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Giya sa Kapanguhaan sa Aaronic
Priesthood 2012—Manwal 1

Ang mga tighupot sa Aaronic Priesthood nagtigum
diha sa mga miting sa korum sa Dominggo aron sa:

Pagpahigayon sa pagdumala sa korum.

Pagtinambagay mahitungod sa ilang mga
katungdanan sa priesthood.

Pagtudlo ug pagkat-on sa ebanghelyo ni
Jesukristo.

Paggamit niini nga giya sa kapanguhaan, kauban sa
Aaronic nga Pagkapari Tamdanan nga Basahon 1 ug
Pagtuman sa Akong Katungdanan ngadto sa Dios: Alang
sa mga Tighupot sa Aaronic Priesthood, aron sa pagkab-
ot niini nga mga katuyoan. Pagmainampoon sa
pagpili og mga kapanguhaan nga makapaapil sa
batan-ong mga lalaki sa pagkat-on ug sa pagtabang
kanila nga malig-on ang ilang pagtuo ug mga
pagpamatuod.

L E K S Y O N  1

Ang Priesthood

Katungdanan ngadto sa Dios

Imbitara ang batan-ong mga lalaki sa pagtuon sa
seksyon sa “Mga Katungdanan sa Priesthood”
diha sa libro sa Katungdanan ngadto sa Dios
(mga deacon, mga pahina 22–23; mga teacher,
mga pahina 46–47; mga priest, mga pahina
70–71). Itudlo nga niini nga libro gi-organisar
ang ilang mga katungdanan ngadto sa tulo ka
mga kategoriya: pagpangalagad sa mga
ordinansa sa priesthood, pag-alagad sa uban, ug
pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto kang
Kristo. Hangyoa ang batan-ong mga lalaki sa
pagpasabut unsa ang ilang piho nga mga
katungdanan sulod niini nga mga kategoriya.
Ikonsiderar ang pag-imbitar nila sa
pagpakigbahin og mga kasinatian nga ilang
nasinati sa pagtuman niini nga mga
katungdanan. Tabangi sila nga makakita kon sa
unsa nga paagi nga ang ilang pagserbisyo
nakapanalangin sa uban.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsaon ninyo sa pagpasabut ngadto sa usa ka
higala unsa ang priesthood?

Sa unsa nga paagi nga ang pagtuman sa inyong
mga katungdanan isip usa ka tighupot sa
priesthood makapalig-on sa inyong
pagpamatuod? Sa unsa nga paagi kini
makapalig-on sa inyong pamilya?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Boyd K. Packer, “Ang Gahum sa Priesthood,”
Ensign ug Liahona, Mayo 2010, 6–10.

Dallin H. Oaks, “Duha ka Linya sa
Komunikasyon,” Ensign ug Liahona, Nob. 2010,
83–86.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 201–07.

Video: “Becoming a Priesthood Man: Priesthood
Duty,” lds.org/youth/video.

Tabang sa Pagtudlo

Ang libro sa Katungdanan ngadto sa Dios nagtabang
sa mga tighupot sa Aaronic Priesthood sa pagkat-on
ug pagtuman sa ilang katungdanan sa priesthood ug
sa pagtukod og espirituhanong kalig-on. Pangita og
mga pamaagi sa paglakip sa mga kalihokan sa
Katungdanan ngadto sa Dios diha sa mga miting sa
korum.

L E K S Y O N  2

Ang Calling sa usa ka Deacon

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang pagribyu sa mga katungdanan
sa usa ka deacon sumala sa gilatid diha sa libro
sa Katungdanan ngadto sa Dios (tan-awa sa mga
pahina 22–23).

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Sa unsa nga paagi nga ang inyong kinaiya
kalabut sa usa ka buluhaton gikan sa bishop o
presidente sa korum makaapekto sa inyong
pagtuman niini? (tan-awa sa D&P 107:99).
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(Alang sa mga teacher ug mga priest.) Unsay
inyong mabuhat sa pagtabang sa mga deacon sa
inyong ward o branch nga makasabut sa
kamahinungdanon sa Aaronic Priesthood ug sa
kahulugan sa ilang mga calling isip mga
deacon?

Dugang nga mga Kapanguhaan

L. Tom Perry, “Ang Priesthood ni Aaron,”
Ensign ug Liahona, Nob. 2010, 91–94.

Claudio R. M. Costa, “Mga Responsibilidad sa
Priesthood,” Ensign ug Liahona, Mayo 2009,
56–58.

Larry M. Gibson, “Sagradong mga Yawe sa
Aaronic Priesthood,” Ensign ug Liahona, Mayo
2011, 55–57.

L E K S Y O N  3

Pagpangalagad sa Sakrament

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paggamit sa mga kalihokan sa
pagkat-on ubos sa “Pagpangalagad sa mga
Ordinansa sa Priesthood” isip kabahin niini nga
leksyon (tan-awa sa pahina 24, 48, o 72 sa libro
sa Katungdanan ngadto sa Dios). Mahimo usab
nga inyong hatagan og panahon ang batan-ong
mga lalaki sa pagsulat og mga plano
mahitungod niini nga hilisgutan diha sa ilang
mga libro sa Katungdanan ngadto sa Dios o sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga ilang
nasinati sa pagtuman sa ilang mga plano.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Sa unsa nga paagi nga napanalanginan ang mga
miyembro sa ward sa dihang kamo
mipangalagad sa sakrament uban sa balaang
pagtahud?

Sa unsang paagi nga ang sagrado nga pagsalig
sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa
priesthood makaapekto sa inyong mga lihok sa
tibuok semana?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Henry B. Eyring, “Pagbuhat diha sa Tanan nga
Kakugi,” Ensign ug Liahona, Mayo 2010, 60–63.

David L. Beck, “Ang Talagsaon nga Aaronic
Priesthood” Ensign ug Liahona, Mayo 2010,
54–56.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 215–18.

L E K S Y O N  4

Pagpangolekta sa mga Halad sa
Puasa

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang pagpakompleto sa batan-ong
mga lalaki ang mga seksyon sa “Pagkat-on” ug
“Paglihok” sa “Pagserbisyo sa Uban” diha sa
libro sa Katungdanan ngadto sa Dios (mga
deacon, mga pahina 26–27; mga teacher, mga
pahina 50–51; mga priest, mga pahina 74–75)
isip kabahin niini nga leksyon.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsay inyong mabuhat aron hustong
makarepresentar sa Langitnong Amahan ug sa
Manluluwas samtang kamo nangolekta sa mga
halad sa puasa? (tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto
9:7).

Ngano nga importante ang pagbaton og
maayong kinaiya sa pagpangolekta sa mga
halad sa puasa?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Quentin L. Cook, “Pagkatinugyanan—usa ka
Sagrado nga Pagsalig,” Ensign ug Liahona, Nob.
2009, 91–94.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 208–11.

L E K S Y O N  5

Hugot nga Pagtuo diha kang
Jesukristo

Katungdanan ngadto sa Dios

Diha sa libro sa Katungdanan ngadto sa Dios,
ang batan-ong mga lalaki giimbitar sa pagkat-on
ug pagtudlo mahitungod sa mga hilisgutan sa
doktrina (tan-awa sa mga pahina 18–20, 42–44,
ug 66–68 ). Kon ang usa ka miyembro sa korum
mipili sa hugot nga pagtuo isip usa sa iyang
mga hilisgutan sa doktrina, ikonsiderar nga siya
ang motudlo sa iyang nakat-unan isip kabahin
sa leksyon.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsaon man ninyo sa pagpasabut ngadto sa usa
ka tawo kon unsa ang buot ipasabut sa
pagpakita og hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

Unsa nga mga kasinatian ang inyong nasinati
nga nakapalig-on sa inyong pagtuo ni Kristo?
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Dugang nga mga Kapanguhaan

Russell M. Nelson, “Atubanga ang Umaabut
uban sa Hugot nga Pagtuo,” Ensign ug Liahona,
Mayo 2011, 34–36.

Kevin W. Pearson, “Hugot nga Pagtuo diha ni
Ginoong Jesukristo,” Ensign ug Liahona, Mayo
2009, 38–40.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 71–72, 140–41.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 49–52.

Video: “I Will Prepare the Way,”Book of Mormon
Presentations, segment 2.

Tabang sa Pagtudlo

“Kinahanglan nga atong buhaton ang tanan nga
atong mahimo sa paghimo og kahimtang nga
kadtong atong gitudloan mobati sa impluwensya sa
Espiritu” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon
nga Tawag [1999], 41).

L E K S Y O N  6

Ang Espiritu Santo

Katungdanan ngadto sa Dios

Pipila sa batan-ong mga lalaki mipili sa pagkat-
on mahitungod sa Espiritu Santo isip kabahin sa
ilang plano sa pagsabut sa doktrina (tan-awa sa
mga pahina 18–20, 42–44, or 66–68 diha sa libro
sa Katungdanan ngadto sa Dios). Ikonsiderar
ang paghangyo kanila sa pagtambong sa miting
sa korum nga andam mopakigbahin unsay ilang
nakat-unan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsay akong mahimo aron makadawat og
inadlaw nga mga aghat gikan sa Espiritu Santo?

Unsaon sa Espiritu Santo sa pagtabang kanako
nga mahimong limpyo sa moral nga paagi ug sa
paglikay sa mga pagtintal sama sa
pornograpiya?

Dugang nga mga Kapanguhaan

David A. Bednar, “Dawata ang Espiritu Santo,”
Ensign ug Liahona, Nob. 2010, 94–97.

David A. Bednar, “Ang Espiritu sa
Pagpadayag,” Ensign ug Liahona, Mayo 2011,
87–90.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 20, 107–08

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 31–34.

Video: “Voice of the Spirit,” base sa pakigpulong
ni Presidente James E. Faust.

L E K S Y O N  7

“Usa ka Dako nga Kausaban sa
Kasingkasing”

Katungdanan ngadto sa Dios

Pipila sa batan-ong mga lalaki mipili sa pagkat-
on mahitungod sa paghinulsol isip kabahin sa
ilang plano sa pagsabut sa doktrina (tan-awa sa
mga pahina 18–20, 42–44, o 66–68 diha sa libro
sa Katungdanan ngadto sa Dios). Ikonsiderar
ang paghangyo kanila sa pagtambong sa miting
sa korum nga andam nga mopakigbahin unsay
ilang nakat-unan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsay buot ipasabut sa pagbaton og dako nga
kausaban sa kasingkasing? (tan-awa sa Mosiah
3:19; 5:1–2).

Sa unsa nga paagi nga ang dako nga kausaban
sa kasingkasing makaapekto sa inyong lihok o
kinaiya?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Richard G. Scott “Ang Makapausab nga Gahum
sa Hugot nga Pagtuo ug Maligdong nga
Kinaiya,” Ensign ug Liahona Nob. 2010, 43–46.

Dale G. Renlund, “Pagpatunhay sa Dako og
Kausaban nga Kasingkasing,” Ensign ug Liahona,
Nob. 2009, 97–99.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 72–73,
227–231.

Video: “A Change of Heart,” lds.org/youth/
video.

L E K S Y O N  8

“Pasidunggi ang Inyong Amahan”

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang pag-imbitar sa batan-ong mga
lalaki sa paghisgot kon sa unsa nga paagi nga
ang pagtuman sa ilang mga plano diha sa libro
sa Katungdanan ngadto sa Dios nagtabang
kanila sa pag-andam nga mahimong takus nga

3

http://lds.org/library/display/0,4945,6635-1-4786-2,00.html
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mga amahan. Sugyot og mga paagi nga ang
pagtuman sa ilang mga plano sa Katungdanan
diha sa Dios makapalig-on sa ilang relasyon
uban sa ilang mga amahan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Sa unsa nga paagi nga ang inyong amahan
nakaimpluwensya sa inyong kinabuhi alang sa
maayo?

Unsa ang mga kinaiya sa inyong amahan nga
gusto ninyong sundon sa inyong kinabuhi?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Dieter F. Uchtdorf, “Ang Gugma sa Dios,”
Ensign ug Liahona, Nob. 2009, 21–24. Ikonsiderar
ang paggamit niini nga pakigpulong sa
pagtudlo sa mga miyembro sa korum
mahitungod sa ilang Amahan sa Langit.

M. Russell Ballard, “Mga Amahan ug mga Anak
nga Lalaki: Usa ka Talagsaon nga Relasyon,”
Ensign ug Liahona, Nob. 2009, 47–50; tan-awa
usab sa video “Fathers and Sons,” lds.org/
youth/video.

“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa
Kalibutan,” Ensign ug Liahona, Nob. 2010, 129.

L E K S Y O N  9

Pagtamud alang sa mga Inahan ug
sa Ilang Balaanong Tahas

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Sa unsa nga paagi nga ang inyong inahan
nakaimpluwensya sa inyong kinabuhi alang sa
maayo?

Sa unsa nga paagi napanalanginan ang inyong
pamilya sa dihang inyong gitamud ug gitahud
ang inyong inahan?

Dugang nga mga Kapanguhaan

L. Tom Perry, “Mga Inahan Nagtudlo sa mga
Anak diha sa Panimalay,” Ensign ug Liahona,
Mayo 2010, 29–31.

Bradley D. Foster, “Si Mama Misulti Kanako,”
Ensign ug Liahona, Mayo 2010, 98–100.

L E K S Y O N 1 0

Panaghiusa sa Pamilya

Katungdanan ngadto sa Dios

Kon ang usa ka batan-ong lalaki mipili sa
pagtuon sa seksyon nga giulohan og “Banay/

Pamilya” diha sa Alang sa Kalig-on sa mga
Kabatan-onan isip kabahin sa iyang plano sa
pagpuyo sa takus nga paagi (tan-awa sa mga
pahina 17, 41, o 65), ikonsiderar ang pag-imbitar
kaniya sa pagpakigbahin og pipila ka mga
kasinatian nga iyang nasinati samtang
naningkamot siya sa pagsunod niini nga
baruganan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa ang pipila ka mga panalangin sa
panaghiusa sa pamilya nga inyong nakita sa
inyong kaugalingong pamilya o sa ubang mga
pamilya?

Unsa ang inyong mabuhat sa panimalay aron
mahimong mas matinabangon nga miyembro sa
pamilya?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Henry B. Eyring, “Ang Atong Hingpit nga
Ehemplo,” Ensign ug Liahona, Nob. 2009, 70–73.

David A. Bednar, “Labaw nga Makugihon ug
Mabuhaton diha sa Panimalay,”Ensign ug
Liahona, Nob. 2009, 17–20.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 99–100.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 188–91.

Video: “Two Brothers Apart,” lds.org/youth/
video.

L E K S Y O N 1 1

“Maingon nga Ako Nahigugma
Kaninyo, Maghigugmaay Kamo sa
Usag Usa”

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang pag-imbitar og usa ka priest
kinsa nakasugod na sa iyang proyekto bahin sa
“Pamilya ug mga Higala” diha sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios sa pagtudlo
“Pagkat-on” nga kabahin sa proyekto (79–80) sa
korum. Mahimo usab niyang ipakigbahin unsa
ang iyang proyekto ug mga kasinatian nga
iyang nasinati sa paghimo niini.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Sa unsa nga paagi nga ang inyong kinaiya
makatabang sa usa ka miyembro sa korum nga
dili gusto moadto sa simbahan o sa ubang mga
kalihokan? Unsay inyong mabuhat o sa inyong
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korum sa pagtabang sa pagsulbad sa ingon nga
sitwasyon?

Unsay inyong buhaton kon kamo nasakitan
tungod sa dili maayo nga desisyon sa uban?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Henry B. Eyring, “Ang Atong mga Kasingkasing
Nabugkos diha sa Panaghiusa,” Ensign ug
Liahona, Nob. 2008, 68–71.

Dieter F. Uchtdorf, “Kamo ang Akong mga
Kamot,” Ensign ug Liahona, Mayo 2010, 68–75.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 142–43.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 46–47.

Video: “Love One Another,” lds.org/media-
library.

Tabang sa Pagtudlo

“Samtang kadtong inyong gitudloan makaamgo nga
gihigugma ninyo sila ug nagpakabana kanila, makat-
on sila sa pagsalig kaninyo. Mas matudloan sila ug
dili na maoy hinungdan sa kasamok” (Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 79).

L E K S Y O N 1 2

Pagsunod sa Buhing Propeta

Katungdanan ngadto sa Dios

Kon ang usa ka batan-ong lalaki sa inyong
korum nagtuon sa mga hilisgutan sa doktrina
“Mga Propeta” isip kabahin sa iyang plano nga
makasabut sa doktrina (tan-awa sa mga pahina
18–20, 42–44, o 66–68 diha sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios), ikonsiderar ang
paghangyo kaniya sa pagtambong sa miting sa
korum nga andam sa pagpakigbahin sa unsay
iyang nakat-unan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa ang gisaad sa Ginoo kon kita mosunod sa
propeta? (tan-awa sa D&P 21:5–6.)

Unsa ang pipila ka piho nga mga ehemplo sa
dihang kamo o ang inyong pamilya
napanalanginan tungod sa pagsunod sa
propeta?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Claudio R. M. Costa, “Pagkamasulundon
ngadto sa mga Propeta,” Ensign ug Liahona,
Nob. 2010, 11–13.

Kevin R. Duncan, “Ang Ato Gayud nga
Pagpakabuhi,” Ensign ug Liahona, Nob. 2010,
34–36.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 38–39.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 207–08.

Video: “Watchmen on the Tower,” lds.org/
media-library; o Doctrine and Covenants and
Church History Visual Resource DVDs, disc 1.

L E K S Y O N 1 3

Kada Miyembro Usa ka Misyonaryo

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paggamit sa kalihokan sa
pagkat-on diha sa pahina 28 sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios isip kabahin sa
leksyon. Mahimong inyong imbitaron ang usa
ka miyembro sa kapangulohan sa korum o laing
miyembro sa korum sa pagdumala niini nga
diskusyon.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Ngano sa inyong hunahuna nga ang Ginoo
mihatag sa mga tighupot sa Aaronic Priesthood
sa katungdanan sa “pagdapit sa tanan sa
pagduol ngadto kang Kristo”? (tan-awa sa D&P
20:59.)

Sa unsa nga paagi nga ang pagpakigbahin sa
ebanghelyo ngadto sa inyong mga higala ug
pamilya makatabang ninyo sa pag-andam sa
pagserbisyo og full-time nga misyon (tan-awa sa
D&P 33:8–10; 38:30.)

Dugang nga mga Kapanguhaan

L. Tom Perry, “Pagdala og mga Kalag ngari
Kanako,” Ensign ug Liahona, Mayo 2009, 109–12.

Russell M. Nelson, “Pagkinabuhi ingon nga
Panig-ingnan sa mga Magtutuo,” Ensign ug
Liahona, Nob. 2010, 47–49.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 196–97.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 111–13.

Video: “Inviting All to Come unto Christ:
Sharing the Gospel,” lds.org/youth/video.
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Tabang sa Pagtudlo

Ang batan-ong mga lalaki mas makasabut ug
mosunod sa doktrina kon sila hatagan og mga
kahigayunan sa pagtudlo sa uban. Pananglitan,
mahimo ninyo sila nga imbitaron sa pagpakigbahin
unsay ilang nakat-unan uban sa ilang pamilya o sa
ubang mga miyembro sa korum.

L E K S Y O N 1 4

Pagserbisyo sa Uban

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paghimo sa kalihokan sa
pagkat-on diha sa seksyon sa “Pagserbisyo sa
Uban” diha sa libro sa Katungdanan ngadto sa
Dios (tan-awa sa pahina 26, 50, o 74) isip usa ka
korum. Mahimo usab nga inyong hatagan ang
mga miyembro sa korum og panahon sa miting
sa korum sa paghimo sa ilang mga plano sa
paghatag og serbisyo, o kamo makaimbitar nila
sa pagpakigbahin sa mga kasinatian nga ilang
nasinati sa pagtuman sa ilang mga plano.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Kinsa sa atong ward o branch ang makatabang
nato sa pagpangita og mga oportunidad alang
sa atong korum sa paghatag og serbisyo?

Sa unsa nga paagi nga ang inyong kinaiya
mahitungod sa pagserbisyo sa uban
makaapektar sa paagi sa inyong pagserbisyo? Sa
unsa nga paagi kini makaapekto sa mga tawo
nga inyong alagaran?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Thomas S. Monson, “Unsa may Akong Nabuhat
alang sa Usa ka Tawo Karon?” Ensign ug
Liahona, Nob. 2009, 84–87.

M. Russell Ballard, “Pagkaplag og Kalipay
pinaagi sa Mahigugmaong Pagserbisyo,” Ensign
ug Liahona, Mayo 2011, 46–49.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 102.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 223–24.

L E K S Y O N 1 5

Panaghiusa ug Panag-inigsoonay
diha sa Priesthood

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paghimo sa unang kalihokan
ubos sa “Mga Ehemplo—Mga Higala” sa pahina
81 sa libro sa Katungdanan ngadto sa Dios isip
kabahin sa leksyon. Mahimo usab ninyong
imbitaron ang usa ka priest kinsa naghimo niini
nga proyekto sa pagreport sa iyang mga
kasinatian nga naningkamot nga mahimong usa
ka buotan nga higala.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsay kahulugan niini nganha kaninyo nga
adunay panag-inigsoonay ug panaghiusa diha
sa inyong korum sa priesthood?

Unsay inyong mahimo sa pagtabang sa mga
miyembro sa inyong korum?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Henry B. Eyring, “Pagkat-on diha sa
Priesthood,” Ensign ug Liahona, Mayo 2011,
62–65.

Michael G. Neider, “Pinadayag nga mga
Baruganan sa mga Korum,” Ensign, Mayo 2009,
14–16.

Video: “My Duty to God,” lds.org/youth/video.

Video: “Same Jersey,” lds.org/youth/video.

L E K S Y O N 1 6

Gugmang Putli

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Ribyuha ang hiyas sa gugma nga putli diha sa
1 Mga Taga-Corinto 13:4–7. Giunsa pagpakita sa
Manluluwas niini nga mga hiyas?

Sa unsa nga paagi nga ang usa ka tighupot sa
Aaronic Priesthood makapakita og gugmang
putli?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Thomas S. Monson, “Ang Gugma nga Putli Dili
Gayud Mopakyas,” Ensign ug Liahona, Nob.
2010, 122–25.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 142–43.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 47–49.
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Video: “Sharing the Light of Christ,” lds.org/
youth/video.

L E K S Y O N 1 7

Personal nga mga Journal

Katungdanan ngadto sa Dios

Sa katapusan sa matag proyekto sa “Alang sa
Kalig-on sa Kabatan-onan” diha sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios, ang batan-ong
mga lalaki giawhag sa pagsulat unsay ilang
nakat-unan gikan sa paghimo sa proyekto.
Ikonsiderar ang pag-imbitar sa pipila ka batan-
ong mga lalaki sa paghisgot kon sa unsa nga
paagi nga ang pagbuhat niini nakabenepisyo
nila.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Sa unsa nga mga paagi ang paghimo og journal
nagpakita og gugma alang sa inyong kaliwatan?
(tan-awa sa 2 Nephi 25:26.)

Unsay gusto ninyong mahibaloan sa inyong
kaliwat mahitungod ninyo gikan sa inyong
journal?

Dugang nga Kapanguhaan

Henry B. Eyring, O “Hinumdumi,
Hinumdumi,” Ensign ug Liahona, Nob. 2007,
66–69; tan-awa usab sa video “O Remember,
Remember,” lds.org/media-library.

L E K S Y O N 1 8

Ang Pulong sa Kaalam

Katungdanan ngadto sa Dios

Pipila sa batan-ong mga lalaki mipili sa pagkat-
on mahitungod sa Pulong sa Kaalam isip
kabahin sa ilang plano sa pagsabut sa doktrina
(tan-awa sa mga pahina 18–20, 42–44, o 66–68
diha sa libro sa Katungdanan ngadto sa Dios).
Ikonsiderar ang pag-imbitar kanila sa pagtudlo
kon unsa ang ilang nakat-unan isip kabahin sa
leksyon.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa nga mga panalangin ang miabut kaninyo
ug sa inyong pamilya tungod sa pagsunod sa
Pulong sa Kaalam?

Unsa ang pipila sa epektibong mga paagi sa
pagtubag niadtong kinsa mosulay sa pagtintal
kaninyo sa pagsupak sa Pulong sa Kaalam.

Dugang nga mga Kapanguhaan

Boyd K. Packer, “Tambag alang sa mga Young
Men,” Ensign ug Liahona, Mayo 2009, 49–52.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 91–92.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 211–13.

Video: “The Mormon Mustang,” lds.org/youth/
video.

L E K S Y O N 1 9

Pagbuntog sa Tintasyon

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang pag-imbitar sa pipila ka batan-
ong mga lalaki sa pagpakigbahin sa mga
kasinatian nga ilang nasinati samtang sila
naningkamot sa pagsunod sa mga sumbanan
diha sa Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan (tan-
awa sa seksyon sa “Pagpuyo sa Takus nga
Paagi” sa libro sa Katungdanan ngadto sa Dios,
pahina 17, 41, o 65).

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa ang pipila ka mga pagpanglimbong nga
gigamit ni Satanas sa pagtintal nato sa pagsupak
og usa ka sugo o pagpaubos sa atong mga
sumbanan? (tan-awa sa 2 Nephi 28:7–9, 20–22).
Unsay atong mahimo sa pagbuntog niini nga
mga pagpanglimbong?

Unsay inyong mahimo sa pagpadayon sa
inyong mga sumbanan kon kadtong anaa sa
inyong palibut adunay lahi nga mga hiyas?

Dugang nga mga Kapanguhaan

M. Russell Ballard, “O Kanang Maliputon nga
Laraw sa Usa ka Dautan,” Ensign ug Liahona,
Nob. 2010, 108–10; tan-awa usab sa video “You
Will Be Freed,” lds.org/youth/video.

Jairo Mazzagardi, “Paglikay sa Lit-ag sa Sala,”
Ensign ug Liahona, Nob. 2010, 103–5.

Matinud-anon sa Tinuhoan (2004), 234–36.

Tabang sa Pagtudlo

Mas makat-on ang batan-ong mga lalaki gikan sa mga
kasulatan o sa mga pulong sa mga propeta kon sila
hangyoon sa pagpangita og usa ka butang samtang
sila magbasa. Ikonsiderar ang pag-imbitar sa batan-
ong mga lalaki sa pagpangita og piho nga mga
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baruganan o ubang mga detalye kon kamo mohangyo
nila sa pagbasa og kasulatan. Sama pananglit, kamo
makasulti, “Samtang kamo magbasa niini nga mga
bersikulo, pangitaa ang. . . .” Human sila makabasa,
imbitara sila sa pagpakigbahin unsa ang ilang nakit-
an. (Tan-awa sa Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag, 55.)

L E K S Y O N 2 0

Husto nga Paggamit sa Kabubut-on

Katungdanan ngadto sa Dios

Kon ang usa ka batan-ong lalaki sa inyong
korum mipili sa pagkat-on mahitungod sa
kabubut-on isip kabahin sa iyang plano sa
pagsabut sa doktrina (tan-awa sa mga pahina
18–20, 42–44, o 66– 68) diha sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios), ikonsiderar ang
pag-imbitar kaniya sa pagtudlo kon unsa ang
iyang nakat-unan isip kabahin sa leksyon.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa nga mga panalangin ang inyong nadawat
tungod sa paghimo og sakto nga mga pagpili?

Unsa nga mga kausaban ang inyong mahimo sa
inyong kinabuhi nga makapasayon alang ninyo
sa pagpili kanunay sa ensakto?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Thomas S. Monson, “Ang Tulo ka mga K sa
Pagpili,” Ensign ug Liahona, Nob. 2010, 67–70.

Robert D. Hales, “Kabubut-on: Mahinungdanon
sa Plano sa Kinabuhi,” Ensign ug Liahona, Nob.
2010, 24–27.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 65–66.

Mga Video “Surfing or Seminary?” lds.org/
youth/video.

L E K S Y O N 2 1

Lunsay nga mga Hunahuna: Limpyo
nga Pinulongan

Katungdanan ngadto sa Dios

Ang libro sa Katungdanan ngadto sa Dios nag-
imbitar sa batan-ong mga lalaki sa pagtuon sa
mga seksyon gikan sa Alang sa Kalig-on sa mga
Kabatan-onan isip kabahin sa ilang plano sa
pagpuyo sa takus nga paagi (tan-awa sa pahina
17, 41, o 65). Kon ang mga seksyon nga ilang

napili magamit niini nga leksyon (pananglitan,
“Kalingawan ug ang Medya,” “Musika ug
Pagsayaw,” o “Pinulongan”), mahimo nimo
silang imbitaron sa pagpakigbahin kon unsa ang
ilang nakat-unan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa man ang pipila ka mga tinubdan sa hugaw
nga mga hunahuna nga mosangput ngadto sa
ngil-ad nga pinulongan o kinaiya?(tan-awa sa
D&P 88:121.)

Unsa ang pipila ka mga tinubdan sa maayong
mga hunahuna? Sa unsa nga paagi nga ang
maayong mga hunahuna mosangpot ngadto sa
maayong sinultihan o kinaiya?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Thomas S. Monson, “Disiplinaha ang Imong
mga Pagbati, O Akong Igsoon,” Ensign ug
Liahona, Nob. 2009, 62–69.

Jeffrey R. Holland, “Ang Pinulongan sa mga
Anghel,” Ensign ug Liahona, Mayo 2007, 16–18.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 200–01, 171–72

Video: “No Cussing Club,” lds.org/youth/
video.

Video: “Watch Your Step,” lds.org/media-
library.

L E K S Y O N 2 2

Mga Pakigsaad Naggiya sa Atong
mga Lihok

Katungdanan ngadto sa Dios

Kon ang usa ka batan-ong lalaki sa inyong
korum mipili sa pagkat-on mahitungod sa mga
pakigsaad ug mga ordinansa isip kabahin sa
iyang plano nga makasabut sa doktrina (tan-
awa sa mga pahina 18–20, 42–44, o 66–68 diha
sa libro sa Katungdanan ngadto sa Dios),
ikonsiderar ang pag-imbitar kaniya sa
pagtambong sa miting sa korum nga andam sa
pagpakigbahin sa unsay iyang nakat-unan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Sa unsa nga mga paagi nga ang paghimo ug
pagtuman sa mga pakigsaad makapalahi ninyo
sa ubang batan-ong mga lalaki? Sa unsa nga
paagi nga ang inyong mga pakigsaad naggiya sa
inyong mga pagpili ug sa inyong mga aksyon?

Sa unsa nga paagi kamo napanalanginan
pinaagi sa pagtuman sa inyong mga pakigsaad?
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Dugang nga mga Kapanguhaan

D. Todd Christofferson, “Ang Gahum sa mga
Pakigsaad,” Ensign ug Liahona, Mayo 2009,
19–23.

Walter F. González, “Mga Sumusunod ni
Kristo,” Ensign ug Liahona, Mayo 2011, 13–15.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 74–75.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 186–87.

L E K S Y O N 2 3

Pag-ampo alang sa Giya

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paggamit sa unang paragraph
sa kalihokan sa pagkat-on diha sa pahina 38 sa
libro sa Katungdanan ngadto sa Dios isip
kabahin sa leksyon. Mahimo usab ninyong
hatagan og panahon ang batan-ong mga lalaki
sa pagsulat sa ilang mga plano sa pagpalig-on sa
ilang kinaiya nga kanunayng pag-ampo (tan-
awa sa mga pahina 15, 39, o 63).

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa ang inyong mahimo sa pagdapit sa mga
aghat sa Espiritu Santo? (tan-awa sa Alma
17:2–3.)

Unsaon nato sa pag-ila sa kalainan tali sa atong
kaugalingong mga hunahuna ug sa mga aghat
sa Espiritu Santo?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Boyd K. Packer, “Pag-ampo ug mga Pag-aghat,”
Ensign ug Liahona, Nob. 2009, 43–46.

Richard G. Scott, “Aron Makabaton og
Espirituhanong Giya,” Ensign ug Liahona, Nob.
2009, 6–9.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 85–86, 110–13.

L E K S Y O N 2 4

Pinatumong ngadto ni Kristo nga
Paghinulsol

Katungdanan ngadto sa Dios

Sa pahina 64 sa libro sa Katungdanan ngado sa
Dios, ang mga priest giimbitar sa pag-andam og
leksyon kon sa unsa nga paagi ang paghinulsol
ug ang Pag-ula makatabang nato nga
magpabilin nga takus isip mga tighupot sa

priesthood. Ikonsiderar ang pagdapit og usa ka
priest sa pagpakigbahin kon unsa ang iyang
naandam.

Ikonsiderar ang paggamit sa kalihokan sa
pagkat-on diha sa pahina 16 sa libro nga
Katungdanan ngadto sa Dios isip kabahin sa
leksyon.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsay ipasabut sa tinud-anay nga paghinulsol?
(tan-awa sa Mosiah 5:1–7).

Unsa ang tahas sa Manluluwas sa proseso sa
paghinulsol? (tan-awa sa Alma 42:14–15; D&P
19:15–20.)

Dugang nga mga Kapanguhaan

Neil L. Andersen, “Paghinulsol . . . Aron Ako
Moayo Kaninyo,” Ensign ug Liahona, Nob. 2009,
40–43.

Partick Kearon, “Duol ngari Kanako Uban sa
Hingpit nga Katuyoan sa Kasingkasing, ug Ako
Moayo Kaninyo,” Ensign ug Liahona, Nob. 2010,
50–52.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 128–33 .

L E K S Y O N 2 5

Pagpasaylo

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Ngano nga importante kaayo alang sa mga
tighupot sa Aaronic Priesthood sa pagpasaylo sa
uban? (tan-awa sa D&P 20:53–54).

Unsa ang mga resulta sa dili pagpasaylo sa
uban? (tan-awa sa D&P 64:8–9.) Unsa nga mga
panalangin ang atong madawat kon kita
mopasaylo?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Thomas S. Monson, “Disiplinaha ang Imong
mga Pagbati, O Akong Igsoon,” Ensign ug
Liahona, Nob. 2009, 62–69.

Donald L. Hallstrom, “Dangup sa Ginoo,”
Ensign ug Liahona, Mayo 2010, 78–80.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 168–71.

Video: “Forgiveness: My Burden Was Made
Light,” lds.org/media-library.
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Tabang sa Pagtudlo

Ikaw ug ang batan-ong mga lalaki nagdapit sa
Espiritu samtang nagpalambo kamo og
maamumahon nga relasyon sa usag usa. Timbayaa
ang batan-ong mga lalaki sa ilang pag-abut sa klase,
paminawa og maayo ang ilang mga tubag, ug tahura
ang ilang mga pagbati. Awhaga ang batan-ong mga
lalaki sa pagbuhat sa ingon ngadto sa usag usa. (Tan-
awa sa Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga
Tawag, 31–32.)

L E K S Y O N 2 6

Paghimo og Maayo sa Adlawng
Igpapahulay

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa ang pipila ka angay nga mga paagi sa
pagpasabut ngadto sa uban sa inyong tinguha sa
pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay?

Unsaon ninyo pagkasayud kon ang kalihokan
tukma ba sa adlaw nga Igpapahulay? (tan-awa
sa D&P 59:9–13.)

Dugang nga mga Kapanguhaan

L. Tom Perry, “Ang Adlaw nga Igpapahulay ug
ang Sakrament,” Ensign ug Liahona, Mayo 2011,
6–9.

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan (booklet,
2001), 32–33.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 7–9.

L E K S Y O N 2 7

Balaan nga Pagtahud

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paggamit sa usa ka kalihokan sa
pagkat-on ubos sa “Pagpangalagad sa mga
Ordinansa sa Priesthood”sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios (tan-awa sa pahina
24, 48, o 72 ). Makahatag usab kamo og panahon
sa mga miyembro sa korum sa pagsulat og mga
plano sa pagpangalagad sa sakrament uban sa
balaan nga pagtahud ug sa pagtabang nga ang
sakrament adunay mas makahuluganon nga
kasinatian alang sa mga miyembro sa
kongregasyon.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsaon ninyo sa pagpasabut ngadto sa usa ka
bag-o nga miyembro unsay ipasabut nga
magpakabalaan sa pagtahud?

Sa unsa nga paagi nga ang inyong balaan nga
pagtahud alang sa sakrament
makaimpluwensya sa kasinatian sa mga
miyembro sa ward panahon niini nga
ordinansa? Unsay inyong mahimo sa pagpakita
sa inyong balaan nga pagtahud alang sa
sakrament?

Dugang nga mga Kapanguhaan

D. Todd Christofferson, “Ang Pagtahud sa
Sagrado,” New Era ug Liahona, Hunyo 2006,
28–31.

Mervyn B. Arnold, “Unsa ang Inyong Nahimo
sa Akong Pangalan?” Ensign ug Liahona, Nob.
2010, 105–7.

Margaret S, Lifferth, “Respeto ug Balaan nga
Pagtahud,” Ensign ug Liahona, Mayo 2009, 11–13.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 11–12.

L E K S Y O N 2 8

Pagtahud sa Pagkababaye

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paghimo sa ikaduhang
kalihokan ubos sa “Mga Ehemplo—Mga
Higala” sa pahina 81 sa libro sa Katungdanan
ngadto sa Dios isip kabahin sa leksyon.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Nganong kinahanglan nga ang mga tighupot sa
Aaronic Priesthood magpakita og pagtamud
alang sa mga kababayen-an ug batan-ong mga
babaye?

Sa unsa nga paagi nga ang inyong kinaiya karon
ngadto sa batan-ong mga babaye makaapekto sa
inyong umaabut nga relasyon uban sa inyong
asawa?

Dugang nga mga Kapanguhaan

M. Russell Ballard, “Mga Anak nga Babaye sa
Dios” Ensign ug Liahona, Mayo 2008, 108–10.

Russell M. Nelson, “Our Sacred Duty to Honor
Women” Ensign, Mayo 1999, 38–40; ug Liahona,
Hulyo 1999, 45–48.
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Video: “The Women in Our Lives,” lds.org/
media-library, base sa pakigpulong ni Presidente
Gordon B. Hinckley.

Tabang sa Pagtudlo

Ang paghatag sa mga sakop sa korum og panahon sa
pagpamalandong sa dili pa sila motubag sa usa ka
pangutana makatabang kanila nga mobati sa Espiritu
ug mohatag og mas makahuluganon nga tubag.
Ikonsiderar ang pagsulat sa usa ka pangutana diha sa
pisara sa dili pa ang miting sa korum o pagdapit sa
mga miyembro sa korum sa pagsulat sa ilang mga
tubag diha sa papel. (Tan-awa sa Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 70.)

L E K S Y O N 2 9

Ang Mahangturong Pamilya

Katungdanan ngadto sa Dios

Kon ang usa ka batan-ong lalaki sa inyong
korum mipili sa pagkat-on mahitungod sa
mahangturong pamilya isip kabahin sa iyang
plano nga makasabut sa doktrina (tan-awa sa
mga pahina 18–20, 42–44, o 66–68 diha sa libro
sa Katungdanan ngadto sa Dios), ikonsiderar
ang pag-imbitar kaniya sa pagtambong sa
miting sa korum nga andam sa pagpakigbahin
sa unsay iyang nakat-unan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa ang pipila ka mga desisyon nga inyong
himoon kada adlaw nga naimpluwensya sa
inyong kahibalo nga kamo anak nga lalaki sa
Dios?

Isip tighupot sa Aaronic Priesthood, unsa ang
inyong mabuhat sa paglig-on sa inyong
pamilya? (tan-awa sa D&P 20:46–47, 51, 53–55,
58–59).

Dugang nga mga Kapanguhaan

Gary J. Stevenson, “Sagrado nga mga Panimalay,
Sagrado nga mga Templo” Ensign ug Liahona,
Mayo 2009, 101–3.

Gerrit W. Gong, “Mga Salamin sa Templo sa
Kahangturan: Usa ka Pagpamatuod kabahin sa
Pamilya” Ensign ug Liahona, Nob. 2010, 36–38.

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan (booklet,
2001), 10–11.

“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa
Kalibutan,” Ensign ug Liahona, Nob. 2010, 129.

L E K S Y O N 3 0

Ang Plano sa Kaluwasan

Katungdanan ngadto sa Dios

Pipila sa batan-ong mga lalaki tingali mipili sa
pagkat-on mahitungod sa plano sa kaluwasan
isip kabahin sa ilang plano sa pagsabut sa
doktrina (tan-awa sa mga pahina 18–20, 42–44, o
66–68 diha sa libro sa Katungdanan ngadto sa
Dios). Ikonsiderar ang paghangyo niining batan-
ong mga lalaki sa pagtambong sa miting sa
korum nga andam nga mopakigbahin sa pipila
sa ilang nakat-unan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Ngano nga ang plano sa kaluwasan usahay
gitawag og ang plano sa kalipay? (tan-awa sa
Alma 42:8, 16.

Sa unsa nga paagi nga ang atong kahibalo sa
plano sa kaluwasan makatabang nato sa
pagsugakod sa malisud nga mga pagsulay, sama
sa kamatayon o sakit? Sa unsa nga paagi kini
makatabang nato nga makasabut sa moral nga
mga isyu sama sa kaputli o aborsyon?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Thomas S. Monson, “Ang Tulo ka mga K sa
Pagpili,” Ensign ug Liahona, Nob. 2010, 67–70.

Quentin L. Cook, “Ang Plano sa Atong
Amahan—Paigo alang sa Iyang Tanang mga
Anak,” Liahona ug Ensign, Mayo 2009, 34–38.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 55–69.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 196–200.

Video: “The Plan of Salvation,” lds.org/media-
library; o Doctrine and Covenants and Church
History Visual Resource DVDs, disc 1.

L E K S Y O N 3 1

Padayon sa Pag-ampo ug Pagpuasa

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Sa unsa nga paagi nga inyong nakita ang gahum
sa pagpuasa ug pag-ampo sa inyong kinabuhi?

Unsay inyong mabuhat aron mahimong mas
makahuluganon ang inyong mga pagpuasa?
(tan-awa sa D&P 59:13–16.)
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Dugang nga mga Kapanguhaan

Russell M. Nelson, “Mga Leksyon gikan sa mga
Pag-ampo sa Ginoo,” Ensign ug Liahona, Mayo
2009, 46–48.

Carl B. Pratt, “Ang mga Panalangin sa Husto
nga Puasa,” Ensign ug Liahona, Nob. 2004, 47–49.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 93–94.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 208–11.

Tabang sa Pagtudlo

Kon ang batan-ong lalaki mopakigbahin sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo uban sa usag usa, ilang
mapalig-on ang ilang pagpamatuod ug makaangkon
og pagsalig sa paghisgot mahitungod sa ebanghelyo.
Pangita og mga oportunidad diha sa mga leksyon ug
diha sa libro sa Katungdanan ngadto sa Dios nga
makapahimo nila sa pagbuhat niini panahon sa
miting sa korum. Imbitara usab sila sa pagpakigbahin
unsay ilang nakat-unan uban sa ilang mga pamilya.

L E K S Y O N 3 2

Ikapulo

Katungdanan ngadto sa Dios

Kon ang usa ka batan-ong lalaki sa inyong
korum mipili sa pagkat-on mahitungod sa
ikapulo isip kabahin sa iyang plano nga
makasabut sa doktrina (tan-awa sa mga pahina
18–20, 42–44, o 66–68 diha sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios), ikonsiderar ang
pag-imbitar kaniya sa pagtambong sa miting sa
korum nga andam sa pagpakigbahin unsay
iyang nakat-unan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Ngano nga importante nga makasabut sa balaod
sa ikapulo bisan kamo wala pay trabaho?

Unsay inyong masulti sa pagtabang sa usa ka
tawo kinsa naglisud sa pagsunod sa balaod sa
ikapulo? (tan-awa sa 3 Nephi 24:10.)

Dugang nga mga Kapanguhaan

Robert D. Hales, “Pagkahimong Madaginuton
nga mga Tigsangkap sa Temporal ug
Espirituhanong Paagi,” Ensign ug Liahona, Mayo
2009, 7–10.

Carl B. Pratt, “Ang Labing Bililhon nga mga
Panalangin sa Ginoo,” Ensign ug Liahona, Mayo
2011, 101–3.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 92–93.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 54–56.

L E K S Y O N 3 3

Pagtuon sa Kasulatan

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paggamit sa usa ka kalihokan sa
pagkat-on ubos sa “Pag-ampo ug Pagtuon sa
mga Kasulatan” diha sa libro sa Katungdanan
ngadto sa Dios (tan-awa sa pahina 14, 38, o 62 ).
Mahimo usab nga inyong hatagan og panahon
ang mga miyembro sa korum sa pagsulat sa
ilang mga plano sa pagtuon sa kasulatan o
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga ilang
nasinati sa pagtuon sa mga kasulatan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa ang pipila ka mga panalangin nga inyong
nadawat tungod sa pagtuon sa mga kasulatan?

Unsa ang inyong mabuhat aron mahimong mas
makahuluganon ang pagtuon sa kasulatan?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Jeffrey R. Holland, “Kasiguroan alang sa Kalag,”
Ensign ug Liahona, Nob. 2009, 88–90.

D. Todd Christofferson, “Ang Panalangin sa
Kasulatan,” Ensign ug Liahona, Mayo 2010,
32–35.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 86.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 97–102.

L E K S Y O N 3 4

Pagkamasulundon

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa nga mga ehemplo ang inyong nakita diin
ang pagsunod sa mga sugo sa Dios nakahatag
og kalipay?

Sa unsa nga paagi nga ang inyong
pagkamasulundon karon makaimpluwensya sa
inyong umaabut nga mga oportunidad?
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Dugang nga mga Kapanguhaan

Dieter F. Uchtdorf, “Ang Gugma sa Dios,”
Ensign ug Liahona, Nob. 2009, 21–24.

Dallin H. Oaks, “Gugma ug Balaod,” Ensign o
Liahona, Nob. 2009, 26–29.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 148.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 143–44.

Video: “Spiritual Vertigo,” lds.org/youth/video.

L E K S Y O N 3 5

Ang Sakrament

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paggamit sa usa ka kalihokan sa
pagkat-on ubos sa “Pagpangalagad sa mga
Ordinansa sa Priesthood” diha sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios (tan-awa sa pahina
24, 48, o 72 ). Mahimo usab nimong hatagan og
panahon ang mga miyembro sa korum sa
pagsulat sa ilang mga plano mahitungod niining
hilisgutan o mga kasinatian nga ilang nasinati sa
pagtuman sa ilang mga plano.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsay buot ipasabut sa pag-ambit sakrament sa
takus nga paagi? Unsay buot ipasabut nga
mangalagad sa sakrament sa takus nga paagi?

Unsa ang pipila ka mga butang nga inyong
mahimo sa tibuok semana aron sa pagpakita nga
kamo midala sa pangalan ni Jesukristo sa
inyong kaugalingon?

Dugang nga mga Kapanguhaan

L. Tom Perry, “Ang Adlaw nga Igpapahulay ug
ang Sakrament,” Ensign ug Liahona, Mayo 2011,
6–9; tan-awa usab ang video “Remembering the
Sacrament,” lds.org/youth/video.

David L. Beck, “Ang Talagsaon nga Aaronic
Priesthood” Ensign ug Liahona, Mayo 2010,
54–56.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 74.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 215–18.

L E K S Y O N 3 6

Pagpamatuod

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang pag-imbitar sa batan-ong mga
lalaki sa pagpakigbahin kon sa unsang paagi
nga ang ilang mga pagpamatuod mitubo
samtang nagtrabaho sila sa pagtuman sa ilang
mga plano diha sa libro sa Katungdanan ngadto
sa Dios.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Sa unsang paagi nga inyong naangkon ang
inyong pagpamatuod? Unsa nga mga kasinatian
ang inyong nasinati nga nakapalig-on sa inyong
pagpamatuod?

Unsa ang mga pagkapareha tali sa pagpabilin sa
usa ka pagpamatuod nga lig-on ug sa
pagpadayon sa kalayo nga nagdilaab?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Dieter F. Uchtdorf, “Naghulat diha sa Dalan sa
Damasco,” Ensign ug Liahona, Mayo 2011, 70–77.

Cecil O. Samuelson Jr., “Pagpamatuod,” Ensign
ug Liahona, Mayo 2011, 40–42.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 164–66.

Video: “The First Step,” lds.org/youth/video.

Tabang sa Pagtudlo

Ang basahon nga Katungdanan ngadto sa Dios
nagdapit sa batan-ong mga lalaki sa pagsunod sa usa
ka sumbanan sa pagkat-on, paglihok, ug
pagpakigbahin. Human sa pagkat-on sa batan-ong
mga lalaki og usa ka baruganan sa ebanghelyo, dapita
sila sa paghimo og mga plano sa paglihok kon unsa
ang ilang nakat-unan. Sa sunod nga mga miting sa
korum, ikonsiderar ang paghatag kanila og
oportunidad sa pagpakigbahin sa ilang mga
kasinatian.

L E K S Y O N 3 7

Ang Priesthood ni Aaron

Katungdanan ngadto sa Dios

Isip kabahin niini nga leksyon, dapita ang batan-
ong mga lalaki sa pagbasa sa mga pahina 5 ug 7
diha sa libro sa Katungdanan ngadto sa Dios.
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Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Basaha ang mosunod nga mga kasulatan
mahitungod sa mga matang sa tawo nga
gitugyanan sa Dios sa Iyang priesthood:
Abraham 1:2; Alma 48:11–18; Helaman 10:4–7.
Unsa ang gitudlo niini nga mga kasulatan
kaninyo mahitungod kinsa kamo ug unsa kamo
mamahimo?

Sa unsa nga mga paagi nga ang misyon ni Juan
Bautista susama sa inyong mga katungdanan
karon isip tighupot sa Aaronic Priesthood? (tan-
awa sa Mateo 3:1–3; D&P 20:46–59; 84:26–28).

Dugang nga mga Kapanguhaan

David L. Beck, “Ang Talagsaon nga Aaronic
Priesthood,” Ensign ug Liahona, Mayo 2010,
54–56; tan-awa usab sa video “The Magnificent
Priesthood,” lds.org/youth/video.

L. Tom Perry, “Ang Priesthood ni Aaron,”
Ensign ug Liahona, Nob. 2010, 91–94.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 3–4.

L E K S Y O N 3 8

Pagpalambo sa Katungdanan sa usa
ka Tighupot sa Aaronic Priesthood

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang pagribyu sa summary sa mga
katungdanan sa priesthood diha sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios isip kabahin niini
nga leksyon (mga deacon, mga pahina 22–23;
mga teacher, mga pahina 46–47; mga priest, mga
pahina 70–71). Mahimo usab ninyong imbitaron
ang batan-ong mga lalaki sa pagpakigbahin sa
ilang mga kasinatian nga ilang nasinati samtang
nagtrabaho sa mga plano nga ilang gihimo aron
sa pagtuman niini nga mga katungdanan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Paghunahuna og usa ka tawo nga inyong
nailhan kinsa usa ka ehemplo sa usa ka takus
nga tighupot sa priesthood. Unsay iyang
gibuhat sa pagpalambo sa iyang calling sa
priesthood? (tan-awa sa D&P 4).

Unsa ang inyong mabuhat sa inyong korum ug
kada adlaw sa kinabuhi sa pagpalambo sa
inyong calling isip tighupot sa Aaronic
Priesthood?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Henry B. Eyring, “Pagbuhat diha sa Tanan nga
Kakugi,” Ensign ug Liahona, Mayo 2010, 60–63.

Dieter F. Uchtdorf, “Inyong Potensyal, Inyong
Pribilehiyo,” Ensign ug Liahona, Mayo 2011,
58–61.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 201–07.

Video: “Let Every Man Learn His Duty: Aaronic
Priesthood,” lds.org/youth/video.

Tabang sa Pagtudlo

Usa sa katuyoan sa miting sa korum mao nga ang
mga miyembro sa korum magtinambagay
mahitungod sa ilang mga katungdanan sa priesthood.
Hatagi og panahon ang presidente sa korum sa
paghisgot og mga proyekto sa pagserbisyo, paghimo
og mga assignment, ug pagdawat og mga report sa
nangaging mga assignment.

L E K S Y O N 3 9

Misyonaryong Buhat pinaagi sa
Ehemplo

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paggamit sa kalihokan sa
pagkat-on diha sa pahina 28 sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios isip kabahin sa
leksyon. Mahimo usab ninyong hatagan og
panahon ang mga miyembro sa korum sa
pagsulat sa ilang mga plano sa pagpakita og
maayong ehemplo alang sa uban (tan-awa sa
pahina 29) o mopakigbahin og mga kasinatian
nga ilang nasinati sa pagtuman sa ilang mga
plano.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Sa unsa nga mga paagi nga ang mga ehemplo sa
uban nakaimpluwensya sa inyong kinabuhi?

Unsa ang pipila ka mga pangutana nga komon
nga ipangutana sa mga higala sa ubang mga
tinuohan mahitungod sa Simbahan? Unsa ang
pipila ka angay nga mga paagi sa pagtubag niini
nga mga pangutana?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Russell M. Nelson, “Pagkinabuhi ingon nga
Panig-ingnan sa mga Magtutuo,” Ensign ug
Liahona, Nob. 2010, 47–49.

M. Russell Ballard, “Pagkaplag og Kalipay
pinaagi sa Mahigugmaong Pagserbisyo,” Ensign
ug Liahona, Mayo 2011, 46–49.

14

http://lds.org/youth/video/the-magnificent-priesthood
http://lds.org/youth/video/the-magnificent-priesthood
http://lds.org/youth/video/let-every-man-learn-his-duty-aaronic-priesthood
http://lds.org/youth/video/let-every-man-learn-his-duty-aaronic-priesthood


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 111–13.

Video: “Inviting All to Come unto Christ:
Sharing the Gospel,” lds.org/youth/video.

L E K S Y O N 4 0

Ang Balay sa Ginoo

Katungdanan ngadto sa Dios

Kon ang usa ka batan-ong lalaki sa inyong
korum mipili sa pagkat-on mahitungod sa
templo isip kabahin sa iyang plano nga
makasabut sa doktrina (tan-awa sa mga pahina
18–20, 42–44, o 66–68 diha sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios), ikonsiderar ang
pag-imbitar kaniya sa pagtambong sa miting sa
korum nga andam sa pagpakigbahin sa unsay
iyang nakat-unan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa ang inyong isulti ngadto sa laing batan-on
nga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa dili
sigurado nga importante ang kaminyoon sa
templo ?

Sa unsa nga paagi nga ang pagtambong sa
templo makapalig-on kaninyo sa pagbuntog sa
mga tintasyon?

Ngano nga importante nga mahimong takus sa
templo bisan kon kamo walay oportunidad sa
pagtambong sa templo kanunay?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Thomas S. Monson, “Ang Balaan nga
Templo—ang Suga sa Kalibutan,” Ensign ug
Liahona, Mayo 2011, 90–94.

Richard G. Scott, “Pagsimba diha sa Templo:
Ang Tinubdan sa Kalig-on ug Gahum sa mga
Panahon sa Panginahanglan,” Ensign ug Liahona,
Mayo 2009, 43–45.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 100–01.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 228–33.

L E K S Y O N 4 1

Sekswal nga Kaputli

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paggamit sa kalihokan sa
pagkat-on gikan sa libro sa Katungdanan ngadto
sa Dios isip kabahin sa leksyon: pahina 40,

katapusan nga paragraph; pahina 64, unang
paragraph.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsaon ninyo sa pagpasabut ngadto sa usa ka
higala sa laing tinuohan ngano nga kamo mopili
nga mahimong limpyo sa moral nga paagi (tan-
awa sa D&P 121:45–46).

Unsa ang pipila ka mga sangputanan sa pagtan-
aw og pornograpiya?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Boyd K. Packer, “Paglimpyo sa Pinakasulod sa
Templo,” Ensign ug Liahona, Nob. 2010, 74–77.

Jeffrey R. Holland, “Walay Luna alang sa
Kaaway sa Akong Kalag,” Ensign ug Liahona,
Mayo 2010, 44–46.

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan (booklet,
2001), 26–28.

Himoa nga ang Hiyas Modayandayan sa Inyong mga
Hunahuna (booklet, 2006).

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 91–97.

Video: “Chastity: What Are the Limits?”
lds.org/youth/video.

L E K S Y O N 4 2

Pagkamatinuoron

Katungdanan ngadto sa Dios

Kon ang usa ka batan-ong lalaki mipili sa
pagtuon sa seksyon nga giulohan og
“Pagkamatinuoron” diha sa Alang sa Kalig-on sa
mga Kabatan-onan isip kabahin sa iyang plano sa
pagpuyo sa takus nga paagi (tan-awa sa pahina
17, 41, o 65) ikonsiderar ang pag-imbitar kaniya
sa pagpakigbahin og pipila ka mga kasinatian
nga iyang nasinati samtang naningkamot siya sa
pagsunod niini nga baruganan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Ngano nga mas maayo nga mopasalig karon sa
pagmatinuoron kanunay, kay sa maghulat
hangtud moabut ang tintasyon?

Unsa nga mga panalangin ang ihatag sa Ginoo
niadtong matinuoron?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Thomas S. Monson, “Pagpangandam Nagdala
og mga Panalangin,” Ensign ug Liahona, Mayo
2010, 65.
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Ann M. Dibb, “Ako Nagtuo sa Pagkamatinuoron
ug Pagkamatinud-anon,” Ensign ug Liahona,
Mayo 2011, 115–18; tan-awa usab sa video “Be
Honest and True,” lds.org/youth/video.

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan (booklet,
2001), 31.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 144–45.

L E K S Y O N 4 3

Mga Himan sa Pagsiksik sa mga
Kasulatan

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paggamit sa mga kalihokan sa
pagkat-on ubos sa “Pag-ampo ug Pagtuon sa
mga Kasulatan” diha sa libro sa Katungdanan
ngadto sa Dios (tan-awa sa pahina 14, 38, o 62 ).
Mahimo usab nimong hatagan og panahon ang
mga miyembro sa korum sa pagsulat sa ilang
mga plano mahitungod niining hilisgutan o mga
kasinatian nga ilang nasinati sa pagtuman sa
ilang mga plano.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa ang kalainan tali sa pagtuon sa mga
kasulatan ug sa pagbasa lang niini? Ngano nga
importante ang pagtuon sa mga kasulatan? (tan-
awa sa 1 Nephi 15:24; 2 Nephi 32:3.)

Sa unsa nga paagi nga inyong nagamit ang mga
tabang sa pagtuon diha sa mga kasulatan sa
pagpalambo sa inyong pagtuon sa kasulatan?

Dugang nga mga Kapanguhaan

D. Todd Christofferson, “Ang Panalangin sa
Kasulatan,” Ensign ug Liahona, Mayo 2010,
32–35.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 19–31.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 97–102.

L E K S Y O N 4 4

Mamahimong usa ka Mas Maayo
nga Home Teacher

Katungdanan ngadto sa Dios

Ikonsiderar ang paggamit sa kalihokan sa
pagkat-on diha sa pahina 52 ug 76 diha sa libro
sa Katungdanan ngadto sa Dios isip kabahin
niini nga leksyon. Mahimo usab ninyong
hatagan og panahon ang mga teacher ug mga

priest diha sa miting sa korum aron sa paghimo
og mga plano sa pagpalambo isip home teacher,
o mahimo kamong moimbitar kanila sa
pagpakigbahin sa mga kasinatian nga ilang
nasinati sa pagtuman sa ilang mga plano.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa nga mga kalidad ug mga kinaiya ang
makahimo sa usa ka tawo nga maayong home
teacher?

Unsa ang atong mahimo isip usa ka korum sa
pagtabang sa matag usa nga hingpit nga moapil
sa home teaching?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Henry B. Eyring, “Dunay Nasamdan!”Ensign ug
Liahona, Mayo 2009, 63–66.

Russell T. Osguthorpe, “Ang Pagtudlo
Makatabang sa Pagluwas og Mga Kinabuhi”
Ensign ug Liahona, Nob. 2009, 15–17.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 203–04.

L E K S Y O N 4 5

Ang Sagradong Gahum sa
Pagpasanay

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa ang mga panalangin sa pagsunod sa
balaod sa kaputli? Unsa ang mga sangputanan
sa paglapas sa balaod sa kaputli?

Sa unsa nga paagi si Satanas mogamit sa
kalingawan ug sa media sa pagdani sa mga
tawo sa pag-abuso sa mga gahum sa
pagpasanay?

Unsa ang gipasabut sa “pagpugong sa tanan
ninyong mga kainit sa pagbati”? (Alma 38:12).
Unsa ang pipila ka epektibo nga mga paagi sa
pagpugong sa atong mga pagbati? Sa unsa nga
paagi nga ang pagbuhat niini “makapapuno
nato sa gugma”?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Quentin L. Cook, “Pagkatinugyanan—usa ka
Sagrado nga Pagsalig,” Ensign ug Liahona, Nob.
2009, 91–94.

Elaine S. Dalton, “Mga Magbalantay sa Hiyas,”
Ensign ug Liahona, Mayo 2011, 121–24.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 91–97, 200–01

16

http://lds.org/youth/video/be-honest
http://lds.org/youth/video/be-honest


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Video: “Return to Virtue,” lds.org/youth/video,
base sa pakigpulong ni Elaine S. Dalton.

L E K S Y O N 4 6

Paghimo og Desisyon

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa ang pipila ka importante nga mga
desisyon nga inyong kinahanglang himoon sa
mosunod nga pipila ka mga tuig?

Unsa ang mga sangputanan kon ang usa ka
tawo pirming dili mohimo og importante nga
mga desisyon?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Thomas S. Monson, “Ang Tulo ka mga K sa
Pagpili,” Ensign ug Liahona, Nob. 2010, 67–70.

Richard G. Scott “Ang Makapausab nga Gahum
sa Hugot nga Pagtuo ug Maligdong nga
Kinaiya, ” Ensign ug Liahona Nob. 2010, 43–46.

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 65–66.

L E K S Y O N 4 7

Pagpahinungod ug Sakripisyo

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Unsa nga mga sakripisyo ang inyong
kinahanglang himoon sa paghatag og
priesthood nga pagserbisyo?

Unsa nga mga panalangin ang inyong nadawat
sa paghimo og mga sakripisyo?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Dallin H. Oaks, “Tinguha,” Ensign ug Liahona,
Mayo 2011, 42–45.

D. Todd Christofferson, “Mga Hulagway sa
Gipahinungod nga Kinabuhi,” Ensign ug
Liahona, Nob. 2010, 16–19.

Video: “A Work in Progress,” lds.org/youth/
video.

L E K S Y O N 4 8

Ang Gahum sa Pagbunyag

Katungdanan ngadto sa Dios

Kon ang usa ka batan-ong lalaki sa inyong
korum mipili sa pagkat-on mahitungod sa
bunyag isip kabahin sa iyang plano nga
makasabut sa doktrina (tan-awa sa mga pahina

18–20, 42–44, o 66–68 diha sa libro sa
Katungdanan ngadto sa Dios), ikonsiderar ang
pag-imbitar kaniya sa pagtambong sa miting sa
korum nga andam sa pagpakigbahin sa unsay
iyang nakat-unan.

Mga Pangutana nga Pagahisgutan

Ngano nga importante nga ang usa ka bunyag
ipahigayon sa usa ka tawo nga adunay
awtoridad? Ngano nga importante nga kini
pagahimoon pinaagi sa pagpaunlod?

Unsa ang inyong mahimo sa pagpangandam
alang sa inyong mga oportunidad sa
pagpahigayon sa ordinansa sa bunyag?

Dugang nga mga Kapanguhaan

David A. Bednar, “Kinahanglang Matawo Kamo
Pag-usab,” Ensign ug Liahona, Mayo 2007, 19–22.

D. Todd Christofferson, “Ang Gahum sa mga
Pakigsaad,” Ensign ug Liahona, Mayo 2009,
19–23.

Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa
Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 74–75.

Matinud-anon sa Tinuhoan (2004), 17–23.

L E K S Y O N 4 9

Paggamit sa Panahon sa
Maalamong Paagi

Mga Pangutana

Unsa nga mga kausaban nga inyong gibati nga
kinahanglan ninyong himoon sa inyong
kinabuhi aron sa paggamit sa inyong panahon
sa mas maalamon nga paagi? (tan-awa sa
Mosiah 4:27.)

Unsa ang ipasabut sa “matinguhaon nga moapil
diha sa usa ka maayo nga katuyoan”? (tan-awa
sa D&P 58:27–28. Sa unsa nga mga paagi nga
kamo makapanalangin sa uban kon kamo
mogamit sa inyong panahon sa mas maalamong
paagi?

Dugang nga mga Kapanguhaan

Dieter F. Uchtdorf, “Kita Nagbuhat og Dako nga
Buhat ug Dili Makaanha,” Ensign ug Liahona,
Mayo 2009, 59–62.

Dieter F. Uchtdorf, “Kabahin sa mga Butang nga
Labing Mahinungdanon,” Ensign ug Liahona,
Nob. 2010, 19–22.

Video: “Choose This Day,” lds.org/media-
library, base sa pakigpulong ni Presidente
Henry B. Eyring.
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