miapil sa talan-awon nga mahilas sa diha nga siya 
usa pa ka tin-edyer wala moundang niini nga kinaiya. Siya nawad-an og pagla-
um tungod kay siya wala masayud kon unsaon nga siya mausab. Sa katapusan, 
siya sa makugihon nag-ampo alang sa tabang, nagpaubos sa iyang kaugalingon, 
ug nagsugod sa pagtuon sa kinabuhi sa Manluluwas ug sa mga pagtulun-an. 
Samtang siya nakasabut og dugang pa mahitungod sa mga panalangin nga 
gitanyag pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas, siya nakaamgo nga posible alang 
kaniya nga mausab ang iyang pamatasan. Siya nakamatikod nga ang iyang 
pagka-adik naglaglag sa iyang kaugalingon ug sa iyang kaminyoon ug sa banay. 
Ang iyang bag-ong pagsabut sa misyon ni Jesukristo naghatag kaniya og kahiga-
yonan aron lihokon ang mga gikinahanglan nga mga kausaban ug luwason ang 
iyang kaminyoon. 

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag, gihimo ni Elder Spencer W. Kimball 
samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: 

"Sa matag pagpasaylo adunay kondisyon. Ang bendahe kinahanglan gayud nga 
adunay iyang kalapad sa pagtabon sa samad. Ang pagpuasa, ang mga pag-ampo, 
ang pagpaubos kinahanglan gayud nga managsama o labaw pa kay sa sala. 
Kinahanglan gayud nga adunay usa ka masulub-on nga kasingkasing ug 
mahinulsulon nga espiritu. Kinahanglan gayud nga adunay managsul-ob og 
sako, ug managlubog sa mga abo. Kinahanglan gayud nga adunay mga luha ug 
tinuod nga kausaban sa kasingkasing. Kinahanglan gayud nga adunay pagtuo sa 
sala, pagbiya sa dautan, pagkumpisal sa sayop ngadto sa angay nga gitawag nga 
mga awtoridad sa Ginoo. Kinahanglan gayud nga adunay pag-uli ug usa ka 
sigurado, hugot nga kausaban nga pagalakton, tumong ug padulnganan. Ang 
mga kondisyon kinahanglan gayud makontrol ug ang panag-uban makorhian o 
mausab. Kinahanglan gayud nga adunay paglaba sa tag-as nga mga bisti aron kini 
maputi diha sa dugo sa Kordero ug kinahanglan gayud adunay bag-ong 
pagpahinungod ug debosyon ngadto sa pagpuyo sa tanan sa mga balaod sa Dios. 
Sa laktod, kinahanglan gayud nga adunay pagbuntog sa kaugalingon, sa sala, ug 
sakalibutan" (The Miracle of Forgiveness [1969], 353). 

41 



Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan nga maninguha nga makapasaylo 
sa usag usa. 

Itudlo nga agi og dugang sa pagpangayo sa pasaylo sa atong mga sala ug alang sa 
mga kasaypanan nga atong nahimo, kinahanglan nga kita mapasayloon. Usahay 
kita mahimong masakitan sa gagmay nga mga butang nga buhaton sa mga tawo, 
apan ang Ginoo mimando kanato nga mopasaylo sa usag usa. Basaha ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad 64:8-10 ug Mateo 6:14-15 uban sa mga sumasalmot. 

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mga kaminyoon malig-on kon ang mga bana 
ug mga asawa andam sa pagpasaylo sa usag usa? 

Si Presidente Gordon B. Hinckley mitambag: Kon adunay si bisan kinsa nga 
moamuma diha sa ilang mga kasingkasing sa makahilo nga sagol sa pag-away-
away batok sa usag usa, ako mangamuyo kaninyo nga mangayo sa Ginoo og 
kalig-on nga makapasaylo. Kini nga pagpahayag sa tinguha mao ang tinuod 
nga kahulugan sa imong paghinulsol. Mahimong dili masayon, ug dili moabut 
sa dali. Apan kon kamo magtinguha niini sa matinuoron ug mougmad niini, 
kini moabut.. . .Adunay moabut nganha sa inyong mga kasingkasing nga usa 
ka kalinaw nga sa laing paagi dili makab-ot" (Ensign, June 1991, 5;tan-awa usab 
sa pahina sa 28 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa 
Kminyoon ug sa Banay). 

• Ngano nga usahay malisud ang pagpasaylo? (Ang mga tubag mahimong 
maglakip nga ang mga tawo maninguha sa pagpanalipod sa ilang mga 
kaugalingon nga masakitan sa umaabot, nga sila nagtuo nga ang pagpasaylo 
sama sa pag-uyon sa makadaot nga mga buhat, o nga ilang nakita nga malisud 
ang pagpasaylo sa tawo kinsa nagpaabot nga pasayloon nga kinsa wala 
maghimo og mga paningkamot nga mabuntog ang makapasakit nga kinaiya.) 

• Unsa ang mga kakuyaw sa mga bana ug mga asawa nga magdumili sa 
pagpasaylo? 

• Sa unsa nga mga paagi nga ang pagpasaylo makapanalangin niadtong kinsa 
gipasaylo? Sa unsa nga paagi nga ang pagpasaylo gikan sa uban makatabang sa 
usa ka tawo nga makapausab sa wala kinahanglana nga kinaiya? 

• Sa unsa nga mga paagi nga ang espiritu sa pagpasaylo makapanalangin sa tawo 
kinsa nagpasaylo? 

Isugyot nga sa panahon nga kita mobati nga kita nahimoan og sayop sa uban, 
kita kinahanglan mangutana sa atong mga kaugalingon kon sa unsa nga paagi 
nga ang Manluluwas buot nga kita mosukli. Sama sa gitambag ni Presidente 
Howard W. Hunter, ang ika-14 nga Presidente sa Simbahan: "Kita kinahanglan 
gayud labaw nga maghunahuna sa balaang mga butang ug labaw nga molihok 
sama sa gipaabut sa Manluluwas nga buhaton sa iyang mga tinun-an. Kita 
kinahanglan nga sa matag higayon mangutana sa atong mga kaugalingon, 
'Unsay buhaton ni Jesus?' ug dayon molihok nga labaw nga maisugon sumala sa 
tubag" (sa Conference Report, Oct. 1994, 118; o Ensign, Nov. 1994, 87). 

Basaha ang mosunod nga tambag gikan ni Presidente Joseph F. Smith, ang 
ikaunom nga Presidente sa Simbahan: 

Kitang tanan adunay mga kahuyang ug mga kapakyasan. Usahay ang bana 
nagtan-aw sa pagkapakyas sa iyang asawa, ug siya manaway kaniya bahin niini. 
Usahay ang asawa mobati nga ang iyang bana wala makahimo sa husto nga 
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butang, ug siya nanaway kaniya. Unsa nga kaayohan ang nahimo niini? Dili ba 
mas maayo ang pagpasaylo? Dili ba mas maayo ang gugmang putli? Dili ba mas 
maayo ang gugma? Dili ba mas maayo nga dili mohisgot sa mga kasaypanan, dili 
mopalambo sa mga kahuyang sa pagbalikbalik ug pagbalikbalik niini? Dili ba 
kana mas maayo? Ug dili ba ang paghiusa nga nalig-on tali kaninyo ug sa 
pagkatawo sa mga anak ug pinaagi sa talikala sa bag-o ug walay katapusan nga 
pakigsaad, labaw pa kasiguro kon kamo makalimot sa paghisgot sa mga 
kahuyang ug mga sayop sa usag usa? Dili ba maayo ang pagkalimot niini ug dili 
maghisgot bisan unsa mahitungod niini—molimot niini ug mohisgot lamang sa 
maayo nga inyong nahibaloan ug gibati, alang sa usag usa, ug sa ingon niini 
kalimtan ang mga sayop sa matag usa ug dili mopalambo niini; dili ba kana 
maayo?" ("Sermon on the Mount/' Millenial Star, 25 Jan. 1912, 49-50). 

Panapos 

Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag ni Elder Spencer W. Kimball: 

"Unsa nga kahupayan! Unsa nga paghupay! Unsa nga hingpit nga kalipay! 
Kadtong nagpas-an sa mga kalapasan ug mga kagul-anan ug sala mahimong 
mapasaylo ug malimpyo ug mahugasan kon sila mobalik ngadto sa ilang Ginoo, 
magkat-on bahin kaniya, ug motuman sa iyang mga sugo. Ug kitang tanan 
nagkinahanglan sa paghinulsol sa adlaw-adlaw nga ordinaryong mga sayop ug 
mga kahuyang mahimong sa ingon usab makaambit niini nga milagro" (The 
Miracle of Forgiveness, 368). 

Sigon sa pag-aghat sa Espiritu, ipamatuod nga samtang ang minyo nga mga 
magtiayon mopasaylo sa mga kakulangan sa usag usa, sila makasinati sa kalinaw. 
Sila mahimong labaw pa nga mahiusa ug labaw pa nga makahimo sa pag-
atubang sa mga hagit sa kaminyoon ug pagkaginikanan. Dapita ang mga 
sumasalmot nga moamuma sa espiritu sa pagpasaylo sa ilang mga panimalay. 

Basaha ang mga pahina 27-30 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot sa pagtuon 
pag-usab sa mga doktrina ug mga baruganan niini nga leksyon pinaagi sa 
(1) pagsunod bisan og usa sa mga gisugyot sa "Ideya alang sa Paggamit" ug 
(2) pagbasa sa artikulo "Kaninyo Gikinahanglan ang Pagpasaylo," ni Presidente 
Gordon B. Hinckley. Hatagi og gibug-aton nga ang minyo nga mga managtiayon 
makadawat og daghang benepisyo gikan sa pagbasa ug paghisgut sa mga 
artikulo nga anaa sa giya sa pagtuon. 

Pahinumdumi ang mga sumasalmot sa pagdala sa ilang mga giya sa pagtuon 
ngadto sa klase alang sa sunod nga leksyon. 
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LEKSYON PAGDUMALA SA MGA PANALAPI 
O SA BANAY 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Aron sa pagtabang sa mga sumasalmot nga mogamit sa sigurado nga mga 
baruganan sa pagdumala sa panalapi sa ilang mga panimalay. 

1. Paghunahuna og mga paagi nga imong magamit ang mga baruganan ubos sa 
"Ang Imong mga Kapangakohan isip Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini 
nga manwal). 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan niini nga leksyon. Kining mga ulohan 
naghatag sa kinatibuk-ang pagpasabut sa mga doktrina ug mga baruganan sa 
leksyon. Agi og dugang, tun-i pag-ayo ang artikulo "Pagkamakanunayon 
taliwala sa Kausaban," ni Presidente N. EldonTanner, sa mga pahina 31-35 
diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa 
Banay. Ang mga baruganan niini nga artikulo mao ang unang mga tumong sa 
leksyon. Ingon nga bahin sa imong pagpangandam, palandonga kining mga 
baruganan sa tibuok semana. Tinguhaa ang giya sa Espiritu sa paghukom unsa 
ang kinahanglan nga imong hatagan og gibug-aton aron matubag ang mga 
panginahanglan sa sumasalmot. 

3. Pahinumdumi ang mga sumasalmot sa pagdala sa ilang mga kopya sa Giya sa 
Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay nganha sa 
klase. Sila kinahanglan nga mobasa sa artikulo ni Presidente Tanner panahon 
sa leksyon. 

4. Kon ikaw mogamit sa dugang kapanguhaan nga materyal nga anaa sa pahina 
49-50 pagdala nganha sa klase og piraso sa papel ug ballpen o lapis alang sa 
matag sumasalmot. 

Ang tukma nga pagdumala sa panalapi mahinungdanon alang sa usa ka 
malipayon nga kaminyoon. 

Dapita ang minyo nga mga magtiayon nga moduol sa atubangan sa klase 
(pagmabination kinsa ang imong dapiton). Ipasabut nga ikaw mopakita kon sa 
unsa nga paagi nga ang gagmay nga mga butang makapalig-on sa kaminyoon o 
maoy hinungdan sa grabe nga mga problema sa kaminyoon. Dayon mopataas sa 
usa ka piraso sa salapi. 

Ihatag ang usa ka piraso sa salapi ngadto sa usa sa mga tawo nga imong gitawag 
sa atubangan sa klase. 

• Sa unsa nga paagi nga ang relasyon sa kaminyoon maapektohan kon ang bana 
o asawa lamang ang magkontrol sa mga panalapi sa banay? 

Human ang mga sumasalmot nakahisgot niining pangutanaha, kuhaa pagbalik 
ang usa ka piraso sa salapi. 
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• Sa unsa nga paagi nga ang relasyon sa kaminyoon maapektohan kon walay usa 
nga magkontrol sa panalapi sa banay o kon ang utang nga may tubo 
magkontrol sa panalapi? 

Human maghisgot niining pangutanaha, ihatag pagbalik ang usa ka piraso sa 
salapi. Pakupti kini sa bana sa iyang kamot, ug hangyoa ang asawa nga mobutang 
sa iyang kamot ibabaw sa kamot sa bana. Ipasabut nga ang pagdumala sa salapi 
dili maoy labing mahinungdanong butang sa usa ka mahigugmaong relasyon sa 
kaminyoon. Bisan pa niana, kon ang bana ug asawa magtambayayong sa 
pagdumala sa ilang mga salapi, sila maghiusa sa usa ka mahinungdanong 
paningkamot nga mopahimutang sa ilang panimalay sa kahusay. Sila usab 
makasanta sa malisud nga mga hagit. Ang pipila sa labing grabe nga mga 
problema sa kaminyoon moabut kon ang mga kapangakohan sa panalapi wala 
madumala pag-ayo ug sa labing maayong tinguha sa banay. 

• Sa unsa nga mga paagi nga ang kaminyoon malig-on kon ang bana ug asawa 
magtambayayong nga magdumala sa ilang mga panalapi? 

Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan nga magtambayayong sa 
pagsunod sa sukaranan nga mga baruganan sa pagdumala sa panalapi. 

Ipapakli sa mga sumasalmot ang mga pahina 31-35 sa Giya sa Pagtuon sa 
Sumasalmot sa Mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Ipabasa nila pagdali ang 
artikulo nga giulohan "Makanunayon Taliwala sa Kausaban" ug mangita sa 
"lima ka mga baruganan sa ekonomikanhong pagkamakanunayon" ni 
Presidente N. Eldon Tanner. Kon ang mga sumasalmot makakita sa mga 
baruganan ilista sa pisara: 

Kon imong nalista na ang tanang lima ka mga baruganan sa pisara, gamita ang 
mosunod nga materyal aron mopahigayon sa panaghisgutan bahin niini. 

Magbayad og matinuoron nga ikapulo. 

Pagdapit og usa ka sumasalmot nga mobasa sa mosunod nga pamahayag ni 
Presidente Tanner (pahina 32 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay): 

"Ang pagbayad sa ikapulo usa ka sugo, sugo nga may kauban nga saad. Kon kita 
mosunod niini nga sugo, kita gisaaran nga kita mouswag dinhi sa yuta. Kini nga 
kauswagan naglakip sa labaw pa sa materyal nga mga butang—kini mahimong 
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naglakip sa pagtagamtam sa maayong panglawas ug kaabtik sa kaisipan. Kini 
naglakip sa panaghiusa sa banay ug espirituhanong paglambo. Ako naglaum nga 
kamo nga wala magbayad sa inyong hingpit nga ikapulo karon magtinguha nga 
makabaton sa hugot nga pagtuo ug kalig-on sa paghimo sa ingon. Samtang kamo 
motuman niining obligasyon ngadto sa inyong Magbubuhat, kamo makakaplag 
sa mahinungdanong kalipay, ang sama niini nahibaloan lamang niadtong kinsa 
mga matinud-anon niining sugo" (sa Conference Report, Oct. 1979; o Ensign, 
Nov. 1979, 81). 

• Sa unsa nga paagi nga ang pagbayad sa ikapulo makapanalangin sa inyong 
banay o sa uban nga inyong nailhan? 

Pagpakabuhi sa minos kay sa inyong kinitaan. 

Hangyoa ang usa ka sumasalmot nga mobasa sa mosunod nga pamahayag ni 
Presidente Tanner (pahina 31 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay). 

"Ako nakakaplag nga walay paagi nga kamo makakwarta og labaw pa kay sa 
inyong magasto. Ako nakatuo nga dili ang kantidad sa salapi nga makita sa usa 
ka tawo ang makahatag og kalinaw sa kaisipan kon dili labaw pa niana mao ang 
pagkontrol sa iyang salapi. Ang salapi mahimong usa ka masulundong sulugoon 
apan usa ka mabangis nga tigpabuhat. Kadtong kinsa mohimo sa ilang sumbanan 
sa pagpuyo nga makasobra og diyutay, nagkontrol sa ilang mga kahimtang. Sila 
nga mogasto og diyutay labaw pa kay sa ilang kinitaan nagkontrol sa ilang mga 
kahimtang. Sila anaa sa pagkaulipon. Si Presidente Heber J. Grant sa makausa 
miingon: Kon adunay bisan unsang butang nga makahatag og kalinaw ug 
katagbawan ngadto sa tawhanong kasingkasing, ug ngadto sa banay, kana mao 
ang pagpuyo sumala sa atong kinitaan. Ug kon adunay bisan unsang butang nga 
makapasuko ug makapawala sa paglaum ug makapasakit, kana mao ang pagbaton 
og mga utang ug mga obligasyon nga dili mabayran sa usa ka tawo' (Gospel 
Standards, pinili ni G. Homer Durham [1941], 111). 

Ang sulbad sa paggasto og gamay kay sa atong kinitaan sayon ra—kini gitawag og 
disiplina. Bisan sayo o ulahi, kitang tanan kinahanglan gayud nga makat-on nga 
modisiplina sa atong mga kaugalingon, sa atong mga gana, ug sa atong 
ekonomikanhong mga tinguha. Bulahan kaayo siya nga nagkat-on paggasto og 
gamay kay sa iyang kinitaan ug magtigom og gamay alang sa panahon sa kawad-
on (tan-awa sa Conference Report, Oct. 1979, 119; o Ensign, Nov. 1979, 81). 

Hunahunaa ang pagpakigbahin sa mosunod nga pamahayag ni Presidente 
Gordon B. Hinckley, ang ika-15 nga Presidente sa Simbahan: 

"Ang panahon miabut na sa pag-andam sa atong mga balay nga mahan-ay. 

"Daghan kaayo sa atong mga tawo ang nabuhi sa katapusang diyot sa ilang mga 
kinitaan. Sa tinuod ang pipila nagpakabuhi sa mga pagpangutang... . 

"Ako nabalaka sa dagko kaayo nga data-data nga pagpangutang sa mga 
pumapalit nga naghulga sa mga katawhan sa nasud naglakip na sa atong 
kaugalingong mga tawo. 

Ako moawhag kaninyo. . .nga mosusi sa kondisyon sa inyong mga panalapi. Ako 
moawhag kaninyo nga magmapaubsanon sa inyong paggasto; disiplinaha ang 
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inyong mga kaugalingon sa inyong pagpamalit aron malikayan ang utang nga 
modako kutob sa mahimo. Bayad dayon sa utang kutob sa inyong mahimo, ug 
luwasa ang inyong mga kaugalingon gikan sa pagkaulipon" (sa Conference 
Report, Oct. 1998; 70, 72; o Ensign, Nov. 1998, 53-54). 

• Sa unsa nga paagi nga ang utang usa ka pagkaulipon? 

• Unsa nga mga batasan ang nakatabang kaninyo nga makalingkawas sa utang o 
makalikay sa pagsulod sa utang? Unsay inyong mahimo aron makahimo sa 
pagtigum og diyutay sa inyong kinitaan? 

Pagkat-on sa pag-ila tali sa mga kinahanglanon ug mga gusto. 

Ipabasa sa mga sumasalmot ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Tanner 
(pahina 31 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa Kaminyoon 
ug sa Banay): 

Ang hilabihang pagpasagad ug dili maayong pagkadumala sa salapi makahatag sa 
mabug-at nga salagubangunon sa mga relasyon sa kaminyoon. Kadaghanan sa 
mga problema sa kaminyoon, ingon nga nagsugod gikan sa ekonomikanhong 
mga tinubdan—sa dili igong kinitaan nga mobuhi sa banay o dili maayong 
pagkadumala sa kinitaan samtang kini gihagoan" (sa Conference Report, Oct. 
1979, 119-20 o Ensign, Nov. 1979, 81). 

• Unsa ang atong mahimo sa pag-ila tali sa mga panginahanglan ug mga gusto? 
Ngano nga mahinungdanon alang sa mga bana ug mga asawa ang 
pagtambayayong sa paghimo niini? 

Magpalambo ug magpuyo sumala sa badyet. 

Ipasabut nga bisan unsa ang ilang mga kapanguhaan, matag minyo nga 
magtiayon kinahanglan magtambayayong sa pagpalambo sa badyet sa banay. 
Ang usa ka badyet maoy usa ka latid sa giplano nga kinitaan ug mga galastohan 
alang sa piho nga gidugayon sa panahon. Kini makatabang sa mga banay sa 
pagsiguro nga ang ilang mga galastohan dili molabaw sa ilang kinitaan. Ang 
minyo nga magtiayon kinahanglan mohisgot sa ilang badyet samtang sila 
motino sa ilang mga panginahanglan, mga gusto, ug mga katuyoan sa panalapi. 
Pananglitan, human sa pagbanabana sa ilang kinitaan alang sa sunod nga duha 
ka mga semana, ang minyo nga magtiayon mahimong motino pila ang ilang 
gastohon sa lainlaing mga kategoriya sama sa ikapulo ug uban pa nga mga halad 
sa Simbahan, mga tinigum, pagkaon, prenda ug abangan. Sa sulod sa duha ka 
semana nga tagal, sila motala sa ilang tanan nga kinitaan ug mga galastohan. Sila 
magtambayayong sa dili pa maghimo sa dinagko nga mga pagpamalit o mohimo 
sa ubang mga butang nga makaapekto sa badyet nga ilang giugmad. Human sa 
tagal sa duha ka semana sila makatandi sa ilang tinuod nga kinitaan ug 
galastohan uban sa ilang gisugdan nga piano. 

Aron sa pagtabang sa mga sumasalmot nga makasabut unsaon sa paghimo og 
badyet, himoa nga sila mopakli sa mosunod nga sumbanan sa badyet nga makita 
usab sa pahina 36 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa 
Kaminyoon ug sa Banay. 
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Pagdapit og usa ka sumasalmot sa pagbasa sa mosunod nga pamahayag ni 
Presidente Tanner sa (pahina 31 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay): 

Akong namatikdan sa pag-interbyu sa daghang mga tawo sa milabay nga mga 
katuigan, daghan kaayong mga tawo nga wala magbuhat og badyet ug wala 
makadisiplina sa ilang mga kaugalingon nga mosunod pinaagi sa iyang mga 
lagda. Kadaghanan sa mga tawo mohunahuna nga ang badyet nagkuha sa ilang 
kagawasan. Ang malampusong mga tawo nakakat-on nga ang badyet makahimo 
sa tinuod nga ekonomikanhong kagawasan nga posible" (sa Conference Report, 
Oct. 1979, 121; o Ensign, Nov. 1979, 82). 
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Dugang nga 
Kapanguhaan nga 
Materyal 

Pagmatinuoron sa inyong tanang mga kalihokan sa panalapi. 

Hangyoa ang usa ka sumasalmot nga mobasa sa mosunod nga pamahayag ni 
Presidente Tanner sa (pahina 31 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay): 

"Ang sumbanan sa kaligdong dili gayud mawala sa uso. Kini magamit sa atong 
tanang gibuhat. Isip mga pangulo ug mga sakop sa Simbahan, kita kinahanglan 
nga maoy kahugpungan sa pagkaligdong" (sa Conference Report, Oct. 1979, 121; 
o Ensign!, Nov. 1979, 82). 

• Ngano nga ang pagkamatinuoron usa ka mahinungdanong bahin sa atong 
mga pagpakigsabut sa panalapi? Ngano nga ang pagkamatinuoron tali sa mga 
magtiayon mahinungdanon ngadto sa panalapi sa banay. 

Panapos 

Hatagi og gibug-aton nga ang mga bana ug mga asawa kinahanglan gayud nga 
magtambayayong nga modumala sa ilang mga panalapi. Hangyoa ang mga 
sumasalmot nga mohunahuna kon unsa ka maayo ang ilang pagsunod sa mga 
baruganan nga gihisgutan panahon sa leksyon. Dapita sila nga mohimo og mga 
piano aron mapalambo ang ilang pagdumala sa salapi. 

Sigon sa pag-aghat sa Espiritu, pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gihisgutan 
sa panahon sa leksyon. 

Basaha ang mga pahina 31-35 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an 
pag-usab ang mga doktrina ug mga baruganan niini nga leksyon pinaagi sa 
(1) pagsunod bisan og usa sa mga gisugyot sa "Mga Ideya alang sa Pagpalakaw" ug 
(2) pagbasa sa artikulo "Pagkamakanunayon taliwala saKausaban," ni Presidente 
N. Eldon Tanner. Itudlo nga ang minyo nga mga magtiayon makadawat sa 
mahinungdanong mga kaayohan gikan sa pagbasa ug paghisgot pagdungan sa 
mga artikulo diha sa giya sa pagtuon. 

Tun-i pag-usab ang mga leksyon sa bahin A sa tun-anan sa Mga Relasyon sa 
Kaminyoon ug sa Banay. 

Kining leksyon naglakip sa bahin A sa tun-anan sa Mga Relasyon sa Kaminyoon 
ug sa Banay. Kon ikaw nagtudlo sa tibuok nga tun-anan, hunahunaa ang 
paggamit sa mosunod nga pagbansay: 

Hatagi ang matag sumasalmot og usa ka sa piraso nga papel ug usa ka ballpen o 
lapis. Hangyoa ang mga sumasalmot nga mogahin og tulo ka mga gutlo sa 
paglista sa mga doktrina ug mga baruganan nga ilang mahinumduman gikan sa 
unang walo ka mga leksyon niining tun-anan. Himoa nga sila molinya sa mga 
doktrina o mga baruganan nga labing makahuluganon nganha kanila. Awhaga 
sila nga mangandam nga mohisgot mahitungod sa pipila ka mga aytem nga ilang 
nalinyahan. Kon sila nagkinahanglan sa tabang gamita ang talaan sa mga sulod 
sa mga pahina niini nga manwal o ang kinatibuk-ang pagpasabut sa tun-anan sa 
mga pahina vii diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa Mga Relasyon sa 
Kaminyoon ug sa Banay). 
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Human sa tulo ka mga gutlo, hangyoa ang matag sumasalmot nga mobasa og usa 
ka aytem gikan sa iyang listahan ug ipasabut ngano nga kini makahuluganon 
kaayo. Itingob ang mga panan-aw sa mga sumasalmot diha sa pisara, ug dawata 
ang pagkamahinungdanon sa matag komentaryo. Dayon ipakigbahin ang usa ka 
panan-aw sa imong kaugalingon. Kon aduna pay panahon, balika kini nga 
pagbansay. 

Pasalamati kadtong imong gitudloan alang sa pag-apil sa unang bahin niini nga 
tun-anan. Ipasabut nga sa ikaduhang bahin niini nga tun-anan nga adunay walo 
ka mga leksyon nga may kalabutan kon sa unsa nga paagi nga ang mga 
ginikanan makalig-on sa ilang mga banay ug makakaplag sa hingpit nga kalipay 
sa ilang mga kapangakohan. Dawata ang tanang mga sumasalmot nga 
mopadayon sa pagtambong sa klase. 
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BAHIN B 
ANG MGA KAPANGAKOHAN SA MGA 

GINIKANAN SA PAGPALIG-ON SA MGA BANAY 





"ANG MGA ANAK MAO ANG L ™ 
KABILIN SA GINOO" 9 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Aron sa paghinumdom sa mga sumasalmot nga sa panahon nga ang yutan-ong 
mga ginikanan midawat sa mga anak sa Langitnong Amahan diha sa ilang mga 
panimalay sila adunay kapangakohan sa paghigugma kanila, sa pagmahal kanila, 
sa pagtudlo kanila, ug paggiya kanila ngadto sa kinabuhing dayon. 

1. Samtang ikaw nag-andam sa imong kaugalingon sa pagtudlo, pangita og mga 
paagi nga mosunod sa mga baruganan ubos sa "Ang Imong mga 
Kapangakohan isip Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini nga manwal). 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan sa leksyon. Kining mga ulohan naghatag sa 
kinatibuk-ang pagpasabut sa mga doktrina ug mga baruganan diha sa leksyon. 
Isip kabahin sa imong pagpangandam, palandonga ang mga paagi nga 
makatabang sa mga sumasalmot nga mogamit niining mga doktrina ug mga 
baruganan. Tinguhaa ang giya sa Espiritu sa paghukom unsay kinahanglan nga 
imong hatagan og gibug-aton aron matubag ang mga panginahanglan sa mga 
sumasalmot. 

3. Sa sayo pa, paghangyo og pipila ka mga bata sa primarya nga mosulod sa klase 
sa sinugdanan sa leksyon ug moawit sa "Ako Anak sa Dios" Mga Baruganan sa 
Ebanghelyo, p. 368 o mag-andam sa pag-awit uban sa mga sumasalmot. 

4. Sa sayo pa, modapit og usa o duha ka mga sumasalmot nga moandam nga 
mohisgot sa daklit, mahitungod sa hingpit nga kalipay nga ikahatag sa ilang 
mga anak ngadto sa ilang mga kinabuhi. Isugyot nga sila makigbahin sa 
personal nga mga kasinatian ingon nga bahin sa ilang mga pagpahayag. 
Tinguhaa ang giya sa Espiritu samtang kamo mohukom kinsa ang inyong 
kinahanglan nga hangyoon sa paghimo niini nga buluhaton. 

Ang Langitnong Amahan Mipiyal sa Iyang mga anak sa espiritu ngadto sa 
yutan-ong mga ginikanan. 

Hangyoa ang gitudlo nga mga bata sa Primarya nga moawit sa "Ako Anak sa 
Dios." (Tan-awa sa "Pagpangandam," aytem 3). Tuguti ang mga bata sa pagbalik 
ngadto sa ilang mga klase sa Primarya diha dayon human sa pag-awit. Kon ikaw 
wala makahangyo sa mga bata sa Primarya sa pagsulod sa klase, dapita ang mga 
sumasalmot nga mokanta sa awit uban kanimo. 

• Unsa nga mga kamatuoran ang gitudlo niini nga awit 

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga awit mahitungod sa mga 
kapangakohan sa mga ginikanan? Hunahunaa ang paggamit sa mga pulong sa 
korus: "Agaka tudloi ko ngadto sa dalan. Aron ako makabalik sa kahitas-an." 

Si Presidente Gordon B. Hinckley, ang ika-15 nga Preidente sa Simbahan, 
mitambag: "Ayaw gayud kalimti nga kining mga gagmay nga mga bata mga 
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anak nga lalaki ug mga anak nga mga babaye sa Dios ug ang imong katungda-
nan mao ang relasyon sa pagbantay kanila, nga Siya ginikanan na sa wala pa 
kamo mahimong ginikanan ug nianang paagiha Siya wala mobiya sa Iyang 
mga katungod o tinguha sa pagkaginikanan niining Iyang gagmay nga mga 
bata. Karon, higugmaa sila, atimana sila. Mga amahan pugngi ang inyong 
mga kaugalingon, karon ug sa tanang mga katuigan nga moabut. Mga inahan, 
pugngi ang ang inyong mga tingog, pugngi kini. Atimana ang inyong mga 
anak pinaagi sa gugma, diha sa pag-amuma ug pagtambag sa Ginoo. Atimana 
ang inyong gagmay nga mga anak. Abi-abiha sila nganha sa inyong mga pani-
malay, ug amumaha ug higugmaa sila uban sa inyong tibuok mga kasingka-
sing" ("Excerpts from Recent addresses of President Gordon B. Hinckley," 
Ensign, July 1997,73). 

Si Elder M. Russel Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitud-
lo: "Ang matag tawo nilalang nga espiritu nga anak sa Dios ug mipuyo uban 
sa Langitnong Amahan sa wala pa moanhi sa yuta. Siya mihatag sa iyang espi-
ritu nga mga anak ngadto sa yutan-ong mga ginikanan kinsa mohatag sa mor-
tal nga lawas alang kanila pinaagi sa milagro sa pisikal nga pagkatawo, ug nag-
hatag ngadto sa mga ginikanan sa sagradong kahigayunan ug kapangakohan 
sa paghigugma, pagpanalipod, pagtudlo, ug sa pagpadako kanila sa kahayag 
ug kamatuoran aron sila mahimong usa ka adlaw niana pinaagi sa pag-ula ug 
pagkabanhaw ni Jesukristo, makabalik ngadto sa atubangan sa atong 
Amahan" (sa Conference Report, Apr. 1991, 104; o Ensign, May 1991, 78). 

• Sa unsa nga paagi nga kining kahibalo ug pagsabut makaapekto sa paagi sa 
pagtagad sa mga ginikanan sa ilang mga anak? 

Basaha ang mosunod nga tambag, gihatag ni Obispo Robert D. Hales samtang 
siya nag-alagad isip Tigdumalang Obispo: Sa daghang mga paagi ang yutan-ong 
mga ginikanan nagrepresentar sa ilang Langitnong Amahan diha sa pamaagi sa 
pag-amuma, paghigugma, pag-atiman [alang], ug pagtudlo sa mga anak. Ang 
mga anak sa kasagaran motan-aw sa ilang mga ginikanan aron makat-on sa mga 
kinaiya sa ilang mga ginikanan, sila sa kasagaran sa wala lang hibaw-i 
makapalambo sa sama nga pagbati ngadto sa ilang Langitnong Amahan" (sa 
Confernce Report, Oct. 1993, 18; o Ensign, Nov. 1993, 9). 

Dapita ang mga sumasalmot nga mopalandong sa unsa nga paagi ang mga 
kinaiya ug mga lihok sa mga ginikanan makaimpluwensya sa mga pagbati sa mga 
anak ngadto sa Langitnong Amahan. 

Ang mga ginikanan kinahanglan nga maninguha sa pagtubag sa mga 
panginahanglan sa matag anak. 

Ipasabut nga ang matag anak adunay iyang kaugalingong mga tinguha, mga 
abilidad, ug mga panginahanglan. Mahinungdanon alang sa mga ginikanan nga 
maningkamot nga mosabut sa tagsatagsa ka mga kasarang ug mga 
panginahanglan sa matag anak. 

Kasagaran sa mga anak sa tinuod lahi gikan sa ilang mga ginikanan. Ang ilang 
mga taras tingali magkalahi, ug sila adunay nagkalahi nga mga kalig-on ug mga 
kahuyang. Kining mga kalainan mahimong makapalagot alang sa mga 
ginikanan, kinsa makamatikod nga malisud ang paggiya ug pagtabang sa mga 
anak pinaagi sa mga kasinatian nga wala nila sukad masinati sa ilang mga 
kaugalingon. Apan ang mga ginikanan kinahanglan mahinumdom nga ang 
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Langitnong Amahan mipiyal mining talagsaong mga anak nganha kanila ug 
niana Siya motabang kanila nga masayud unsaon paggiya sa matag anak ngadto 
sa katumanan sa ilang balaang potensyal. Si Sister Michaelene P. Grassli, kanhi 
kinatibuk-ang presidente sa Primarya, miingon: 

"Kita kinahanglan nga makahibalo kinsa sa pagkatinuod ang atong mga anak. 
Kita kinahanglan nga masayud unsay makapaikag kanila, unsay makapabalaka 
kanila, ug unsay ilang kinahanglang buhaton aron ang ilang gikahidlawan nga 
mga damgo mahimong tinuod. Sa kasagaran, ang ilang dagko nga mga damgo 
talagsaon. Kita makahatag og kahigayonan sa atong mga anak nga magpuyo sa 
ilang kaugalingong pagkatawo ug dili magpaabut kanila nga mahimong kopya sa 
ilang mga ginikanan. Hatagi sila sa nagkalainlaing mga kasinatian aron sila 
makakaplag unsay makapaikag kanila, ug dayon i-awhag kining mga tinguha ug 
mga abilidad—bisan og sila dili sama kaninyo" (Teaching Our Children," Ensign, 
Apr. 1994, 62). 

• Ngano nga mahinungdanon nga ang mga ginikanan nga makasabut sa 
tagsatagsa ka mga kinaiya ug mga pangihanglan sa matag usa sa ilang mga anak? 

• Unsa nga kadaot ang mahimong moabut kon ang mga ginikanan mopugos sa 
ilang mga anak ngadto sa mga kalihokan o mga kasinatian nga sukwahi sa 
mga abilidad ug mga tinguha sa ilang tagsatagsa ka mga anak? 

• Unsa ang mahimong buhaton sa mga ginikanan diha sa pag-amuma sa mga 
abilidad ug mga kahanas sa ilang tagsatagsa ka mga anak? 

Aron sa pagtabang sa mga sumasalmot nga mogamit niining baruganan, 
hangyoa sila nga molista sa pipila ka mga paagi diin ang mga anak sa sama nga 
banay malagmit magkalahi gikan sa usag usa ug gikan sa ilang mga ginikanan. 
Sa paghimo sa ingon, ang mga sumasalmot mahimong mogamit sa ilang mga 
kasinatian isip mga ginikanan o sa ilang mga kasinatian bahin sa ilang 
kaugalingong mga ginikanan, ug mga sakop sa banay. Isulat ang ilang mga ideya 
sa pisara. Dayon hisguti ang piho nga mga abilidad o mga kinaiya sa listahan. 
Dangup ngadto sa piho nga mga abilidad o kinaiya pinaagi sa pagpangutana 
sama sa mosunod: 

• Unsay mahimo sa mga ginikanan nga maka-awhag sa anak aron mopadayon 
pagpalambo sa iyang abilidad? 

• Kon ang anak aduna niining kinaiya, unsay malagmit buhaton sa mga 
ginikanan aron pagtudlo kaniya sa pagkamahigugmaon ug pagkamabination? 

• Sa unsa nga paagi nga ang usa ka anak nga may abilidad makasalmot sa gabii 
sa banay? 

Itudlo nga ang mga ginikanan kinsa nakasabut sa mga abilidad ug kinaiya sa 
matag anak makadisiplina pag-ayo sa ilang mga anak. Dapita ang usa ka 
sumasalmot nga mobasa sa mosunod nga tambag, nga gihatag ni Elder Jeffery R. 
Holland samtang siya nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
(pahina 49 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga Relasyon sa Kaminyoon 
ug sa Banay): 

"Usa sa labing lisud nga mga hagit sa pagkaginikanan mao ang pagdisiplina sa 
mga anak sa tukma nga paagi. Ang pag-atiman sa anak usa ka tinagsa-tagsa nga 
paagi. Matag anak lahi ug talagsaon. Unsay mabuhat sa usa mahimong dili 
mabuhat sa lain. Ako wala masayud kinsa ang may igong kaalam sa pag-ingon 
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unsa nga disiplina ang hilabihan ra kabangis o unsa ang hilabihan ra ka 
malumo gawas sa mga ginikanan sa mga anak sa ilang mga kaugalingon kinsa 
naghigugma kanila sa hilabihan. Kini usa ka butang alang sa mainampoong pag-
ila alang sa mga ginikanan. Sa tinud-anay ang baruganan nga ang pagdisiplina 
sa mga anak gikinahanglan gayud maaghat pinaagi sa gugma labaw pa sa 
kastigo (sa Conference Report, Oct. 1990, 41; o Ensign, Nov. 1996, 34). 

• Unsa nga mga kasinatian ang makatabang kaninyo sa pagsabut nga ang 
disiplina kinahanglan gayud ihatag sumala sa mga panginahanglan ug mga 
kahimtang sa matag anak 

Ang mga anak adunay katungod ngadto sa mahigugmaong relasyon uban sa 
ilang mga ginikanan. 

Itudlo nga usa sa labing mahinungdanong mga butang nga mahimo sa mga 
ginikanan mao ang paghatag og kahimtang sa paghigugma, panaghigala, ug 
kalipay diha sa ilang panimalay. Ipakigbahin ang mosunod nga mga pamahayag. 

Samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, si Elder 
Gordon B. Hinckley miingon: Pagkapalaran, pagkabulahan, sa mga anak kinsa 
mibati sa gugma sa iyang mga ginikanan. Kanang kainit, kanang paghigugma 
makahatag sa maanindot nga mga sangputanan diha sa mga katuigan nga 
mosunod" (sa Conference Report, Oct. 1978, 25; o Ensign, Nov. 1978, 18). 

Si Elder Marlin K. Jensen sa Kapitoan miingon: "Sama sa unsay maanindot sa 
kinabuhi, ang atong mga panginahanglan alang sa panaghigalaay kasagaran 
makita diha sa panimalay. Kon ang atong mga anak mobati sa panaghigalaay 
diha sa banay, uban sa usag usa, ug uban sa mga ginikanan, sila dili magpangita 
pa nga dawaton sa gawas sa banay" (sa Conference Report, Apr. 1999, 81; o 
Ensign, May 1999, 64). 

• Unsay inyong mahinumduman gikan sa inyong pagkabata nga nakatabang 
kaninyo nga mobati nga gihigugma? Sa unsa nga paagi nga kining mga 
pagbati sa gugma nakaimpluwensya kaninyo sa tibuok ninyong kinabuhi? 

• sa ilang mga anak nga masayud nga sila nahigugma kanila? 

Itudlo nga samtang ang mga ginikanan maningkamot nga adunay usa ka 
mahigugmaong relasyon uban sa mga anak, maayong panagsultihanay 
gikinahanglan kaayo. Si Elder M. Russel Ballard mitambag: "Walay bisan unsa 
nga labaw pang mahinungdanon sa relasyon tali sa mga sakop sa banay kay sa 
dayag, matinuorong panagsultihanay. Kini ilabi na nga tinuod alang sa mga 
ginikanan nga maningkamot sa pagtudlo sa mga baruganan ug mga sumbanan sa 
ebanghelyo ngadto sa ilang mga anak. Ang abilidad sa pagtambag uban sa atong 
mga batan-on—ug tingali labaw ka mahinungdanon sa pagpaminaw sa tinud-
anay sa ilang mga kabalaka—maoy sukaranan diin ang malampuson nga 
relasyon matukod. Sa kasagaran unsay atong makita sa mga mata ug unsay atong 
bation sa kasingkasing nagsulti og daghan kaayo kay sa atong nadungog o 
nasulti" (sa Conference Report, Apr. 1999, 114; o Ensign, May 1999, 86-87). 

• Unsay mahimo sa mga ginikanan aron makasulti pag-ayo uban sa ilang mga 
anak? (Ang mga tubag naglakip niadtong anaa sa mosunod nga listahan.) 

a. Ayaw kaluya sa pagpaminaw. Ingon nga gikinahanglan, balika unsay inyong 
nasabtan gikan sa unsay gisulti sa mga anak. Kini makapakita kanila nga 
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kamo sa tinuod nagpaminaw ug makatabang kaninyo nga makasiguro nga 
kamo nakasabut. 

b. Paggahin og panahon sa pagpakigsulti ug pagpaminaw sa mga anak bisan pa 
kon sila mga batan-on pa kaayo—bisan sa dili pa sila makasulti. 

c. Pagmatinguhaon sa ilang mga ideya. 
d. Pagsugod og mga panagsultihanay sa mga panahon sa tingpangaon. 
e. Paggahin og panahon sa pagpakigsulti kanila sa tinagsa-tagsa. 

Ipasabot og maayo nga ang mga ginikanan kinahanglan mogahin og panahon 
nga mag-inusara uban sa matag-usa sa ilang mga anak, ipakigbahin ang 
mosunod nga tambag gikan ni Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles: "Paggahin og tagsatagsa nga panahon uban sa inyong 
anak, tuguti sila nga mopili sa kalihokan ug sa hilisgutan sa panagsultihanay. 
Kuhaa ang mga makasamok" (sa Conference Report, Apr. 1999, 41; o Ensign, 
May 1999, 33). 

Alang sa dugang pa nga mga ideya bahin sa mga baruganan sa maayong 
panagsultihanay, tan-awa sa mga pahina 29-33 [leksyon 5]. 

Ang pag-abuso sa anak usa ka sala ngadto sa Dios. 

Basaha ang Mateo 18:6 uban sa mga sumasalmot. Ipasabut nga ang mga 
ginikanan kinahanglan dili gayud moabuso sa ilang mga anak sa bisan unsa 
nga paagi. 

• Unsa ang pipila ka matang sa pag-abuso sa anak? (Hunahuna ang paglista sa 
mga tubag sa mga sumasalmot sa pisara. Ang mga tubag mahimong maglakip 
niadtong anaa sa mosunod nga listahan.) 

a. Hilabihang kasuko 
b. Pagsiyagit 
c. Panghulga 
d. Pisikal nga paghasmag 
e. Bisan unsa nga sekswal nga pagdapat o dili angay nga paghikap. 
f. Pagdaogdaog nga mga komentaryo. 
g. Pagpugong sa pagbati 
h. Pagpabantang ngadto sa dili angay nga mga sine, mga komedya, 

pinulongan, mga magasin, o materyal sa Internet 
i. Dili angay nga pagpabantang ngadto sa mga elemento. 
j. Walay pagtagad, naglakip sa kakulang sa medikal nga pag-alima ug walay 

igong pag-atiman o pagdisiplina 

• Sa unsa nga paagi nga kining mga lihok mahimong makadaot sa mga anak? 

Human makahisgot niini nga pangutana, ipasabut nga usahay ang mga hamtong 
kinsa gidaogdaog sa panahon sa pagkabata motagad sa mga bata sa samang 
negatibo nga paagi, nga wala masayud sa unsa nga paagi makadaot ang maong 
pamatasan. Usahay sila mahimong mobati nga dili makausab sa ilang pamatasan 
sa ilang kaugalingon. Ipasabot og maayo nga ang mga tawo kinsa madagmalon 
mahimong makausab pa sa ilang batasan kon sila mapainubsanong mangayo sa 
tabang ug giya sa Ginoo. 

Kadtong kinsa buot nga tabangan sa pagsabut ug pag-usab sa ilang madagmalon 
nga pamatasan mahimong moadto sa ilang Obispo. Siya mahimong motambag 
kanila. Siya mahimo usab nga mosugyot og mga magtatambag sa LDS Family 
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Services o mga kapanguhaan nga makatabang nga nagsubay sa mga sumbanan sa 
Simbahan. 

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 121:41-44 uban sa mga sumasalmot. 

• Sa unsa nga paagi kini nga tudling may kalabutan ngadto sa paagi nga ang 
mga ginikanan modisiplina sa ilang mga anak? 

Samtang nag-alagad isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, si 
Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo: 

"Dili kinahanglan nga bunalan ang mga anak. Sila nagkinahanglan sa gugma 
ug pag-awhag. Sila nagkinahanglan og mga Amahan, kinsa ilang tahuron kay 
sa kahadlokan labaw sa tanan, sila nagkinahanglan sa panig-ingnan. 

"Ang akong pangamuyo.. .mao ang pangamuyo sa pagluwas sa mga bata. 
Daghan kaayo kanila ang naglakaw sa kasakit ug kahadlok, sa kamingaw ug 
walay paglaum. Ang mga bata nagkinahanglan sa kasadya. Sa gugma ug 
pagmatuto. Sila nagkinahanglan sa pagkamabination ug pagpalagsik ug 
pagbati. Ang matag panimalay, bisan pa sa balay, makahatag sa usa ka 
kahimtang sa paghigugma nga mahimong usa ka kahimtang sa kaluwasan" 
(sa Conference Report, Oct. 1994, 74-75; o sa Ensign, Nov. 1994, 54). 

Si Presidente Brigham Young, ang ikaduha nga Presidente sa Simbahan, mitudlo: 

"Amumaha ang inyong mga anak diha sa gugma ug kahadlok sa Ginoo; tun-i 
ang ilang mga hilig ug mga taras, ug hatagi sila og pagtagad sumala niana, sa 
walay pagtugot sa imong kaugalingon sa pagbadlong kanila diha sa hilabihang 
kasuko; tudloi sila sa paghigugma kaninyo" (.Discourses of Brigham Young, 
tinigum ni John A. Widtsoe [1954], 207). 

Ang mga anak makahatag og dakong kalipay ngadto sa mga kinabuhi sa 
ilang mga ginikanan. 

Itudlo nga mahinungdanon nga ang mga ginikanan mahinumdom sa ilang 
sagrado ug maligdong nga mga kapangakohan, apan mahinungdanon usab nga 
sila mopalandong sa hingpit nga kalipay nga ikahatag sa ilang mga anak sa ilang 
mga kinabuhi. Samtang nag-alagad diha sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles, si Elder James E. Faust nakamatikod nga, "samtang pipila ka mga 
tawhanong mga hagit daghan pa kay nianang pagkamaayong ginikanan, diyutay 
ra nga kahigayunan ang makahatag sa mahinungdanong potensyal alang sa 
hingpit nga kalipay (sa Confeence Report, Oct. 1990, 40; o Ensign, Nov. 1990, 32; 
tan-awa usab sa pahina 48 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga Relasyon 
sa ug Kaminyoon sa Banay. 

Dapita ang gitudlo nga mga sumsalmot nga mohisgot sa daklit mahitungod sa 
hingpit nga kalipay nga gihatag sa ilang mga anak nganha sa ilang mga kinabuhi 
(tan-awa sa "Pagpangandam," aytem 4). Kon adunay panahon hunahunaa ang 
pagpakigbahin sa imong pagbati mahitungod sa hingpit nga kalipay nga gihatag 
sa mga anak sa inyong kinabuhi. 

Panapos 

Hatagi og gibug-aton nga ang mga anak mga gasa gikan sa Langitnong Amahan. 
Sama sa gisulti sa Salmista sa Biblia: "Ang mga kabataan mao ang panulundon ni 
Jehova" (Salmo 127:3). Sa panahon nga ang mga kalibutanong mga ginikanan 
mohangop sa mga anak sa Langitnong Amahan diha sa ilang mga panimalay, sila 
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Leksyon 9: "Ang mga Anak mao ang Kabilin sa Ginoo" 

Dugang nga 
Kapanguhaan nga 
Materyal 

midawat sa kapangakohan sa paghigugma kanila, pagpangga kanila, pagtuldo 
kanila, ug pagdala kanila ngadto sa kinabuhing dayon. 

Basaha ang mga pahina 39-43 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an 
pag-usab ang mga doktrina ug mga baruganan niini nga leksyon pinaagi sa 
(1) pagsunod bisan usa sa gisugyot sa "Mga Ideya alang sa Paggamit" ug sa 
(2) pagbasa sa artikulo sa "Ang Hinigugma nga Anak, Gasa gikan sa Dios," ni 
Presidente Thomas s. Monson. Itudlo nga ang minyo nga mga magtiayon 
makadawat sa mahinungdanong mga kaayohan gikan sa pagbasa ug paghisgot 
pagdungan sa mga artikulo diha sa giya sa pagtuon. 

Awhaga ang mga sumasalmot sa pagdala sa ilang mga giya sa pagtuon nganha sa 
klase sa sunod nga leksyon. 

Mga pamahayag nga naghisgot sa mga kahimtang sa mga panginahanglan 
niadtong kinsa wala sa tradisyonal nga mga sitwasyon sa banay. 

Sa paghisgot sa mga kahirntang sa mga sumasalmot kinsa wala sa tradisyonal nga 
mga sitwasyon sa banay, basaha ang usa o daghan sa mosunod nga mga 
pamahayag: 

Si Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut: 
Bisan kinsa nga mga tawo kinsa pinaagi sa kinaiyahan o pagkabutang wala kahata-
gi sa panalangin sa kaminyoon ug pagkaginikanan, o kinsa sa matarung nga paagi 
kinahanglan gayud molihok nga mag-inusara sa pag-alima sa mga anak ug motra-
baho aron sa pagsuporta kanila, dili mahimong dili hatagan sa bisan unsang pana-
langin sa tibuok kahangturan—kon sila nagsunod sa mga sugo. Sama sa gisaad ni 
Presidente Lorenzo Snow [ika-5 nga Presidente sa Simbahan]. 'Kana sigurado ug 
positibo' " (sa Conference Report, Oct. 1993; o Ensign, Nov. 1993, 23). 

Si Presidente Harold B. Lee, ang ika-11 nga Presidente sa Simbahan miingon: 
[mga babaye] kinsa wala makaangkon sa mga panalangin sa pagkaasawa o 
pagkainahan niining kinabuhia—nga mosulti sa ilang kasingkasing, kon ako 
makahimo himoon unta nako, o ako mohatag kon ako aduna, apan ako dili 
makahimo tungod kay ako wala—ang Ginoo mopanalangin kaninyo ingon og 
kamo nakahimo, ug sa kalibutan nga moabut mobalus alang niadtong kinsa 
nagtinguha sa ilang mga kasingkasing sa matarung nga mga butang nga sila wala 
makahimo tungod sa dili sayop sa ilang kaugalingon" ("Maintain Your Place As a 
Woman/' Ensign, Feb. 1972, 56). 

Si Elder Gene R. Cook sa Kapitoan mipasabut: Usahay ang usa ka banay adunay 
usa lamang ka ginikanan tungod sa kamatayon o panagbulag. Usahay usa 
lamang ka ginikanan ang sakop sa simbahan. Usahay ang usa dili kaayo aktibo 
kay sa usa. Pareho ra, usa ka ginikanan nga espirituhanong giaghat makaatiman 
sa banay nga malampuson ngadto sa Ginoo. Pipila sa labing maayong mga lalaki 
ug mga babaye nga akong nahibaloan nagagikan sa sama nga mga banay. Unta 
ang Ginoo sa kanunay mopanalangin niadtong maayong mga inahan ug mga 
amahan kinsa nagtuo nga sila kinahanglan nga mobuhat niini 'sa ilang mga 
kaugalingon' apan sa pagkatinuod nag-atiman sa ilang mga anak ubos sa 
direksyon sa Ginoo" (.Raising Up a Family to the Lors [1993], xv). 
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L ™ ANG SAGRADO NGA MGA 
I U KATUNGDANAN SA MGA AMAHAN 

UG MGA INAHAN 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Bahin 1: Mga katungdanan sa mga Amahan 

Aron sa pagtabang sa mga sumasalmot sa pagsabut sa unsa nga paagi nga ang 
mga amahan makaatiman sa ilang sagradong mga tahas ug sa unsa nga paagi 
nga ang amahan ug mga inahan makatabang sa usag usa isip magkatimbang 
nga kaparis. 

1. Paghunahuna og mga paagi nga ikaw makagamit sa mga baruganan ubos sa 
"Imong mga Kapangakohan isip Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini nga 
manwal). 

2. Palangdonga ang mga doktrina ug mga baruganan nga gilatid diha sa tataw 
nga mga ulohan sa leksyon. Sa tibuok semana, paghunahuna og mga paagi sa 
pagtudlo niini nga mga doktrina ug mga baruganan. Tinguhaa ang giya sa 
Espiritu sa paghukom unsay kinahanglan nga imong hatagan og gibug-aton sa 
pagtubag sa mga panginahanglan sa mga sumasalmot. 

3. Pahinumdumi ang mga sumasalmot sa pagdala sa ilang mga kopya sa Giya sa 
Pagtuon sa Sumasalmot sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. 

Ang mga amahan ug mga inahan kinahanglan nga magtambayayong 
aron sa pagsangkap sa matag usa sa ilang mga anak sa panagang sa hugot 
nga pagtuo. 

Isulat ang Panagang sa Hugot nga Pagtuo sa pisara. Basaha ang Doktrina ug mga 
Pakigsaad 27:15, 17 uban sa mga sumasalmot. 

• Sa unsa nga paagi nga ang hugot nga pagtuo sama sa usa ka panagang? 

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Boyd K. Packer, Akting nga 
Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa ang mga 
sumasalmot nga maminaw pag-ayo aron masayud ngano nga ang mga anak 
kinahanglan nga makadawat "sa panagang sa hugot nga pagtuo" diha sa 
panimalay. 

"Ang laraw sa atong Amahan nagkinahanglan nga, sama sa kaliwatan sa 
kinabuhi mismo, ang panagang sa hugot nga pagtuo pagahimoon ug ipahiangay 
sa banay. Walay duha ka panagang sa pagtuo nga magkapareha. Ang matag usa 
kinahanglan gayud ipahaum sa tagsatagsa nga mga kinahanglanon. 

"Ang piano nga gitinguha sa Amahan naglaraw nga ang lalaki ug babaye, bana 
ug asawa, magtambayayong, mopahaum sa matag anak og tagsatagsa ka 
panagang sa hugot nga pagtuo nga gilig-on pag-ayo sa pagbakus nga walay usa 
nga sarang makabitad ni madutlan niadtong nagdilaab nga mga pana sa dautan. 
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Kini nagkinahanglan sa makanunayong kusog sa amahan sa pagdukdok sa 
puthaw ug sa malumo nga mga kamot sa inahan sa paghapsay ug sa pagpahaum 
niini. Usahay usa ka ginikanan mag-inusara sa paghimo niini. Kini malisud, apan 
kini mahimo. 

"Sa Simbahan kita makatudlo mahitungod sa mga materyal diin ang panagang sa 
hugot nga pagtuo gihimo: balaang pagtahud, kaisug, kaputli, paghinulsol, 
kapasayloan, kapuangod. Sa Simbahan kita makakat-on unsaon sa pagtipon ug 
pagpahaum niini. Apan ang tinuod nga paghimo ug pagpahaum sa panagang sa 
hugot nga pagtuo anaa sa pundok sa banay. Kay kon dili, kini mahimong maluag 
ug mahamotang sa katalagman" (sa Conference Report, Apr. 1995, 8; o Ensign, 
May 1995, 8). 

• Unsay gitudlo niini nga mga pamahayag mahitungod sa mga tahas sa mga 
amahan ug mga inahan? 

Hangyoa ang mga sumasalmot nga mopakli ngadto sa "Ang Banay: Usa ka 
Pamahayag ngadto sa Kalibutan" sa pahina iv diha sa Giya sa Pagtuon sa 
Sumasalmot sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay (tan-awa usab sa pahina ix 
niini nga manwal). Basaha uban kanila ang mosunod nga mga baruganan gikan 
sa ikapito nga parapo sa pamahayag: 

"Pinaagi sa balaan nga pamaagi ang mga amahan mangulo sa ilang mga banay 
diha sa gugma ug sa pagkamatarung ug adunay kapangakohan sa pagsangkap sa 
mga kinahanglanon sa kinabuhi ug pagpanalipod alang sa ilang mga banay. Ang 
mga inahan mao ang unang may kapangakohan sa pag-amuma sa ilang mga 
anak. Niining sagrado nga mga kapangakohan ang mga amahan ug mga inahan 
adunay katungdanan sa pagtabang sa usag usa isip magkatimbang nga kaparis. 
Kakulangan, kamatayon, o laing kahimtang mahimong manginahanglan sa 
pagpahiangay sa tagsa-tagsa. Ang uban nga mga kabanay kinahanglan nga 
motabang kon gikinahanglan." 

Ipasabut nga kiniing leksyon ug ang leksyon 11 mao ang mahitungod sa sagrado 
nga mga tahas sa amahan ug mga inahan. Bisan og usa sa leksyon nagtumong sa 
mga tahas sa mga amahan ug ang usa nagtumong sa mga tahas sa mga inahan, 
ang duha ka mga leksyon magamit sa mga amahan ug mga inahan" kinsa 
adunay obligasyon nga motabang sa usag usa ingon nga magkatimbang nga 
managkauban" Ang mga leksyon mapuslanon usab alang sa nag-inusara nga mga 
ginikanan kinsa mobuhat sa tanan kutob sa ilang mahimo, pinaagi sa tabang sa 
Ginoo, sa pagtuman sa duha ka mga tahas. 

Ang mga amahan kinahanglan nga modumala pinaagi sa gugma ug 
pagkamatarung. 

Isulti sa mga sumasalmot ang mosunod nga pamahayag diha sa Pamahayag sa 
Banay: "Pinaagi sa balaan nga pamaagi, ang mga amhan maoy mangulo sa ilang 
mga banay sa gugma ug pagkamatarung." Ipasabut nga ang pulong pagdumala 
nangahulugan nga moagak ug mogiya ug moangkon sa kapanguhaan alang sa 
kaayohan sa banay. 

Ipasabot og maayo nga samtang ang mga lalaki nagtuman sa iyang 
kapangakohan sa pagdumala sa panimalay, siya nakigtambayayong uban sa 
iyang asawa. Si Presidente Howard W. Hunter, ang ika-14 nga Presidente sa 
Simbahan, mitambag: Usa ka lalaki kinsa naghupot sa pagkapari nagdawat sa 
iyang asawa isip usa ka kauban sa pagpangulo sa panimalay ug banay uban sa 
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hingpit nga kahibalo ug hingpit nga pag-apil sa tanang mga paghukom nga may 
kalabutan nganha niana Pinaagi sa balaang pagtudlo, ang kapangakohan sa 
pagdumala diha sa panimalay, nag-agad sa naghupot sa pagkapari (Tan-awa sa 
Moises 4:22). Ang Ginoo mipasabut nga ang asawa usa ka katabang alang sa 
lalaki—ipasabot nga, usa ka kauban nga katimbang ug gikinahanglan sa hingpit 
nga panag-uban. Ang pagdumala pinaagi sa pagkamatarung nanginahanglan sa 
usa ka gibahin nga kapangakohan tali sa bana ug asawa; kamong duha naglihok 
uban sa kahibalo ug pag-apil sa tanan nga mga kalihokan sa banay. Ang lalaki 
diha sa pagpalakaw sa iyang kaugalingon lamang o walay pagtagad sa mga 
pagbati ug tambag sa iyang asawa sa pagdumala sa banay mao ang pagbansay sa 
dili matarung nga kamandoan" (sa Conference Report, Oct. 1994, 68; o Ensign, 
Nov. 1994, 50-51). 

Si Presidente Spencer W. Kimball, ang ika-12 nga Presidente sa Simbahan, 
mitudlo nga ang mga amahan kinahanglan gayud modumala sama sa pagdumala 
ni Jesukristo sa iyang Simbahan—sa paghigugma, sa pagpangalagad, sa 
pagkamalumo, ug sa panig-ingnan" (sa Conference Report, Apr. 1976, 68; o 
Ensigni, 1976, 45). 

• Ngano nga mahinungdanon alang sa mga amahan nga modumala sa gugma 
ug pagkamatarung? 

Samtang nag-alagad isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, si 
Presidente Gordon B. Hinckley mipadayag ngadto sa mga amahan: "Ang 
imong katungdanan mao ang sukaranan ug malikayan nga kapangakohan 
nga mobarug isip pangulo sa banay. Kana walay labot sa bisan unsa nga 
pagkamagmamando o dili matarung nga kamandoan. Nag-uban niini ang 
sugo nga ang mga amahan mosangkap alang sa mga panginahanglan sa ilang 
mga banay. Kadtong mga panginahanglan labaw pa kay sa pagkaon, mga 
sinina, ug pinuy-anan. Kadtong mga panginahanglan naglakip sa matarung 
nga direksyon ug sa pagtudlo, pinaagi sa panig-ingnan ingon man sa lagda, 
sa sukaranan nga mga baruganan sa pagkamatinuoron, kaligdong, pag-
alagad, pagtahud alang sa mga katungod sa uban, ug pagsabut nga kita 
adunay tulubagon alang nianang atong gibuhat niini nga kinabuhi, dili 
lamang sa usag usa apan usab ngadto sa Dios sa langit, kinsa mao ang atong 
Amahan sa Kahangturan" (sa Conference Report, Oct. 1993, 78-79; o Ensign, 
Nov. 1993, 60). 

Si Presidente Howard W. Hunter miingon: Kami moawhag kaninyo, mga 
kaigsoonan sa paghinumdom nga ang pagkapari usa ka matarung nga 
awtoridad lamang. Dawata ang pagtahud ug pagsalig sa inyong mga anak 
pinaagi sa inyong mahigugmaong relasyon uban kanila" (sa Conference 
Report, Oct. 1994, 69; o Ensign, Nov. 1994, 51) 

Aron sa pagtabang nga makasabut unsay kinahanglan gayud nga buhaton sa mga 
amahan sa paghatag sa espirituhanong pagpanagulo ngadto sa ilang mga anak, 
himoa nga sila mopakli sa mga pahina 44-48 diha sa Giya sa Pagtuon sa 
Sumasalmot sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Uban sa mga sumasalmot, 
basaha ug hisguti ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Ezra Taft Benson, 
ang ika-13 nga Presidente sa Simbahan: 
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Leksyon 10: Ang Sagrado nga mga Tahas sa mga Amahan ug mga Inahan (Bahin 1: Mga katungdanan sa mga Amahan) 

"Uban sa gugma sa akong kasingkasing alang sa mga Amahan sa Israel, buot ako 
mosugyot sa napulo ka piho ka mga paagi nga ang mga amahan makahatag og 
espirituhanong pagpangulo ngadto sa ilang mga anak: 

" 1. Hatag og mga panalangin sa amahan ngadto sa mga anak, bunyagi ug 
kumpirmahe ang inyong mga anak. I-orden ang inyong anak nga mga lalaki 
ngadto sa pagkapari. Kini mahimong labing maayo nga espirituhanong hitabo sa 
mga kinabuhi sa inyong mga anak. 

"2. Sa kinaugalingong paagi ipahigayon ang mga pag-ampo sa banay, inadlaw 
nga pagbasa sa kasulatan, ug sinemana nga mga gabii sa banay. Ang imong 
personal nga pag-apil makapakita sa inyong mga anak kon unsa gayud ka 
mahinungdanon kini nga mga kalihokan. 

"3. Kutob sa mahimo, tambong sa mga tigum sa Simbahan nga magdungan isip 
banay. Ang pagsimba sa banay ubos sa imong pagpangulo mahinungdanon 
ngadto sa espirituhanong kaayohan sa inyong mga anak. 

"4. Buhata ang daddy-daughter dates ug sa father-and sons' outing uban sa inyong 
mga anak. Isip banay, magkamping ug magpiknik, motambong sa mga dula sa 
bola ug mga pasundayag sa huni, ngadto sa mga programa sa tulunghaan ug 
uban pa. Ang pagtambong ni papa makahatag og kalainan. 

"5. Paghimo og mga tradisyon sa banay sa mga pagbakasyon ug mga pagbiyahe 
ug mga paglulinghayaw. Kining mga handumanan dili gayud hikalimtan sa 
inyong mga anak. 

"6. Paghimo og kanunay nga pagpakigsulti uban sa anak. Tuguti sila nga 
mohisgot unsay ilang gustong hisgutan. Tudloi sila sa mga baruganan sa 
ebanghelyo. Tudloi sila sa tinuod nga mga hiyas. Sultihi sila nga kamo 
nahigugma kanila. Ang personal nga panahon uban sa inyong mga anak nagsulti 
kanila kon unsay unahon ni Papa pagtagad. 

"7. Tudloi ang inyong mga anak nga motrabaho, ug ipakita kanila ang bili sa 
pagtrabaho ngadto sa usa ka takus nga tumong. Ang paghimo og mga pundo sa 
misyon ug mga pundo sa edukasyon alang sa inyong mga anak nagpakita kanila 
unsay giisip ni Papa nga mahinungdanon. 

"8. I-awhag ang maayong musika ug arte ug literatura sulod sa inyong mga 
panimalay. Mga panimalay nga adunay espiritu sa kahapsay ug katahum 
makapanalangin sa mga kinabuhi sa inyong mga anak sa kahangturan. 

"9. Kon duol ra, tambong sa templo kanunay uban sa inyong asawa. Ang 
inyong mga anak dayon labaw nga makasabut sa kamahinungdanon sa 
kaminyoon sa templo ug sa mga panaad sa templo ug sa mahangturong 
pagkahiusa sa banay. 

"10. Himoa nga ang inyong mga anak nga makakita sa inyong hingpit nga 
kalipay ug katagbawan sa pag-alagad ngadto sa Simbahan. Kini mahimong 
makatakod ngadto kanila, sa ingon sila, usab, buot nga moalagad sa Simbahan ug 
mahigugma sa gingharian" (sa Conference Report, Oct. 1987, 62-63; o Ensign, 
Nov. 1987, 50-51). 
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Ang mga amahan kinahanglan nga mosangkap sa ilang mga banay sa mga 
kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod. 

Pahinumdumi ang mga sumasalmot nga ang pamahayag sa banay nagpadayag 
nga ang mga amahan "maoy may tulubagon nga mosangkap sa mga 
kinahanglanon sa kinabuhi. . .alang sa ilang mga banay. 

• Unsa ang pipila ka temporal nga mga kinahanglanon sa kinabuhi? (Ang mga 
tubag mahimong maglakip sa pagkaon, kwarta, sinina, ug pinuy-anan.) Sa 
unsa nga paagi ang mga amahan mosangkap niining mga kinahanglanon? 

Si Presidente Howard W. Hunter miingon: "Kamo nga naghupot sa pagkapari 
adunay kapangakohan, gawas kon dili na makahimo, nga mosangkap sa 
temporal nga pagsuporta alang sa iyang asawa ug mga anak. Walay lalaki nga 
makabalhin sa kabug-at sa kapangakohan ngadto sa lain, dili bisan pa sa iyang 
asawa. Ang Ginoo misugo nga ang mga babaye ug mga anak sustentohan sa 
ilang mga bana ug mga amahan (tan-awa sa D&P 83; ITimoteo 3:8). . . . Kami 
mosugyot kaninyo nga mobuhat sa tanan sa inyong gahum nga motugot sa 
inyong asawa nga magpabilin diha sa panimalay, pag-atiman sa mga anak 
samtang kamo mosangkap alang sa banay kutob sa inyong mahimo." (sa 
Conference Report, Oct. 1994, 69; o Ensign, Nov. 1994, 51). 

• Unsay pipila ka mga espirituhanong mga kinahanglanon sa kinabuhi? (Ang 
mga tubag maglakip sa pagpamatuod, gugma, inadlaw nga pag-ampo, ug 
pagtuon sa kasulatan, pagtudlo sa ebanghelyo, ug mga ordinansa sa 
pagkapari.) Unsay buhaton sa mga amahan aron makasangkap niining mga 
kinahanglano? 

• Sa unsa nga paagi nga ang asawa ug mga anak makaabag sa mga paningkamot 
sa ilang banay ug amahan nga makasangkap alang kanila? 

Isulti sa mga sumasalmot ang mosunod nga tambag diha sa pamahayag sa banay: 
"Ang mga amahan may kapangakohan sa pagsangkap.. .sa pagpanalipod alang 
sa ilang mga banay." 

• Gikan sa unsang hitabo nga kinahanglan nga ang mga banay mapanalipdan? 

• Sa unsa nga paagi ang mga bana ug mga amahan makasangkap sa 
pagpanalipod alang sa ilang mga banay? 

Si Presidente Howard W. Hunter miingon: 

"Ang matarung nga amahan manalipod sa iyang mga anak uban sa iyang 
panahon ug pagtambag sa ilang sosyal, edukasyonal, ug espirituhanong mga 
kalihokan ug mga kapangakohan.... 

"Ang lalaki kinsa naghupot sa pagkapari nag-agak sa iyang banay sa pag-apil 
sa Simbahan aron sila masayud sa ebanghelyo ug ubos sa pagpanalipod sa 
mga pakigsaad ug mga ordinansa. Kon kamo buot motagamtam sa mga 
panalangin sa Ginoo, kamo kinahanglan nga mopahiluna sa inyong mga 
panimalay sa kahusay. Uban sa inyong asawa, kamo motino sa 
espirituhanong kahimtang sa inyong panimalay. Ang inyong unang 
obligasyon nga makab-ot ang inyong kaugalingong espirituhanong kinabuhi 
sa kahusay pinaagi sa kanunay nga pagtuon sa kasulatan ug inadlaw nga pag-
ampo. Panalipdi ug tahura ang inyong pagkapari ug mga pakigsaad sa templo; 
awhaga ang inyong banay sa paghimo sa ingon" (sa Conference Report. Oct. 
1994, 69; o Ensign, Nov. 1994, 51). 
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Leksyon 10: Ang Sagrado nga mga Tahas sa mga Amahan ug mga Inahan (Bahin 1: Mga katungdanan sa mga Amahan) 

• Unsay pipila ka mga panig-ingnan nga inyong nakita sa mga amahan nga 
nagtuman sa ilang sagradong mga kapangakohan? 

Pahinumdom: Kon ikaw nagtudlo niining leksyon sa imong kaugalingon ug ikaw 
wala magplano nga motudlo sa leksyon 11, hunahunaa ang paghisgot sa 
mosunod nga pamahayag sa banay: "Sa [ilang] sagradong mga kapangkohan, ang 
mga amahan ug mga inahan may obligasyon nga motabang sa usag usa isip 
magkatimbang nga managkauban." Ang leksyon 11 naglakip og tabang alang sa 
paghisgot niining kamatuoran (tan-awa sa mga pahina 66-70). 

Panapos 

Sigon sa pag-aghat sa espiritu pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gihisgutan 
sa panahon sa leksyon. 

Basaha ang mga pahina 44-45 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an 
pag-usab ang mga doktrina ug mga baruganan niini nga leksyon pinaagi sa 
(1) pagsunod bisan usa sa mga gisugyot sa "Mga ideya alang sa Paggamit" ug 
(2) pagbasa sa artikulo "Ngadto sa mga Amahan sa Israel" ni Presidente Ezra Taft 
Benson. Hatagi og gibug-aton nga ang minyo nga mga magtiayon makadawat 
og mahinungdanong mga kaayohan gikan sa pagbasa ug paghisgot pagdungan 
sa mga artikulo diha sa giya sa pagtuon. 

Pahinumdumi ang mga sumasalmot nga modala sa ilang mga giya sa pagtuon sa 
klase alang sa sunod nga leksyon. 
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LEKSYON ANG SAGRADO NGA MGA TAHAS SA 

1 1 MGA AMAHAN UG MGA INAHAN 
Bahin 2: Mga Tahas sa mga Inahan 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pagtabang sa mga sumasalmot nga makasabot sa unsa nga paagi nga ang mga 
inahan makatuman sa ilang sagradong mga tahas ug sa unsa nga paagi ang mga 
inahan ug mga amahan makatabang sa usag usa ingon nga magkatimbang nga 
managkauban. 

1. Tun-i pag-usab ang mga baruganan ubos sa "Imong ma kapangakohan isip 
Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini nga manwal). Pangita og mga paagi nga 
makagamit niini nga mga baruganan sa imong pagpangandam sa pagtudlo. 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan sa leksyon, nga naglatid sa mga doktrina ug 
mga baruganan diha sa leksyon. Ingon nga kabahin sa imong pagpangandam 
palandonga kini nga mga doktrina ug mga baruganan sa tibuok semana. 
Tinguhaa ang giya sa Espiritu sa paghukom unsay kinahanglan nga imong 
hatagan og gibug-aton aron matubag ang mga panginahanglan sa mga 
sumasalmot. 

3. Pahinumdumi ang mga sumasalmot nga modala sa ilang mga kopya diha sa 
klase sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. 

Ang mga inahan mosalmot sa buhat sa Dios. 

Isip pasiuna niini nga leksyon, basaha uban sa mga sumasalmot ang mosunod 
nga kinutlo gikan sa pakigpulong ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles (pahina 49 diha sa Giya sa Pagtuon sa 
Sumasalmot sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay): 

"Usa ka batan-ong inahan misulat ngari kanako sa dili pa dugay nga ang iyang 
kabalaka natumong ngadto sa tulo ka mga atubangunon. Kon siya sa bisan unsa 
makadungog nga hisgutan ang bahin sa pagkainahan sa SUA, siya mibati nga 
siya wala makatupong o ingon nga wala makatupong sa buluhaton. Ikaduha, siya 
mibati nga ang kalibutan nagpaabut kaniya nga motudlo sa iyang mga anak sa 
pagbasa , pagsulat, pagdibuho sa sulod, Latino, kalkulos, ug ang Internet—sa 
tanan bisan ang batang masuso dili pa makalitok sa hilabihang ka ordinaryo, 
sama sa 'goo goo.' Ikatulo, siya sa kanunay mibati nga ang mga tawo usahay 
nanobra ka maapil-apilon, hapit sa kadaghnan walay tinguha sa paghimo sa 
ingon, tungod kay ang tambag nga iyang nadawat o gani ang mga pagdayeg nga 
iyang nadawat ingon og wala gani maghunahuna sa bisan unsang mental nga 
paggugol, sa espirituhanon ug emosyonal nga paningkamot, ang dugay nga 
gabii, dugay nga adlaw, gilugwayan ngadto sa kinutuban sa mga panginahanglan 
nga usahay gikinahanglan diha sa pagpaninguha aron mahimo ug buot nga 
mahimong inahan nga ang Dios naglaum nga siya mahimo. 
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"Apan usa ka butang, siya miingon, ang nakapadayon kaniya: "Sa kahamugaway 
ug kalisud niini, ug uban sa panagsa nga mga luha, ako nasayud sa kinahiladman 
sa akong kaugalingon, nga ako naghimo sa buluhaton sa Dios. Ako nasayud nga sa 
akong pagkainahan ako anaa sa mahangturong panag-uban diha Kaniya. Ako sa 
halawom natandog nga ang Dios nagpakita sa lyang katapusang katuyoan ug sa 
kahulugan sa pagkaginikanan, bisan pa kon pipila sa lyang mga anak 
mopahibalo Kaniya. 

" 'Kini mao ang pagkaamgo; siya miingon, 'nga ako naninguha nga 
mahinumdom niadtong dili kalikayan nga mga adlaw sa kalisud sa dihang tanan 
niini ingon og dili na madaog. Tingali ang ato gayud nga pagkadili makahimo ug 
pagkamabalak-on ang moawhag kanato nga mosangpit ngadto kaniya ug 
mangamuyo sa lyang abilidad nga motabang ngari kanato. Tingali sa sekreto nga 
paagi Siya nangandoy nga kita mahimong mabalak-on,' siya miingon, 'ug 
mangamuyo alang sa lyang tabang. Dayon, ako motuo, Siya makatudlo niining 
mga bata sa laktud, pinaagi kanato, apan sa walay pagpadangat og pagpamugos. 
Ako gusto niana nga ideya/ siya mitapos, 'Kini naghatag kanako sa paglaum. Kon 
ako mahimo nga matarung sa atubangan sa akong Amahan sa Langit, tingali ang 
lyang giya ngadto sa atong mga anak mahimong dili masayop. Tingali kini 
mahimo nga lyang buhat ug lyang himaya sa tinuod nga pagsabut' " (sa 
Conference Report, Apr. 1997. 47; o Ensign, May 1997, 36). 

Dapita kadtong imong gitudloan nga mopakigabahin sa ilang mga pagbati 
mahitungod sa unsa nga paagi nga ang inahan makig-ambit sa buhat sa Dios. 

Ang mga Inahan maoy unang may tulubagon sa pag-amuma sa ilang 
mga anak. 

Himoa nga ang mga sumasalmot mopakli sa pahina iv diha sa Giya sa Pagtuon sa 
Sumasalmot sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Itudlo ngadto kanila ang 
mosunod nga pamahayag diha sa ikapito nga parapo sa pamahayag sa banay: 
Ang mga inahan maoy unang may kapangakohan sa pag-amuma sa ilang mga 
anak." 

• Sa unsa nga paagi nga ang mga inahan moamuma sa ilang mga anak? (Dapita 
ang mga sumasalmot nga mopakigbahin sa ilang mga kasinatian nga nagpakit 
sa impluwensya sa inahan alang sa maayo. Dayon ipakigbahin ang mosunod 
nga pmahayag.) 

Si Elder Richard G. Scott sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon: "Isip 
inahan nga nagiyahan sa Ginoo, ikaw mopatik sa mga kinaiya sa imong mga 
anak gikan sa mga baruganan sa kamatuoran pinaagi sa mabinanatayon nga 
panudlo ug takus nga panig-ingnan. Ikaw motudlo sa mga hiyas sa pagkama-
tinuoron, hugot nga pagtuo sa Dios, katungdanan, pagtahud alang sa uban, 
pagkamabination, pagsalig sa kaugalingon, ug sa tinguha nga makatampo, sa 
pagkat-on, ug sa paghatag sa inyong pagsalig sa mga kaisipan ug mga kasing-
kasing sa mga anak. Walay day-care center nga makahimo niana. Kini imong 
sagradong katungod ug kahigayunan" (sa Conference Report, Oct. 1996, 102; 
o Ensign, Nov. 1996, 74). 

Si Presidente Boyd K.Packer, akting nga Presidente sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, nakamatikod, "Walay pagtulun-an nga ikatimbang, sa espi-
rituhanong paagi nga labaw pa ka magantihon, o labaw pa ka mahimayaon 
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kay sa usa ka inahan nga nagtudlo sa iyang mga anak" ("Teach the 
Children,"Ensign, Feb. 2000, 16). 

Aron sa pagpakigbahin sa labaw pa nga mga ideya mahitungod kon sa unsa nga 
paagi nga ang mga inahan makaamuma sa ilang mga anak, himoa nga ang mga 
sumasalmot mopakli sa mga pahina 45-48 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot 
sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Hangyoa sila nga mangita sa 10 ka 
mga sugyot ni Presidente Ezra Taft Benson bahin sa unsay mahimong buhaton sa 
mga inahan nga mopahimulos og epektibong panahon uban sa ilang mga anak. 
Kon makita sa mga sumasalmot kini nga mga sugyot, ilista kini sa pisara sama sa 
gipakita sa ubos. Hisguti ang mga kaayohan sa mosunod nga matag usa nga mga 
sugyot. 

Itudlo nga ang mga propeta sa ulahing mga adlaw mihatag og gibug-aton sa 
pagkamahinungdanon sa mga inahan nga magpabilin sa panimalay uban sa mga 
anak kay sa pagtrabaho. Ipakigbahin ang mosunod nga pamahayag ni Presidente 
Gordon B. Hinckley, ang ika-15 nga Presidente sa Simbahan: 

"Adunay pipila ka mga babaye gani daghan kaayo kinsa kinahanglan nga 
motrabaho aron mosangkap sa mga panginahanglan sa ilang mga banay. 
Kaninyo, ako moingon, himoa ang labing maayo nga inyong mahimo. Ako 
molaum nga kon kamo nagtrabaho sa tibuok panahon inyo kining gihimo aron 
sa pagsiguro nga ang unang mga panginahanglan matagbaw ug dili lamang 
mapatagbaw ang kaugalingon aron makasinati sa maanindot nga panimalay, 
maluhong mga sakyanan, ug ubang pang mga kaharuhay. Ang labing 
mahinungdanong buhat nga himoon ni bisan kinsa nga inahan mao ang pag-
amuma, pagtudlo, pagbayaw, pagdasig, ug pag-alima sa iyang mga anak sa 
pagkamatarung ug kamatuoran. Walay bisan kinsa nga makapuli sa iyang dapit" 
(sa Confernece Report, Oct. 1996, 93; o Ensign, Nov. 1996, 69). 

• Unsa nga mga sakripisyo ang malagmit gikinahanglan nga himoon sa banay 
aron sa pagsunod niini nga tambag? 

Samtang motapos niini nga seksyon sa leksyon, ipakigbahin ang usa o duha sa 
mosunod nga mga pamahayag: 

Samtang nag-alagad isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, si 
Presidente Gordon B. Hinckley miingon: "Ako mopahinumdom sa mga inahan 
sa tanang dapit sa pagkabalaan sa inyong balaang tawag. Walay usa nga makapuli 
sa inyong dapit. Walay kapangakohan nga labaw pa. Walay obligasyon nga labaw 
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Leksyon 10: Ang Sagrado nga mga Tahas sa mga Amahan ug mga Inahan (Bahin 1: Mga katungdanan sa mga Amahan) 

pa nga may bili kay nianang inyong alimahan sa gugma ug kalinaw ug kaligdong 
niadtong kinsa inyong gidala nganhi sa kalibutan" (sa Conference Report, Oct. 
1993, 79; o Ensign, Nov. 1993, 60). 

Sa pagpakigpulong ngadto sa mga inahan, si Elder Jeffrey R. Holland miingon: 
inyo ang labing taas nga tradisyon ni Eva, ang inahan sa tanang tawhanong 
banay, sa usa kinsa nakasabut nga siya ug si Adan kinahanglang mapukan aron 
ang mga tawo mahimo; ug ang mga tawo maingon [2 Nephi 2:25] nga unta sila 
makabaton og hingpit nga kalipay. Inyo ang labing taas nga tradisyon ni Sarah 
ug Rebekah ug Rachel, kon wala pa sila wala unta kadtong talagsaong patriyarkal 
nga mga saad ngadto nila ni Abraham, Isaac, ug Jacob nga mipanalangin 
kanatong tanan. Inyo mao ang labing taas nga tradisyon ni Loida ug Eunice 
[tan-awa sa 2 Timoteo 1:5] ug sa mga inahan sa 2,000 ka batan-ong mga 
manggugubat.. Inyo ang labing taas nga tradisyon ni Maria, gipili ug gi-orden 
nang daan gikan sa wala pa kining kalibutan, nga manamkon, modala ug 
manganak sa Anak sa Dios mismo sa Iyang Kaugalingon. Kami mopasalamat sa 
kaninyong tanan, lakip na sa atong kaugalingong mga inahan, ug mosulti 
kaninyo nga walay bisan unsa nga labaw pa nga mahinungdanon niini nga 
kalibutan kay sa pag-apil sa buhat ug himaya sa Dios, sa pagpahinabo sa 
pagkamortal ug yutan-ong kinabuhi sa Iyang mga anak nga babaye ug mga lalaki, 
aron nga ang pagkamortal ug kinabuhing dayon sulod niadtong celestial nga 
mga gingharian sa kahitas-an" (sa Conference Report. 1997, 48; o Ensign, May 
1997, 36; tan-awa usab sa mga pahina 51-52 diha sa Giya sa Pagtuon sa 
Sumasalmot sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay). 

Ang mga amahan ug mga inahan kinahanglan motabang sa usag usa ingon 
nga magkatimbang nga managkauban. 

Timan-i: Kon ikaw nagtudlo niini nga leksyon lamang ug wala makatudlo sa 
leksyon 10, hunahunaa ang pagsugod niini nga seksyon sa leksyon uban sa 
pamahayag ni Presidente Boyd K. Packer sa pahina 60 niini nga manwal. 

Sultihi ang mga sumasalmot sa mosunod nga pamahayag diha sa pamahayag sa 
banay: "Sa [ilang] sagradong mga kapangakohan, ang mga amahan ug mga 
inahan may obligasyon nga motabang sa usag usa ingon nga magkatimbang nga 
managkauban/' 

• Unsay buot ipasabut alang sa usa ka bana ug asawa nga magkatimbang nga 
managkauban sa ilang mga kapangakohan? 

Itudlo nga ang mga bana ug mga asawa nga magtambayayong ingon nga mga 
magkatimbang nga managkauban nagkahiusa sa ilang mga paningkamot. Sila 
magsuporta sa usag usa ug mosalig sa mga kalig-on ug mga talento sa usag usa. 
Ang matag minyo nga magtiayon makadawat sa Giya sa Ginoo sa paghukom 
unsaon sa pagsuporta sa usag usa sa ilang mga kapangakohan. Sila makahimo 
og mga desisyon nga gipasikad sa balaanong gipadayag nga mga baruganan ug 
sa talagsaong mga kalig-on ug mga abilidad sa matag kauban. 

• Unsa ang mahimo sa bana aron makasuporta sa iyang asawa sa iyang mga 
kapangakohan nga moamuma sa mga anak? 

• Unsa ang mahimo sa asawa aron makasuporta sa iyang bana sa iyang mga 
kapangakohan sa pagdumala ug pagsangkap? 
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• Unsa nga mga panig-ingnan nga inyong nakita sa mga bana ug mga asawa nga 
sa epektibo nga paagi nagsuporta sa usag usa sa pag-atiman ug pagtudlo sa 
ilang mga anak? 

Panapos 

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 64:33-34 uban sa mga sumasalmot. 

• Sa unsa nga paagi nga kining kasulatan may kalabutan sa mga kapangakohan 
sa pagkaamahan ug pagkainahan? 

Hatagi og gibug-aton nga ang mga inahan ug mga amahan sa pagkatinuod 
"nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanon nga buhat." Ang 
matag adlaw nga mga buluhaton sa pag-atiman sa mga anak mahimo usahay 
nga ingon og gamay ug walay hinungdan, apan "gikan sa gamay nga mga 
butang moabut ang dagko nga mga butang." Ingon nga mga amahan ug mga 
inahan nga magtambayayong sa ilang sagradong mga kapangakohan, sa ilang 
mga banay makadawat sa mahinungdanong mga panalangin gikan sa Ginoo. 

Kon giaghat sa Espiritu, ipakigbahin ang inyong pagtuo sa mga kamatuoran nga 
gihisgutan sa panahon sa leksyon. 

Basaha ang mga pahina 49-52 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an 
pag-usab ang mga doktrina ug mga baruganan niini nga leksyon pinaagi sa 
(1) pagsunod sa bisan usa sa mga gisugyot sa "Mga ideya sa Paggamit" ug 
(2) pagbasa sa mga artikulo "Tungod kay Siya Usa ka Inahan," ni Elder Jeffrey R. 
Holland, ug "Ngadto sa mga Inahan sa Zion," ni Presidente Ezra Taft Benson. 
Itudlo nga ang minyo nga mga magtiayon makadawat og mahinungdanong 
mga kaayohan gikan sa pagbasa ug paghisgot pagdungan sa mga artikulo diha 
sa giya sa pagtuon. 
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TUDLOI ANG MGA ANAK PINAAGI SA L ™ N 

PANIG-INGNAN UG PAHIMANGNO 1 2 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Aron sa pagtabang sa mga sumasalmot nga makasabut nga ang mga ginikanan 
may tulubagon nga motudlo sa ilang mga anak pinaagi sa panig-ingnan ug 
pahimangno ug sa pagpangayo sa balaang inspirasyon sa ilang tanan nga mga 
paningkamot sa pagtudlo. 

1. Samtang ikaw nag-andam sa imong kaugalingon nga motudlo, pangita alang 
sa mga paagi nga mosunod sa mga baruganan ubos sa "Imong mga 
Kapangakohan isip Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini nga manwal). 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan sa leksyon. Kini nga mga ulohan makahatag 
sa kinatibuk-ang pagpasabut sa mga doktrina ug mga baruganan sa leksyon. 
Ingon nga bahin sa imong pagpangandam pamalandong og mga paagi sa 
pagtabang sa mga sumasalmot nga mosunod niini nga mga doktrina ug mga 
baruganan. Tinguhaa ang giya sa Espiritu sa paghukom unsay kinahanglan nga 
imong hatagan og gibug-aton nga makatubag sa mga panginahanglan sa mga 
sumasalmot. 

3. Kon ang Family Home Evening Resource Book (31106) anaa, tun-i ang 
"Teaching by Example" sa mga pahina 242-44 ug ang "Reasoning with 
Children/' sa mga pahina 244-45. Hunahunaa ang paggamit niini nga artikulo 
sa panahon sa leksyon. 

Ang mga ginikanan may kapangakohan sa pagtudlo sa ilang mga anak. 

Ipakigbahin ang mosunod nga sugilanon nga gisaysay ni Presidente Gordon B. 
Hinckley ang ika-15 nga Presidente sa Simbahan: 

Wala madugay human kami maminyo, kami mitukod sa among unang 
panimalay. Gamay ra kaayo ang among salapi. Ako mihimo sa daghan kaayo nga 
buluhaton sa akong kaugalingon.. . .Ang pagpaanindot sa tanaman maoy akong 
dakong kapangakohan. Ang una sa daghang mga kahoy nga akong gitanom mao 
ang walay tunok nga madugosong lokus. . . .Kini malubayon kaayo nga sayon ra 
nako sa pagbaliko sa bisan asa nga direksyon. Ako mihatag og diyutay nga 
pagtagad ngadto niini samtang ang mga tuig milabay. 

Dayon usa ka adlaw sa tingtugnaw sa dihang ang kahoy walay dahon, ako 
nakahigayon sa pagtan-aw sa bintana ngadto niini. Ako nakamatikod nga kini 
nagharag paingon sa kasadpan, walay porma ug nagtakilid. Ako dili makatuo 
niini, ako migawas og mitukod sa akong kaugalingon ngadto niini nga daw aron 
pagtul-id niini. Apan ang punoan karon dul-an na sa 12 ka mga pulgada sa 
diyametro. Ang akong kusog walay nahimo niini. . . . 

"Sa dihang unang gitanom pa kini, usa ka hilo makahimo sa pagpugong batok sa 
mga kapintas sa hangin. Ako unta makagamit niana nga hilo ug mogamit og 
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gamay nga kusog. Apan ako wala mohimo, ug kini mibaliko uban sa mga kusog 
nga miabut batok niini" (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 419-20). 

• Sa unsa nga paagi nga ang kasinatian ni Presidente Gordon B. Hinckley 
magamit ngadto sa mga kapangakohan sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang 
mga anak? (Samtang ang mga sumasalmot mohisgot niini nga pangutana, 
basaha ang mga Proverbio 22:6 uban kanila.) 

Pagpasabut sa iyang kasinatian sa kahoy, si Presidente Hinckley miingon: 
Akong nakita ang sama nga butang, sa daghang mga higayon, sa mga kabataan 
kansang mga kinabuhi nga akong naobserbahan. Ang mga ginikanan nga 
midala kanila nganhi sa kalibutan ingon og hapit mobiya sa ilang 
kapangakohan. Ang mga sangputanan makalilisang. Pipila ka yano nga mga 
kalig-unan nakahatag kanila sa kalig-on sa pagbatok sa mga kusog nga 
nakaugmad sa ilang mga kinabuhi" (Trachings of Gordon B. Hinckley 420). 

Ipasabut nga ang Ginoo mihatag sa mga ginikanan sa sagradong katungdanan sa 
pagtudlo sa ilang mga anak. Kining kapangakohan kinahanglan gayud nga dili 
mahimong ibaliwala o ihatag ngadto sa uban. Si Elder M. Russel Ballard sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihatag og gibug-aton: 

"Kita dili ug kita kinahanglan nga dili motugot sa tulunghaan, komunidad, 
telebisyon, o gani sa mga kapunongan sa Simbahan nga mohulma sa mga hiyas 
sa atong mga anak. Ang Ginoo mitugyan niining katungdanan diha sa mga 
inahan ug mga amahan. Kini usa nga diin kita dili makalingkawas ug usa nga dili 
matugyan. Ang uban mahimong motabang, apan ang mga ginikanan magpabilin 
nga may tulubagon. Busa, kita kinahanglan gayud magbanatay sa pagkabalaan sa 
atong mga panimalay tungod kay diha ang mga anak makapalambo sa ilang mga 
hiyas, mga kinaiya, ug mga batasan sa adlaw-adlaw nga pagpuyo" (sa Conference 
Report, Apr. 1991, 106; o Ensign, May 1991, 79-80). 

• Ngano nga mahinungdanon alang sa mga ginikanan nga motudlo sa ilang 
mga anak kay sa motugyan niining kapangakohan ngadto sa uban? Unsa ang 
mga kakuyaw kon ang mga ginikanan mapakyas sa pagtuman niini nga 
kapangakohan? 

• Sa unsa nga paagi nga ang ubang mga sakop sa banay, sama sa mga apohan, ug 
mga iyaan ug mga uyoan, makaabag sa mga paningkamot sa mga ginikanan sa 
pagtudlo sa ilang mga anak? 

Ang mga ginikanan makadawat og inspirasyon sa pagtudlo sa ilang mga anak 

Ipapakli sa mga sumasalmot ang Doktrina ug mga Pakigsaad 42:14. Ipasabut nga 
kini nga bersikulo naglakip sa mahinungdanong tubag sa mga ginikanan 
samtang sila magtudlo sa ilang mga anak. Dayon basaha ang bersikulo uban sa 
mga sumasalmot. 

• Unsa ang tubag nga makita niini nga bersikulo? (Kita kinahanglan gayud 
motudlo pinaagi sa Espiritu.) Unsay gipasabut nga motudlo pinaagi sa 
Espiritu? 

Basaha ang 2 Nephi 32:5 ug 33:1 uban sa mga sumasalmot. Itudlo nga ang 
Espiritu, o ang Espiritu Santo, makatabang kanato nga masayud unsa ang 
atong kinahanglan nga himoon ug isulti. Kon ang mga ginikanan motudlo 
sumala sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo modala sa 
mensahe ngadto sa mga kasingkasing sa iyang mga anak. 
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Leksyon 12: Tudloi ang mga Anak pinaagi sa Panig-ingnan ug Pahimangno 

Ipakigbahin ang mosunod nga tambag gikan ni Presidente Gordon B. Hinckley: 

"Kamo mga ginikanan, higugmaa ang inyong mga anak. Mahala sila . Sila mga 
bililhon kaayo. Sila hilabihan kaayo gayud ka mahinungdanon. Sila ang 
kaugmaon. Kamo nagkinahanglan labaw pa kay sa inyong kaugalingong kaalam 
sa pag-alima kanila. Kamo nagkinahanglan sa tabang sa Ginoo. Pag-ampo alang 
niana nga panabang ug sunod sa inspirasyon nga inyong madawat"(sa 
Conference Report, Oct. 1995, 120; o Ensign, Nov. 1995, 89). 

• Ngano nga ang mga ginikanan nagkinahanglan og inspirasyon sa ilang mga 
paningkamot nga motudlo sa ilang mga anak? Unsay mahimo sa mga 
ginikanan nga makadapit sa impluwensya sa Espiritu Santo kon sila motudlo 
sa ilang mga anak? 

Ipakigabahin ang mosunod nga sugilanon nga gisaysay ni Elder F. Enzio Busche 
sa Kapitoan: 

"Usa ka adlaw niana sa diha nga ang mga kahigayunan nagkinahanglan nga ako 
diha sa panimalay sa dili naandan nga panahon, ako nakasaksi gikan sa laing 
lawak sa unsa nga paagi nga ang among anak nga lalaki nag-edad og napulog usa, 
bag-o pa lang miabut gikan sa tulunghaan, nagsulti og mga malaw-ay nga mga 
pulong ngadto sa iyang manghud nga igsoong babaye. Kining mga pulong 
nakapasilo kanako—mga pulong nga wala gayud nako hunahunaa nga gamiton 
sa among mga anak nga lalaki. Ang akong unang natural nga reaksyon sa akong 
kasuko mao ang pagbarug ug pag-adto kaniya. Maayo gani kay ako mipaingon pa 
sa lawak ug miabli sa pultahan una ako makaabut kaniya, ug ako nahinumdom 
niadtong pipila ka mga segundo nga ako sa matinguhaon nga paagi nag-ampo sa 
akong Langitnong Amahan nga motabang kanako nga makadumala sa 
sitwasyon. Ang kalinaw miabut kanako. Wala na ako masuko. 

"Ang among anak nakurat nga nakakita kanako nga mipauli, napuno sa 
kahadlok sa diha nga ako miduol kaniya. Sa akong katingala akong nadungog 
ang akong kaugalingon nga miingon, Maayong pag-abut, anak!' ug ako mitunol 
sa akong kamot aron sa pag-abi-abi. Ug sa pormal nga paagi ako midapit kaniya 
sa paglingkod duol kanako sa lawak dawatanan alang sa personal nga 
panagsultihanay. Ako nakadungog sa akong kaugalingon nga mipahayag sa 
akong gugma kaniya. Ako nakigsulti kaniya mahitungod sa gubat nga giatubang 
sa matag usa kanato matag adlaw sa atong mga kaugalingon. 

Samtang ako mipahayag sa akong pagsalig diha kaniya, siya mihilak, nagtug-an 
sa iyang pagkadili-takus ug misalikway sa iyang kaugalingon sa walay masukod. 
Karon ang akong tahas mao nga mopahiluna sa iyang kalapasan diha sa hustong 
panan-aw ug mohupay kaniya. Usa ka talagsaong espiritu miabut kanamo, ug 
kami nahuman nga nagdungan sa paghilak,naggakus sa usag usa sa paghigugma 
ug sa katapusan sa hingpit nga kalipay. Ang usa unta ka makadaot nga 
panghitabo tali sa amahan ug sa anak nga lalaki, pinaagi sa tabang sa mga gahum 
gikan sa kahitas-an, nahimong usa ka labing matahum nga mga kasinatian sa 
among mga relasyon nga wala gayud kalimti namong duha" (sa Conference 
Report, Apr. 1982, 98-99; o Ensign>., May 1982,70). 

• Unsa unta ang sangputanan kon kining amahan misunod sa iyang pagbati sa 
paglihok diha sa iyang kasuko? 
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Hangyoa ang mga sumasalmot nga mopakigbahin sa mga kasinatian sa diha nga 
ang Espiritu Santo migiya kanila nga motudlo o motabang sa usa ka anak sa tino 
nga paagi—tingali sa paagi nga wala nila planoha sa sinugdanan. 

• Unsa ang mahimo sa mga ginikanan nga makaandam sa ilang mga 
kaugalingon nga modawat sa giya sa Espiritu Santo? Samtang ang mga 
sumasalmot mohisgot niini nga pangutana, dapita sila nga mobasa sa pipila o 
sa tanang mosunod nga mga tudling sa kasulatan: Alma 17:2-3; D&P 11:21; 
20:77; 121:45-46; 136:33.) 

Ang mga ginikanan motudlo pinaagi sa panig-ingnan ug pahimangno. 

Ipasabut nga ang mga ginikanan motudlo sa ilang mga anak sa duha sa kasagaran 
nga paagi: pinaagi sa ilang panig-ingnan ug pinaagi sa ilang mga pulong. 

• Sa unsa nga paagi nga ang mga panig-ingnan sa mga ginikanan makadugang 
og kahulugan ngadto sa ilang mga pulong sa pagtudlo sa ilang mga anak? 

Himoa nga ang mga sumasalmot mobasa sa mosunod nga pamahayag nga 
gihimo ni Elder James E. Faust samtang siya nag-alagad sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles (pahina 49 diha sa Giya sa Pagtuon sa mga Sumasalmot 
sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay). 

"Samtang ang mga ginikanan maningkamot sa pagtudlo sa ilang mga anak sa 
paglikay sa kakuyaw, kini dili tubag alang sa mga ginikanan nga mosulti 
ngadto sa ilang mga anak. Kami nakasinati ug maalamon sa mga paagi sa 
kalibutan, ug kami makaduol ngadto sa ngilit sa pangpang kay kaninyo. Ang 
pagpakaaron-ingnon sa ginikanan makahimo sa mga anak nga matahapon 
ug maduhaduhaon sa unsay gitudlo kanila diha sa panimalay. Pananglitan, 
kon ang mga ginikanan manan-aw og sine nga gidili nila nga tan-awon sa 
ilang mga anak., ang pagkamatoohon mawala. Kon ang mga anak gipaabot 
nga magmatinuoron, ang mga ginikanan kinahanglan gayud nga magmati-
nuoron. Kon ang mga anak gipaabot nga mahiyason, ang mga ginikanan 
kinahanglan gayud nga mahiyason. Kon kamo mopaabut sa inyong mga 
anak nga madungganon, kamo kinahanglan gayud nga magmadungganon" 
(sa Conference Report, Oct. 1990, 41; o Ensign, Nov. 1990, 33-34). 

• Unsa ang mahimo sa mga ginikanan sa pagtudlo sa mga baruganan sa 
ebanghelyo pinaagi sa panig-ingnan? 

Samtang nag-alagad isip Tigdumalang Obispo, si Obispo Robert D. Hales 
miingon, "Samtang ako naghunahuna mahitungod.. .sa mga relasyon uban sa 
akong kaugalingon nga banay, ako walay mahimo apan mahinumdom sa 
panig-ingnan nga akong nadawat gikan sa akong kaugalingong mga 
ginikanan" (sa Conference Report, Oct. 1993, 8; o Ensign, Nov. 1993, 8). Ang 
mosunod nga mga panumduman mopakita unsa ang nakat-unan ni Obispo 
Hales gikan sa iyang mga ginikanan: 

"Ang akong amahan mitudlo kanako nga motahud sa pagkapari. Samtang nag-
alagad diha sa Aaronic nga Pagkapari, kami mopaambit sa sakramento nga 
naggamit og stainless nga bandeha sa sakramento nga isip resulta sa mausik 
nga tubig,kanunay nga malamaan ang bulok tungod sa linugdangan sa tubig 
nga adunay taas nga mineral. Isip naghupot sa Aaronic nga Pagkapari, ako may 
tulubagon sa pagtabang sa pag-andam sa sakramento. Ang akong amahan 
mihangyo kanako nga modala sa mga bandeha kon mopauli na, ug 
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magtinabangay sa paglimpyo niini ginamit ang steelwool hangtud ang matag 
bandeha mosinaw. Sa dihang ako mipaambit sa sakramento, ako nasayud nga 
kami miapil sa paghimo sa ordinansa sa sakramento nga mahimong labaw pa 
nga sagrado" (sa Conference Report, Oct. 1993, 8; o Ensign, Nov. 1993, 8). 

"Ako mapasalamaton alang sa inahan nga mahalaron ngadto sa iyang bana ug 
mga anak—inahan kinsa mitudlo pinaagi sa panig-ingnan. Ako 
mapasalamaton sa iyang gipahinungod nga pag-alagad diha sa Kapunongan sa 
Kahupayan sulod sa katloan ka mga tuig. Sa pangidaron nga napulog unom, 
diha sa pagdawat sa akong lisensya sa pagka-driver, ako may kahigayunan nga 
makat-on gikan kaniya samtang siya mipakuyog kanako sa dihang siya 
mitabang sa pag-atiman sa kabus ug sa timawa" (sa Conference Report, Apr. 
1992, 90; o Ensign, May 1992, 65). 

• Unsa nga mga kahigayunan nga anaa sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang 
mga anak pinaagi sa mga pulong? 

Samtang ang mga sumasalmot mohisgot niini nga pangutana, ipasabut nga 
ang pag-ampo sa banay, pagtuon sa kasulatan sa banay, ug gabii sa banay 
mahimong hisgutan sa leksyon 16. Agi og dugang niini nga giugmad nga mga 
kahigayunan sa pagtudlo, daghang mga kahigayunan sa pagtudlo moabut diha 
sa wala giplano nga mga panahon sulod sa matag adlaw nga kinabuhi. Kining 
mga kahigayunan mahimong mahinungdanon kaayo nga mga panahon sa 
pagtudlo tungod kay kini uban sa pagpaminaw may kalabutan unsa ang 
nasinati sa mga bata. Tungod kay ang ingon niana nga mga kahigayunan 
mahimong moabut ug mawala dayon, ang mga ginikanan kinahanglan nga 
makaamgo niini ug mag-andam sa pagtudlo sa mga baruganan nga andam nga 
makat-unan sa ilang mga anak. 

• Unsa ang pipila ka wala giplano nga mga panahon sa pagtudlo nga 
mabantayan sa mga ginikanan? (Kon ang mga sumasalmot adunay kalisud sa 
pagtubag niini nga pangutana, hunahunaa ang pagpakigbahin sa mosunod 
nga mga sugyot nga makaaghat sa panaghisgutan.) 

Ang mga ginikanan makakita sa mga panahon sa pagtudlo kon ang mga anak 
adunay mga pangutana ug mga kaguol, sa mga problema nga dili 
magkasinabtanay sa mga kabanay o mga higala, mga kahigayunan nga 
mohimo og mga desisyon, o mga kabalaka mahitungod sa mga ideya nga 
gipakita sa medya. Laing mga kahigayunan sa patudlo moabut kon ang mga 
anak kinahanglan nga makat-on gikan sa ilang mga sayop, kon sila naghatag 
og pangalagad, kon sila kinahanglan nga mokontrol sa ilang kasuko, o kon sila 
nagkinahanglan sa tabang sa pag-ila sa impluwensya sa Espiritu Santo. 

• Sa unsa nga paagi nga ang mga banay makahimo sa naandan nga mga 
buluhaton sama sa panahon sa pagpangaon ug panahon sa tingkatulog 
makahtag og mga kahigayunan sa pagtudlo. 

• Sa unsa nga mga paagi nga ang tagsa-tagsa ka panahon uban sa mga anak 
makahatag sa mga ginikanan sa mga kahigayunan sa pagtudlo? Unsa ang 
mahimo sa mga ginikanan nga makasiguro nga sila makagahin og panahon 
uban sa matag usa sa ilang mga anak? 

• Unsa ang inyong natudlo sa mga anak sa panahon sa wala giplano nga mga 
panahon sa pagtudlo? 
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Ipasabut nga ang mosunod nga upat ka mga leksyon nga tun-anan maghisgot sa 
mga baruganan nga kinahanglan itudlo sa mga ginikanan sa ilang mga anak ug 
mga kahigayunan sa mga ginikanan nga kinahanglan nga motudlo. 

Panapos 

Hatagi og gibug-aton nga kon ang mga ginikanan mangayo og direksyon gikan sa 
Ginoo, Siya mogiya kanila sa ilang mga paningkamot sa pagtudlo sa ilang mga 
anak. Ang mga ginikanan kinahanglan gayud nga makugihon ug makanunayon 
sa ilang mga paningkamot sa pagtudlo pinaagi sa ilang panig-ingnan ug sa ilang 
mga pulong. 

Kon giaghat sa Espiritu pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gihisgutan sa 
panahon sa leksyon. 

Basaha ang mga pahina 43-53 diha sa Giya sa Pagtuon sa mga Sumasalmot sa mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an 
pag-usab ang mga doktrina ug mga baruganan niini nga leksyon pinaagi sa 
(1) pagsunod bisan usa sa mga gisugyot sa "Mga Ideya alang sa Paggamit" ug 
(2) pagbasa sa mga artikulo "Ang Labing Dako nga Hagit sa Kalibutan—Maayong 
Pagkaginikanan", ni Elder LeGrand R. Curtis. Itudlo nga ang minyo nga mga 
magtiayon makadawat ug mahinungdanon nga mga kaayohan gikan sa pabasa 
ug paghisgot pagdungan sa mga artikulo diha sa giya sa pagtuon. 
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ITUDLO ANG MGA BARUGANAN SA 
EBANGHELYO NGADTO SA MGA ANAK 
Bahin 1 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pagtabang sa mga sumasalmot nga molambo ang ilang mga tinguha ug abilidad 
sa pagtudlo sa mga anak mahitungod sa sukaranan nga mga baruganan ug mga 
ordinansa sa ebanghelyo. 

1. Mohunahuna og mga paagi nga ikaw makagamit sa mga baruganan ubos sa 
"Imong mga Kapangakohan isip Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini nga 
manwal). 

2. Mopalandong sa mga doktrina ug mga baruganan nga gilatid diha sa tataw nga 
mga ulohan sa leksyon sa tibuok semana, pangita og mga paagi sa pagtudlo 
niini nga mga doktrina ug mga baruganan. Tinguhaa ang giya sa Espiritu sa 
paghukom unsay kinahanglan nga imong hatagan og gibug-aton aron 
matubag ang mga panginahanglan sa mga sumasalmot. 

Ang mga pagtudlo sa mga ginikanan makatabang sa mga anak nga 
magpabilin nga lig-on diha sa ilang hugot nga pagtuo. 

Modibuho sa mosunod nga mga hulagway diha sa pisara. 

• Unsa ang gipaila niining duha ka mga hulagway? Unsa ang gitudlo niini nga 
hulagway mahitungod sa pag-atiman sa mga anak? 

Kon ang mga sumasalmot adunay kalisud sa pagtubag niini nga mga pangutana, 
ipahinumdom kanila ang sugilanon ni Presidente Hinckley bahin sa pagtanom 
og usa ka kahoy, gikan sa Leksyon 12. (Kon ikaw nagtudlo niini nga leksyon sa 
linain ug wala makatudlo sa leksyon 12, ipakigbahin ang sugilanon sa mga 
pahina 58 sa dili pa ikaw mohisgot sa mga hulagway sa pisara.) 
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Ang kahoy sa wala nagpaila sa usa ka bata kinsa nahisalaag gikan sa 
ebanghelyo tungod kay ang iyang mga ginikanan wala makatudlo ug 
makatuman sa ebanghelyo diha sa panimalay. Ang kahoy sa tuo nagpaila sa 
usa ka bata kinsa nakat-on sa ebanghelyo tungod sa mga pulong ug panig-
ingnan sa mga ginikanan. Kon ang kusog nga mga hangin mohuros, ang 
linghod pa nga kahoy nga giagak sa hilo magpadayon sa pagtubo nga tul-id. 
Mao usab ang mga anak malagmit labaw pa nga magpabili nga lig-on sa hugot 
nga pagtuo kon ang ilang mga ginikanan nakatudlo sa yano nga mga 
baruganan sa ebanghelyo. 

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 68:25-28 uban sa mga sumasalmot. 

• Sumala niining tudling sa kasulatan, unsay gikinahanglan sa Ginoo sa mga 
ginikanan nga itudlo sa ilang mga anak? (Ilista ang mga tubag sa mga 
sumasalmot diha sa pisara ingon nga gipakita sa ubos.) 

• Ngano nga mahinungdanon nga ang mga ginikanan motudlo niining mga 
baruganan ug mga ordinansa ngadto sa ilang mga anak samtang ang mga anak 
batan-on pa. 

Samtang nag-alagad isip Tigdumalang Obispo, si Obispo Robert D. Hales 
mipasabut: Ang mga anak kinsa gitudloan sa pag-ampo ug kinsa mag-ampo 
uban sa ilang mga ginikanan kon mga batan-on pa malagmit nga mag-ampo 
sa panahon nga sila edaran na. Kadtong kinsa gitudloan samtang sila mga 
batan-on pa nga mahigugma sa Dios ug motuo nga Siya buhi sa kasagaran 
labaw nga magpadayon sa ilang espirituhanong kalamboan ug makadugang sa 
ilang mga pagbati sa paghigugma kon sila mohingkod na (sa Conference 
Report, Oct. 1993, 10; o Ensign, Nov. 1993,10). 

Ang mga ginikanan kinahanglan nga motudlo sa ilang mga anak sa unang 
mga baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo. 

Gamita ang mosunod nga mga pangutana sa paghisgot sa mga paagi nga ang 
mga ginikanan mahimong makatabang sa ilang mga anak sa paggamit sa mga 
baruganan sa hugot nga pagtuo ug pag-andam nga mabunyagan ug modawat sa 
gasa sa Espiritu Santo. Samtang mogiya sa panaghisgutan, awhaga ang mga 
sumasalmot sa pagpakigbahin sa mga panig-ingnan gikan sa ilang kaugalingong 
kinabuhi. 

• Sa pagbansay sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo, kita kinahanglan nga 
adunay husto nga pagsabut sa Iyang kinaiya ug mga hiyas. Unsay mahimo sa 
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mga ginikanan sa pagtabang sa ilang mga anak nga makasabut sa kinaiya ug 
mga hiyas sa Manluluwas? 

• Sa daklit tun-i pag-usab ang mga asoy ni Jesus nga nag-ayo sa anak nga babaye 
ni Jairo (Marcos 5:21-24, 35-43) ug ni Nephi nga nagtubag ngadto sa sugo sa 
pagkuha sa tumbaga nga mga palid (1 Nephi 3:1-7). Sa unsa nga paagi nga 
kining mga asoy sa kasulatan makatabang sa mga anak sa pagbansay sa hugot 
nga pagtuo kang Jesukristo? 

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpakigbahin sa mga kasinatian gikan sa atong 
mga kinabuhi makatabang sa paglig-on sa hugot nga pagtuo sa anak. 

Itudlo nga ang mga ginikanan kinahanglan nga mangita sa mga kahigayunan sa 
pagtudlo sa ilang mga anak nga ang hugot nga pagtuo makatabang kanato sa 
pag-atubang sa mga hagit ug mga kalisud sa kinabuhi. Pananglit, kon ang bata 
adunay kalisud sa tulunghaan o uban sa higala, ang mga ginikanan makabasa sa 
usa ka tudling sa kasulatan uban sa bata, motabang kaniya sa pag-ampo alang sa 
giya ug kahupayan; ug dayon mitabang sa anak nga mosabut sa unsa nga paagi 
nga ang Ginoo mohatag og tabang. 

• Samtang ang mga ginikanan maningkamot sa pagtudlo sa ilang mga anak 
bahin sa paghinulsol, ngano nga mahinungdanon alang kanila nga mangita sa 
mga higayon sa pagtudlo sa inadlaw nga kinabuhi? 

Ipasabut nga kon ang mga ginikanan makakita sa ilang mga anak nga mohimo 
sa dili maalamon nga mga desisyon, sila makapangutana sa mga anak unsa 
ang ilang gibati mahitungod sa mga desisyon ug ang ilang mahimo unta sa 
laing paagi. Sila mahimong motugot sa mga anak nga mokorihir sa mga sayop, 
ingon nga gikinahanglan, mopadayag sa kasubo ngadto sa Ginoo ug niadtong 
kinsa nasilo o nasakitan. Mga ginikanan makatabang usab sa ilang mga anak 
nga makaila sa kalipay ug kalinaw nga moabut pinaagi sa tinuod nga 
paghinulsol. 

• Sa daklit tun-i pag-usab ang mga pagkakabig ni Alma ang Batan-on (Mosiah 
27; Alma 36) ug sa mga Anti-Nephi-Lehi (Alma 23). Sa unsa nga paagi nga 
kining mga asoy sa kasulatan makatabang sa mga anak nga mohatag og bili sa 
mga panalangin sa paghinulsol ug kapasayloan? 

• Tun-i pag-usab ang pakigsaad sa bunyag pinaagi sa pagbasa sa Mosiah 18:8-10 
ug Doktrina ug mga Pakigsaad 20:37 uban sa mga sumasalmot. Sa unsa nga 
paagi nga ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak sa pag-andam sa 
paghimo ug sa pagtuman sa pakigsaad sa bunyag? 

• Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak nga 
maghandom nga mabunyagan ug modawat sa gasa sa Espiritu Santo? 

Ang mga ginikanan kinahanglan nga 'motudlo sa ilang mga anak 
sa pag-ampo ug sa paglakaw nga matarung sa atubangan sa Ginoo' 

• Ngano nga ang panig-ingnan sa mga ginikanan mao ang labing 
mahinungdanong magtutudlo sa pagtabang sa mga anak sa paghimo sa pag-
ampo nga makanunayong bahin sa ilang mga kinabuhi? 

• Agi og dugang sa paghatag sa panig-ingnan sa pag-ampo, unsa ang pipila ka 
mga baruganan bahin sa pag-ampo nga ikatudlo sa mga ginikanan ngadto sa 
ilang mga anak? (Samtang ang mga sumasalmot motubag niini nga 
pangutana, basaha ug hisguti ang mosunod nga mga tudling ug kinutlo sa 
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kasulatan. Awhaga ang mga sumasalmot nga mopakigbahin sa ilang mga 
kasinatian nga may kalabutan niini nga pagtulun-an. 

a. Santiago 1:5-6 (Ang Dios mohatag kanato sa kaalam kon kita mangayo 
Kaniya uban sa hugot nga pagtuo.) 

b. 2 Nephi 32:9 (Kita kinahanglan nga mag-ampo sa kanunay. Kita mag-ampo 
ngadto sa Amahan pinaagi ni Jesukristo.) 

c. Alma 37:37 (Kon kita magpakigtambag uban sa Ginoo sa tanan nga atong 
buhaton, siya motudlo kanato sa maayo. 

d. 3Nephi 18:19-21 (Kon kita mag-ampo ngadto sa Amahan sa ngalan ni 
Jesukristo, kita makadawat unsay atong gipangayo kay kini matarung. Kita 
kinahanglang mag-ampo uban sa atong mga banay.) 

e. Doktrina ug mga Pakigsaad 112:10 (Kon kita magmapainubsanon, ang 
Ginoo motubag sa atong mga pag-ampo. 

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihisgot 
mahitungod sa pagkamahinungdanon sa paggamit "sa pinulongan sa pag-
ampo." Siya miingon nga ang mga anak makakat-on niining pinulongan gikan 
sa ilang mga ginikanan. 

"Kita makakat-on sa atong lumad nga pinulongan sa yano nga paagi sa 
pagpaminaw niadtong kinsa mosulti niini. Kini tinuod usab sa pinulongan 
diin kita makigsulti sa atong Langitnong Amahan. Ang pinulongan sa pag-
ampo labaw nga masayon ug labaw nga makalipay nga makat-unan kay sa 
bisan unsa nga pinulongan. Kita kinahanglan mohatag sa atong mga anak sa 
higayon sa pagkat-on niining pinulongan pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga 
ginikanan nga mogamit niini sa nagkalainlain nga pag-ampo nga gihalad sa 
adlaw-adlaw diha sa atong panimalay" (sa Confernece Report, Apr. 1993, 20 o 
Ensign, May 1993, 18). 

• Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan mahimong mogamit sa pag-ampo sa 
banay isip panahon sa pagtudlo sa ilang mga anak? 

• Unsay mahimo sa mga ginikanan sa pag-awhag sa ilang mga anak sa pag-ampo 
sa tinagsa nga paagi? 

• Ang Ginoo miingon nga ang mga ginikanan kinahanglan nga motudlo sa 
ilang mga anak "sa paglakaw nga matarung sa Iyang atubangan" (D&P 68:28). 
Sa unsa nga mga paagi nga ang mga ginikanan makagamit sa mga kahimtang 
sa panimalay ug sa banay sa Pag-awhag sa ilang mga anak sa "paglakaw nga 
matarung sa atubangan sa Ginoo"? (Ang mga tubag mahimong maglakip nga 
ang mga ginikanan makatudlo sa ilang mga anak sa pagtuman sa mga balaod 
ug mga ordinansa sa ebanghelyo ug mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa 
tanang mga panahon ug diha sa tanang mga dapit.) 

• Unsa ang mahimo sa mga apohan ug ubang mga sakop sa banay sa pagtabang 
sa mga ginikanan nga makatudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo ngadto sa 
mga anak? Sa unsa nga paagi nga inyong nakita nga ang maayong panig-
ingnan sa ubang mga sakop sa banay makatabang sa mga anak? 

Panapos 

Hatagi og gibug-aton nga ang Dios mihatag sa mga ginikanan sa kapangakohan 
sa pagtudlo sa ilang mga anak sa mga baruganan sa pagkamatarung. Awhaga ang 
mga sumasalmot nga maningkamot sa pagpuyo sa mga baruganan nga gitudlo 
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niining leksyon ug sa pagtino sa mga paagi diin sila mahimong labaw pa nga 
motudlo niining mga baruganan ngadto sa ilang mga anak. 

Kon giaghat sa Espiritu, ipakigbahin ang imong mga pagtuo sa mga kamatuoran 
nga gihisgutan sa panahon sa leksyon. 

Basaha ang mga pahina 61 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga 
Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an pag-usab ang 
mga doktrina ug mga baruganan niini nga leksyon pinaagi sa (1) pagsunod bisan 
usa sa mga gisugyot sa "Mga Ideya alang sa Paggamit" ug (2) pagbasa sa artikulo 
"Pagpalig-on sa mga Banay: Atong Sagrado nga Katungdanan," ni Robert D. 
Hales. Itudlo nga ang minyo nga mga magtiayon makadawat sa 
mahinungdanong mga kaayohan gikan sa pagbasa ug paghisgot pagdungan sa 
mga artikulo diha sa giya sa pagtuon. 

81 



LEKSYON ITUDLO ANG MGA BARUGANAN SA 
1 4 EBANGHELYO NGADTO SA MGA ANAK 

Bahin 2 
Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Pagtabang sa mga sumasalmot nga molambo ang ilang tinguha ug abilidad sa 
pagtudlo sa mga anak sa kalooy ug pag-alagad, pagkamatinuoron, ug pagtahud 
alang sa mga kabtangan sa uban, sa hingpit nga kalipay sa matinuorong 
pagpanrabaho, ug ,moral nga kaputli. 

1. Tun-i pag-usab ang mga baruganan ubos sa "Imong mga Kapangakohan isip 
Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini nga manwal). Pangita og mga paagi nga 
makagamit niini nga mga baruganan sa imong pagpangandam sa pagtudlo. 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan nga naglatid sa mga doktrina ug mga 
baruganan sa leksyon. Isip kabahin sa imong pagpangandam, palandonga 
kining mga doktrina ug mga baruganan sa tibuok semana, magtinguha sa giya 
sa Espiritu sa paghukom unsay imong hatagan og gibug-aton nga makatubag 
sa mga panginahanglan sa mga sumasalmot. Kon gikinahanglan maggahin og 
duha ka mga tagal sa leksyon sa pagtudlo niini nga mga baruganan. 

3. Kon ang mosunod nga mga materyal anaa, tun-i pag-usab kini ug dad-a kini 
sa klase. 

a. For the Strength of Youth (34285). 
b. A Parents Guide (31125). 
c. Family Home Evening Resource Book (31106). Samtang imong tun-an pag-usab 

kining kapanguhaan, hatagi og talagsaong pagtagad ang "Teaching 
Responsibility" sa mga pahina 246-47, ug "Teaching about Procreation and 
Chastity" sa mga pahina 253-260. Ikonsiderar ang pagtumbok niining mga 
artikulo panahon sa leksyon. 

Ang mga ginikanan nagpakita og gugma sa ilang mga anak kon sila 
motudlo kanila. 

Ipakigbahin ang mosunod nga kasinatian nga gisaysay ni Elder Loren C. Dunn sa 
Kapitoan: 

"Samtang kami nagtubo sa gamay nga komunidad, ang akong amahan nakakita 
sa panginahanlan alang sa akong igsoong lalaki ug kanako nga makat-on sa 
baruganan sa trabaho. Ingon nga sangputanan, siya mipatrabaho kanamo sa 
gamay nga umahan sa tumoy sa lungsod diin siya gipadako. Siya nagdumala og 
lokal nga pamantalaan busa siya dili magahin og daghang panahon uban kana-
mo gawas sa sayo sa buntag ug sa gabii. Kana sa tinuod usa ka kapangakohan 
alang sa duha ka mga tin-edyer, ug usahay kami nakahimo og mga sayop. 



"Ang among umahan gilibutan sa laing mga umahan, ug usa sa mag-uuma 
mihapit aron makigkita sa akong amahan usa ka adlaw niana aron sa pagsulti 
kaniya sa mga butang nga iyang gituohan nga among nahimong sayop. Ang 
akong amahan naminaw kaniya ug dayon miingon, 'Jim, ikaw wala makasabut. 
Tan-awa, ako nag-atiman og batang mga lalaki ug dili mga baka.' Human sa 
kamatayon sa akong amahan, si Jim misaysay kanamo sa iyang sugilanon. Ako 
mapasalamaton kaayo alang sa usa ka amahan kinsa mihukom sa pag-atiman sa 
batang mga lalaki ug dili mga baka. Bisan pa sa mga kasaypanan, kami nakat-on 
unsaon sa pagpanrabaho nianang gamay nga umahan, ug ako tingali bisan og 
sila wala mosulti niini sa daghan kaayong mga pulong, kami sa kanunay nasayud 
nga kami labaw pa nga mahinungdanon ngadto ni Mama ug Papa kay sa mga 
baka o alang niana nga butang labaw sa tanan" (sa Conference Report, Oct. 1974, 
12; o Ensign, Nov. 1974,11). 

• Unsay nakapadani kaninyo mahitungod niining sugilanon? 

Ipasabot og maayo nga si Elder Dunn ug ang iyang igsoong lalaki nasayud 
kanunay nga ang ilang mga ginikanan nahigugma kanila. Usa ka paagi nga ang 
mga ginikanan makapakita og gugma alang sa ilang mga anak mao ang paggahin 
og panahon sa pagtabang kanila nga makat-on ug makagamit sa mga baruganan 
sa ebanghelyo. Kini nga leksyon naghisgot unsaon sa pagtudlo sa mga anak sa 
lima ka sukaranan sa mga baruganan sa pagpuyo sa ebanghelyo: kapuangod ug 
pag-alagad, pagkamatinuoron, pagtahud sa kabtangan sa uban, ang hingpit nga 
kalipay sa matinuoron nga pagpanarbaho ug moral nga kaputli. 

Ang mga ginikanan kinahanglan gayud motudlo sa mga anak sa kalooy 
ug pag-alagad. 

Ipasabut nga sa Iyang tibuok nga pangalagad, ang Manluluwas mitudlo sa 
kamahinungdanon sa paghigugma ug pag-alagad sa uban. Siya mitudlo niining 
baruganan pinaagi sa pulong ug panig-ingnan. 

• Unsay mga kaayohan nga moabut ngadto sa mga anak kinsa nakakat-on gikan 
sa ilang mga ginikanan sa paghigugma ug pag-alagad sa uban? (Agi og dugang 
sa pagpangayo sa mga tubag sa mga sumasalmot, ipakigbahin ang mosunod 
nga mga panig-ingnan.) 

Si Presidente Boyd K. Packer, Akting Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles, nakamatikod: 

Sa milabay nga mga katuigan, ako nakabantay sa usa ka minahal nga igsoong 
babaye nga mohatag og pag-alagad labaw kaayo kay sa bisan unsa nga balaang 
tawag sa pagtudlo o pagpangulo sa Simbahan. Siya nakakita sa 
panginahanglan ug mialagad—dili 'Ang tawga ko kon ikaw nanginahanglan 
og tabang; apan 'Ania ako; unsay sarang nga akong mahimo?' Siya mohimo sa 
daghan kaayong gagmay nga mga butang, sama sa pagkugos sa anak sa usa ka 
tawo sulod sa tigum o paghatud sa bata ngadto sa tulunghaan kinsa nabiyaan 
sa sakyanan. Siya kanunay magpangita sa bag-o nga mga nawong sa simbahan 
ug moduol sa pag-abi-abi kanila... 

"Siya nakakat-on nianang Espiritu sa pag-alagad gikan sa iyang inahan. Ang 
espiritu sa pag-alagad labing hingpit nga ikatudlo diha sa panimalay. Kita 
kinahanglan gayud nga motudlo sa atong mga anak pinaagi sa panig-ingnan 
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ug mosulti kanila nga ang dili hakog nga espiritu mahinungdanon ngadto sa 
kalipay" (sa Conference Report, Oct. 1997, 5; o Ensign, Nov. 1997, 6). 

Sulod sa usa ka banay, usa ka anak adunay usa ka malisud nga panahon. Aron 
sa pagtabang kaniya nga moatubang sa iyang mga hagit, ang iyang mga 
ginikanan miawhag kaniya mga mohimo og sekreto nga buhat sa 
pagpangalagad alang sa laing sakop sa banay matag adlaw. Sa katapusan sa 
semana, siya wala kaayo maguol sa iyang kaugalingong mga kasamok ug 
nagsugod sa pagtagamtam sa mga panalangin ug kalinaw nga moabut sa pag-
atiman sa uban. 

• Unsay atong makat-unan sa panimalay mahitungod sa pag-alagad nga dili 
nato makat-unan sa laing dapit? 

• Unsang mga sugyot ang inyong ipakigbahin nga makatabang sa mga 
ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak nga moalagad sa uban? 

Hunahunaa ang pagsulat sa mga tubag sa mga sumasalmot diha sa pisara. 
Awhaga ang mga sumasalmot nga mopakigbahin sa ilang mga panig-ingnan 
gikan sa ilang kaugalingon nga mga kinabuhi. Hangyoa usab sila nga 
mopakigbahin sa mga ideya alang sa mga buluhaton sa pag-alagad sa banay. 
Samtang ikaw mogiya sa panaghisgutan, ipahayag ag mosunod nga mga ideya. 

a. Ang mga ginikanan makapakita sa panig-ingnan pinaagi sa pag-alagad sa 
mga sakop sa banay, pagtuman sa mga buluhaton sa Simbahan, ug 
pagpanggawas sa pagtabang sa uban nga anaa sa ilang palibot. 

b. Sila makapangita og mga kahigayunan alang sa ilang mga anak nga 
moalagad sa mga sakop sa banay ug sa uban libot kanila. Bisan ang mga 
anak nga gagmay pa kaayo mahimo nga mobati sa hingpit nga kalipay sa 
pag-alagad. 

Ang mga ginikanan kinahanglan gayud nga motudlo sa mga anak 
sa pagkamatinuoron ug pagtahud sa kabtangan sa uban. 

Ipakigbahin ang mosunod nga tambag gikan ni Presidente N. Eldon Tanner, 
kinsa mialagad isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan: 

"Ang pahimangno sa pagkamatinuoron magsugod sa panimalay. Matag usa 
kanato adunay personal nga mga kabtangan nga atua ra. Kita makahimo sa 
pagpakigbahin ug kinahanglan mopakigbahin sa maong mga butang sama sa 
mga dulaan ug mga dula ug sa atong mga pag-alagad ngadto sa usag usa; apan 
kita adunay salapi, alahas o sinina nga personal nga kabtangan sa matag usa ug 
kinahanglan nga dili kuhaon sa walay pananghid sa tag-iya. Ang anak nga 
nagtahud sa mao nga pagkamatinuoron diha sa panimalay dili makasupak sa 
baruganan sa gawas sa panimalay. Sa laing bahin, ang kakulang sa mao nga 
pahimangno nag-awhag sa dili pagtahud sa mga katungod ug kabtangan sa 
uban." (sa Conference Report, apr. 1978, 64; o Ensign,May 1978, 44). 

1. Unsa ang mahitabo kon ang mga anak wala tudloi sa pagtahud sa 
kabtangan sa uban? 

2. Sa unsa nga paagi nga ang mga anak makakat-on diha sa panimalay nga 
magmatinuoron ug motahud sa kabtangan sa uban? Kanus-a ang mga 
ginikanan kinahanglan mosugod sa pagtudlo niini nga mga baruganan ngadto 
sa ilang mga anak? 
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Ang mga ginikanan kinahanglan gayud motudlo sa mga anak mahitungod 
sa mga ganti sa matinuoron nga pagpanrabaho. 

Ipasabut nga ang mga pangulo sa Simbahan sa makadaghan mitambag sa mga 
ginikanan mahitungod sa pagkamahinungdanon sa pagtudlo sa mga anak sa 
pagtrabaho. Bisan og kini usahay malisud sa pagtudlo sa mga anak sa pagtrabaho, 
ang mga ginikanan kinahanglan nga mopadayon niini nga paningkamot. Si 
Elder L. Tom Perry sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitambag: "Ang 
pagtudlo sa mga anak sa hingpit nga kalipay sa matinuoron nga pagpanrabaho 
maoy usa ka labing mahinungdanon sa tanang mga gasa nga inyong ikahatag 
ngadto kanila" (sa Conference Report, Apr. 1978, 64; o Ensign, May 1978, 44). 

• Unsa ang mga bili sa pagtudlo sa mga anak sa mga baruganan sa trabaho ug 
kakugi samtang sila bata pa? Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan maka-
tabang sa ilang mga anak nga makat-on sa pagtrabaho? (Samtang ang mga 
sumasalmot mohisgot niini nga pangutana, awhaga sila nga mopakigbahin sa 
mga panig-ingnan gikan sa ilang mga kinabuhi. Hunahunaa ang paghisgot sa 
mosunod nga mga ideya aron adunay mahimong panaghisgutan.) 

a. Ipakita ang mga panig-ingnan alang sa mga anak pinaagi sa pagtabang sa 
malipayong paagi sa mga buluhaton sulod sa balay. 

b. Hatagi ang mga anak og mga kapangakohan nga motakdo sa ilang mga 
abilidad. 

c. Paggahin og panahon sa pagtudlo sa mga anak unsaon sa pagtuman sa ilang 
mga kapangakohan. 

d. Ipahayag ang pagpasalamat alang sa tabang sa mga anak. 

Basaha ang usa o duha sa mosunod nga mga pamahayag: 

Si Presidente Gordon B. Hinckley, ang ika-15 nga Preisdente sa Simbahan 
mitambag: "Ang mga anak kinahanglan nga motrabaho uban sa ilang mga 
ginikanan—sa paghugas sa mga plato uban kanila, sa paglampaso sa mga salog 
uban kanila, sa pagputol sa mga balili sa nataran, sa pagpul-ong sa mga kahoy, sa 
pagpamintal ug pag-ayo ug pagpanglimpyo ug paghimo sa gatusang laing mga 
butang diin sila makat-on nga ang trabaho mao ang ganti sa kalimpyo ug 
kauswagan ug kalampusan" Teachins of Gordon B. Hinckley [1997, 707] 

Samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, si Elder 
Jeffery R. Holland mitudlo: "Ang mahinungdanong bahin sa pagtudlo sa mga 
anak aron madisiplina ug maresponsable kinahanglan nga sila makat-on sa 
pagtrabaho. . . .Ang labing maayong mga magtutudlo sa baruganan mao ang 
mga ginikanan mismo. Alang kanako, ang panarbaho nahimong hingpit nga 
kalipay sa dihang ako unang mitrabaho uban sa akong amahan, apohan nga 
lalaki, mga uyoan, ug igsoong mga lalaki. Ako nakasiguro nga ako sa labaw 
nga nakadugang sa trabaho kay sa tabang, apan ang mga panumdoman 
makalipay ug ang mga leksyon nga nakat-unan mga mapuslanon. Ang mga 
anak kinahanglan nga makat-on sa kapangakohan ug pagsalig sa kaugalingon. 
Ang mga ginikanan ba sa kinaugalingon naggahin og panahon nga mopakita 
ug mopahayag ug mopasabut aron nga ang mga anak makahimo, ingon sa 
gitudlo ni Lehi, 'sa pagbuhat alang sa ilang mga kaugalingon. . .ug nga dili 
pagaaghaton'? (2 Nephi 2:26)" (sa Conference Report, Oct. 1990, 42; o Ensign, 
Nov. 1990, 34; tan-awa usab sa pahina 50 diha sa Giya sa Pagtuon sa 
Sumasalmot sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay). 
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Ngano nga mahinungdanon alang sa mga anak ang pagtrabaho uban sa ilang 
mga ginikanan ug ubang mga sakop sa banay? Sa unsa nga mga paagi nga ang 
mga relasyon makaimpluwensya kon ang mga sakop sa banay magtambayayong? 

• Unsa ang pipila ka mga ganti sa matinuorong trabaho? (Ang mga tubag 
mahimong maglakip niadtong anaa sa mosunod nga listahan.) 

a. Katagbawan ug hingpit nga kalipay sa trabaho nga maayong pagkahimo. 
b. Usa ka pagbati sa kalampusan. 
c. Ang edukasyon mahinungdanon sa praktikal nga mga kahanas. 
d. Pagkaamgo sa kaugalingong katakus 
e. Mga ganti nga materyal sama sa mga pasidungog sa tulunghaan ug mga 

kaayohan sa panalapi. 

• Sa unsa nga paagi nga ang trabaho usa ka espirituhanong panalangin ingon 
man sa temporal nga panalangin? 

• Unsa ang mahimo sa mga ginikanan sa pagtabang sa ilang mga anak nga 
mokita og salapi ug mogamit niini sa maalamon nga paagi? Sa unsa nga paagi 
nga ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak nga mobalanse sa 
pagpanrabaho sa ubang matang sa buhat sama sa buluhaton sa Simbahan, 
buluhaton sa tulunghaan, ug mga buluhaton sulod sa balay. 

• Unsa ang pipila ka mga kakuyaw sa mga ginikanan nga nagtugot sa ilang mga 
anak nga molikay sa kapangakohan sa pagtrabaho? 

Si Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mitudlo: 

"Ang ebanghelyo sa pagtrabaho kabahin sa 'kahingpitan sa ebanghelyo.' Bisan 
kon makalipay, ang buluhaton sa misyonaryo usa ka trabaho. Bisan kon 
makalipay, ang buhat sa templo trabaho. Apan pipila sa atong dili makabalibad 
nga mga batan-on maayong motrabaho, apan ang kadaghanan naningkamot 
sa pagpahimuot sa ilang mga kaugalingon.. . . 

Pagmabinantayon.. .kon kamo magpatuyang magtinguha nga mahimong 
maayo ngadto sa inyong mga anak kay sila nganha kaninyo. Ayaw, bisan pa sa 
dili tinuyo nga paagi, mohimo sa mga butang nga labing dautan pinaagi sa 
pagwagtang sa kinahanglanon alang sa maayong trabaho ingon kabahin sa 
ilang kasinatian, sa ingon nanalipod sa inyong mga anak gikan sa mga butang 
nga nakatabang kaninyo unsa kamo karon!" (sa Conference Report, Apr. 1998, 
50; o Ensign,, May 1998, 38). 

Ang mga ginikanan kinahanglan gayud nga motudlo sa mga anak 
sa moral nga kaputli. 

Hatagi og gibug-aton nga ang mga ginikanan adunay obligasyon sa pagtudlo sa 
ilang mga anak sa mga sumbanan sa Ginoo sa moral nga kaputli. Kini 
makatabang sa mga anak nga makigbatok sa tintasyon. 

• Ngano nga ang mga ginikanan mopasiugda sa paghisgot sa moral nga kaputli 
ug pagkasekswal uban sa ilang mga anak? Unsa ang mga kakuyaw kon ang 
mga ginikanan dili mopasiugda niini? 

Itudlo nga sa kalibutan karon, ang mga anak dili makalikay nga makadungog 
mahitungod sa pagkasekswal. Bisan pa, kadaghanan sa unsay ilang madungog 
sa kalibutan nagpauswag sa pag-abuso sa sagradong gahum sa paglalang. Ang 
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mga anak—ug ilabi na sa mga tin-edyer—nagkinahanglan sa tinuod nga 
kasayuran ug tinuod nga doktrina mahitungod niining mga hilisgutan. Ang 
mga ginikanan kinahanglan gayud motabang kanila nga makaangkon sa kalig-
on nga makasagubang sa mga bakak nga gitudlo sa kalibutan. Sila kinahanglan 
gayud nga motudlo sa mga anak sa laraw sa Ginoo sa paggamit sa gahum sa 
paglalang. 

Dapita ang mga sumasalmot nga mosaysay mahitungod sa malampusong 
kasinatian nga ilang nasinati sa ilang mga anak mahitungod niini nga hilisgutan. 
Dugang sa pagpangutana sa mga panan-aw sa mga sumasalmot, ipakigabahin 
ang mosunod nga mga bamganan: 

Ang mga anak nga batan-on pa kaayo kinahanglan nga mahatagan sa tin-aw ug 
yano nga kasayuran mahitungod sa sagradong matang sa ilang mga lawas. Kini 
nga pagpasabut nagtabang kanila sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon 
gikan niadtong buot mopahimulos kanila. Samtang ang mga anak nagkaduol na 
sa edad sa pagkahamtong, mga ginikanan kinahanglan nga magmabinantayon 
nga paagi mopasabut ngadto kanila sa mga kausaban nga mahitabo sa ilang mga 
lawas. Sila kinahanglang mopasabut nga ang pisikal nga pagkahingkod normal 
ug kabahin sa laraw sa Dios. 

Ang mga ginikanan kinahanglan usab motabang sa ilang mga anak nga 
makasabut nga ang sekswalidad maayo kon gigamit sulod sa mga utlanan nga 
ihatag sa Ginoo apan usa ka grabe nga sala kon gigamit nga supak sa mga sugo sa 
Ginoo. Ang mga tin-edyer nagkinahanglan sa tin-aw nga mga sumbanan gikan sa 
ilang mga ginikanan mahitungod sa mga sumbanan sa Ginoo, 

Ipakita ang gamay nga basahon sa For the Strenght of Youth. Ipasabut nga kining 
gamay nga basahon nagsangkap sa labing maayong tabang alang sa mga batan-
on ug sa ilang mga ginikanan, Kini naglakip sa kasayuran sa mga sumbanan sa 
Simbahan alang sa dating, sinina, pinulongan, medya, musika ug pagsayaw. 
Awhaga ang mga ginikanan nga mobasa ug mohisgot niining gamay nga 
basahon sa tinagsa uban sa matag usa sa ilang mga anak kinsa batan-on pa kaayo. 
Kini nagsangkap og sayon nga paagi alang sa mga ginikanan nga moabut sa mga 
hilisgutan nga malisud nga hisgutan. Kini naghatag usab sa mga batan-on sa 
kahigayunan nga mangutana og piho nga mga pangutana mahitungod sa mga 
sumbanan sa moralidad. Ipakigbahin ang mosunod nga kinutlo gikan sa mga 
pahina 14-15 sa gamay nga basahon: 

"Ang atong Langitnong Amahan mitambag nga ang sekswal nga kasuod 
kinahanglan itagana alang sa mga anak sulod sa mga talikala sa kaminyoon. Ang 
pisikal nga relasyon tali sa bana ug asawa mahimong matahum ug sagrado. Kini 
gi-orden sa Dios sa paglalang sa mga anak ug alang sa pagpahayag sa gugma 
sulod sa kaminyoon: Tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa 
iyang inahan ug moipon siya sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod' 
(Genesis 2:24). 

Tungod kay ang sekswal nga kasuod sagrado kaayo, ang Ginoo nagsugo sa atong 
pagkontrol sa kaugalingon ug kaputli sa dili pa ang kaminyoon ingon man sa 
pagkamaunongon human sa kaminyoon. Sa dating, tagda ang inyong ka-date 
uban ang pagtahud ug paabuta ang inyong ka-date nga mopakita sa sama nga 
pagtahud nganha kaninyo. Dili gayud motagad sa inyong ka-date ingon nga usa 
ka butang nga magamit alang sa inyong kaugalingon maibugong mga tinguha o 
katagbawan. Ang dili tukma nga pisikal nga pagdapat makapawala sa pagkontrol 
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sa kaugalingon. Sa kanunay pabilin sa pagkontrol sa imong kaugalingon ug sa 
imong pisikal nga mga pagbati. 

"Ang Ginoo sa piho nga paagi nagdili sa pipila ka mga pamatasan, naglakip sa 
tanang sekswal nga relasyon sa wala pa ang kaminyoon, paghikap sa sagrado nga 
mga bahin sa lawas, sekso nga kahiwian sama sa pakighilawas sa managsama og 
sekso, panglugos, ug pakighilawas sa kabanay, paawas sa kinatawo, o 
paghunahuna nang daan sa pakighilawas, sa pulong o sa l ihok.. . . 

"Ang mga kalihokan sa panghilawas sa managsama og sekso makasasala ug 
salawayon ngadto sa Ginoo (tan-awa sa Mga Taga-Roma 1:26-27, 31). Ang dili 
kinaiyanhon nga mga pagbati, lakip niadtong mga tawo sa sama og sekso, 
sukwahi ngadto sa laraw sa Dios alang sa iyang mga anak. Kamo may tulubagon 
nga mohimo sa husto nga mga pagpili. Kon gitumong ba ngadto sa sama o 
kaatbang nga sekso, higal nga mga pagbati ug mga tinguha mahimong 
mosangpot sa labaw pang grabe mga sala. Ang tanang mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw kinahanglan makat-on sa pagkontrol ug pagdisiplina sa ilang mga 
kaugalingon." 

Ipasabot og maayo nga samtang ang mga ginikanan mohisgot uban sa ilang mga 
anak mahitungod sa pagkasekswal, sila makapamatuod nga ang moral nga 
kaputli mosangpot sa hingpit nga kalipay ug kalinaw. 

• Ngano nga kinahanglan alang sa mga ginikanan nga mohatag sa panig-ingnan 
sa moral nga kaputli agi og dugang sa pagtudlo bahin niini? Sa unsa nga paagi 
nga ang mga ginikanan makapakita sa panig-ingnan sa moral nga kaputli? 

Itudlo nga ang mga bata makakat-on sa tinuod nga mga baruganan sa moral 
nga kaputli sa paagi nga ang mga ginikanan motagad sa usag usa, pinaagi sa 
mga matang sa literatura ug ubang medya nga tugutan sa ilang mga ginikanan 
diha sa panimalay, ug sa paagi nga ang ilang mga ginikanan mohisgot sa 
sagradong gahum sa paglalang. 

Panapos 

Ipasabot og maayo nga ang mga ginikanan adunay kapangakohan sa pagtudlo sa 
ilang mga anak sa mga baruganan sa pagkamatarung. Awhaga ang mga 
sumasalmot nga maningkamot sa pagpuyo sa mga baruganan nga gitudlo 
niining leksyon ug motino sa mga paagi diin sila labaw pang makatudlo pag-ayo 
niini nga mga baruganan ngadto sa mga anak. 

Kon giaghat sa Espiritu, ipakigbahin ang inyong mga pagtuo sa mga kamatuoran 
nga gihisgutan sa panahon sa leksyon. 

Basaha ang mga pahina 63-73 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an 
pag-usab ang mga doktrina ug mga baruganan niini nga leksyon pinaagi sa 
(1) pagsunod bisan usa sa mga sugyot sa "Mga Ideya alang sa Paggamit" ug 
(2) pagbasa sa mga artikulo "Pagtudlo sa mga Anak" ni Presidente Boyd K. Packer. 
Itudlo nga ang minyo nga mga magtiayon makadawat sa mahinungdanong mga 
kaayohan gikan sa pagbasa ug paghisgot pagdungan sa mga artikulo diha sa giya 
sa pagtuon. 
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ANG PAGGIYA SA MGA ANAK SAMTANG 
SILA MOHIMO OG MGA DESISYON 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon 

Aron sa pagtudlo sa mga baruganan nga makatabang sa mga ginikanan sa 
paggiya sa ilang mga anak sa paghimo og mga desisyon. 

1. Samtang ikaw nag-andam sa imong kaugalingon sa pagtudlo, pangita og mga 
paagi sa pagsunod sa mga baruganan ubos sa "Imong mga Kapangakohan isip 
Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niini nga manwal). 

2. Basaha ang tataw nga mga ulohan sa leksyon. Kining mga ulohan naghatag sa 
kinatibuk-ang pagpasabut sa mga doktrina ug mga baruganan sa leksyon. 
Ingon nga kabahin sa imong pagpangandam palandonga ang mga paagi sa 
pagtabang sa mga sumasalmot sa paggamit niini nga mga doktrina ug mga 
baruganan. Tinguhaa ang giya sa Espiritu sa paghukom unsa ang kinahanglan 
nga imong hatagan og gibug-aton sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga 
sumasalmot. 

3. Pagdala og gamay nga bato nganha sa klase. Ikaw mogamit niini sa katapusan 
seksyon sa leksyon. 

Ang mga anak nagkinahanglan og paggiya samtang sila mohimo og mga 
desisyon. 

Basaha ang mosunod nga mga balak nga gipakigbahin diha sa pakigpulong ni 
Presidente Thomas S. Monson sa Unang Kapangulohan sa kinatibuk-ang 
komperensya: 

Siya mibarug diha sa kinasang-an sa mga dalan nga nag-inusara, 
Ang kahayag sa adlaw sa iyang nawong. 
Siya wala maghunahuna sa kalibutanong wala mahibaloi— 
Siya andam sa panglalaking lumba. 
Apan ang mga dalan nagpadulong sa sidlakan, 
Ug mga dalan nagpadulong sa kasadpan, 
Ug ang batang lalaki wala makahibalo haing dalan ang labing maayo; 
Busa siya mipili sa dalan nga midala kaniya paingon sa ubos, 
Ug siya napilde sa lumba ug sa korona sa mananaog. 
Sa wala madugay siya nalaang sa kasuko 
tungod kay walay usa nga mibarug diha sa kinasang-an sa mga dalan 

Sa pagpakita kaniya sa maayong dalan. 
Sa laing adlaw, sa mao nga dapit, 
Usa ka batang lalaki sa dakong mga paglaum mibarug. 
Siya, usab nag-andam alang sa panglalaking lumba; 
Siya, usab nagpangita sa mga butang nga maayo; 
Apan dihay usa kinsa nahibalo sa mga dalan, 
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Ug kanang usa mipakita kaniya kon unsa nga dalan ang agian. 
Busa siya mibiya sa dalan nga modala kaniya paingon sa ubos, 
Ug siya nakadaog sa lumba ug sa korona sa mananaug. 
Siya karon naglakaw sa dakong dalan sa tabo 
Tungod kay dihay usa nga nagbarug sa may kinasang-an sa mga dalan 
Sa pagpakita kaniya sa maayong dalan. [gikutlo gikan sa Central Christian 
Monitor, sa Conference Report, Oct. 1993, 66-67; o Ensign, Nov. 1993,48]. 

Ipasabut nga ang mga bata ug mga batan-on sa kasagaran nagbarug diha sa 
kinasang-an sa mga dalan—sa mga panahon samtang sila moatubang sa mga 
desisyon nga makahatag og malungtarong epekto sa ilang mga kinabuhi. Ang 
mga ginikanan, nga nasayud sa mga dalan, kinahanglan nga anaa diha sa 
pagtabang sa ilang mga anak sa paghimo sa matarung nga mga desisyon. Bisan 
kon ang mga ginikanan dili makauban sa ilang mga anak sa mga higayon sa 
desisyon, ang mga anak kinahanglan makadawat sa giya ug mosalig sa mga pag-
aghat sa Espiritu Santo kon sila makahinumdom sa mga pagtulun-an sa ilang 
mga ginikanan. 

Ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak nga mogamit sa ilang 
kabubut-on sa matarung nga paagi. 

Ipasabut nga ang kabubut-on maoy usa ka labing mahinungdanong gasa sa 
Langitnong Amahan ngari kanato. Ang kabubut-on mao ang gahum sa pagpili ug 
sa paghimo alang sa atong mga kaugalingon. Pinaagi sa kabubut-on kita mopili 
sa pagsunod sa Manluluwas ug modawat sa panalangin sa kinabuhing dayon 
(Tan-awa sa 2 Nephi 2:25-28). 

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58:27-28 uban sa mga sumasalmot. 

• Sa unsa nga paagi kining tudling magamit ngadto sa mga ginikanan samtang 
sila motabang sa ilang mga anak sa paghimo sa mga desisyon? 

• Unsa ang ubang mga kaayohan sa patugot sa mga anak sa paghimo sa mga 
desisyon? 

Ang mosunod nga mga materyal naglatid sa mga baruganan nga masunod sa 
mga ginikanan sa pagtabang sa ilang mga anak nga mogamit sa ilang kabubut-on 
sa matarung nga paagi. Hisguti kining baruganan uban sa mga sumasalmot. 

Itudlo sa mga anak ang mahinungdanon nga laraw sa kalipay sa Langitnong Amahan. 

Uban sa mga sumasalmot, basaha ang mosunod nga kinutlo sa Alma 12:32: 

"Busa ang Dios mihatag ngadto kanila sa mga sugo, human ikapahibalo ngadto 
kanila ang laraw sa katubsanan." 

• Ngano nga mahinungdanon nga ang Dios mihatag sa mga sugo human sa 
pagpahibalo sa laraw sa katubsanan? Sa unsa nga paagi nga kining baruganan 
magamit ngadto sa mga paningkamot sa mga ginikanan sa pag-awhag sa ilang 
mga anak sa pagsunod sa mga sugo? 

Si Elder Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo: 

"Ang mga batan-on matingala 'ngano?'—Ngano nga kita gisugo sa paghimo sa 
pipila ka mga butang, ug ngano kita gimandoan sa dili paghimo sa pipila ka 
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mga butang? Ang kahibalo sa laraw sa kalipay. . .makahatag sa batan-ong mga 
kaisipan sa tubag.. . . 

"Kamo wala diha uban sa [inyong] mga anak sa panahon sa ilang mga 
tintasyon. Niadtong makuyaw nga mga higayon sila kinahanglan gayud nga 
mosalig sa ilang kaugalingon mga kapanguhaan. Kon sila makapahiluna sa 
ilang mga kaugalingon sulod sa dugukan sa laraw sa ebanghelyo, sila 
mahimong malig-on pag-ayo. 

"Ang laraw angay nga balikbalikon pag-usab. Dayon ang katuyoan sa 
kinabuhi, ang pagkatinuod sa Manunubos, ug ang kahigayunan sa mga sugo 
magpabilin uban kanila. 

"Ang ilang pagtuon sa ebanghelyo, ang ilang mga kasinatian sa kinabuhi, 
madugang ngadto sa walay katapusang paglambo nga saksi ni Kristo, sa pag-
ula, sa pagpahiuli sa ebanghelyo" (The Great Plan of Happiness [pakigpulong 
ngadto sa relihiyosong tigpahimangno, 10 Aug. 1993], 3). 

Hatagi ang mga bata sa tin-aw nga mga sumbanan nga gibase sa mga baruganan sa 
ebanghelyo. 

Ipasabut nga ang mga ginikanan kinahanglan nga mohatag sa ilang mga anak sa 
tin-aw nga mga sumbanan sa pagsunod sa paghimo sa mga desisyon. Kining 
paningkamot naglakip sa pagtudlo sa ebanghelyo ug pagtukod sa mga sumbanan 
sa kinaiya diha sa panimalay. Si Elder Joe J. Christensen sa kapitoan mitudlo: 

"Ayaw kahadlok sa paghatag sa tin-aw og moral nga mga sundanan ug mga 
sumbanan. Siguroha sa pag-ingon dili kon gikinahanglan tuguti ang [inyong 
mga anak] nga masayud nga adunay pipila ka mga butang nga, ingon nga mga 
sakop sa inyong banay nga kamo sa yano dili mobuhat. Ang pipila ka mga 
ginikanan ingon og mabalak-on kaayo mahitungod sa pagkainila ug pagkasosyal 
sa ilang mga anak ug nagsunod sa daghang mga butang nga sa tinud-anay supak 
sa ilang maayong paghukom, sama sa mahalon nga mga urog, di ligdong nga 
mga sinina, dugay nga mga oras sa pagpauli, pagpakig-date sa wala pa mag-edad 
og napulog unom, malaw-ay nga mga sine, ug uban pa. Alang sa mga anak ug sa 
mga ginikanan, ang pagbarug alang sa unsay matarung malagmit, subo usahay. 
Mahimong adunay mga gabii nga mag-inusara, mga salo-salo nga wala 
matambongi, ug mga pelikula nga gisalida nga wala matan-aw. Mahimong dili sa 
kanunay makalingaw. Apan ang pagkaginikanan dili sangka sa pagkainila" (sa 
Conference Report, Oct. 1993, 13; o Ensign, Nov. 1993, 11). 

• Unsay mahimo sa mga ginikanan sa paghatag og tin-aw nga moral nga mga 
sumbanan alang sa ilang mga banay? (Samtang ang mga sumasalmot 
maghisgot niining pangutana, awhaga sila sa pagpakigbahin sa mga panig-
ingnan gikan sa ilang kaugalingong mga kinabuhi.) 

Basaha ang Moroni 7:15-19 uban sa mga sumasalmot. 

• Unsa nga tambag ang gihatag niining tudling mahitungod kon sa unsa nga 
paagi masayud sa maayo gikan sa dautan? Sa unsa nga paagi ang mga 
ginikanan makagamit niining tambag samtang sila maghimo og mga 
sumbanan alang sa ilang mga anak? 

• Sa unsa nga mga bahin sa ilang mga kinabuhi nga ang mga anak ug mga 
batan-on usahay nanginahanglan sa paghukom tali sa maayo ug dautan? Sa 
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unsa nga paagi ang mga ginikanan makagamit sa tambag sa Moroni 7:15-19 sa 
pagtabang sa mga anak sa paghimo sa matarung nga mga desisyon? 

Tabangi ang mga anak sa pag-ila sa impluwensya sa Espiritu Santo diha sa ilang mga 
kinabuhi. 

Ipasabut nga sa Moroni 7:15-19 mao ang mahitungod sa Kahayag ni Kristo, nga 
nagtabang kanato nga masayud sa maayo gikan sa dautan. Agi og dugang sa 
pagsunod sa kahayag ni Kristo, kita makadawat sa mga giya gikan sa Espiritu 
Santo "nga mopakita ngari [kanato] sa tanan nga mga butang unsa ang [atong] 
kinahanglang nga buhaton" (2 Nephi 32:5) ug motabang kanato nga "masayud 
sa kamatuoran sa tanan nga mga butang" (Moroni 10:5). Samtang ang mga anak 
makat-on sa pag-ila ug pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo, sila 
makadawat sa dugang tabang sa paghimo og mga desisyon. Human ang mga 
anak makadawat sa gasa sa Espiritu Santo, ang mga ginikanan makatabang kanila 
sa pagpalambo sa tinguha nga mahimong takus sa makanunayong nga panag-
uban sa Espiritu. 

Si Robert D. Hales sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles naghisgot bahin 
sa unsa nga paagi ang iyang inahan mitabang kaniya sa pag-ila sa impluwensya 
sa Espiritu Santo: 

"Human sa akong bunyag ug kumpirma, ang akong inahan midala kanako sa 
daplin ug nangutana, 'Unsay imong gibati?' Ako mihulagway kutob sa akong 
mahimo sa mainit nga pagbati sa kalinaw, kahupayan, ug kalipay nga akong 
nasinati. Ang akong inahan mipasabut unsay akong gibati mao ang gasa nga 
akong bag-ong nadawat, ang gasa sa Espiritu Santo. Siya mipahimangno kanako 
nga kon ako magpabilin nga takus niini, ako makaangkon niana nga gasa 
kanunay uban kanako. Kana usa ka higayon sa pagtudlo nga milungtad uban 
kanako sa kinatibuk-an sa akong kinabuhi" (sa Conference Report, Apr. 1999, 42; 
o Ensign, May 1999, 33). 

• Unsa ang mabuhat sa mga ginikanan sa pagtabang sa ilang mga anak sa 
pagbati ug pag-ila sa impluwensya sa Espiritu Santo? (Ang mga tubag 
mahimong maglakip nga ang mga ginikanan makaawhag sa ilang mga anak sa 
pagtuon sa mga kasulatan, sa pagpaminaw sa sagrado nga musika, pagtuman 
sa mga sugo, ug pag-ampo uban sa tinuod nga tuyo. Sila usab makahimo sa 
pagpakigbahin sa espirituhanong mga kasinatian uban sa ilang mga anak ug sa 
pagpahayag sa paghigugma alang kanila.) 

Ipasabot og maayo nga kinahanglan ang mga ginikanan nga moawhag sa 
pribadong relihiyosong pamatasan sa ilang mga anak, sama sa personal nga 
pagtuon sa kasulatan, pag-ampo, ug pagpuasa. Pag-apil sa relihiyosong mga 
kalihokan sa banay mahinungdanon, apan kini dili pa igo. 

Hatagi ang gagmay nga mga bata sa mga kahigayunan sa paghigugma sa yano nga 
mga desisyon. 

Itudlo nga ang mga ginikanan makahatag sa gagmay nga mga anak sa mga 
kahigayunan sa paghimo og mga desisyon. Sila makatuman sa mga yano nga 
paghukom, sa kasagaran nagtanyag lamang og duha ka mga pagpili ug 
pagsiguro nga ang duha ka mga pagpili madawat. Pananglit, ang ginikanan 
makaingon," Buot ba ikaw nosul-ob sa imong bughaw nga sayal o sa imong pula 
nga sayal karong adlawa?" o "Buot ba ikaw nga maminaw og sugilanon o 
mopadayon sa pagdula hangtud sa panahon sa tingkatulog?" Sa makausa ang 
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mga ginikanan nakatanyag na sa ingon nga pagpili, sila kinahanglan modawat 
sa desisyon sa bata. 

• Sa unsa nga paagi nga ang yano nga mga paghukom makatabang sa mga anak 
sa pag-andam sa paghimo og malukpanon ug malisud nga mga desisyon sa 
kaulahian sa ilang mga kinabuhi? 

Tabangi ang mga anak sa pagsabut nga ang pipila ka mga desisyon adunay 
mahangturong sangputanan. 

Ipasabut nga sa panahon nga ang mga anak moatubang og malisud nga mga 
paghukom sama sa pagpili og mga kalihokan sa adlaw nga igpapahulay, pagpili 
og mga higala, paghimo og mga piano sa edukasyon, o paghimo og mga 
tumong alang sa pagpanarbaho, mahinungdanon nga sila masayud unsaon sa 
paghimo sa mga paghukom nga gipasikad sa mga kamatuoran sa ebanghelyo. 
Mahinungdanon nga sila makasabut nga ang ilang mga paghukom mahimong 
adunay mahangturong mga sangputanan. Ang mga ginikanan kinahanglan 
gayud nga mogahin sa sayo nga panahon sa mga kinabuhi sa ilang mga anak sa 
pagpakigsulti uban kanila mahitungod niining mga baruganan. 

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang mga ginikanan makagiya sa ilang mga 
anak kon sila motabang kanila? (Ang mga tubag mahimong maglakip nga ang 
mga ginikanan mahimong makigbahin sa ilang kaugalingong mga kasinatian, 
pagpahinumdom sa ilang mga anak sa mga sugo sa Ginoo, ug pagtabang sa 
ilang mga anak sa paghunahuna sa mahangturong mga sangputanan sa lahi 
nga mga pagpili.) 

• Unsa nga sitwasyon nga ang mga ginikanan kinahanglan nga moapil kon ang 
mga anak naghimo og dili matarung nga mga desisyon? 

Hangyoa ang mga sumasalmot sa pagbasa sa mosunod nga tambag gikan ni 
Elder M. Russel Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles (pahina 
74 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga Relasyon sa Kaminyoon ug sa 
Banay): 

"Katungdanan sa mga ginikanan sa pag-apil kon sila makakita sa sayop nga 
mga pagpili nga gihimo. Kana wala magpasabut nga ang mga ginikanan 
mokuha gikan sa mga anak sa bililhong gasa sa kabubut-on. Tungod kay ang 
kabubut-on usa ka gasa nga gihatag sa Dios, ang pagpili sa katapusan, kon 
unsa ang ilang buhaton,sa unsa nga paagi sila maglihok, ug unsa ang ilang 
tuohan sa kanunay ilaha. Apan ingon nga mga ginikanan kita kinahanglan 
nga makasiguro nga ang atong mga anak makasabut sa angay nga pamatasan 
ug sa mga sangputanan nganha kanila kon sila mopadayon sa ilang sayop nga 
tumong. Hinumdumi walay ingon nga supak sa balaod nga pagdili diha sa 
panimalay. Mga sine, mga magasin, telebisyon, videos, ang Internet, ug uban 
pang medya anaa ingon nga mga bisita ug kinahanglan lamang abiabihon kon 
kini angay alang sa kalingawan sa banay. Himoa ang inyong panimalay nga 
usa ka dangpanan sa kalinaw ug pagkamatarung. Ayaw tuguti ang dautan nga 
mga impluwensya sa paghugaw sa inyong kaugalingong espesyal nga 
espirituhanong palibot. Pagmabination, mahunahunaon, malumo, ug 
manggiangayon sa unsa ang inyong isulti ug unsa ang inyong pagtagad sa 
matag usa. Dayon ang mga tumong sa banay nga gipasikad sa mga sumbanan 
sa ebanghelyo makapasayon sa paghimo sa maayong mga desisyon" (sa 
Conference Report, Apr. 1989, 114; o Ensign, May 1999, 87). 
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Ang mga ginikanan kinahanglan nga motugot sa mga anak nga makat-on 
gikan sa mga sangputanan sa dili maalamon nga mga desisyon. 

Itudlo nga bisan ang mga ginikanan kinahanglan usahay moapail sa pagtabang 
sa ilang mga anak sa paghimo og matarung nga mga desisyon, sila kinahanglan 
nga dili moapil sa pagsanta sa mga sangputanan sa dili maalamon nga mga 
desisyon sa ilang mga anak. 

• Unsa ang mahimo nga resulta kon ang mga ginikanan mopanalipod sa ilang 
mga anak sa mga sangputanan sa ilang mga desisyon? (Awhaga ang mga 
sumasalmot sa pagpakigbahin sa mga panig-ingnan gikan sa ilang 
kaugalingong mga kinabuhi. Dayon basaha ang mosunod nga mga 
pamahayag.) 

Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
miingon: "Ang mga ginikanan dili mohimo og sayop sa tinuyo nga paagi sa 
pag-apil sa pagpawalay bili og pagsalikway sa natural nga mga sangputanan sa 
tinuyoang mga desisyon sa inyong anak sa pagsupak sa mga sugo. Ang mao 
nga mga lihok molig-on sa dili tinuod nga mga baruganan, mohatag sa 
higayon alang sa grabe pa nga sala, ug mopakunhod sa kalagmitan sa 
paghinulsol" (sa Confernece Report, apr. 1993, 43; o Ensigni, May 1993, 34). 

Si Elder Robert D. Hales mitudlo: Makahadlok sa pagtugot sa atong mga anak 
sa pagkat-on gikan sa mga sayop nga ilang nahimo, apan sa ilang kabubut-on 
sa pagpili sa pamaagi sa Ginoo ug sa mga katakus sa banay labaw nga 
mahinungdanon kon ang pagpili nagagikan kanila kay sa kita mosulay sa 
pagpugos niadtong mga hiyas diha kanila. Ang mga pamaagi sa Ginoo sa 
paghigugma ug pag-uyon maayo pa kay sa pamaagi ni Satanas sa paghaylo ug 
pagpamugos, ilabi na sa pag-amuma sa mga tin-edyer" (sa Conference Report, 
Apr. 1999, 43; o Ensign, May 1999, 34). 

Ang mga ginikanan kinahanglan nga mopakita sa walay hunong 
nga paghigugma alang sa mga anak nga nahisalaag. 

Itudlo nga bisan pa human sa hilabihang mga paningkamot sa mga ginikanan, 
pipila sa mga anak buot mohimo og mga desisyon nga maoy hinungdan sa 
hilabihang kaguol sa ilang mga kaugalingon ug sa uban. Ang mga ginikanan 
kinahanglan gayud nga dili mohunong sa paghigugma sa mga anak nga 
nahisalaag. Si Elder Richard G. Scott miingon: 

"Pipila kaninyo adunay mga anak kinsa dili motubag nganha kaninyo, nagpili sa 
hilabihang kalahi nga mga dalan. Ang Amahan sa Langit kanunay aduna niana 
nga samang kasinatian. Samtang pipila sa Iyang mga anak nakagamit sa Iyang 
gasa sa kabubut-on sa paghimo sa mga pagpili nga supak sa Iyang tambag, Siya 
nagpdayon sa paghigugma kanila. Busa, ako sigurado, nga Siya wala gayud 
mobasol sa Iyang kaugalingon alang sa ilang dili maalamong mga pagpili" (sa 
Conference Report, Apr. 1993, 43; o Ensign, May 1993, 34). 

Samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, si Elder 
Howard W. Hunter mihatag sa mosunod nga tambag sa mga ginikanan kinsa 
nakahimo sa ilang kutob mahimo apan naguol tungod sa mga sayop sa anak: 

"Ang malampuson nga ginikanan mao ang usa kinsa nahigugma, usa kinsa 
nakasakripisyo, ug usa ka kinsa nakaatiman, nakatudlo, ug nakapangalagad sa 
mga panginahanglan sa anak. Kon kamo nakahimo niining tanan ug ang 

94 



Leksyon 15: Ang Paggiya sa mga Anak Samtang Sila Mohimo og mga Desisyon 

inyong mga anak sa gihapon nahisalaag o badlongon o kalibutan, kamo bisan 
pa niana, nagmalampuson nga ginikanan. Tingali adunay mga anak kinsa 
moabut sa kalibutan nga buot mohagit ni bisan kinsa nga pundok sa mga 
ginikanan sulod sa bisan unsa nga mga kahimtang. Sa ingon usab tingali adunay 
uban kinsa mipanalangin sa kinabuhi, ug hingpit nga kalipay ngadto sa, hapit 
bisan kinsa nga amahan o inahan" (sa Conference Report, Oct. 1983, 94; o 
Ensign, Nov. 1983, 65). 

Hatagi ang mga sumasalmot sa gagmay nga bato nga imong gidala sa klase (tan-
awa sa "Pagpangandam," aytem 4). Hangyoa ang mga sumasalmot sa pagbutang 
dayon sa gamay nga bato sa atubangan sa iyang mata. Dayon hangyoa ang tawo 
sa paghulagway unsay iyang nakita. Basaha ang mosunod nga sambingay, nga 
gipakigbahin ni Elder Rochard G. Scott samtang siya nag-alagad sa Kapitoan: 

Kon ako mokuha og gamay nga bato ug ibutang dayon sa atubangan sa akong 
mata, kini naghulagway og dakong bato. Mao kining tanan nga akong nakita. 
Kini og ingon og makapawala sa paglaum—sama sa mga problema sa hinigugma 
nga makaapekto sa atong mga kinabuhi sa tanang panahon sa kinabuhi. Kon ang 
mga butang nga sa tinud-anay inyong nahimo sa pagtabang nahimo na, itugyan 
ang tanan ngadto sa mga kamot sa Ginoo ug ayaw na kaguol. Ayaw pagbati nga 
sad-an tungod kay kamo dili na makahimo. Ayaw usik-usiki ang inyong mga 
kusog sa dili makatabang nga kaguol. Ang Ginoo mokuha sa gamay nga bato nga 
miali sa inyong panan-aw ug isalikway kini taliwala sa mga hagit nga inyong 
giatubang sa inyong mahangturong kauswagan. Dayon kini makita sa husto nga 
panan-aw. Sa naglakaw nga panahon kamo mobati sa mga impresyon ug 
masayud unsaon sa paghatag sa dugang tabang. Inyong makaplagan ang dugang 
nga kalinaw kalipay ug dili mopasagad sa ubang nanginahanglan kaninyo, ug 
makahatag og daghan pang tabang tungod sa nianang mahangturong panan-aw" 
(sa Conference Report, Apr. 1988, 70; o Ensign, May 1988, 60). 

• Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan makakita sa makanunayong 
paghigugma sa anak nga lalaki o babaye kinsa nahisalaag? Sa unsa nga paagi 
sila makapakita sa sama nga paghigugma nga dili mobaliwala sa mga buhat sa 
anak nga lalaki o babaye? 

Basaha ang Lucas 15:11-32 uban sa mga sumasalmot. Ipasabut nga kining tudling 
sa kasagaran gitawag og pasumbingay, mahitungod sa usikan nga anak. Bisan pa 
niana, mahimo usab nga tawgon nga sambingay sa mahigugmaong amahan. 

• Unsa ang atong makat-unan gikan niining sambingay mahitungod sa unsa nga 
paagi ang paghigugma sa mga ginikanan makaimpluwensya sa nahisalaag nga 
mga anak? 

Samtang nag-aagad isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, si 
Presidente Gordon B. Hinckley mitudlo: 

"Pinaagi sa kasaysayan sa mga kaliwatan sa tawo, ang mga buhat sa 
masinupakon nga mga anak napuno sa kasubo ug sa kasakit, apan bisan pa 
kon adunay pagsukol, ang lig-ong mga pisi sa kinabuhi sa banay makaabut sa 
pagliyok ngadto sa usa ka masukulon. 

"Ako nakahibalo nga walay labaw pa nga talagsaong sugilanon sa tibuok 
literatura kay sa gisaysay sa Ginoo nga gitala sa ikanapulog lima nga kapitulo 
sa Lucas. Kini nga sugilanon sa mapugsanon ug hakog nga anak nga lalaki 
kinsa nangayo sa iyang kabilin, nga iyang giwaldas hangtud walay nahibilin. 
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Mahinulsulon, siya mipauli ngadto sa iyang amahan, apan samtang didto pa 
siya sa layo, nakita siya sa iyang amahan ug kini giabut ug kalooy, ug midagan 
ug migakos kaniya ug gihagkan siya" (sa Conference Report, Apr. 1991, 95; o 
Ensign, May 1991, 72). 

Panapos 

Hatagi og gibug-aton ang pagkamahinungdanon sa paggiya sa mga anak kon sila 
mohimo sa mga desisyon ug dayon motugot kanila sa pagkat-on gikan sa mga 
sangputanan sa ilang mga buhat. Pahinumdumi ang mga sumasalmot nga ang 
Ginoo mopanalangin sa mga ginikanan ingon nga sila mopadayon sa 
paghigugma ug pagbuhat uban sa ilang mga anak. Dayon basaha ang mosunod 
nga pamahayag nga gihimo ni Obispo Robert D. Hales samtang siya nag-alagad 
isip Tigdumalang Obispo: 

Sa pagkatinuod ang mga ginikanan makahimo og mga sayop nga pamaagi sa 
ilang pagkaginikanan, apan pinaagi sa pagkamapainubsanon, hugot nga pagtuo, 
pag-ampo, ug pagtuon, ang matag tawo makakat-on sa maayo pa nga paagi ug sa 
ingon nga buhat mapanalanginan ang mga kinabuhi sa mga sakop sa banay 
karon ug sa pagtudlo sa hustong mga tradisyon alang sa mga kaliwatan nga 
mosunod" (sa Conference Report, Oct. 1993, 10-11; o Ensign, Nov. 1993, 10). 

Kon giaghat sa Espiritu pagpamatuod sa mga baruganan nga gihisgutan sa 
panahon sa leksyon. 

Basaha ang mga pahina 74-77 diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an 
pag-usab ang mga doktrina ug mga baruganan niining leksyon pinaagi sa 
(1) pagsunod bisan usa sa gisugyot sa "Mga Ideya alang sa Paggamit" ug 
(2) pagbasa sa artikulo "Sama sa Siga nga Dili Mapalong," ni Elder M Russell 
Ballard. Itudlo nga ang minyo nga mga magtiayon makadawat sa mahinung-
danong mga kaayohan gikan sa pagbasa ug paghisgot pagdungan sa mga arti-
kulo sa giya sa pagtuon. 
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ANG PAG-AMPO SA BANAY, 
PAGTUON SA KASULATAN SA BANAY, 
UG GABII SA BANAY 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Aron sa pag-awhag sa mga banay sa paghimo sa makanunayong pag-ampo sa 
banay, pagtuon sa kasulatan sa banay ug gabii sa banay ug sa pagtudlo sa 
ebanghelyo sa matag usa niining mga kahimtang. 

1. Paghunahuna og mga paagi nga ikaw makagamit sa mga baruganan ubos sa 
"Imong mga Kapangakohan isip Magtutudlo" (mga pahina x-xiii niining 
manwal). 

2. Palandonga ang mga doktrina ug mga baruganan nga gilatid sa tataw nga mga 
ulohan sa leksyon. Sa tibuok semana, hunahunaa ang mga paagi sa pagtudlo 
niining mga doktrina ug mga baruganan. Tinguhaa ang giya sa Espiritu sa 
paghukom unsa ang kinahanglan nga imong hatagan og gibug-aton sa 
pagtubag sa mga panginahanglan sa mga sumasalmot. 

3. Kon ang mosunod nga mga materyal anaa, pagdala og pipila o sa tanan niini sa 
klase. Pag-andam sa pagpakita niini samtang ikaw maghisgot sa gabii sa banay. 

a. Mga kasulatan. 
b. Fanily Home Evening Resource Book (31100). 
c. Sumbanan nga Basahon sa Banay. 
d. Family Home Evening Video Supplement (53276) ug Family Home Evening Video 

Supplement 2 (53277). 
e. Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110). 
f. Mga Magasin sa Simbahan. 
g. Our Heritage: A Brief History of The Church of Jesus Christ of Latter-Day 

Saints (35448). 
h. Mga Manwal sa Melchizedek nga Pagkapari ug Kapunongan sa Kahupayan. 
i. Mga giya sa pagtuon sa sakop sa klase alang sa mga tun-anan sa Doktrina sa 

Ebanghelyo. 
j. For the Strength of Youth (34255) 
k. Hinimo sa Simbahan nga mga Istorya sa Kasulatan sama sa Mga Istorya sa 

Basahon ni Mormon (34730). 
1. Mga Hulagway sa Ebanghelyo (34730). 

4. Kon ikaw mogamit sa pagbansay sa pagtuon pag-usab sa 100, pagdala nganha 
sa klase og piraso sa papel ug ballpen o lapis alang sa matag sumasalmot. 
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Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon Ang pag-ampo sa banay ug pagtuon sa kasulatan ug gabii sa banay 

kinahanglan maoy mag-una nga mga prayoridad sa matag banay sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 

Ipasabut nga niadtong Pebrero 1999 ang Unang Kapangulohan mipadala og sulat 
ngadto sa mga sakop sa Simbahan sa tibuok kalibutan. Ang sulat naglakip sa 
mosunod nga pahimangno: 

"Kami motabang sa mga ginikanan ug mga anak nga mohatag og labing 
mahinungdanong og labing mahinungdanong pagtagad ngadto sa pag-ampo sa 
banay gabii sa banay, pagtuon ug pahimangno sa ebanghelyo, ug maayong mga 
kalihokan sa banay. Bisan unsa pa ka angay ug tukma ang ubang mga 
kinahanglanon o mga kalihokan, gikinahanglan gayud nga dili itugot nga 
pulihan ang balaanong-gitakda nga mga katungdanan nga ang mga ginikanan ug 
mga banay lamang ang makahimo sa husto nga paagi" (Sulat sa Unang 
Kapangulohan, Peb. 11, 1999). 

• Ngano nga kini nga mga tambag labing mahinugdanon karon? 

Ipasabut nga kining leksyon naghisgot unsay makahimo sa mga ginikanan sa 
paghimo sa inadlaw nga pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan ug senemana nga 
mga gabii sa banay. 

Ang mga banay makadawat og mahinungdanong mga panalangin 
kon sila maghiusa sa pag-ampo 

Basaha ang 3 Nephi 18:21 uban sa mga sumasalmot. Dayon ipakigabahin ang 
mosunod nga tambag gikan ni Presidente Gordon B. Hinckley, ang ika-15 nga 
Preisdente sa Simbahan: 

"Himoa nga ang matag banay niini nga Simbahan nga magkahiusa sa pag-ampo. 
Karon, mahinungdanon ang paghimo og tinagsa nga pag-ampo, apan usa ka 
talagsaong butang sa paghimo og pag-ampo sa banay. Mag-ampo ngadto sa 
inyong Amahan sa Langit sa hugot nga pagtuo. Mag-ampo sa ngalan sa Ginoong 
Jesukristo. Kamo walay labaw pa nga maayong mahimo alang sa inyong mga 
anak kay sa pagbanosbanos kanila diha sa pag-ampo sa banay, pagpahayag og 
pasalamat alang sa ilang mga panalangin. Kon sila mohimo niana samtang sila 
batan-on pa, sila motubo uban sa espiritu sa pagpasalamat, sa malipayon nga 
mga kasingkasing" ("Inspirational Thoughts," Ensign, Aug. 1997, 5). 

• Unsay mahimo sa mga banay sa paghimo og kinaiya sa inadlaw nga pag-ampo 
sa banay? Unsa nga mga hagit ang inyong gisagubang sa paghimo og inadlaw 
nga pag-ampo sa banay, ug unsa ang inyong gibuhat sa pagsulbad niini? 

• Unsa ang mahimo sa mga banay sa paghimo og pag-ampo sa banay usa ka 
makahuluganon nga panahon alang kanila? (Agi og dugang sa mga tubag sa mga 
sumasalmot, ipakigbahin ang pipila o tanan nga mosunod nga mga sugyot.) 

a. Ang mga ginikanan makagahin og panahon sa dili pa magsugod ang pag-
ampo sa pagpangutana kon adunay bisan unsa nga butang diin ang banay 
kinahanglan nga magpasalamat sa Langitnong Amahan o kon adunay bisan 
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unsang mga kabalaka nga kinahanglan nga ilang hinumduman diha sa ilang 
pag-ampo. 

b. Ang mga ginikanan makasiguro nga ang mga anak sa kasagaran gihatagan sa 
kahigayunan sa paghatag sa pag-ampo sa banay. 

c. Ang banay mahimong mahinumduman sa pag-ampo alang sa mga pangulo 
sa Simbahan, mga misyonaryo, ug mga sakop sa banay kinsa 
nanginahanglan og talagsaon nga mga panalangin. 

d. Ang mga ginikanan makagamit sa ilang mga pag-ampo nga panahon sa 
pagtudlo. Sama pananglit, ang ilang mga pagpahayag sa pagpasalamat 
makaawhag og managsama nga mga pagbati sa ilang mga anak. 

e. Ang mga ginikanan makahisgot sa mga ngalan sa ilang mga anak matag 
usa diha sa ilang mga pag-ampo, nagtabang sa mga anak nga mobati sa 
gugma sa ilang Langitnong Amahan ug sa ilang yutan-ong mga ginikanan 
alang kanila. 

• Unsa nga mga panalangin ang inyong nadawat ug sa inyong banay tungod sa 
pag-ampo sa banay? 

Ang pagtuon sa kasulatan sa banay makatabang sa mga banay nga 
maduol ngadto sa Dios. 

Isulat ang mosunod nga mga hugpong sa mga pulong diha sa pisara o basaha 
kini sa kusog. 

Nagkadugang nga balaang pagtahud 

Nagkadugang nga pagtahud ug pagkamahunahunaon 

Wala kaayo ang panagbingkil 

Ang kahanas sa pagtambag sa mga anak sa dakong paghigugma ug kaalam 

Labaw nga mauyunon sa tambag sa mga ginikanan 

Nagkadugang nga pagkamatarung 

Tugob sa hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli 

Kalinaw, hingpit nga kalipay, ug kamaya 

Hangyoa ang mga sumasalmot sa pagpalandong sa mosunod nga pangutana sa 
walay pagtubag og kusog: 

• Unsa ang inyong mahimo sa pagdala mining mga panalangin sa labaw ka 
tugob nganha sa inyong panimalay? 

Ipasabut nga si Presidente Marion G. Romney sa Unang Kapangulohan 
mipamatuod nga kining mga panalangin moabut sa labaw nga katugob nga paagi 
ngadto sa atong mga panimalay kon kita magtuon sa mga kasulatan, ilabi na sa 
Basahon ni Mormon: 

"Ako mobati sa tinuod nga kon, sa atong mga panimalay, ang mga ginikanan 
mobasa gikan sa Basahon ni Mormon sa mainampoong paagi ug makanunayon, 
sa ilang mga kaugalingon ug uban sa ilang mga anak, ang espiritu nianang 
mahinungdanong basahon moabut sa atong mga panimalay ug sa tanan nga 
nagpuyo diha. Ang espiritu sa balaang pagtahud ug konsiderasyon alang sa 
matag usa motubo. Ang espiritu sa panagbingkil mawala. Ang mga ginikanan 
motambag sa ilang mga anak sa dakong paghigugma ug kaalam. Ang mga anak 
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labaw nga mauyunon ug manunuton sa tambag sa ilang mga ginikanan. Ang 
pagkamatarung molambo. Ang hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli 
ang tiunay nga gugma ni Kristo—anaa sa atong mga panimalay ug mga kinabuhi, 
naghatag sa ilang pagmata sa kalinaw, hingpit nga kalipay ug kamaya" (sa 
Conference Report. Apr. 1980, 90; o Ensign, May 1980, 67). 

Naghisgot ngadto sa mga saad ni Preisdente Romney, si Presidente Ezra Taft 
Benson, ang ika-13 nga Presidente sa Simbahan, miingon: "Kini nga mga saad— 
magkadugang nga gugma ug panag-uyon diha sa panimalay, dako nga pagtahud 
tali sa usa ka ginikanan ug anak, nagkadugang nga pagkaespirituhanon ug 
pagkamatarung—dili bugnaw nga mga saad, apan unsa gayud ang 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, Oct. 
1986, 6; o Ensign, Nov. 1986, 7). 

Dapita ang mga sumasalamot sa pagsaysay mahitungod sa mga panalangin nga 
moabut sa ilang mga banay pinaagi sa pagtuon sa kasulatan sa banay. 

• Unsay gibuhat sa paghimo sa pagtuon sa kasulatan sa banay nga malampuson? 
Unsa ang mga hagit nga inyong gisagubang, ug unsa ang inyong gibuhat sa 
pagsulbad, ug unsa ang inyong gibuhat sa pagsulbad niini? (Agi og dugang sa 
mga tubag sa mga sumasalmot ipakigbahin ang pipila o tanan sa mosunod nga 
mga sugyot.) 

a. Magtambayayong sa paghatag og panahon sa pagtuon sa mga kasulatan isip 
banay sa matag adlaw. Kini sa kasagaran mao ang labing lisud nga bahin sa 
pagtuon sa kasulatan sa banay. Bisan pa niana, ang mga banay 
makapangayo sa giya sa Espiritu samtang sila motino unsa ang labing 
maayo sa ilang mga kahimtang. 

b. Paghunahuna sa paghimo og pipila ka gidugayon sa panahon o piho nga 
gidaghanon sa mga bersikulo, mga kapitulo, o mga pahina nga basahon sa 
matag adlaw. 

c. Kon mahimo, tan-awa ang mga matag sakop sa banay aduna niining 
hugpong sa mga kasulatan. Bisan ang mga bata nga dili pa makabasa 
matabangan gikan sa pagbaton sa ilang kaugalingong mga kasulatan. Ang 
mga ginikanan makahatag og mga kasulatan sa ilang mga anak diha sa mga 
bunyag, mga adlaw sa natawhan, o uban pang espesyal nga mga okasyon o 
ang mga anak makakita og salapi sa pagpalit sa ilang kaugalingon mga 
kasulatan. 

d. Pagpulipuli sa pagbasa, pagtabang sa batan-on pa nga mga anak kon 
gikinahanglan. Human sa pagbasa sa tudling pag-usab unsay nabasa na ug 
gisaysay kini sa paagi nga ang batan-ong mga anak makasabut. 

e. Himoa nga ang mga batan-ong mga anak modibuho sa mga hulagway sa 
mga sugilanon. Pananglitan, usa ka banay makahimo og usa ka hulagway 
nga naglarawan sa talan-awon ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi. 

f. Pagsag-ulo pagdungan sa kinaham nga mga bersikulo. 
g. Basaha ang mga kasulatan nga nagsaysay sa espesyal nga mga hitabo sama 

sa Pasko sa Pagkabanhaw, Pasko, bunyag, pag-orden sa pagkapari, o 
pagpahinungod sa templo. 

h. Pagsiksik og tinuyo nga hilisgutan sa ebanghelyo nga magkahiusa. 
i. Paghimo og kwaderno sa banay alang sa pagtala og mga pangutana, mga 

tumong, o panghunahuna nga may kalabutan uban sa pagbasa sa kasulatan. 
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Itudlo nga kon mahimong malisud nga magkapundok ang banay nga maghiusa 
alang sa pagtuon sa kasulatan, ang mga ginikanan kinahanglan mahinumdom 
nga ang ilang mga paningkamot mahimong adunay labaw nga malungtarong 
epekto kay sa ilang mahunahunaan. Si Sister Susan L. Warner, kinsa nakaalagad 
ingon nga ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa 
Primarya, miingon: 

"Sa unsa nga banay kami misulay sa paghimo og sayo sa buntag nga pagtuon sa 
kasulatan. Apan kami sa makadaghan napakyas samtang ang usa ka anak nga 
lalaki mireklamo ug gikinahanglan nga pukawon. Sa katapusan siya miabut, siya 
buot nga sa matag higayon ibutang ang iyang ulo sa lamesa. Paglabay sa mga 
katuigan, samtang nag-alagad sa iyang misyon, siya misulat sa panimalay: 
Salamat kaninyo sa patudlo kanako sa mga kasulatan. Ako buot nga kamo 
mahibalo nga sa tanan niadtong mga panahon ako milihok sama nga ako 
nakatulog, ako sa pagkatinuod nagpaminaw uban sa akong mga mata nga 
gipiyong' "(sa Conference Report, Apr. 1996, 109; o Ensign, May 1996, 79). 

Ang gabii sa banay makatabang sa mga banay sa pagpanalipod sa ilang 
mga kaugalingon batok sa kalibutanong mga impluwensya. 

Ipasabut nga niadtong 1915, si Presidente Joseph F. Smith ug ang iyang mga 
magtatambag sa Unang Kapangulohan mitudlo sa mga ginikanan sa pagsugod 
sa paghimo og makanunayong "Gabii sa Banay." Kini mao ang panahon 
alang sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga banay sa mga baruganan sa 
ebanghelyo. Ang Unang Kapangulohan misulat: "Kon ang mga Santos motu-
man niining tambag, kami mosaad nga mahinungdanong mga panalangin 
mosangpot. Ang paghigugma diha sa panimalay ug ang pagkamasulundon sa 
mga ginikanan molambo. Ang hugot nga pagtuo mapalambo sa mga kasing-
kasing sa mga batan-on sa Israel, ug sila modawat og gahum sa pagpakig-away 
sa dautang impluwensya ug mga tintasyon nga naglibot kanila" (sa James R. 
Clark, comp., Messages of the First Presidency of the Church of Jesus Christ of 
Latter-Day Saints, 6 volumes [1965-75], 4:339). 

Si Presidente Gordon B. Hinckley mihisgot sa unsa nga paagi nga ang iyang mga 
ginikanan misunod sa tambag ni Presidente Smith: 

"Niadtong 1915 si Presidente Joseph F. Smith mihangyo sa mga katawhan sa 
Simbahan sa pahimo og gabii sa banay. Ang akong amahan miingon nga kami 
kinahanglan mohimo sa ingon, ug busa kami kinahanglan nga moandam sa 
lawak-dawatan diin ang dako nga piyano ni Mama mahimutang ug mohimo 
unsa ang gisugo sa Presidente sa Simbahan. 

"Kami dili kaayo mga maayo nga mga tigpasundayag ingon nga mga anak. Kami 
magkahiusa sa paghimo sa tanang mga matang sa mga butang samtang magdula, 
apan sa usa kanamo nga mosulay sa pag-awit og solo sa atubangan sa uban sama 
sa pagpangayo og sorbete nga nagpabilin nga gahi diha sa lung-agan sa kusina. Sa 
sinugdanan, kami buot mokatawa ug mohimo og gamay nga mga sulti kalabut sa 
pasundayag sa usag usa. Apang ang among mga ginikanan mipadayon. Kami 
miawit nga nagkahiusa. Kami miampo nga nagkahiusa. Kami naminaw nga 
walay timik samtang si Mama nagbasa sa Biblia ug sa mga sugilanon sa Basahon 
ni Mormon. Si Papa misaysay kanamo sa mga sugilanon gikan sa iyang 
panumduman. . . . 
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"Gikan niadtong yanong gagmay nga mga tigum, nga gihimo sa lawak-
dawatanan sa among karaan nga panimalay miabut ang usa ka butang nga dili 
mahulagway ug talagsaon. Ang among paghigugma alang sa among mga 
ginikanan nalig-on. Ang paghigugma alang sa igsoong mga lalaki ug igsoong mga 
babaye nadugangan. Ang among pahigugma alang sa Ginoo milambo. Ang 
pagtamud alang sa yano nga pagkamaayo mitubo sa among mga kasingkasing. 
Kining talagsaong mga butang nahitabo tungod sa tambag sa Presidente sa 
Simbahan. Akong nakat-unan ang usa ka butang nga hilabihang makahuluganon 
tungod niana" (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 211-12). 

Ipasabut nga matag Presidente sa Simbahan sukad ni Presidente Joseph F. Smith 
mihatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa gabii sa banay. Karong adlawa 
ang Unang Kapangulohan mitambag sa mga banay sa paghimo sa gabii sa banay 
matag gabii sa Lunes. 

Itudlo nga ang gabii sa banay kinahanglan kanunay nga maglakip sa pag-ampo sa 
banay ug leksyon nga mahimong itudlo sa usa ka ginikanan o usa sa mga anak. 
Ang mga ginikanan makatabang sa batan-ong mga anak sa pag-andam ug sa 
pagtudlo sa mga leksyon. 

Ipasabut nga ang Simbahan nakahimo og mga materyal nga makatabang sa mga 
banay sa pagdumala og malampusong mga gabii sa banay. Ipakita ang mga 
materyal nga gihimo sa Simbahan nga imong gidala sa klase (tan-awa sa 
"Pagpangandam" aytem 3). 

• Agi og dugang sa pag-ampo ug sa leksyon, unsa ang uban pang mga kalihokan 
nga mahimo sa mga banay nga iapil sa mga gabii? (Ang mga tubag mahimong 
maglakip sa pagdula og mga dula, pagbasa sa mga kasulatan, pag-awit og mga 
himno o mga awit, paghimo og mga konseho sa banay, ug pagpangaon. 

• Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan makagamit sa gabii sa banay sa 
pagtabang pagtubag sa mga panginahanglan sa ilang banay? (Agi og dugang sa 
paghangyo sa mga ideya sa mga sumasalmot, ipakigbahin ang mosunod nga 
panig-ingnan.) 

Usa ka amahan mihimo og mga leksyon sa gabii sa banay pinaagi sa pagsulti sa 
tinagsa nga paagi sa iyang mga anak. Samtang siya makigsulti sa iyang mga 
anak, siya buot mangutana kanunay og mga pangutana mahitungod sa piho 
nga mga bahin sa kabalaka, sama sa "Unsa ang ikasulti sa batang mga lalaki sa 
tulunghaan bahin sa batang mga babaye? Adunay bay bisan kinsa nga 
naghisgot mahitungod sa gidili nga mga drugas? Ang mga tubag sa mga anak 
nakatabang kaniya nga makaamgo unsa ang ilang kinahanglan nga makat-
unan ug hisgutan. Siya ug ang iyang asawa maghiusa sa paglingkod ug 
magplano sa mga leksyon nga gibase niadtong mga panginahanglan. Ang mga 
anak malingaw sa pagpakigbahin sa ilang mga ideya ug makaandam sa pag-
atubang sa mga sitwasyon sa tinuod nga kinabuhi. 

• Unsa ang mahimo nga buhaton sa mga ginikanan sa pa-awhag sa matag sakop 
sa banay sa pag-apil sa gabii sa banay? 

• Unsa ang mga panalangin nga modangat ngadto sa imong banay isip 
sangputanan sa paghimo og gabii sa banay? 
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Leksyon 16: Ang Pag-ampo sa Banay, Pagtuon sa Kasulatan sa Banay, ug Gabii sa Banay 

Dugang 
Kapanguhaan 
nga Materyal 

Panapos 

Hatagi og gibug-aton nga ang inadlaw nga pag-ampo sa banay ug pagtuon sa 
kasultan ug senemana nga gabii sa banay makapalig-on sa mga relasyon sa banay 
makapanalipod sa mga pagpamatuod sa mga sakop sa banay sa pag-atubang sa 
mga hagit sa kinabuhi. 

Ingon nga giaghat sa Espiritu, ipahayag ang imong paghigugma alang sa imong 
banay ug ipamatuod ang mga kamatuoran nga gihisgutan sa panahon niini nga 
leksyon ug sa tibuok tun-anan. 

Basaha ang mga pahina 78-79 diha sa Giya sa pagtuon sa Sumasalmot sa mga 
Relasyon sa Kaminyoon ug sa Banay. Awhaga ang mga sumasalmot nga tun-an 
pag-usab ang mga doktrina ug mga baruganan niining leksyon pinaagi sa 
(1) pagsunod bisan usa sa mga gisugyot sa "Mga Ideya alang sa Paggamit" ug 
(2) pagabasa sa mga artikulo "Ang mga Panalangin sa Pag-ampo sa Banay," ni 
Presidente Gordon B. Hinckley, ug "Busa Ako Gitudloan" ni Elder L. torn Perry. 
Itudlo nga ang minyo nga mga magtiayon makadawat og mahinungdanong 
mga kaayohan gikan sa pagbasa ug paghisgot pagdungan sa mga artikulo diha sa 
giya sa pagtuon. 

Pag-apil sa maayo nga makalingaw nga mga kalihokan isip usa ka banay 

Ipasabut nga agi og dugang sa pag-ampo sa banay, pagtuon sa kasulatan sa banay, 
ug gabii sa banay, maayo nga makalingaw nga mga kalihokan makatabang sa 
mga banay sa pag-ugmad og lig-on nga mga talikala sa gugma ug panaghiusa. 
Ang mga ginikanan kinahanglan nga moplano og mga panahon kanus-a ang 
ilang banay makaapil nga mag-uban sa sama nga mga kalihokan. Si Preisdente 
Ezra Taft Benson mitambag: paghimo og mga tradisyon sa mga pagbakasyon ug 
mga pagbiyahe ug mga lulinghayaw. Kining mga handumanan dili gayud 
hikalimtan sa inyong mga anak" (sa Conference Report, Oct. 1987, 63; 0 Ensign, 
Nov. 1987, 51). 

• Unsay mga kaayohan sa pag-apil sa makalingaw nga mga kalihokan isip banay? 

Hunahunaa ang pagpakigbahin sa mosunod nga mga sugyot o pipila sa imong 
kaugalingon aron adunay panaghisgutan: 

a. Ang mga sakop sa banay kinsa nakatagamtam sa mga kalihokan nga mag-
uban makapalambo og dako pa nga paghigugma ug panag-uyon. 

b. Sila malingaw nga mag-uban ug mohimo og mga relasyon nga molungtad 
sa ilang tibuok mga kinabuhi. 

c. Ang mga anak makatagamtam sa panahon uban sa ilang mga ginikanan ug 
labaw nga makaandam sa pagpaminaw ug pagsunod sa tambag sa ilang mga 
ginikanan. 

• Unsa nga mga handumanan nga inyong nahinumduman sa mga kalihokan sa 
banay sa panahon nga kamo bata pa? Sa unsa nga paagi nga kining mga 
kalihokan nakaimpluwensya sa inyong kinabuhi? 

Dapita ang mga sumasalmot sa pagpakigbahin og mga ideya alang sa kahigayunan, 
makapaikag, ug halandumong mga kalihokan sa banay nga gamay o walay gasto. 
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Tun-i pag-usab ang mga leksyon sa bahin B sa tun-anan sa Mga Relasyon 
sa Kaminyon ug sa Banay 

Kini nga leksyon nagtapos sa bahin B sa tun-anan sa Mga Relasyon sa Kaminyoon 
ug sa Banay. Kon kamo nagtudlo sa tibuok nga tun-anan, paghunahuna sa 
paggamit sa mosunod nga pagbansay: 

Hatagi ang matag sumasalmot og piraso sa papel ug ballpen o lapis. Hangyoa ang 
mga sumasalmot sa paggahin og tulo ka minuto sa paglista sa mga doktrina ug 
mga baruganan nga ilang mahinimduman gikan sa mga leksyon 9 hangtud sa 16 
niining tun-anan. Himoa nga ilang linyahan sa ubos ang mga doktrina ug mga 
baruganan nga hilabihang makahuluganon nganha kanila. Awhaga sila nga 
mangandam sa paghisgot mahitungod sa pipila sa mga aytem nga ilang 
gilinyahan. Kon sila nanginahanglan og tabang gamita ang talaan sa mga sulod 
sa mga pahina iii-iv niini nga manwal o sa kinatibuk-ang pagpasabut sa tun-anan 
sa mga pahina iii-iv diha sa Giya sa Pagtuon sa Sumasalmot sa mga Relasyon sa 
Kaminyoon ug sa Banay. 

Human sa tulo ka mga minuto, hangyoa ang matag sumasalmot sa pagbasa gikan 
sa ilang listahan ug ipasabut ngano nga kini mahinungdanon. Itingob ang mga 
panabut sa mga sumasalmot sa pisara, ug dawata ang kamahinungdanon sa 
matag komentaryo. Dayon ipakigbahin ang imong kinaugalingong panabut. 
Samtang kon aduna pay panahon, balika kini nga pagbansay. 

Ipahayag ang imong pasalamat niadtong inyong natudloan alang sa ilang pag-
apil niining tun-anan, ug awhaga sila sa pagpadayon sa pagpuyo sumala sa mga 
doktrina ug mga baruganan nga ilang gihisgutan sa tibuok tun-anan. Awhaga 
usab sila nga mobasa sa "Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan" sa 
matag karon ug unya uban sa ilang mga banay ug mosunod sa iyang tambag 
diha sa ilang mga panimalay. 
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