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Pauna

Ini nga kurso sang pagtuon gintuyo para sa bataon nga mga babayi sang Simbahan. Paagi
sa pagtuon sang mga leksyon nga nalakip sa sining manwal dapat nga mahangpan pa
gid sing maayo sang tagsa ka bataon nga babayi ang plano sang Ginuo para sa iya kag
mabuligan sia sa pagbase sang iya personal nga mga pagpili kag pamatasan sa mga
prinsipyo sang ebanghelyo.

Si Elder M. Russell Ballard naglaygay, “Ang mga manunudlo maayo gid nga malaygayan
sa pagtuon sing maid-id sang balaan nga mga kasulatan kag sang ila mga manwal antes
maglab-ot sang pang-suplemento nga mga kasangkapan. Madamo kaayo nga mga
manunudlo ang daw nagapalayo sa ginatugot nga mga kasangkapan sang kurikulom
nga wala maid-id sing maayo ang pagbasa liwat sang mga ini. Kon ang mga manunudlo
nagabatyag nga kinahanglanon ang paggamit sang pila ka mga maayo nga pang-
suplemento nga mga palasandigan magluwas sa balaan nga mga kasulatan kag mga
manwal sa pagpresentar sang isa ka leksyon, dapat nila anay hunahunaon ang paggamit
sang mga balasahon sang Simbahan” (M. Russell Ballard, sa Conference Report, Abril
1983, p. 93; ukon sa Ensign, Mayo 1983, p. 68).

Ang yunit nga pagpanudlo nagalakip sang paliwatliwat, maid-id nga pagtuon, kag pagtuon
parte sa may kaangtanan nga mga prinsipyo tubtob nga mahangpan ang mga ini kag
magamit adlaw-adlaw. Ini nga manwal ginbahinbahin sa masunod nga mga yunit:

Paggawi Bilang Isa ka Anak nga Babayi sang Dios

Pagtuman sang Diosnon nga mga Papel sang mga Babayi

Pagpakigbahin sa Pangabuhi sang Panimalay

Pagtuon Parte sa Pagkapari

Pagtuon Parte sa Maragtas sang Panimalay kag Buluhaton sang Templo

Pag-entra sa Pang-misyonaryo nga Buluhaton

Pagtubo sa Espirituhanon

Paggawi sang Isa ka Maligdong nga Kabuhi

Pagtipig sang Pisikal nga Ikaayong-Lawas

Katilingbanon kag Emosyonal nga Paglambo

Pagdumala sang Personal nga mga Palasandigan

Pagpalambo sang mga Kabatid sa Pagkalider

Sa pagtudlo sining mga yunit, bulubantaa ang mga panginahanglan sang bataon nga
mga babayi sa imo klase paagi sa pagpamangkot sa imo kaugalingon:

Ano nga mga problema ang ila ginaatubang?

Ano ang nagliligad nga mga leksyon nga ila naagyan parte sa tema?

Ano ang nahibal-an na nila parte sa tema?

Sa diin sining mga leksyon ang pinakamaayo nga makasabat sang ila mga
panginahanglan?

Kon imo napanghunahuna sing maayo ang mga panginahanglan sang imo bataon nga mga
babayi, tun-i ang mga tig-ulo sang leksyon kag ang mga katuyuan sang tagsa ka leksyon
sa pagpat-od kon diin nga mga leksyon ang pinakamaayo nga makasabat sadtong mga
panginahanglan. Paagi sa abanse pa gid nga pagplano masiguro mo nga ang bataon nga
mga babayi makabaton sang mga leksyon sa tanan nga mga yunit kag sa sina
makapatigayon ka sang isa ka kompleto kag, balanse nga kurikulom.

Mga Palasandigan Ang Balaan nga mga Kasulatan: Ang tig-una nga pundasyon para sa sini nga kurso amo
ang balaan nga mga kasulatan. Papagsika ang bataon nga mga babayi sa pagdala sang ila
mga kopya sang apat ka tig-una nga balaan nga mga kasulatan sang Simbahan [standard
works] sa klase kada simana.

Yunit nga
Pagpanudlo

PANG-KABILUGAN
NGA KASAYURAN
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Itudlo ang imo leksyon sa isa ka paagi nga ang balaan nga mga kasulatan magamit kada
simana. Kon ang tion tama ka limitado ukon nagakaulihi ang igtalupangod, pilia lamang
atong mga talamdan nga mangin labing epektibo. Gamita sing maalamon ang balaan nga
mga kasulatan. Paagi sa imo pagpanghanda mahimo nga mangin gamhanan nga gamit
sa pagpanudlo ang mga ini.

Ang bataon nga mga babayi sa imo klase dapat magbasa sang tinag-isaisa gikan sa balaan
nga mga kasulatan sa tion sang halos kada leksyon. Padasiga sila paagi sa pagpamangkot
sang isa ka pangutana ukon sa pagpresentar sang isa ka problema. Basi gusto mo magsulat
sang talamdan nga balaan nga kasulatan sa pisara agud nga ang mga dalagita makahibalo
kon diin magtan-aw. Sa kinaandan ang isa ka pangutana dapat nga ipamangkot antes
ang pagbasa sang isa ka balaan nga kasulatan. Kay kon indi, may parahan nga ang mga
dalagita magabasa liwat sa balaan nga kasulatan agud makasabat sa pamangkot.

Kon kaisa ang isa ka bataon nga babayi makahatag sang husto nga sabat sa iya kaugalingon
nga mga pulong nga indi na magbukad sa dinalan sang balaan nga kasulatan. Kon matabo
ini, magpamangkot sang dugang nga mga pangutana agud mapilitan sia sa pagbasa sang
balaan nga kasulatan; halimbawa, “Paano ni Pablo ginhambal ini?” ukon “Ano nga dugang
nga mga panglantaw ang aton maangkon gikan sa sining dinalan?” Sa wala mo pa
mapaganahi ang mga dalagita sa pagpangita sa balaan nga mga kasulatan, kinahanglan
gid nga ikaw mismo ginaganahan man sa paghimo sini. Ihanda ang imo kaugalingon
paagi sa maid-id nga pagtuon, pagpangamuyo, kag pagpamalandong parte sadtong mga
dinalan nga imo ginalauman nga pangitaon sang mga dalagita sa tion sang klase.

Ang Teaching—No Greater Call (33043) isa ka bilidhon nga palasandigan para sa tanan nga
mga manunudlo. Nagaunod ini sang mga panugyan para sa paghanda sang mga leksyon;
espirituhanon nga pagpanghanda; kag mga paagi sa pagpanudlo subong abi sang drama,
buzz sessions [hagunghong nga mga sinapol], mga pamangkot, mga paglaragway sa pisara,
mga leksyon paagi sa paggamit sang mga bagay, kag mga panugyan sa pagpaentra sang
mga katapo sang klase. Nagaunod man ini sang mga ideya parte sa pagkontrol sang
pamatasan sa hulot-klasehan, paghanda sang isa ka hulot-klasehan, kag madamo pa nga
iban nga mga panugyan sa pagpauswag sang mga kabatid sa pagpanudlo. Magbase diri
para sa bulig sa paghanda kag sa pagtudlo sang mga leksyon.

Mga Balasahon sang Simbahan. Ang mga balasahon sang Simbahan nagaunod sang
mga sinulat kag mga sugilanon nga makabulig panami sang kasangkapan sa leksyon.

Ang tagsa ka leksyon nagaunod sang mga masunod:
1. Tinutuyo. Ini nagapahayag sang katuyuan sang leksyon—ano ang gusto mo nga

mahangpan sang bataon nga mga babayi ukon himuon bilang resulta sang leksyon.

2. Pagpanghanda. Ini nagalakip sadtong mga bagay nga kinahanglanon sa pagpresentar
sang lesyon, subong abi sang mga larawan kag mga handout, kag mga alatipanon nga
nagakinahanglan nga himuon na nga daan. Ang kalabanan sang mga larawan nga
ginakinahanglan sa leksyon yara nalakip sa likod sang manwal. Ang numero sang
larawan nagapatimaan sang pasunod sang larawan sa likod sang manwal. Ang
numero sa sal-ot (parentheses) nagapakita nga ang larawan isa ka larawan nga iya
sang librarya sang balay-tilipunan. Indi dapat kuhaon ang mga ini sa manwal. Ang
mga handout kag mga worksheet sa kinaandan nalakip sa katapusan sang tagsa ka
leksyon. Indi pagkuhaa ang mga ini sa manwal. Mahimo nga mapadamo ang mga ini
paagi sa electronics.

Patalupangod: Ang kalabanan sang mga leksyon nagakinahanglan sang balaan nga
mga kasulatan, yeso, kag pisara.

3. Ginapanugyan nga Pagpalambo sang Leksyon. Ang mga patalupangod sa nawala
nga kanto nagapanugyan sang mga padugi sa pagpanudlo, kag ang mayor nga
kaundan sang leksyon nagapresentar sang kasayuran nga igatudlo. Gikan sa ginhanda
nga kasayuran, pilia yadtong mga kasangkapan kag mga padugi nga pinakaangay sa
pagsabat sang mga pangkinahanglan sang imo bataon nga mga babayi sa puede nga
tion. (Kon nagakabagay, ang mga leksyon mahimo nga mapalaba sa kapin sa isa ka
hugnat sang klase.)

Tig-una nga mga
elemento

PAGBALAY SANG
LEKSYON
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Ang kaundan sang leksyon nagaunod sang mga masunod:

a. Pauna. Isa ini ka ginapanugyan nga paagi sa pagsugod sang leksyon kag sa pagkuha
sang igtalupangod kag kawili sang mga katapo sang klase.

b. Mga Ubos nga Tig-ulo. Ang tinag-isaisa nga mga seksyon sang leksyon nagaunod
sang mayor nga mga ideya. Itudlo ang tagsa ka seksyon paagi sa paggamit sang
balaan nga mga kasulatan, mga sugilanon, mga sinambit nga mga pulong, kag
ginhanda nga mga kahiwatan.

c. Hingapusan. Nagahatag ini sang isa ka kasumahan sang leksyon kag nagapanugyan
sang isa ka pagpaambit sang mga balatyagon parte sa prinsipyo nga ginhambalan
kag/ukon isa ka panaksihon sinang prinsipyo sang ebanghelyo.

d. Paggamit sang Leksyon. Isa ini ka panugyan para sa pat-od nga plano sang aksyon,
alatipanon, ukon tinutuyo sa pagbulig sa tagsa ka bataon nga babayi sa paggamit
sang nahambalan nga prinsipyo sa iya kabuhi. (Kon nagakabagay, makatigana ka
sang tion sa pagsugod gid sang madason nga hugnat sang klase para sa bataon nga
mga babayi sa pagpaambit sang ila mga inagihan. Mapadasig mo ining malip-ot nga
pagbayluhanay paagi sa pagsiling, “Sang nagligad nga simana nahambalan naton
ang parte sa . Natilawan bala ninyo ini? Ano ang inyo nabatyagan parte
sa sini?” Kon ang bataon nga mga babayi wala magsabat sa primero, mahimo ka nga
magsiling, “Gintilawan ko ini, kag amo ini ang akon napanilagan.” Paagi sa pagpaambit
sang imo maayo nga mga inagihan, mabuligan mo ang bataon nga mga babayi sa
pagtuon kon paano gamiton ang mga prinsipyo sa ila mga kabuhi.)

e. Ginapanugyan nga mga Kahiwatan. Amo ini ang may kaangtanan nga mga
kahiwatan nga mahimo planohon sa pagpasangkad kag pagpabakod pa gid sang isa
ka leksyon.

Ginatudluan mo ang bataon nga mga babayi, indi lamang nga nagatudlo ka sang mga
leksyon! Magpangamuyo sing hugot para sa diosnon nga pagpadasig agud buligan sila
nga makatuon kag malab-ot ang ila bug-os nga ikasangkol bilang mga anak nga babayi
sang Dios.

Ang epektibo nga pagpanudlo nagalakip sang pagkilala sang tagsa ka bataon nga babayi,
sang iya mga ginikanan, kag sang iya panimalay.

Panumduma ang tagsa ka bataon nga babayi. Panumduma ang sa iya panimalay.

Hatagi sing bili kag tan-awa ang tagsa ka dalagita subong sa ginahimo sang Amay nga
Langitnon.

Batuna ang kada isa sa iya kaugalingon nga katupong kag buligi sia sa pagtubo sa
ebanghelyo.

Tun-i ang tagsa ka dalagita paagi sa pagpamangkot sang imo kaugalingon:

Ano ang iya mga huyog, mga handum, mga kinaadman kag mga tinutuyo?

Ano ang iya nagliligad kag inagihan: Sa puluy-an? Sa simbahan? Sa eskuwelahan? Sa
ulobrahan? Upod sa iya mga kalanupad?

Ano ang iya mga panginahanglan?

Paano ko sia mabuligan?

Ang pinakamaayo nga paagi sa pagbulig sa tagsa ka bataon nga mga babayi amo ang
pagbulig sa iya sa pagtuon kag sa paggawi suno sa ebanghelyo. Si Pangulong Marion G.
Romney nagpanglaygay: “Apang ang pagtuon sang ebanghelyo gikan sa sinulat nga
pulong, indi bastante. Kinahanglan gid nga igawi man ini. Sa pagkamatuod, ang pag-
angkon sang ihibalo parte sa ebanghelyo kag ang paggawi suno sa sini nasandig sa isa
kag isa. Magkaupod gid ini sila. Ang isa ka tawo indi lubos nga makatuon sang
ebanghelyo nga wala ginagawi ini. Ang ihibalo parte sa ebanghelyo nagaabot suno sa
halintang: ang isa ka tawo nagatuon diutay, nagatuman kon ano ang iya ginatun-an;
nagatuon sing duitay pa gid kag nagatuman sina. Ini nga pamaagi nagapadayon sa isa ka
wala’y katapusan nga pagtiyog. Amo ini ang sulundan nga ang isa ka tawo
makapadayon sa pag-idog pasulong sa lubos nga ihibalo sang ebanghelyo” (Marion G.
Romney, “Records of Great Worth,” Ensign, Sept. 1980, p. 4).

PAGTUDLO SANG
BATAON NGA MGA
BABAYI
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Pinasahi nga mga Sulundan sa Pagpaentra
sang mga Katapo nga may mga Kasablagan

Sang si Jesus nagsugod sang iya dutan-on nga pag-alagad, nagsulod sia sa sinagoga sa
iya banwang natawhan sa Nazaret sa adlaw nga Inugpahuway kag nagtindog sa pagbasa.

“Kag ginhatag sa iya ang [libro] ni Isaias nga manalagna. Ginbukad niya ang [libro] kag
nakita niya ang bahin diin nasulat, Ang Espiritu sang Ginuo yari sa akon, bangod nga
ginhaplas niya ako sa pagwali sang [ebanghelyo] sa mga imol; ginpadala niya ako sa
pagbantala sing pagbuhi sa mga bihag kag pagpasag-uli sang itululok sa mga bulag, sa
paghilway sang mga ginpigos” (Lucas 4:17–18).

Sa bug-os niya nga pag-alagad, ang Manluluwas naghatag sang dako nga pagpasulabi
sadtong nagakinahanglan sang pinasahi nga bulig. Bisan pa nga ang isa ka manunudlo sa
hulot-klasehan sang Simbahan sa kinaandan wala sing teknikal nga paghanas ukon mga
kagamitan sa paghatag sang propesyonal nga ayuda sa mga katapo nga may mga
kasablagan, ginapaabot nga ang tagsa ka manunudlo sa Simbahan may paghangop kag
mabinalak-on nga tagipusuon kag isa ka handum sa paglakip sining mga katapo kon
posible sa tanan nga mga kahiwatan sa pagtuon sang klase. Ang mga sari sang mga
katapo nga nagakinahanglan sang pinasahi nga igtalupangod nagalakip sadtong may
mga kasablagan sa utok, sa palamatin-an, sa panan-aw, sa pisikal, sa panghambal, sa
kultura (kag linguahe), emosyonal, katilingbanon, panuigon, kag sa pagtuon. Ang
masunod nga mga sulundan dapat nga makabulig sa kada manunudlo sa paglab-ot
sining mga katapo nga may pinasahi nga mga panginahanglan.

Tukiba ang mga panginahanglan kag mga ikasarang sang tagsa ka katapo sang klase.
Usisaa sa lider sang pagkapari, sa mga ginikanan, kag sa mga katapo sang panimalay,
kag kon ginasat-om nga nagakabagay, upod sa mga katapo nga may mga kasablagan sa
lawas mismo, sa pagpat-od sang ila pinasahi nga mga panginahanglan.

Antes magtawag sa mga katapo sang klase sa pagbasa, sa paghatag sang isa ka mensahe,
ukon sa pagpangamuyo, usisaa anay sa ila paagi sa pagpamangkot, “Ano ang pamatyag
mo parte sa pagbasa sa klase, sa pagpangamuyo sa publiko, kag iban pa?”

Tilawi ang lubos nga pag-entra kag pagtuon sang mga katapo nga may mga kasablagan.

Pat-ura nga ginahimo ang tagsa ka paghimud-os sa pagsiguro nga ang tagsa ka katapo
sang klase nagahatag sang nagakasanto nga pagtahod kag paghangop sa tagsa ka katapo
sang klase.

Magmangin natural, mainabyanon, kag maabiabihon. Ang tagsa sa aton isa ka anak sang
Dios nga may panginahanglan sang pagpalangga kag paghangop, wala’y sapayan sang
bisan ano nga kasablagan ukon kahuol sini.

Ang mga manunudlo sa Simbahan kinahanglan gid nga magpanumdom nga ang tagsa
ka katapo, wala’y sapayan sang bisan ano nga pisikal, pang-kaisipan, emosyonal, ukon
katilingbanon nga kapasidad, may makahalangyag nga ikasangkol sa pagtubo tubtob sa
pinakamataas nga padulongan sa pagkadios. May obligasyon kita sa paghimo sang isa
ka pinasahi nga paghimud-os, kon kinahanglanon, sa pagtudlo sa ila sang tanan nga ila
masarangan nga tun-an. Panumduma ang mga pulong sang Manluluwas, “Sa bagay nga
ginhimo ninyo ini sa isa sang labing kubos sining akon mga utod, ginhimo ini ninyo sa
akon” (Mateo 25:40).
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Isa ka Anak nga 
Babayi sang Dios

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop sing mas maathag sang iya pinasahi nga
kaangtanan sa iya Amay nga Langitnon.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sing isa ka karatola nga nasulatan sang mga pulong Anak nga Babayi sang Dios.

2. Larawan 1, Isa ka Amay kag Anak nga Babayi, nga makita sa katapusan sang manwal.

3. Maghanda sing isa ka scroll [tulun-an nga linukot], tarheta, ukon papel para sa tagsa ka
dalagita nga may duha ka sinambit nga mga pulong gikan sa katapusan sang seksyon
“Palangga ka Sadto kag Karon.”

4. Magtudlo sang isa ka bataon nga babayi sa paghanda sang isa ka pang-musika nga
pagbasa sang “O, my Father [O Amay Ko]” (Hymns, no. 292).

5. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna: Sin-o Ka?

Suguri ining hugnat sang klase paagi sa pagpakilala sang imo kaugalingon, kag tuguti
ang tagsa ka bataon nga babayi sa paghimo sang amo man. Sa tion sang mga pagpakilala
papagsika ang tagsa ka dalagita sa pagpaambit sang isa ka kasayuran parte sa iya
kaugalingon nga nagahimo sa iya nga pinasahi sa iya panimalay ukon sa tunga sang iya
mga kaabyanan. Pagkatapos sang mga pagpakilala, sugoa ang bataon nga mga babayi sa
pagpanumdom sang mga kaangtanan sa ila mga kabuhi. Ipahangop nga ang kada
dalagita may nagkalainlain nga mga kaangtanan kag sa sina, tungod nga pinasahi sia,
ang iya mga napakigbahin sa sining mga kaangtanan pinasahi man. Nian ipaathag nga
ang bataon nga mga babayi may nagakaanggid man nga mga kaangtanan. Ang tagsa ka
bataon nga babayi isa ka anak nga babayi kag may isa ka iloy kag amay, mga lolo kag
lola, mga katigulangan, kag iban pa.

Ang Tagsa ka Bataon nga Babayi Isa ka Anak nga Babayi sang Dios

Pagkatapos makompleto ang mga pauna, ipahangop nga indi ang kada bataon nga
babayi may palareho nga mga kaangtanan (ang iban mahimo nga wala sing mga utod
nga babayi, mga pakaisahan, kag iban pa) apang ang tanan may iloy kag amay, kag sa
amo nga bagay tanan sila mga anak nga babayi. Singgana sila nga igasentro mo karon
ang tema sa isa sining mga kaangtanan: ang kaangtanan sang amay sa anak nga babayi.

Ipakita ang larawan sang isa ka amay kag anak nga babayi.

Pangabaya ang tagsa ka katapo sang klase sa pagtilaw sa paghanduraw kon ano ang
kahalimbawa sang isa ka sulundon nga kaangtanan sa tunga sang amay kag anak nga
babayi. Ipasaysay sa bataon nga mga babayi kon ano ang himuon sang amay agud
mangin madinalag-on ina nga kaangtanan. Ilista ang mga sabat sa pisara sa idalom sang
tig-ulo nga “Amay” kag giyahi ang paghinambalanay agud makakuha sang mga sahi
sang kasayuran nga ginpakita sa masunod nga sulundan nga laragway sa pisara.

Pagkatapos sina pangabaya ang klase sa pagpaathag kon ano ang himuon sang anak nga
babayi sa pagpapagsik sining sulundon nga kaangtanan sa tunga sang amay kag anak
nga babayi. Sa liwat, giyahi ang paghinambalanay kag pagkatapos sina isulat ang mga
sabat sa pisara sa idalom sang tig-ulo nga “Anak nga Babayi”.

Paghinambalanay
paagi sa larawan 
kag pisara

Mga pagpakilala 
sa klase

Leksyon
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Sulundan sa pisara

Sugiri ang klase nga luwas sa pag-angkon sang kaangtanan sang anak nga babayi sa dutan-
on nga amay, tanan sila nagapakigbahin sang isa ka pinasahi kaayo nga kaangtanan—
bilang anak nga babayi sang aton Amay nga Langitnon. Ipakita ang karatola nga “Anak
nga Babayi sang Dios.”

Agud buligan ang mga dalagita nga makahangop nga sila matuodtuod nga espirituhanon
nga mga anak nga babayi sang ila Amay nga Langitnon, pangabaya sila sa pagpanumdom
sang ila kaangtanan bilang iya mga anak nga babayi samtang ang mga pulong sang himno
“Oh My Father” [O Amay Ko] ginapresentar bilang pagbasa sang mga pulong sang musika.
(Mangin epektibo pa gid ang pagpresentar sini kon basahon nga may akompanyamento
nga musika nga na-tape record na nga daan kon ginakinahanglan, apang mahimo man ini
nga basahon lamang ukon kantahon.)

Kasumahan Nga ginatumod ang ambahanon, pahanumdumi ang klase parte sa pagpalangga sa aton
sang Amay nga Langitnon sa kabuhi sang wala pa kita mabun-ag. Sia ang amay sang
aton mga espiritu; mga anak niya kita. Ginbatiti niya kita kag gintudluan kag nakilala
sing maayo.

Palangga Ka Sadto kag Karon

Isugid sa klase nga ang Ginuo nagpahamtang sang isa ka makapatalupangod nga
pamangkot nga nagtulod kay Job sa pagpanghunahuna sang iya mga ginhalinan. Ipabasa
sa isa ka katapo sang klase kag hambali ang Job 38:4–7. Hambali ining balaan nga
kasulatan kag ang kaangtanan sini sa tagsa ka bataon nga babayi. Basi gusto mo nga
gamiton ang pila sang masunod nga mga palamangkutanon sa sini nga paghinambalanay:

•Ano nga tion sang wala’y katapusan nga maragtas ang ginatumod sa sining balaan nga
kasulatan?

•Ngaa nga ang mga bituon nag-ambahan sing tingob kag ang mga anak sang Dios
naghinugyaw sa kalipay?

•Ano nga sabat ang dapat ihatag ni Job ukon nimo, sa pamangkot sang Ginuo, 
“Diin ka bala?”

“May isa ka Dios sa langit nga tubtob sa katubtuban kag wala’y katapusan, isa ka dayon,
ginhimaya, ginpakataas nga Tinuga. May lawas sia nga unod kag mga tul-an. Isa sia ka
nabanhaw kag balaan kag himpit nga tawo, kag iya kita mga kaliwat. Iya kita espirituhanon
nga mga anak. Nagapuyo sia sa yunit sang panimalay. Mga katapo kita sang iya panimalay.
Nagapuyo kita sa sining kabuhi sang wala pa mabun-ag upod sa iya sa isa ka wala’y
latid nga hugnat sang panahon” (Bruce R. McConkie, Making Our Calling and Election
Sure, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 25 Mar. 1969, p. 5).

Ipahangop sa klase nga ang tagsa ka bataon nga babayi palangga sang iya Amay sa
Langit sa kabuhi sang wala pa mabun-ag. Ang iya pagpalangga wala’y katapusan kag
wala’y pagbag-o. Ginapalangga sia subong sang iya Amay nga Langitnon. Ipahingalan 
sa klase ang pila sang ila mga bugay nga nagapakita nga ang ila Amay nga Langitnon
nagapalangga sa ila. Maglibot sa klase sa indi magkubos sa duha ka beses nga

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Sinambit nga 
mga pulong

Paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan

Pagbasa sang mga
pulong sang musika

Amay Anak nga Babayi

1. Nagapanigana para sa 1. Nagapakita sang 
pisikal nga mga pagpasalamat
panginahanglan

2. Nagapamati 2. Nagasalig kag 
nagapakighinun-anon 
sa iya amay

3. Nagagiya 3. Matinahuron
4. Nagatudlo 4. Matinumanon
5. Nagapalangga 5. Nagapalangga
6. Nagapahalipay 6. Nagaalagad
7. Mainunungon sa 7. Mainunungon sa 

kaangtanan kaangtanan
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nagapangabay sa tagsa ka bataon nga babayi sa pagpanugyan sang mga bugay nga iya
nabaton gikan sa aton Amay nga Langitnon.
Pagkatapos sining kahiwatan, tan-awa sa pisara ang lista sang mga ginapaabot nga
pagahimuon sang isa ka amay agud mangin bahin sang isa ka madinalag-on nga
kaangtanan sang amay sa anak nga babayi. Paagi sa paghinambalanay parte sa mga
bugay nga ginpanugyan sang klase, itudlo ang mga paagi nga ang aton Amay nga
Langitnon nagapakita sang iya pagpalangga para sa tagsa niya ka anak nga mga babayi.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpangita kag pagbasa sa masunod nga mga
talamdan sang balaan nga kasulatan nga nagapakita nga luwas sa mga bugay nga ila na
nahinganlan, ang aton Amay nga Langitnon nagpanaad sa aton sang dalagko nga mga
bugay sa pagsabat sang aton mga panginahanglan.

Juan 14:16–18 (paumpaw)

Jacob 4:10 (giya kag laygay)

Mateo 7:7–11 (bulig sa pagsulbar sang mga problema, paghangop)

Juan 3:16 (pinakadako nga ebidensya sang pagpalangga sang Dios)

Pangabaya ang mga katapo sang klase sa pagpaathag kon ngaa importante nga
mahangpan nga kita mga anak nga babayi sang aton Amay nga Langitnon.

Pagkatapos nga makasabat ang klase, ipabasa ang masunod nga duha ka mga sinambit
nga pulong sa klase:

“Ang kamatuoran amo nga . . . ang tawo isa ka anak sang Dios—isa ka Dios nga yara pa
lang sa unang kabuhi (embryo). . . . 

“Nga ang tawo isa ka anak sang Dios amo ang pinakaimportante nga ihibalo nga
maangkon sang mga mamalatyon nga tinuga” (Marion G. Romney, sa Conference
Report, Abril 1973, p. 136; ukon sa Ensign, Hulyo 1973, p. 14).

“Luyag ko kamo tulinan sa pagsiling liwat kag sa liwat sa inyo mga kaugalingon, . . . ‘Isa
ako ka [anak nga lalaki ukon babayi] sang Dios kag sa imo paghimo sini suguri karon
nga adlaw sa paggawi nga malapit pa gid sa sadtong mga huwaran nga magahimo sang
imo kabuhi nga malipayon pa gid kag mabungahon pa gid bangod sang napukaw nga
pagkamarasmas kon sin-o ka’ “ (Harold B. Lee, sa Conference Report, Okt. 1973, p. 10;
ukon sa Ensign, Ene. 1974, p. 6).

Ipanagtag ang mga scroll [tulun-an nga linukot] nga nagaunod sang mga sinambit nga
mga pulong nga yara sa ibabaw sa tagsa ka katapo sang klase. Papagsika ang bataon nga
mga babayi sa pagsaulo sining mga sinambit nga mga pulong kag gamiton ang mga ini
sang matayuyon sa ila mga kabuhi.

Ang Amay nga Langitnon Nagakalangkag sa Aton nga Magpalapit sa Iya

Ipaathag nga gikan sa balaan nga mga kasulatan kag sa aton mga manalagna, aton nasayran
nga ang tagsa sa aton isa ka anak sang aton Amay nga Langitnon. Nagpuyo kita upod sa
iya kag palangga niya kita. Subong man nga gikan sa balaan nga mga kasulatan kag gikan
sa mga bugay nga aton nahinganlan bilang isa ka klase, nahibal-an naton ang ebidensya
nga ginhatag sa aton sang Amay nga Langitnon sang iya kalangkag sa pag-angkon sang
isa ka maayo nga kaangtanan upod sa tagsa niya ka anak nga mga babayi.

Paghinambalanay Agdaha ang bataon nga mga babayi sa pagpanugyan kon ano ang ila himuon sa
pagpakita sang ila handum sa pagpadayon kag sa pagpauswag sang ila kaangtanan
upod sa ila Amay nga Langitnon.

Tan-awa sa pisara ang lista sang mga butang nga mahimo sang isa ka anak nga babayi sa
isa ka kaangtanan sang amay-sa-anak nga babayi. Ipamangkot ang masunod nga mga
pangutana sa pagpakita kon paano ang pareho nga mga kinaiya ginagamit sa pagpalambo
kag pagpadayon sang isa ka kaangtanan upod sa aton Amay nga Langitnon.

•Paano kita magpakita sang pagpasalamat sa aton Amay nga Langitnon? (Paagi sa
pagkamatinumanon, paagi sa pagpakita sang utang nga kabubut-on.)

•Paano kita magsalig kag magpakighinun-anon upod sa aton Amay nga Langitnon? 
(Sa pangamuyo.)

Presentasyon sang
manunudlo

Mga Scroll [Mga
Tulun-an nga
Linukot]

Sinambit nga 
mga pulong

Paghinambalanay kag
pagtuon sang balaan
nga kasulatan
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Ipaathag nga kon kaisa ang isa ka bataon nga babayi mahimo nga maglas-ay sanglit ang
iya mga pangamuyo daw wala masabat. Apang ang aton Amay sa Langit sa iya kaalam
nagatugot sa aton sa pagpaninguha upod sa aton madamo nga mga problema, nga
nagatulod kag nagagiya sa aton kon diin ginakinahanglan.

•Paano kita makatuon sa aton Amay nga Langitnon? (Paagi sa pagtuon sang iya pulong
sa balaan nga mga kasulatan, paagi sa pagpamati sa iya mga manalagna, kag paagi sa
pagpamati pagkatapos sang pangamuyo.)

•Paano naton mapakita ang aton pagpalangga sa Amay nga Langitnon? (Paagi sa
pagtuman sang iya mga kasuguan [tan-awa sa Juan 14:15] kag paagi sa pag-alagad sa
iban [tan-awa sa Mateo 25:40 kag sa Mosias 2:17].)

Hingapusan: Isa ka Diosnon nga Kaangtanan

Balaan nga kasulatan Ipapangita sa bataon nga mga babayi kag ipabasa ang Doctrine and Covenants 88:63.
Pagkatapos sina, ipahangop nga ang aton Amay nga Langitnon matuod gid nga
nagakalangkag sa tanan nga magpalapit sa iya.

Pahanumdumi ang bataon nga mga babayi nga matuodtuod sila nga mga anak nga
babayi sang Amay nga Langitnon, kag palangga niya sila. Paagi sa ila mga aksyon kag
mga pagpili, ginapat-od nila ang kalig-on sang kaangtanan nga ila maagom upod sa iya.
Indi gid sia magtalikod. Samtang ginabuhat nila ang iya kabubut-on, nga
nagapangamuyo para sa iya giya, mahibal-an nila ang banas nga ila dapat sundon sa ila
mga kabuhi kag makasiguro nga sila mga anak nga babayi sang Dios nga matuod gid
nga palangga sang ila amay.

Paggamit sang Leksyon

Sa liwat tan-awa sa duha ka mga sinambit nga mga pulong sa mga scroll [mga tulun-an
nga linukot] kag hangkata ang bataon nga mga babayi sa pagsaulo sining kasayuran kag
gamiton ini sa ila mga kabuhi.

Presentasyon sang
manunudlo

Leksyon 1
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Si Jesucristo, ang 
Manluluwas

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop nga si Jesucristo amo ang iya Manluluwas
kag ang pagpasag-uli ni Cristo magapahanabo sang iya pagkabanhaw kag magpuyo
liwat upod sa Dios.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 2, Ang Manluluwas, makita sa likod sang manwal. Antes magsugod ang
klase, itungtong ang larawan sa isa ka matahum sing pagkahimos nga lamisa sa
pagtuga sang isa ka maligdong nga klima.

2. Magtudlo sang bataon nga mga babayi nga magpresentar sang bisan ano nga mga
sugilanon, balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Balaan nga mga Kasulatan Nagapanaksihon nga si Jesus Amo ang Cristo, ang

Manluluwas sang Kalibutan

Isulat Si Jesus Amo ang Cristo kag ang masunod nga mga talamdan sang balaan nga
kasulatan sa pisara. Ipabukad sa tagsa ka dalagita ang mga talamdan sa iya balaan nga
mga kasulatan. Basaha ang mga ini sing dulungan. Patandai sa tagsa ka dalagita ang mga
dinalan. Hambali ang tagsa ka balaan nga kasulatan sing maid-id.

Ipaathag nga pila lamang ini sang madamo nga mga dinalan nga nagapanaksihon nga si
Jesus amo ang Cristo, ang Manluluwas sang kalibutan.

Ang Pagpasag-uli ni Jesucristo Nagapahanabo sang Kaluwasan kag sang
Pangkahitaasan

Magpangayo sang isa ka boluntaryo sa pagsambit sang ikatlo nga artikulo sang pagtuo.
Hambali upod sa klase kon ano ang pagpasag-uli ni Cristo kag kon ano ang kahulugan sini
sa aton. Ang inyo paghinambalanay dapat nga maglakip sang masunod nga mga punto:

1. Si Cristo nagboluntaryo sa paghatag sang iya kabuhi agud maluwas ang tanan nga
katawhan.

2. Si Cristo gintangdo na nga daan, ukon pinili, para sa sini nga misyon antes gintuga 
ang kalibutan.

3. Ang paglapas ni Adan nagdala sang kamatayon sa sini nga kalibutan. Ang halad ni
Cristo nagbayad sang pina sa sinang ginlapas nga layi kag ginhimo nga mangin
posible para sa aton nga madaug ang kamatayon.

Paghinambalanay
paagi sa balaan 
nga kasulatan

Si Jesus Amo ang Cristo

Juan 3:16–17
Juan 14:16
Doctrine and Covenants 76:40–42
1 Nefi 22;12
1 Juan 4:14
Mosias 3:17–18

Paghinambalanay
paagi sa pisara kag
balaan nga kasulatan

Leksyon

2
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4. Si Cristo nagbayad indi lamang para sa mga sala ni Adan kundi para sa aton man—kon
magtuman kita sang mga layi kag mga ordenansa sang ebanghelyo.

5. Tungod sia ang matuodtuod nga anak sang Dios, si Cristo amo lamang ang tawo nga
makahupot sang gahum sa ibabaw sang kamatayon. Nakapanubli sia gikan sa Dios
sang gahum sang kabuhi ukon pagkawala’y kamatayon. Subong man, tungod sia gid
lamang ang wala’y sala nga tawo nga nagkabuhi sa duta, sia gid lamang ang tawo nga
si Satanas wala sing gahum sa pagpangibabaw. Gani, sia gid lamang ang tawo nga
nagkabuhi nga makatuman sang Pagpasag-uli.

6. Tungod sang halad ni Cristo, ang tanan nga katawhan mabanhaw.

7. Ang mga manalagna, antes kag pagkatapos sang kabuhi ni Cristo sa duta,
nagpanaksihon parte sa iya.

Isulat ang masunod nga mga talamdan sang balaan nga kasulatan sa pisara:

Alma 11:42–43
Alma 11:40

Ipabasa sang mahipos sa bataon nga mga babayi ang balaan nga mga kasulatan kag
kilalahon ang duha ka importante nga mga resulta sang pagpasag-uli ni Jesucristo. (Sarang
kita mabanhaw, kag mapahitaas ukon makaangkon sang kabuhi nga wala’y katapusan.)

•Suno kay Alma, ano nga grupo sang katawhan ang makaangkon sang kabuhi nga
wala’y katapusan? (Yadtong mga nagapati sa ngalan ni Jesucristo.)

Sugilanon Pamangkuta ang klase kon ila na natilawan ang paghanduraw kon ano ayhan ang
nangin pamatyag sang Manluluwas sa iya pag-ako sang aton mga sala. Basaha sing
matunog ukon ipabasa sing matunog sa isa ka bataon nga babayi ang masunod nga
panaysayon ni Elder Orson F. Whitney:

“Pagkatapos sina, nag-abot ang isa ka makatilingala nga pagpakita, isa ka pagtudlo gikan
sa isa ka mas mataas nga Ginhalinan, isa ka butang nga mabudlay ibale-wala. Isa ato ka
damgo, ukon isa ka palanan-awon sa isa ka damgo, samtang nagahigda ako sa akon
hiligdaan sa isa ka gamay nga banwa sang Columbia, Probinsya sang Lancaster, sa
Pennsylvania. Daw yara ako sa katamnan sang Getsemani, nga isa ka saksi sang kasakit
sang Manluluwas. Nakita ko Sia subong kaathag sa bisan sin-o nga akon nakit-an. Nga
nagatindog sa likod sang isa ka kahoy sa akon atubang, nakita ko si Jesus, upod sanday
Pedro, Santiago kag Juan, samtang nagapasulod sila sa isa ka diutay nga ganhaan sang
gawang sa akon tuo. Sang ginbilin ang tatlo ka Apostoles didto, pagkatapos nga
mahambalan sila sa pagluhod kag pagpangamuyo, ang Anak sang Dios naglabay
pakadto sa pihak nga kilid, sa diin sia nagluhod man kag nagpangamuyo. Amo man ini
ang pangamuyo nga sonado sang tanan nga manugbasa sang Biblia: ‘Amay ko, kon
mahimo, paligara sa akon ining tagayan; apang, indi suno sa buot ko, kundi sa buot mo.’

“Samtang nagapangamuyo Sia ang mga luha nagaagay sa iya guya, nga nagaatubang sa
akon. Natandog gid ako kaayo sa akon nakita nga ako naghibi man, tungod sa lubos nga
kaluoy sa iya. Ang bug-os ko nga tagipusuon nagbuylog sa iya; palangga ko sia sa bug-os
ko nga kalag, kag naghandum sa pag-upod sa iya subong nga wala na ako sing iban pa
nga ginahandum.

“Sa sini nga tion nagtindog na sia kag naglakat padulong sa ginaludhan sang mga
Apostoles—mahamuok nga nagakatulog! Gin-uyog niya sila sing mahinay, ginpukaw sila,
kag sa isa ka tuno sang maluya nga pagpamasulbasol, wala’y simbog sang pinakadiutay
nga pagpakita sang kaakig ukon kataka, nagpamangkot sa ila sing masinulub-on kon indi
bala sila makabantay sa iya sa isa ka oras. Didto Sia, nga nagapas-an sang makangilidlis
nga kabug-aton sang sala sang kalibutan sa iya abaga, upod ang mga kasakit sang tanan
nga tawo, babayi kag bata nga nagatuhog palapos sa mabinatyagon niya nga kalag—kag
indi sila makabantay sa iya sa ahaw nga isa ka oras!” (Through Memory’s Halls: The Life Story
of Orson F. Whitney [Independence, Mo.: Zion’s Printing and Publishing Co., 1930], p. 82).

•Wala bala kita sing kabalaka sa pag-antos nga inagyan ni Cristo para sa aton? Nalipat
bala kita sa pagkilala sang duha ka importante nga mga dulot nga iya ginhatag sa aton?

•Ano ang kinahanglan gid naton nga himuon agud mangin epektibo ang Pagpasag-uli
sa aton mga kabuhi?

Mga pamangkot nga
makapadasig sa
panghunahuna
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Agud Mapahitaas, Kinahanglan gid Kita nga Maghinulsol kag Magdangop sa
Manluluwas

Isulat sa pisara: Helaman 14:13

•Suno sa Helaman 14:13, kon kita matuodtuod nga nagapati kay Jesucristo, ano ang aton
mabatyagan nga may kapagsik nga himuon?

Idugang sa pisara: Doctrine and Covenants 19:16–19. Ipabasa ining mga bersikulo sing
matunog.

•Ano ang imo nabatyagan sang mahibal-an nga si Jesucristo nag-antos sa imo mga sala
agud nga, kon ikaw maghinulsol, indi ka na dapat mag-antos para sa mga ini?

Idugang sa pisara: Doctrine and Covenants 58:43.

•Suno sa Doctrine and Covenants 58:43, ano ang pagahimuon sang isa ka matuodtuod nga
nagahinulsol nga tawo?

Ang matuod nga paghinulsol nagakinahanglan sang panahon kag paghimud-os.
Kinahanglan gid naton ipakita sa aton mga kaugalingon kag sa Ginuo nga aton na
ginsikway ang aton mga kasaypanan.

“Ang iban nga mga tawo nagapati sa hinali nga paghinulsol. Bisan pa kon mauntat mo
ang paghimo sang isa ka butang sa hinali . . . , ang matuod nga paghinulsol nagakatabo
lamang kon imo mapasundayag, sa paglipas sang panahon, nga kon ano ang imo gintapat
nga himuon nagakatabo na kag [ang sala] matuod nga nadula na sa imo kabuhi” (Loren
C. Dunn, Read, Ponder, Pray, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 7
Mar. 1972], p. 4).

Ipaathag nga ang pagtuad kag ang pagsikway sang sala kinahanglanon kag importante.
Ang iban nga mga sala nagakinahanglan nga igatuad sa mga lider sang pagkapari.
Apang madamo pa ang kinahanglanon agud makaangkon sang kapatawaran.

•Ano pa gid ang kinahanglanon?

Ipaathag nga ang mga katawhan sa masunod nga tatlo ka balaan nga mga kasulatan
nangin mahinulsulon tanan kag nagapangita sang kapatawaran sang sala, kag tanan sila
may isa ka magkaanggid nga inagihan. Ipabasa sa bataon nga mga babayi sing mahipos
samtang ang masunod nga balaan nga mga kasulatan ginabasa sing matunog:

Enos 1:4–8
Mosias 4:1–3
Alma 38:8

•Sa tagsa ka halimbawa sa balaan nga kasulatan, paano ang mga katawhan nakaangkon
sang kapatawaran?

Pahanumdumi ang mga dalagita nga agud mapatawad ang aton mga sala kinahanglan
gid nga magdangop kita sa Amay nga Langitnon nga may pagtuo kay Jesucristo. Si
Jesucristo naghatag sa tagsa sa aton sang duha ka dalagko nga mga dulot. Ang
pagkabanhaw libre sa tanan. Ang pang-kahitaasan, ukon kabuhi nga wala’y katapusan,
nasandig sa aton pag-angkon sang pagtuo kay Jesucristo kag paghinulsol sa bug-os
naton nga mga tagipusuon.

Hingapusan

Panaksihon Ayhan luyag ka nga magpanaksihon sang pagkaimportante ni Jesucristo bilang aton
Manluluwas. Buligi ang bataon nga mga babayi nga makahangop sang iya pagkaimportante
sa ila. Kon wala sia indi kita makaagom sang pagkabanhaw ukon paglaum sa pagbalik sa
iya nahamtangan. Tungod kay Cristo indi lamang kita nakaagom sinang paglaum, kundi
panaad man sang mga bugay sa sining kabuhi paagi sa aton pagkamainunungon.

Paghinambalanay
paagi sa balaan 
nga kasulatan

Sinambit nga 
mga pulong

Paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan
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Pagsunod sa Halimbawa 
ni Jesucristo

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magapaninguha sa pagsunod sa halimbawa ni
Jesucristo.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 2, Ang Manluluwas.

2. Opsyonal: Ihanda ang handout nga ginpanugyan sa katapusan sang seksyon,
“Makatuon Kita sa Pagsunod kay Jesucristo.”

3. Magtudlo sang isa ka bataon nga babayi sa pagkanta ukon pagbasa sang himno
“Come, Follow Me [Kari, Sunod sa Akon]” (Hymns, no. 116), ukon maghanda sa
pagpanguna sang klase sa pag-amba sini.

4. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga mga
sugilanon, balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga 
imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

•Ano ang mangin kahulugan sa imo kabuhi sang pagsunod kay Jesucristo? (Ipaathag
nga si Jesucristo isa ka himpit nga halimbawa agud sundon sang kada isa.)

Ambahanon Pangabaya ang gintudlo na nga daan nga bataon nga babayi ukon ang klase sa pagkanta
sang himno, “Come Follow Me [Kari, Sunod sa Akon]” (Hymns, no. 116), ukon ipabasa
ang mga pulong.

Si Jesucristo Nagpahamtang sang Isa ka Himpit nga Halimbawa nga Aton Sundon

Ipabasa sa bataon nga mga babayi kag patandai ang masunod nga balaan nga mga
kasulatan:

2 Nefi 31:10
2 Nefi 31:16–17
1 Pedro 2:21

Ang Manluluwas nagpamangkot sa iya napulo’g duha ka gintutun-an nga mga Nefinhon,
“Ano nga sari sang tawo kamo mangin dapat?” Dayon, bilang sabat sang iya kaugalingon
nga pamangkot, nagsiling sia, “Sa pakamatuod, ginasiling ko sa inyo, dapat subong man
sa akon” (3 Nefi 27:27). Ang amo man nga mga pagpanudlo magamit sang tanan nga
bataon nga mga babayi. Ang sabat amo man.

Ipabasa sa mga dalagita kag patandai ang Juan 13:15.

Pisara Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghingalan sang pila ka mga kinaiya kag mga
kinaugali ni Jesus nga sarang naton masunod. Ilista ang ila mga panugyan sa pisara kag
hambali ang mga halimbawa sining mga kinaugali. Ang pila sang mga ini mahimo nga
magalakip sang:

Mapailubon kag mapainubuson
Mateo 11:29 (Si Jesus “mapainubuson kag malulo sa tagipusuon.”)
Mga Taga-Filipos 2:8 (Si Jesus “nagpaubos sang iya kaugalingon kag nangin
masinulundon tubtob sa kamatayon.”)

Nagsumpong sang pagsulay
Mateo 4:1–11 (Si Jesus nagsumpong sang mga pagsulay sang Yawa.)
Doctrine and Covenants 20:22 (Si Jesus wala magpamati sa mga pagsulay.)

Pagpangita sa balaan
nga kasulatan kag
paghinambalanay
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Nagpalangga kag nag-alagad sa iban
Marcos 1:40–44 (Si Jesus nagpaayo sang isa ka aruon.)
Juan 11:20–46 (Si Jesus nagbanhaw kay Lazaro gikan sa minatay.)
3 Nefi 17:7, 9–10, 21 (Si Jesus nagpaayo sang mga masakiton kag may ginaantos kag
ginbendisyonan ang magagmay nga mga kabataan.)

Ipaathag nga sa tanan nga mga butang si Jesucristo nagpahamtang sang halimbawa nga
sundon naton. Ginasugo kita sa pagsunod sa iya. Kon kita masinulundon sa sinang
kasuguan, makabatyag kita sang dako nga kalipay sa aton mga kabuhi. Tan-awa sa lista
nga yara sa pisara.

•Paano naton mapakita ang pagpaubos sa aton mga kabuhi? (Pananglitan, mahimo kita
nga mangin matinumanon sa aton mga ginikanan kag sa mga kasuguan sang Dios;
mahimo naton nga mabutang ang mga panginahanglan kag matarong nga mga handum
sang iban labaw sang sa aton.)

•Ano ang pila ka inadlaw-adlaw nga mga pamaagi nga makasunod kita sa halimbawa
sang Manluluwas? (Pananglitan, ano ang pat-od nga mga pagsulay nga kinahanglan mo
malampuwasan kada adlaw? Paano ang halimbawa ni Cristo makabulig sa imo nga
makalampuwas sa sining mga pagsulay?)

Makatuon Kita sa Pagsunod kay Jesucristo

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati sa paathag ni Marion G. Romney
kon paano niya natun-an ang pagsunod sang halimbawa ni Jesucristo:

“Sa panahon sang akon pagkalampukon isa ka gamay nga libro ukon gamay nga balasahon
nga gintig-ulohan ‘What Would Jesus Do?’ ang nakalab-ot sa akon mga kamot. . . .  Ang
pamangkot nga ginpahamtang nagbug-os sang handum nga akon naangkon gikan sa
akon pagkabata. Sa indi maisip nga mga tinion samtang ginaatubang ko ang mga hangkat
kag nagatublag nga mga pagpamat-od napamangkot ko ang akon kaugalingon ‘Ano ang
buot himuon ni Jesus?’ . . .  Samtang ginabinagbinag ko [inang] pamangkot [nagdangop
ako] sa balaan nga mga kasulatan sa pagpangita sang sabat. Didto sa Ebanghelyo nga
ginsulat ni Juan, nakita ko ang maathag kag pat-od nga sabat: Dalayon nga himuon ni
Jesus ang pagbuot sang iya Amay. Sia mismo liwatliwat nga nagapahayag sini. . . .  ‘ . . .
Ako wala nagahimo sing bisan ano sa akon kaugalingon nga pagbuot; kundi suno sa
gintudlo sa akon sang Amay, ginapamulong ko ining mga butang.

“ ‘Kag ang nagpadala sa akon kaupod nakon; wala niya ako pagbayai nga isa lamang,
kay nagahimo ako sa gihapon sang kalahamut-an sa iya.’ . . .  (Juan 7:15, 16, 18; 8:26, 28,
29; 10:30). . . .  Sa paghibalo nga si Jesus dalayon nga nagahimo sang pagbuot sang iya
Amay, ang madason ko nga tinutuyo amo ang pagpangita kon ano ang himuon ni Jesus
sa pagpat-od sang pagbuot sang iya Amay. Samtang nagapangita sa Bag-ong Katipan,
natukiban ko nga ang isa ka butang nga iya ginhimo amo ang pagkilala sing maid-id sa
iya kaugalingon kon ano ang ginpahayag sang iya Amay nga mangin iya pagbuot, suno
sa nasulat sa Daan nga Katipan. Nga iya ginhimo ini ginpamatud-an paagi sa kamatuoran
nga sa iya mga pahayag suno sa nasulat sa Bag-ong Katipan, si Jesus nagsambit ukon
nagtumod sang balaan nga mga kasulatan gikan sa Daan nga Katipan sing sobra sa isa ka
gatos ka beses.

“Sang ulihi,kag ang pinakaimportante, nahibal-an ko nga dalayon sia nga nagapakighiangot
sa iya Amay paagi sa pangamuyo. Ini ginhimo niya indi lamang agud mahibal-an ang
pagbuot sang iya Amay kundi agud man nga makaangkon sang kusog sa paghimo sang
pagbuot sang iya Amay. Nagpuasa sia kag nagpangamuyo. . . .  Daw sa maathag nga sa
panahon sang iya dutan-on nga pag-alagad wala gid sia naghimo sang isa ka mayor nga
pagpamat-od ukon pag-atubang sang isa ka krisis nga wala nagapangamuyo [tan-awa sa
Mateo 4:2; Lucas 4:2; Lucas 6:12–13; Mateo 26:39; Lucas 22:42, 44]. . . . 

“Nga nagasalig sa nauna kag sa kaupod nga balaan nga mga kasulatan, nagpamat-od
ako sa akon pagkalamharon nga para sa akon ang pinakamaayo nga paagi sa kasulbaran
sang mga problema kag ang paghusay sang mga gumontang amo ang magpadayon
subong sang pagpadayon ni Jesus: magbatiti sang isa ka mahimulaton nga kaluyag sa
paghimo sang pagbuot sang Ginuo; mag-anad sang akon kaugalingon sa ginpahayag
sang Ginuo sa mga butang nga may kalabtanan; magpangamuyo upod ang katutom kag

Presentasyon sang
manunudlo kag
sinambit nga mga
pulong

Pagpresentar sang
manunudlo
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pagtuo para sa diosnon nga ginpadasig nga paghangop sang iya pagbuot kag kaisog sa
paghimo sini. . . . 

“Ang labing makaalayaw nga mga kasulbaran sang mga problema kag ang labing maayo
nga mga sabat sa mga palamangkutanon nga akon nahimo sa akon kaugalingon nga
kabuhi, akon naagom sa mga masunod:

“1. Gikan sa akon pagkalamharon nakapangusisa ako sang balaan nga mga kasulatan.

“2. Natilawan ko nga atubangon sing tampad ang panghangkat ukon gumontang nga
ginpresentar upod ang isa ka minatuod nga handum sa pagsulbar sini subong sa
pagsulbar nga buot ni Jesus.

“3. Naghangad ako sa pagtulutimbang sang mga napilian nga pamat-od nga naangot sa
paghangop nga akon nahibal-an parte sa mga prinsipyo sang ebanghelyo, paagi sa
maukod nga pagtuon kag pagpangamuyo.

“4. Nakahimo ako sang isa ka pagpamat-od sa akon kaugalingon nga kaisipan.

“5. Pagkatapos sina, akon gindala ang butang sa Ginuo, ginsugid sa iya ang problema,
ginsugid sa iya nga gusto ko maghimo sang husto sa iya panan-aw, kag nagpangayo
sa iya sa paghatag sa akon sang paghidaet sa kaisipan kon nahimo ko ang husto nga
pamat-od” (Marion G. Romney, “What Would Jesus Do?” New Era, Sep. 1972, pp.
4–6).

Paghinambalanay Hambali ang lima ka paagi nga gingamit ni Pangulong Romney sa pagtuon kon ano ang
buot ipahimo ni Jesus sa iya.

Ilista ining mga paagi sa pisara, ukon ihanda ang mga ini bilang isa ka handout para sa
bataon nga mga babayi. Hambali kon paano ang bataon nga mga babayi makagamit sang
tagsa sining mga tikang sa ila kaugalingon nga mga kabuhi sa pagsunod sa halimbawa ni
Jesus paagi sa pagtuon kon ano ang buot niya ipahimo sa ila.

“Paagi sa pagsunod sining sulundan, si Jesus naggawi sang isa ka himpit nga kabuhi.
Indi kita, siyempre, makatupong sang iya hinimuan. Bisan paano, makahimo kita sang
dako pa gid nga pag-uswag padulong sa sini paagi sa pag-ilog sa iya sangsa bisan diin
nga paagi” (Romney, “What Would Jesus Do?” p. 5).

Paagi sa Pagsunod sa Halimbawa sang Manluluwas, Mapauswag Naton ang Aton 
mga Kabuhi

Ipaathag nga ang aton pagsunod sa halimbawa sang Manluluwas bisan sa pinakagamay
kaayo nga mga butang makadala sang dako nga pag-uswag sa aton mga kabuhi. Ang
masunod nga sugilanon nagapakita kon paano ginagamit sang isa ka bataon nga babayi
ang mga pinanudlo ni Jesus kag nakakita sang kauswagan sa iya kabuhi.

Sugilanon “Si Charlotte nakadangat sa isa ka mabudlay nga tion sa iya kabuhi. Napun-an sia sing
kaakig. Daw halos tanan nga butang puro sala. . . .  Ang iya mga kaabyanan pirme lang
makit-an bisan diin; wala sing kahimushimosan ang iya puluy-an; ang iya kaugalingon
nga kinaiya di-maanyag, subong nga sia nakahibalo sing maayo sini. Dako kaayo ang
problema ni Charlotte. . . . 

“[Agud mangayo sing bulig, si Charlotte nagkadto kay Margaret Ames, isa ka talahuron
nga ginang nga nagagawi sang sahi sang pangabuhi nga gusto ni Charlotte nga igawi.]
Ginbubo ni Charlotte ang kasaysayan sang hibubun-ot sang iya tagipusuon parte sa iya
napas-law, masinulub-on nga kabuhi. . . .  Si Margaret pagkatapos sang isa ka malulo nga
pulong sang pagpakigbuylog nagsiling, ‘Mahimo mo nga bag-uhon ang tanan nga ina
kon buot mo gid nga himuon ini.’ . . . 

“[Sa pasugod sang bag-o nga kabuhi, si Ginang Ames nagpanugyan kay Charlotte]:
‘Maggawi sa sulod sang baynte kuwatro oras nga daw yara gid si Cristo sa imo tupad,
nga nagatan-aw sang tanan mo nga ginahimo. Pagkatapos sina, magkari ka sa akon
liwat, kag aton ini pagahambalan. Himuon mo bala ina?’

“Daw medyo . . . nagapangduhaduha, nagsabat sia, ‘Huo, Ginang Ames.’ . . . 

“Sirom na sang magpauli si Charlotte. Nakahibalo sia nga ginapaabot sia sa pagbulig
butang sang panyapon sa lamisa. Nagkadto sia sa hunoshunos kag ginkuha ang ukot nga
mantel. Sang iya ini ginhumlad sa lamisa may nakita sia nga pila ka mga bulingon nga
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mga pugtak sa sini. Kag diri sini sia nakaangkon sang iya una nga panghunahuna sa
pagbag-o.

“ ‘Kon si Cristo magakaon upod sa amon, indi ako magbutang sang isa ka bulingon nga
tela,’ naghimulungon sia sa iya kaugalingon.

“Nagkuha sia sang bag-o nga tela. Kag upod sa ano man nga panghunahuna nagdala sia
sang isa ka gamay nga yahong nga puno sang mga bulak gikan sa ugsaran. Ginbutang
niya ang mantikilya sa bag-o nga pinggan imbes nga sa isa nga bulingon. Mainandamon
nga ginkihad niya ang tinapay. . . . 

“ ‘May bisita bala kita karon nga gab-i?’ pamangkot sang iya amay. . . . 

“ ‘Ikaw lang, ’Tay,’ nagyuhum si Charlotte. . . . 

“Ang iya iloy, nga lapyo kag ginagin-utan, . . . nagpungko nga nagasiling, ‘Ambot kon
ano ang nagsuhot sa iya ulo sa paghanda sing para lang sa aton. Abi ko anay may
ginapaabot sia nga kon sin-o nga mahapit diri antes kita makatapos.’ . . . 

“ ‘Wala ako sing nakilala nga bisan sin-o nga mas gustuhon ko pa nga himusan sang
pagkaon sangsa aton kaugalingon nga mga himata,’ siling niya.

“Ang bug-os nga panimalay naurungan sang makadali. Daw indi sila makapati nga si
Charlotte atong nagahambal.

“Sa salas [pagkatapos panyapon] si Charlotte naghunos sang isa ka balasahon gikan sa
idalom sang hantal sang mga balasahon kag nagsugod sa pagbasa. Sia mismo ang
nagdala sang balasahon pauli sa puluy-an kag sia ang nagtipig sini [gintago]. Pagkatapos
sang pila ka minutos ginbutang niya ini. . . .  ‘Indi ako magbasa sini kon si Cristo
nagapungko sa diin makabasa sia upod sa akon,’ nahunahuna niya. Kag gindala niya ini
paggwa, kag ginbutang ini sa basurahan nga puyo nga nahimo sa papel. . . . 

“[Pagkadason nga adlaw si Charlotte] nagkadto liwat sa iya ulobrahan. . . .  Indi gid niya
nagustuhan ang iya obra . . . 

“ ‘Si Cristo sa tupad ko,’ amo ang iya ginahunahuna samtang nagalakat sia pakadto sa
tindahan. . . .  Nagayuhum sia nga nagapangayo sing maayong aga sa tanan nga iya
masugata . . . 

“[Nahimo pa gani niya nga nasulbar ang mga problema upod sa mga damuhal nga mga
manugbakal samtang ginapahanumduman niya ang iya kaugalingon kon paano sia
maghulag kon si Cristo yara sa iya tupad. Sa sina nga gab-i nagbalik sia sa puluy-an ni
Margaret Ames agud hambalan ang eksperimento.]

“ ‘Gintilawan ko ini, Ginang Ames, tubtob sa pinakamaayo nga akon masarangan, kag—
abi nimo, nagbaylo gid ang lakat sang tanan nga butang. Sa akon hunahuna makita ko na
kon ano ang imo buot silingon. Siyempre, wala ini nagbag-o sang mga butang nga
nagatublag sa akon. Imol man ako gihapon, kag indi makaeskwela, kag nagapuyo ako sa
isa ka malaw-ay nga balay. . . . ’

“ ‘Ay, palangga! Apang nagsugod ka pa lamang sa pagsab-og sang binhi sa baynte
kuwatro oras nga naglipas. . . .  Mapadayon mo bala ang imo ginsugdan? May imo ka na
[yabi] nga pulong. Ini amo si Cristo. Ang pagmurug-ot . . . indi gid makapabag-o kaayo
sang mga butang; apang si Cristo sarang. Panumduma lang ang pagpauyon sang imo
inadlaw-adlaw nga pagsinalayo nga magsuod kaayo sa iya.’

“ ‘Himuon ko gid ini,’ siling ni Charlotte” (Janet Craig, sa Stories That Live, comp. Lucky
Gertsch Thomson [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1956], pp. 34–43; ginsambit sa The
Latter-day Saint Woman: Basic Manual for Women, Part B [1979], pp. 5–7).

Paghinambalanay Kon itugot sang tion, hambali kon ano nga mga butang ang mahimo bag-uhon sang
bataon nga mga babayi sa ila inadlaw-adlaw nga mga kabuhi kon nagsinalayo sila
subong kay Charlotte kag nagsunod sa halimbawa ni Jesucristo.

Paggamit sang Leksyon

Papagsika ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpahamtang sang mga tinutuyo nga
makabulig sa iya agud magmangin subong gawa kay Jesucristo paagi sa pagsunod sang
iya halimbawa. Hangkata sila sa pagbag-o sang ila pagsinalayo subong sang ginhimo ni
Charlotte.
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Pagpangita sang Pagpakig-upod
sang Balaan nga Espiritu

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magatinguha nga mangin takos sa dalayon nga
pagpakig-upod sang Balaan nga Espiritu.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 3, sanday Nefi, Laman kag Lemuel, nga makita sa likod sang manwal.

2. Opsyonal: Magdala sang isa ka bastante ang kalaparon nga panyo ukon bandana nga
ibugkos sa ulo.

3. Opsyonal: Magtigana sang malapad nga tarheta (nga may puni ang panghigaron) kag
isa ka pluma para sa tagsa ka dalagita sa pagkopya sang paghinambalanay sa pisara.

4. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga mga
sugilanon, balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Pagpasundayag Pangabaya ang isa sa mga dalagita sa pagbutabuta sang iya mga mata. Patiyuga sia sang
makapila ka beses agud indi niya mahibal-an kon diin sia nga direksyon nagaatubang.
Karon sugoa sia sa pagtudlo sa isa ka butang (halimbawa, ang naaminhan nga kilid sang
hulot, ang pisara, ukon isa pa ka butang). Mahimo nga maghambal sia sa imo nga wala
sia makahibalo kon diin ini ukon mahimo nga sala ang iya sabat. Samtang ginatabunan
pa sang panyo ang iya mga mata, patinduga ang isa sa mga katapo sang klase malapit sa
bagay nga imo ginhingalanan kag magasiling sa isa ka mahinay nga tingug, “Yari diri.”
Karon pamangkuta liwat ining bataon nga babayi kon diin ang pisara. Kon iya
ginasaligan ang tingug, dapat nga makasabat sia sang husto.

Paghinambalanay •Ano ang ginapakita sining pagpasundayag parte sa aton inagihan upod sa Balaan nga
Espiritu? (Sa madamo nga mga tinion indi naton makita ang direksyon nga dapat naton
kadtuan nga kitahanon lang tungod nabulagan kita sang iban nga mga impluwensya.
Makit-an naton ang padulungan nga dapat naton agyan paagi sa pagpangita sang Balaan
nga Espiritu. Indi naton makita ang Balaan nga Espiritu, apang aton mabatian ukon
mabatyagan sia nga nagahatag sa aton sang pagtuytoy. Tungod ang Balaan nga Espiritu
magahambal sa aton sing mahinay, kinahanglan gid kita nga magpamati agud mabatian
sia. Kag dalayon nga makasalig kita sa Balaan nga Espiritu sa pagtuytoy sa aton sa husto
nga direksyon.)

Makagawi Kita nga Mangin Takos sang Pagpakig-upod sang Balaan nga Espiritu

Paghinambalanay •Paano mo nabaton ang dulot sang Balaan nga Espiritu? (Pagkatapos nga mabunyagan
paagi sa pagtugmaw sa tubig, ang isa ka nagakapot sang Pagkaparing’-Melquisedec
nagtakdong sang iya mga kamot sa akon ulo, nagkompirma sa akon nga isa ka katapo
sang Simbahan, kag ginhambalan kon sa pagbaton sang Balaan nga Espiritu.)

Ipahangop nga sang kita ginkompirmahan, ang Balaan nga Espiritu wala ginhambali sa
pagkari sa aton. Sa baylo, ginhambalan kita sa pagbaton sang Balaan nga Espiritu. Si Nefi
nagsiling nga ang “Balaan nga Espiritu . . . amo ang dulot sang Dios tanan nga maukod
nga nagapangita sa iya” (1 Nefi 10:17). Kon kita makabaton ukon indi sang espirituhanon
nga giya yara lang nasandig sa tagsa sa aton.

Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sang isa ka malapad nga tarheta nga hinimo sa
madamol nga papel. Ipakopya sa mga dalagita ang nahambalan sa pisara sa tarheta.
Mahimo nga gusto sang mga dalagita nga ipakabit ang tarheta sa dingding sa ila puluy-
an para sa palaabuton nga talamdan.

Tinag-isaisa ka
tarheta para sa
paghinambalanay 
sa pisara
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Isulat ang ulohan Pagkatakos sa pisara.

Hambali upod sa bataon nga mga babayi kon ano ang kinahanglan gid nga himuon sang
tagsa sa ila agud mangin takos sa pagpakig-upod sang Balaan nga Espiritu. Isulat ang ila
mga ideya sa pisara. Siguroha nga isambit ang masunod:

Ipaathag nga pagkatapos nga mapangita naton ang pagtuytoy sang Balaan nga Espiritu,
importante nga mamati kita sa iya “mahinay kag diutay nga tingug” (1 Nefi 17:45).
Mahimo nga maghambal sia sa aton sa mga pulong, apang ang iya tingug sa masunson
nagaabot sing natural bilang isa ka panghunahuna, pamatyagon, ukon panagupnop.
Bisan pa ini nga panagupnop mahimo nga tuman kabaskog para sa isa ka tawo, ang lain
nga tawo ayhan indi gid gani makabatyag sini kon indi sia takos sa pagbaton sang Balaan
nga Espiritu. Kinahanglan gid nga mangin matutom kag mainampuon kita sa pag-
angkon sang dalayon nga pagpakig-upod sang Balaan nga Espiritu.

Isaysay ining sugilanon:

Ang inagihan nanday Nefi, Laman, kag Lemuel, nagapakita kon ano kaimportante para 
sa aton ang mangin takos sa pagtuytoy sang Balaan nga Espiritu. Si Lehi kag ang iya
panimalay nagpuyo sa Jerusalem sa isa ka panahon sang dako nga pagkamalaut, sang ang
dakbanwa nagahilapit na lang nga laglagon. Gusto nga amligan sang Ginuo ining maayo
nga panimalay, gani ginsugo niya si Lehi nga magbiya sa dakbanwa. Ang isa sang mga
anak nga lalaki ni Lehi nga si Nefi, matarong kaayo. Si Nefi nagpamati sa Balaan nga
Espiritu kag nagbulig sa pagpanguna sa iya panimalay pakadto sa duta nga ginpanaad.
Apang ang duha ka utod nga lalaki ni Nefi, nga si Laman kag si Lemuel, indi subong ka
matutom kay Nefi. Wala sila nagapati nga ang Ginuo nagatuytoy sa ila kag nagreklamo
sila batok sa ila amay kag utod. Nagpati sila nga buangbuang ang ila amay sa pagbiya sang
ila masulhay nga puluy-an kag madamo nga mga pagkabutang sa Jerusalem sa
pagpanglakaton sa mahuol nga kamingawan. Gintinguhaan gani nila nga patyon ang ila
amay kag manghod nga lalaki. Si Laman kag si Lemuel wala sing luyag sa paghimo sang
pagbuot sang Ginuo. Ang ila mga tagipusuon tama katig-a kag wala’y balatyagon sa bagay
nga ang Balaan nga Espiritu indi makapakig-angot sa ila (tan-awa sa 1 Nefi 17:7–45).

Balaan nga kasulatan Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang 1 Nefi 17:45.

Hambali kon ngaa si Laman kag si Lemuel indi makabati sa mahinay, kag diutay nga
tingug sang Balaan nga Espiritu. Ipahangop nga, bisan pa nga ang Balaan nga Espiritu
naghambal sa ila sa tion kag tion, sila “nawad-an sang igbalatyag” kag indi makabatyag
sang iya mga pulong.

•Ngaa kinahanglan naton ang mangin mabinatyagon sa aton mga balatyagon agud
mahangpan ang mga pagpadasig sang Balaan nga Espiritu?

Ipahangop nga ang Balaan nga Espiritu masunson nga nagahambal sa aton paagi sa
pamatyagon sang paghidaet ukon katawhay, ukon ang iya mga pagpaandam magaabot
paagi sa indi-matawhay nga mga pamatyagon.

•Paano naton madula ang ikasarang sa pagbatyag sa mga pagpadasig sang Balaan nga
Espiritu? (Paagi sa indi pagsapak sang mga ini, paagi sa pagdumidli sa paghinulsol,
paagi sa pagpamati sing labaw sa kon ano ang ginahambal sang iban.)

Sugilanon kag
larawan

Presentasyon sang
manunudlo

Pagkatakos

1. Maghinulsol sang mga sala.
2. Magtuman sang mga kasuguan sang Amay nga

Langitnon.
3. Magpangamuyo para sa pagpakig-upod sang Balaan

nga Espiritu.
4. Magpangayo sa pagtuo.
5. Isikway ang kalibutan.
6. Maggawi nga tampad sa kasugtanan sang pagbunyag.
7. Mangin mahapos tudluan.
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Ang Balaan nga Espiritu Makabendisyon sa Aton mga Kabuhi

Karon isulat ang ulohan Mga Bugay sa pisara.

Hambali ang nagkalainlain nga mga paagi nga ang Balaan nga Espiritu makabendisyon
sa aton mga kabuhi. Siguroha nga mahambalan tanan ang mga bendisyon nga nalista.
Kon luyag mo, gamita ang mga talamdan sang balaan nga kasulatan. Ipakopya sa mga
dalagita ining mga punto sa ila mga tarheta.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga mga sugilanon sa pagpakita sang mga paagi nga sa diin ang
Balaan nga Espiritu mangin isa ka bugay sa mga nagapamati sa iya.

Sang makapauli si Jenny gikan sa eskuwelahan sang Huwebes, nakit-an niya ang iya
mga ginikanan nga nagahulat sa iya. Ang iya iloy nagsiling, “Ang imo Tiyo nga si Carl
namatay kaina sang aga. Ako kag ang imo amay magapabilin upod kay Tita Margaret
sing pila ka adlaw, tubtob nga matapos ang lubong. Nakahibalo ako nga masaligan ka
namon sa pag-atipan sang mga butang sa puluy-an samtang wala kami. Tawga lang si
Sister Martin kon magkinahanglan ka sang ano man nga bulig.”

Samtang ang iya mga ginikanan nagapadalagan na sang salakyan palayo, si Jenny
nakabatyag sang diutay nga kakunyag. Luyag niya nga sia ang pinuno, nga wala sing
bisan sin-o nga magahatag sang mga mando. Nanamian sia mamatyag sang
responsibilidad. Gani nagtuon sia sang iya pasinawan sa aritmitika, nagtawag sa pila
niya ka mga abyan, nagkaon sang panyapon, dayon nagpungko agud tapuson ang
pagbasa sang isa ka sugilanon para sa iya klase sa Ingles.

Sa tion nga nagahigda na sia, nakabatyag sia sang diutay nga pagkadi-mapahamtang.
Wala pa gid sia makatilaw nga nagaisahanon sa bilog nga gab-i halin sang una. Samtang
nagatulok sa kadulom, nagsugod nga nakabati sia sang diutay nga mga gahod. Samtang
maanting sia nga nagapamati labi nga nagadamo ang iya mabatian—ang nagaigot kag
nagapitik nga mga gahod. Indi ayhan nga may kon sin-o nga gusto magsulod?
Nagakubakoba ang iya dughan. Gintulok niya ang orasan. Daw mga inoras na ang
nagligad sugod sang palungon niya ang suga, nagluhod sa isa ka malip-ot nga
pagpangamuyo, kag naghigda sa hiligdaan. Apang, suno sa orasan, baynte minutos pa
lamang ang nakaligad.

Samtang nagasala si Jenny sa pagpanumdom kon ano ang himuon, mahipos sia nga
nagpangayo sang bulig gikan sa Amay nga Langitnon. Halos sa gilayon, nadumduman
niya ang nabatian nga sugilanon parte kay Pangulong David O. Mckay sang isa pa lang

Pagkatakos 

1. Maghinulsol sang mga
sala.

2. Magtuman sang mga
kasuguan sang Amay
nga Langitnon.

3. Magpangamuyo para sa
pagpakig-upod sang
Balaan nga Espiritu.

4. Magpangayo sa pagtuo.
5. Isikway ang kalibutan.
6. Maggawi nga tampad sa

kasugtanan sang
pagbunyag.

7. Mangin mahapos
tudluan.

Mga Bendisyon

1. Nagatudlo sang tanan
nga mga butang kag
nagapahanumdom sang
tanan nga mga butang
sa aton (Juan 14:26).

2. Nagapakita sa aton sang
mga butang nga maabot
(Juan 16:13).

3. Nagatudlo sang
kamatuoran sang tanan
nga mga butang
(Moroni 10:5).

4. Nagapamatuod parte sa
Amay kag sa Anak
(Doctrine and Covenants
42:17).

5. Amo ang taglipay (Juan
14:26; Doctrine and
Covenants 42:16).

6. Nagapahayag sang mga
butang sa aton mga
kaisipan kag mga
tagipusuon (Doctrine
and Covenants 8:2).

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Leksyon 4
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ini ka lamharon nga bata nga nahadlok kag nagpangamuyo sang bulig. Bisan mabudlay
para sa iya, nanaog sia sa iya hiligdaan kag nagluhod sa kilid sang iya katre. Samtang
nagapangamuyo sia, isa ka malinong nga pamatyagon ang nagpakalma sang iya
nagakabuang sa kahadlok nga nagakubakoba nga dughan. Pagbalik sa hiligdaan,
natulugan sia gilayon.

Sang madason nga adlaw sa eskuwelahan, matawhay ang pamatyag ni Jenny tungod
sang maayo nga pagpahuway kagab-i kag handa na sa iya pasinawan sa aritmitika.

Paghinambalanay •Ano ang duha ka mga bugay nga gindala sang Balaan nga Espiritu kay Jenny?
(Panumduman sang isa ka butang nga iya na nahibal-an, kag ang balatyagon sang
katawhay.)

Sugilanon “Isa ka masinulub-on nga klima ang magapuno sa bilog nga katilingban nga nagatalambong
samtang nagahingapos ang seremonya sa lubong para sa isa ka bataon nga iloy nga napatay
sa pagbun-ag. Ang mga pagdayaw sa namatay madagmit nga ginpamulong apang
madamo sa mga nagtililipon didto sa sina nga adlaw ang nakabatyag sang paghinakit.
Ngaa gintugutan sang isa ka mapinalanggaon nga Amay sa Langit nga kuhaon ining isa
ka matahum nga iloy, nga nagbiya sang isa ka panimalay nga may apat ka magagmay
nga mga kabataan nga pagatatapon nga mag-isa sang nagakalisud nga amay?

“Sa hingapusan sang pormal nga programa ang bataon nga amay matawhay nga
nagtindog gikan sa iya pulungkuan kag naglakat pakadto sa pulpito. ‘Nabatyagan ko
ang inyo kasubo kag kabalaka,’ siling niya sing mahinay, ‘apang may isa ka butang nga
dapat ko isugid sa inyo sa pagpatawhay sa inyo. Sa una nga oras pagkatapos nga
namatay ang akon asawa indi ko mahibal-an kon paano ko masarangan ini—kon paano
ako makapadayon nga wala sia. Apang nian isa ka matam-is, mahidaeton nga balatyagon
ang nagpuno sang akon kalag, kag sugod sadto nakaagom ako sang kapat-uran nga
mangin mahusay ang tanan. Indi kami pagkabalak-i, indi kami maano.’

“Ining amo man nga nagapaumpaw nga espiritu nagluntad sa bug-os nga katilingban.
Ang kada isa nagpauli nga napaumpawan” (Spencer J. Condie, “ ‘Thy Constant
Companion’: The Promised Blessings of the Holy Ghost,” Ensign, Okt. 1980, p. 33).

Paghinambalanay Pahambali sa mga dalagita kon paano ang Balaan nga Espiritu nagbendisyon sining
bataon nga amay.

Hingapusan

Basaha ining pahayag:

“Kon isa man ini ka gilayon nga nagapangamlig nga buhat, isa ka pamatyag sang iya
mga pulong, ukon isa ka pagbasa nga sa diin ang isa ka tawo makabati sang iya tingug,
nagahalin ini sa Dios. Ini tanan mga dulot sang Espiritu sa isa nga nakabaton sang Balaan
nga Espiritu sa pagbunyag kag nagtuyo sa paghiagom sang iya impluwensya” (S.
Dilworth Young, “How the Holy Ghost Can Help You,” New Era, Okt. 1971, p. 6).

Pahanumdumi ang mga dalagita nga ang ila ikasarang sa pagpamati sang mahinay kag
diutay nga tingug sang Balaan nga Espiritu nasandig sa ila pagkamainunungon sa mga
kasuguan sang Ginuo. Kon mamati sila sa Balaan nga Espiritu, ang iya mga pagpadasig
mangin ila pinakadako nga ginhalinan sang katawhay kag giya kag isa ka dalayon nga
kaupod. Indi gid kita kinahanglan nga mag-isahanon kon kita takos sa pagbaton sang
Balaan nga Espiritu.

Paggamit sang Leksyon

Pangabaya ang mga dalagita sa pagdala sang ila mga tarheta pauli, ipakabit ang mga ini
sa dingding, kag tamdan ang mga ini antes sila magpangamuyo sa gab-i. Hangkata sila
nga mag-aktibo sa pagpangita sang Balaan nga Espiritu nga ila mangin dalayon nga
kaupod.

Sinambit nga 
mga pulong



Pagtuman sang Diosnon nga
mga Papel sang mga Babayi



18

Pagtukib sang Kalipay sa Aton
Diosnon nga Ikasangkol

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop sang iya diosnon nga ikasangkol kag
magtuon kon paano magtukib sang kalipay sa sini.

PAGPANGHANDA 1. Mag-agda sang isa ka sulundon nga utod nga babayi (pilia ang isa nga nakasal sa
templo kag may panimalay), nga ginpahanugutan sang mga manugpanugyan sang
pagkapari, sa paghambal sa mga dalagita parte sa kalipay sang pagkaisa ka babayi.
Pangabaya sia sa pagsaysay sang pila ka mga kalipay kag mga hangkat nga iya
naagyan, lakip na ang pila sining mga inagihan sang pareho ang iya pangidaron sa
lamharon nga mga babayi sa klase. Mahimo sia nga magsugid parte sa tal nga mga
inagihan kag mga pagpili nga nakabulig sa iya sa pagpabilin nga suod sa Amay nga
Langitnon kag sang mga bugay kag kalipay nga nadangatan. Dapat niya idagmit ang
kalipay sang pagkaisa ka babayi sa kada pangidaron. Magpanugyan nga magkuha sia
sing mga baynte minutos. Pangabaya sia sa paghatag sing tion para sa mga dalagita sa
pagpamangkot sa iya sing mga pangutana kag pagpahayag sang ila mga balatyagon.

UKON

Mahimo nga magdapit sang isa ka lola, iloy, kag bataon nga babayi nga may bana, nga
ginpahanugutan sang mga manugpanugyan sang pagkapari, sa pagpahayag sa malip-
ot sang mga kalipay sang pagkababayi nga ila karon ginatagamtam. Mahimo nga
magpanugyan ka nga ila man isambit ang kalipay nga ila naagyan subong pareho pa 
ang ila pangidaron sa bataon nga mga babayi. Dagmita sa pagsiling nga ang tagsatagsa
ginatugutan lamang sing lima ukon anum ka minutos. Mahimo nga magtanyag ka sa
pagbantay sang ila oras kag magsenyas sa ila kon tapos na ang ila oras.

2. Kon posible kag luyag mo ini nga himuon, maghanda sing isa ka kopya sang mensahe
gikan sa Pang-Kabilugan nga Panguluhan sang Bataon nga mga Babayi para sa tagsa
ka katapo sang klase kag sa bisita.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Matukiban Naton ang Kalipay sa Pagkilala Kon Sin-o Kita kag Kon Mangin Sin-o Kita

Ipakilala ang pinili nga manugpamulongpulong ukon mga manugpamulongpulong kag
ipaathag nga karon nga adlaw ang klase magatuon parte sa ila diosnon nga ikasangkol
bilang bataon nga mga babayi kag sang kalipay nga nagaabot tungod sang ila pagkaanak
nga babayi sang Dios. Singgani ang bataon nga mga babayi nga makapamangkot sila sang
mga pangutana kag maghimo sang mga panugdaon pagkatapos sang pamulongpulong.

Pagkatapos sang pamulongpulong kag sang mga pamangkot gikan sa klase, ipahayag
ang imo pagpasalamat sa manugpamulongpulong ukon mga manugpamulongpulong.

Ipahayag ang imo pagpalangga sa mga dalagita sa imo klase. Singgani sila nga imo
ginapasalamatan ang ila kusog kag kapagsik samtang nagapasulod sila sa bag-o nga
kalibutan sang pagtubo. Dagmita sa pagsiling ang pagkaimportante sang pagkamalipayon
karon paagi sa paghimo sang husto nga mga pamat-od kag paagi sa pagsunod kay
Jesucristo. Kinahanglan gid naton nga himuon ina karon, indi sa kon san-o pa nga
palaabuton nga tion kon ang aton karon nga mga problema mahimo nga nasulbar na
ukon ang aton mga damgo kag mga handum nangin matuod. Sa sini nga kalibutan sang
mga pagtilaw kag mga panghangkat, ina nga ginahandum nga huwaran nga tion
mahimo nga indi mag-abot. Ang matuod nga kalipay kag paghidaet yara sa bisan ano
nga tion sang kabuhi sa tanan sadtong nagagawi subong sang gusto sang Amay nga
Langitnon nga ila igawi.

Paghinambalanay 
kag panaksihon sang
manunudlo

Mga bisita nga
manugpamulongpulo
ng kag
paghinambalanay

Leksyon
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Ipahangop kon paano ang ebanghelyo nagatuytoy kag nagabendisyon sang aton mga
kabuhi paagi sa pagbulig sa aton nga mahangpan ang aton diosnon nga mga papel kag
ikasangkol bilang mga babayi.

Makaagom Kita sing Kalipay sa Tagsa ka Halintang sang Kabuhi

Ipahayag ang imo kalipay bilang isa ka babayi kag ang imo pagpati nga ang mga
babaying Santos sa Ulihing mga Adlaw makaagom sing dako nga kalipay sa tagsa ka
halintang sang kabuhi.

Kon itugot sang tion kag kon daw maayo ang kahimtangan, mahimo mo nga agdahon
ang mga dalagita sa paglarawan sang pila ka mga kalipay nga ila naagyan bilang bataon
nga mga babaying Santos sa Ulihing mga Adlaw.

Hingapusan

Pagbasa Basaha ang pinasahi nga hangkat sa tagsa ka bataon nga babayi gikan sa Pang-Kabilugan
nga Panguluhan sang Bataon nga mga Babayi.

Pinalangga namon nga Bataon nga mga Kaabyanan:

Bulahan ka kag ginakahamut-an sang aton Amay nga Langitnon nga mangin buhi karon
nga adlaw. Ang kalibutan puno sang katahum kag mga oportunidad—mas dako pa gid
sangsa bisan ano nga panahon sa maragtas sang tawo. Ining pinasahi nga mga tinuig
sang pagpanghanda mapuno sang pagtukib, pagpangusisa, pagpangita, pagtubo, pag-
inat-inat, paglab-ot, kag pagtuon sang plano sang Dios kag kon ano ang iya ginapaabot
sa imo, nga iya mga anak nga babayi.

Ang amo man nga kalibutan puno sing kalaw-ay kag malain nga mga impluwensya.
Pagahangkaton ka, pagasulayon, pagabalabagan, kag pagasalakayon sa tagsa ka alagyan
paagi sa mga plano kag mga pagpangganyat sang kasumpong.

Ang aton Amay nga Langitnon nakahibalo sini tanan kag nakakilala sa imo. May
pagsalig sia kag pagtuo nga imo gamiton ining mga tinuig sang pagpanghanda agud
mangin matinumanon nga anak sang Dios nga mahimo nga maumol kag maporma para
sa pinasahi nga misyon kag kapalaran nga iya ipapuno sa imo. Magpangamuyo sing
dalayon, kilalaha ang imo Manluluwas nga si Jesucristo, tun-i ang balaan nga mga
kasulatan kag magpanumdom sang pat-od nga mga paagi nga imo madapat ang mga
pinanudlo sa imo kabuhi. Maggawi nga mangin takos sang mga bugay sang pagkapari,
magkasadya, kag maglakat nga may pagsalig upod ang kalipay kag paghatag sang
pagpasalamat sa kasanag sang ebanghelyo ni Jesucristo.

Nalibutan ka sang madamo nga nagapalangga sa imo kag gusto nga magpangapin kag
magtuytoy sa imo—mga kaabyanan, ang imo mga opisyales sa klase, hamtong nga mga
lider, ang imo obispado, ang imo mga ginikanan kag panimalay, kag labaw sa tanan si
Jesucristo kag ang imo Amay sa Langit.

Kabay nga malakip kami sa tunga sadtong nagakabalaka kag nagapalangga sa imo sing
labi. Dalayon kami nga nagapangamuyo nga bugayan ka kag palig-unon sa imo
pagpanghanda sa pagpuyo liwat upod sa imo Amay sa Langit, kay nagapangagda sia “sa
tanan sa pagkari kay Cristo” (Doctrine and Covenants 20:59) “kag magmangin himpit sa
iya” (Moroni 10:32).

Nagapalangga,

Pang-Kabilugan nga Panguluhan sang Bataon nga mga Babayi

Presentasyon sang
manunudlo
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Pagtukib sang Kalipay Karon

TINUTUYO Ang tagsa ka katapo sang klase makabatyag sing kalipay nga nangin isa sia ka bataon
nga babaying Santos sa Ulihing mga Adlaw.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing papel kag lapis para sa tagsa ka katapo sang klase.

2. Magdala sing isa ka gamay nga espeho.

3. Maghanda sing isa ka karatola ukon malapad nga papel sang masunod nga pahayag ni
Pangulong Harold B. Lee: “Ang kalipayan wala masandig sa kon ano ang nagakatabo
sa imo gwa kundi sa kon ano ang nagakatabo sa imo sulod.”

4. Magtudlo sang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang dinalan nga ginatig-ulohan
“Ang Pagtuga.”

5. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang kon ano nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna: Mga Paglarawan

Leksyon paagi sa paggamit sang mga bagay

Ipasa ang isa ka gamay nga espeho sa tunga sang mga katapo sang klase. Pangabaya ang
tagsa ka dalagita sa pagpanghunahuna sing mahipos parte sa sining mga pamangkot
samtang nagatulok sia sa iya larawan sa espeho:

•Ano ang imo makita sa espeho?

•Ang dalagita bala sa espeho nga imo makita malipayon? Ngaa?

•Ang dalagita bala nga imo makita amo ang dalagita nga gusto mo nga mangin ikaw?

•Ano ang nagustuhan mo kaayo parte sa dalagita nga imo makita?

•Ano ang gusto mo nga liwaton parte sa dalagita nga imo makita?

•Ano nga mga kinaadman kag mga bugay sang dalagita ang imo makita?

•Ano ang gusto mo para sa dalagita nga imo makita?

Ang Kalipay Amo ang . . . 

Magpanagtag sang isa ka panid nga papel kag isa ka lapis sa tagsa ka katapo sang klase.
Magpakurit sa tagsa ka dalagita sang isa ka nagatindog nga linya panaog sa sentro sang
papel kag markahi ang duha ka kubay sang “Malawig sing Dangatan nga Kalipay kag
Kasadya” kag “Temporaryo nga Kalingawan kag Kaayawan.” Basaha ang masunod nga
lista sang mga kahiwatan sa klase, kag sugoa ang mga dalagita sa pagsulat sang
kahiwatan sa kubay nga sa hunahuna nila nagalaragway sing labing maayo sang ila
personal nga mga balatyagon parte sa sini. Ayhan luyag mo nga ipasibo ang lista sang
mga kahiwatan agud magsanto ang mga kahuyugan kag mga inagihan sang mga katapo
sang klase sa inyo tumandok nga duog.

1. Paglangoy 11. Pagtinlo sang inyo balay ukon 
balay-alarkilahan

2. Pagkaon sang pangyam-is 12. Pagpakighambal sa isa ka abyan

3. Pagbulig sa isa ka tawo 13. Pagbasa sang balaan nga mga kasulatan

Kahiwatan sa
paggrado

Tinutuyo sa Leksyon

Leksyon
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4. Pagpanindahan 14. Pagdaug sa isa ka paindis-indis

5. Pagkuha sing maayo nga mga  15. Pagbasa sang isa ka maayo nga grado
saeskuwelahan libro

6. Pagpangamuyo 16. Pagtapos sang dako nga trabaho

7. Pagtuga sang isa ka butang 17. Pagpamati sa musika

8. Pagpanahi 18. Pagluto sang paborito nga pagkaon

9. Paglakat 19. Pagsaot

10. Pagtatap sang isa ka bata 20. Pagsugid sa isa ka tawo parte sa 
ebanghelyo

Pagkatapos nga makompleto sang bataon nga mga babayi ang paggrado sang mga
kahiwatan, pangabaya sila sa pagpanghunahuna sang iban pa nga masinadyahon nga
mga kahiwatan kag idugang ang mga ini sa bisan diin nga kubay. Dagmita sa pagsiling
sa klase nga ang ila mga lista kag mga sabat magakalainlain, sanglit ang tanan may tagsa
ka mga kahuyugan kag indi magsabat sa palareho nga paagi.

Ang Amay nga Langitnon Gusto nga Makaagom Kita sing Kalipay

Pagkatapos nga makompleto sang mga katapo sang klase ang kahiwatan sa paggrado,
ipasaysay sa ila ang kahulugan sang masunod nga mga pulong: kalingawan, kaayawan,
kalipayan, kasadya.

Hambali upod sa klase ang mga kinatuhay sa tunga sining mga pamatyag kag iangot ang
mga ini sa ila mga grado.

Pamangkuta ang klase kon ila pa madumduman kon ano ang ginhambal sa aton sang
Amay nga Langitnon parte sa kasadya kag kalipay. Ipaathag nga ang balaan nga mga
kasulatan nagagamit sining duha ka pulong sing baylubaylo. Pagkatapos nga mahambalan
ang mga ginpanumdom sang mga dalagita, isulat ang masunod nga mga talamdan sang
balaan nga kasulatan sa pisara. Ipapangita ining mga talamdan sa bataon nga mga babayi
sa ila mga kopya sang apat ka tig-una nga balaan nga mga kasulatan sang simbahan kag
dulungan nga ipabasa ang mga ini sing matunog. Dagmita sa pagsiling sa klase nga ang
Amay nga Langitnon gusto nga magmangin malipayon kita kag makaagom sang kasadya.

Mga talamdan: 2 Nefi 2:24–25; Juan 13:15, 17; Alma 41:10

•Ini bala nga kalipay isa ka butang nga aton maangkon subong, ukon isa bala ini ka
butang nga aton maangkon lamang sa palaabuton?

Giyahi ang mga sabat sa isa ka paghangop nga ang bataon nga mga babayi mahimo nga
mangin malipayon subong kag dapat sila magpanikasog agud malipay karon.

•Sin-o ang may salabton sa pagpat-od nga masinadyahon kag malipayon ka karon?

Sa pagsabat sining pamangkot, agdaha ang mga katapo sang klase sa pagpangita sang
Doctrine and Covenants 58:27–28 kag basaha ini sing matunog. Dagmita sa pagsiling ang
mga tinaga “kay ang gahum yara sa ila,” nga nagapatimaan nga ang tagsa ka bataon nga
babayi may gahum sa pagdala sing kalipayan sa iya kaugalingon nga kabuhi.

Karatola Ipakita ang karatola sang pahayag ni Pangulong Harold B. Lee: “Ang kalipayan wala
masandig sa kon ano ang nagakatabo sa imo gwa kundi sa kon ano ang nagakatabo sa
imo sulod” (“A Sure Trumpet Sound: Quotations from President Lee,” Ensign, Peb. 1974,
p. 78). Hambali sa malip-ot ang pagkamatuod sang sinambit nga mga pulong kag kon
paano ini idapat sa tagsatagsa ka mga dalagita.

Ipaathag nga bisan pa nga may gahum kita sa sulod naton sa pagkontrol sang aton mga
balatyagon, masunson kita nga masinulob-on. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
pagpanugyan sang mga rason kon ngaa kita nangin masinulob-on. Samtang nagasabat
ang klase, isulat ang ila mga sabat sa wala nga bahin sang pisara. Ibilin ang tuo nga bahin
sang pisara nga hilway sa pagsulat sang mga paagi sa pagdaug sang pagkamasinulub-on
sa ulihi sang leksyon. Ang masunod amo ang mga halimbawa sinang mga rason:

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Paghambalanay 
paagi sa balaan nga
kasulatan

Paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan

Mga kahulugan kag
paghinambalanay
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Makaangkon Kita sing Kalipay Karon

•Bilang isa ka dalagita nga Santos sa Ulihing mga Adlaw, ano ang imo nahibal-an ukon
ginaangkon nga makabulig sa imo nga malampuwasan ang tagsa sining mga rason sang
pagkamasinulub-on kag mag-agom sang dako pa gid nga kalipay?

Pahimoa ang bataon nga mga babayi sang isa ka listahan sang mga butang nga ila
mahimo sa pagbulig sa ila nga makatukib sang kalipay karon. Kompletoha ang lista sa
pisara paagi sa pagsulat sang ila mga sabat, kag ipasulat ang mga ini sa mga dalagita sa
likod sang ila mga papel. Giyahi ining kahiwatan sa pagbulig sa ila nga mabatyagan ang
kalipay bilang kon ano sila karon—isa ka bataon nga babaying Santos sa Ulihing mga
Adlaw. Giyahi ang paghinambalanay sa isa ka pat-od nga paagi, nga ginadagmit ang
masunod nga mga bahin:

1. Ang tagsa ka bataon nga babayi isa ka tawo, ginapalangga kag bilidhon sa iya Amay
nga Langitnon kag sa iya panimalay.

2. Ang tagsa ka bataon nga babayi may isa ka butang nga ikapaambit nga makabulig sa
iban.

3. Ang tagsa ka bataon nga babayi makapalambo sang iya mga kinaadman sa isa ka
paagi nga makadala sang matuodtuod nga kaayawan sa iya.

4. Ang tagsa ka bataon nga babayi may gahum kag responsibilidad sa pagbag-o kag
paggiya sang iya kabuhi padulong sa mga dalan sang pagkamatarong kag kalipayan.

5. Ang bataon nga mga babaying Santos sa Ulihing mga Adlaw may pinasahi nga mga
oportunidad kag bulig sa pagtapos sining mga tinutuyo.

Magtapat nga ang kalipay kag kasadya dapat nga magmangin bahin sang ila mga kabuhi
karon—indi isa ka butang nga ginapaabot lang para sa palaabuton.

Ipabasa sa daan na nga gintudlo nga bataon nga babayi ang masunod nga sinambit nga
mga pulong sa pagpahangop sang mga butang nga nagadala sing kalipay sa isa ka tawo
karon. Ang kalibutan puno sang matahum nga mga butang nga makahimo kag dapat
nga makapahalipay sa tagsa sa aton.

Pagtuga

“Sa ginsuguran (apang indi gid man amo ang ginsuguran—isa lamang ka gutlo sa
kalabaon sang pagkabuhi nga amo ang pirme), natun-an ko ang isa ka plano sang akon
Amay nga Langitnon para sa akon kag sa akon mga utod nga lalaki kag mga babayi sa
espiritu. Sia mismo nga ginpakataas kag ginhimpit kag balaan, gusto sang aton
pinalangga nga Amay nga makaangkon kita sang isa ka kahigayunan sa pagsunod sang
iya banas. Ang Iya panganay, ang aton Utod nga magulang nga lalaki, si Jesus,
magapasad sing isa ka kalibutan nga sa diin kita makapuyo kag magtubo kag magtuon
sa pagpalangga kag matuodtuod nga magaulikid. Mangin isa ini ka mabudlay nga
inagihan sa isa ka kalibutan sang di-himpit nga mga tawo kag di-maliwat nga layi, kag
kinahanglan gid kita nga magpili kon gusto naton nga magsunod sa iya.

“Kag sa amo, . . . nagsiling ako, ‘Huo.’ Kag naghulat ako sang akon turno.

Sinambit nga 
mga pulong

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Mga Rason sang Pagkamasinulub-on

1. Pagsuay sa Ginuo
2. Wala sing mga tinutuyo 

ukon katuyuan
3. Kabalaka kag kahadlok
4. Pigaw nga larawan 

sang kaugalingon
5. Wala sing natapos nga 

bisan ano nga butang
6. Wala ginapalangga 

ukon indi mapinalang-
gaon

7. Wala makontento sa 
pangabuhi sa puluy-an
8. Wala sing mga 

kaabyanan
9. Kapung-aw

10. Kaugalingon lang ang 
ginaisip
11. Pigaw nga kaangtanan 
sa Amay nga Langitnon
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“Si [Jesus] nagsugod sa paghimo sang isa ka kalibutan para sa akon kag sa imo, nga mga
kabataan sang Amay. Kag isa sina ka adlaw nagbiya ako sa isa ka duog nga indi ko na
madumduman karon sa pagkari diri, sa pagsugod sa pag-isa sang akon kabuhi upod 
sa duta.

“Sa masagir-om nga kasanag nga amo ang pagkabata, yara ang nahauna nga pagkilala
sang katahum—ang baho sang eucalyptus, ang nahauna nga pagkitaay sang dagat kag
sang adlaw kag sang balas, kag sang ambon—basa nga tinulo sa akon guya, isa ka buyog,
mga bulak, kag mga kahoy nga cypress nga makatilingala nga ginbawod sang hangin.

“Kag samtang ako nagadako, amo man nga ang kalibutan nangin makatilingala pa gid;
kag sa kaidadalman sa sulod nagsugod ang maalabaab, manami nga kasakit nga amo
ang dutan-on nga pagpalangga.

“Si [Jesus] naghimo sing kasanag nga mahugmay nga nagakahulog kag mapilakon kon
kagab-ihon kag nagahimo sing landong nga mga porma sa hangin—kasanag, bulawanon-
nga-asul, kag mahinay sa mga inadlaw sang adlaw sang tigpamulak—kag kasanag nga
nagalapta sang iya mga duag nga sa primero lasaw nga pula pakadto sa duag-kahil
pakadto sa bulawanon, sa pagpanas sang asul-itom nga amo ang gab-i—kaagahon. Kag
may mga mata ako sa pagtan-aw.

“Kag naghimo sia sing hangin sa pagdapyadapya sing mahinay sa linibo ka mga dahon,
sang nagainigpat-igpat nga daw pilak kadanlog nga tubig sa pagkanta kag maglulon sa
iya alagyan padulong sa dagat, sang mga pispis sa pagpuno sang hangin sa kaagahon
sang mahinay nga mga tuno sang plauta. Kag may mga dulunggan ako sa pagpamati.

“Ginhimo niya ang mga kamot sa pagtandog sa masilak nga kaalabaab nga amo ang
‘Kamusta ka?’ ukon ‘Buligan ko ikaw’ ukon ‘Nagaamat na nga palangga ko ikaw’; kag
mga mata sa paghambal, sa pagtan-aw sing labaw pa sa mga pulong, sa paghangop, sa
pagtukib.

“Ginhatagan niya ako sing isa ka tagipusuon nga makakita kag makabati kag
makabatyag sang duta nga iya ginhimo, kag sa kaidadalman sa sulod nakon ang dutan-
on nga pagpalangga nagaibwal sa pag-awas. Ginhatagan niya ako sing mga luha sang
kalipay sa pagtulo.

“May imo ka man sining mga butang. Mga dulot ang mga ini—mga bugay nga sobra sa
aton ikasarang sa pagbaton.

“Kag sa pila ka adlaw kon makit-an ko liwat [si Jesus] kag ang akon Amay mag-abiabi sa
akon pabalik, ginasigahum ko, upod ang akon kaubay, nga makasangkol sa pagsugod sa
pagdumala sang isa ka kalibutan nga pareho sini. Kag ang amon mga kabataan magaliso
sa matugnaw nga katam-is sang kasanag sang kaagahon sa mga langit sang ila duta nga
ang mga mata nagaigpat upod ang mga luha nga natuga sang dutan-on nga pagpalangga
sa pagsiling, ‘Salamat, Amay’ “ (Ann Busath, “Creation,” Improvement Era, Sep. 1967, p. 56).

Hingapusan

Ipahayag ang imo panaksihon sang pagkaimportante sang isa ka masinadyahon nga
tawo karon kag sang mga kalipay nga mahimo nga magaabot gikan sa pagkatampad sa
mga sulukdan sang isa ka bataon nga babaying Santos sa Ulihing mga Adlaw.
Magmangin mapagsik kag paisuga ang mga dalagita sa pag-ako sang responsibilidad
para sa ila kaugalingon nga kalipayan karon.

Paggamit sang Leksyon

Magpapili sing isa ukon duha ka paagi sa mga katapo sang klase sa pagbulig sa ila nga
makatukib sing kalipay karon. Ipanugyan nga magpili sila sing isa ukon duha ka butang
nga ila pagahatagan sing igtalupangod sa sulod sang madason nga simana.

Leksyon 6
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Pang-puluy-an nga Kahimuan

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makakilala pa gid sing maayo sa mga kalipay nga
magagikan sa pang-puluy-an nga kahimuan.

PAGPANGHANDA Magdala sing papel kag lapis para sa tagsa ka katapo sang klase.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Pang-Puluy-an nga Kahimuan Isa ka Importante kag Sagrado nga Responsibilidad

Pag-usisa sang obra Pangabaya ang tagsa ka bataon nga babayi sa paghanduraw nga sa wala pa gid lang
madugay gintanyagan sia sing isa ka obra. Samtang imo ginabasa ang masunod nga
paglarawan sang kinaiya sina nga obra, ipabayaw sa bataon nga mga babayi ang ila 
mga kamot sa tion nga ang isa ka kinaiya parte sa obra makahatag sing interes sa ila.

Paglarawan sang Obra

1. Mahuman mo ang isa ka butang nga mapuslanon nga makaapekto sa kalipayan
sadtong yara sa imo palibot.

2. Magabulig ka sa pagpili sang mga kahimtangan sa pag-obra kag magpasad sang isa ka
malipayon nga klima para sa iban.

3. Magabulig ka sa pagkontrol sang mga gasto.

4. Magapamat-od ka kon ano nga obra ang himuon, kon san-o ini himuon, kag kon
paano ini himuon.

5. Magapahamtang ka sang mga oras.

6. Magakalipay ka sa pagpakigsimpon sa tanan sa bug-os nga organisasyon kag
magaangkon sing oportunidad sa pagpaalikaya sa ila.

Paghinambalanay •Ano nga obra ang ginlarawan? (Pang-puluy-an nga kahimuan, ukon isa ka babayi nga
nagaatipan sang iya panimalay.)

Ipaathag nga ang pang-puluy-an nga kahimuan isa sa mga responsibilidad nga ginhatag
sa aton. Gusto sang Amay nga Langitnon nga ang tanan nga mga lalaki kag mga babayi
maghatag sang ila pinakadako nga pagpasulabi sa ila mga puluy-an, sa ila mga tiayon,
kag sa ila mga panimalay. Ang aton mga panimalay bahin sang aton diosnon nga
misyon.

Sugilanon Agdaha ang bataon nga mga babayi sa pagpanilag sa pagpalangga nga ginapakita sang
iloy sa masunod nga sugilanon:

“Ayhan pareho sa kalabanan sang mga tin-edyer [lampukon], ginbale-wala ko ang
pagpalangga sang akon mga ginikanan. Wala ko gid mapanghunahuna ang di-matakos
nga kadako sang panahon, kabudlay, kuwarta, ukon pagpaumod nga ila ginhinguyang
para sa akon. Ilabi na gid sa akon iloy amo sini ang natabo.

“Daw sa, makita ko karon, nga sa madamo nga beses naugot ako sa akon iloy, naugot 
sa mga butang nga iya ginatindugan, mga butang nga ginasugo niya nga akon himuon,
mga butang nga iya ginsugid sa akon parte sa iya kabuhi sang bata pa sia. Naugot ako 
sa kamatuoran nga ako, bilang subang sa pito ka kabataan, akon ang tanan nga
responsibilidad; ukon amo ina ang pamatyag ko. Yara lang sa akon ang pagpahamtang
sang halimbawa—isa ka pulong nga natun-an ko nga kaugtan—ang pagpanguna sa
alagyan, ang pagtilaw sang mga butang kag mag-entra sa kahuol agud nga sa banta ko,
ang dalanon nangin mahawan para sa mga kabataan sa paghimo sang kon ano lang nga
ila luyag. Nadumduman ko kon daw ano ang akon kaugot sa tal nga tuno sang tingug

Presentasyon sang
manunudlo
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nga ginagamit ni Nanay sa pagtawag sa akon sa pagbulig sa iya. Ang pila ka tinaga
nagapabilin sa akon kaisipan, kag mabatian ko pa ang tuno bisan karon:

“ ‘Kristy, buligi ako sa paghanda sang panyapon.’

“ ‘Ang mga sapatos sang kapid nagakinahanglan nga matinluan.’

“ ‘Kristy, si Sue kag si Gay nagakamog; wala ka bala sina sing mahimo?’

“ ‘Sapaka man si Nancy; mahimo bala nga basahan mo sia sang isa ka sugilanon?’

“Daw kanami gid pirme magsiling nga, ‘Indi,’ apang, siyempre, wala ko pag-ihambal.

“ ‘Pagkatapos nag-abot ang Septembre kag naglakat ako sa malayo sa pag-eskuwela. Sa
bug-os nga panahon sang lamharon ko nga kabuhi, ang pulong nga eskuwelahan
nagadala sang isa ka mahigugmaon nga kasanaaw sa akon handurawan. Diri sini sadto
nagkitaay ang akon mga ginikanan; Diri sini sadto sila naghigugmaanay kag ginkasal;
Tungod sini ako nabun-ag. Gani may kalangkag nga nagpaabot ako sa paglakat—para sa
akon—pauli.’

“Apang sa sina nga tion, sang Septembre, may dugang pa dira kon ngaa gusto ko gid ang
maglakat: Gusto ko nga makapalayo sa puluy-an—ang akon matuodtuod nga puluy-an.
Apang, samtang nagalabay ang panahon kag nabasa ko ang mga sulat ni nanay nga
nagapanugid sa akon parte sa inadlaw-adlaw nga mga butang nga iya ginahimo, amat-
amat ko nga namarasmasan, sa kaidadalman nakon, nga iya ginhatag ang tanan niya nga
panahon, kuwarta, kabudlay, kag panghunahuna sa iya mga kabataan. Nasayran ko nga
ang tanan nga mga sinapol, tanan nga mga pagpamalaklon, tanan nga pagpaninlo sa
puluy-an, tanan nga pagpanudlo—sa pagkamatuod ang tanantanan—direkta ukon indi
direkta nga may kaangtanan sa pag-alagad sa iya panimalay. Kag ini tanan sa pagkahinay
kag pagka-iwat ko nga natun-an nga daw halos wala ko matalupangdin nga nahibal-an
ko ina.

“Dayon isa sina ka adlaw, nagpauli ako gikan sa akon agahan nga mga klase kag akon
nakita ang isa ka sulat gikan sa akon iloy. Isa ini ka yano, ordinaryo nga sulat, nga puno
sang mga balita sang puluy-an. Nagasugid ini kon paano si Dave kag si Dan, ang kapid,
naglupot sang isa ka bilog nga tissue paper sa kasilyas, nga nagpabaha sini sang
manugbiya na si nanay pakadto sa Katilingban sang mga Tigpaumpaw [Relief Society].
Nagasugid ini kon paano si nanay nanglaghap sang tion sa paggunting sang buhok ni
Sandy. Nagasugid ini nga si Nancy gindala ni Nanay agud patudluan sang mga leksyon
sa saot, kag nagabantay sa iya, kag tuman ang pagpabugal sa iya.

“Isa lamang ini ka kinaandan, inadlaw-adlaw nga sulat, apang wala pa gani ako makaabot
sa ika-duha nga pamihak sang sa hinali isa ka balatyagon ang nag-ibwal sa sulod nakon
kag naglapta sa akon kabug-osan. Katulad ini sang adlaw nga nagabusaag gikan sa
nalipdan sang panganod, nagapalapta sang iya silak. Sa hinali napanganinaw ko ang
akon iloy bilang matuodtuod gid nga sia—indi maiyaiyahon, mapinalanggaon . . . nga
tinuga, ang tawo nga mas dako ang nahimo sa akon sangsa bisan kay sin-o, kag sa pihak
sina ang tawo nga ginhatagan ko sing pinakamanubo nga pagpadungog.

“Ginhaplay ko ang akon kaugalingon sa akon higdaan kag magnguyngoy; nagnguyngoy
sa kalipay sang hinali nga natukiban; nagnguyngoy sa kasubo tungod sang akon
pagkawala’y utang nga kabalaslan, kag kon paano ini sa wala’y duhaduha, nagsakit sa
akon iloy. Maabtik ako nga nagsulat sa iya kag ginsugiran sia sang akon pagpalangga
kag pagpasalamat tungod sa iya. Indi ato isa ka manami nga sulat, apang isa ato ka
minatuod nga sulat; kag maabtik man nga nagbalos sia sang sulat:

“ ‘Pinakamahal ko nga Kristy, nabasa ko ang imo sulat, kag nakahibi ako’ “ (Kristine
Walker, “I Found My Mother,” New Era, Okt. 1974, p. 27).

Paghinambalanay •Ngaa importante para sa tagsa ka bataon nga babayi ang pagtamod kag paghangop sa
papel sang iya iloy bilang manughimo sang puluy-an?

Ipaathag nga ang kalipay nga naagom sang iloy ni Kristy mahimo maagom sang tagsa sa
aton. Ang personal nga kaayawan nga nagaabot sa isa ka manughimo sang puluy-an sa
paghibalo nga may ginaamot sia sa kalipayan sang iya panimalay nagatib-ong sa iya sa
adlaw-adlaw niya nga mga kahiwatan. Kon ang mga katapo sang iya panimalay
nagpahayag sang utang nga kabalaslan, nagabatyag sia sang dako pa gid nga kaayawan.

Presentasyon sang
manunudlo
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Ang Pang-puluy-an nga Kahimuan Labaw Pa Sangsa Pagtatap lang sang Balay

Ipaathag nga ang pang-puluy-an nga kahimuan nagalakip sang isa ka dako nga
pagtinahaytuhay sang mga kahiwatan, nga tanan sang mga ini importante. Ang may
dako nga pagkaimportante, siyempre, amo ang pagtipig sang katinlo sang balay kag ang
pagtatap sang pisikal nga mga panginahanglan sang mga katapo sang panimalay. Apang
may isa pa ka importante nga bahin sang pang-puluy-an nga kahimuan, subong sang
ginapahanumdom ni Sister Belle S. Spafford, nga isa anay ka pang-kabilugan nga
pangulo sang Katilingban sang mga Tigpaumpaw [Relief Society].

“Ang pang-puluy-an nga kahimuan, sa akon pagtan-aw sini, natunga sa duha ka mayor
nga bahin: pang-puluy-an nga kahimuan kag pagtatap sang balay. Ang pang-puluy-an
nga kahimuan nagahusay sang espirituhanon nga mga kabilinggan: gugma, paghidaet,
kalinong, paghinangpanay sa tunga sang mga katapo sang panimalay, kasigurohan.
Nagahimo ini sing isa ka lugar nga pagapuy-an nga isa ka duog nga ang mga katapo
sang panimalay makapahuway gikan sa isa ka nagasalangisag kag magamo nga
kalibutan kag makita ang paghinangpanay kag pagpabaskog. Ang kinaugali sini amo
ang kalinong; nagapakita ini sang kalantip, tinun-an, kag maayong panggawi. Ang mga
lalaki, mga babayi kag mga kabataan palareho nga may ila tinag-isaisa nga mga amot sa
paghimo sang maayo nga puluy-an kag kabuhi sang panimalay, kag ang tagsatagsa
nagaambit sang mga kaayuhan sini.

“Ang pagtatap sang balay nagalakip sang buluhaton sa pagtipig sang isa ka balay nga
matinlo, mahusay, kag maayo ang pagdumala. Nagalakip ini sang pinansyal nga
pagdumala, nga ang pagkapaslaw sa sini masunson nga nangin isa ka ginahalinan sang
pagbangigay sang panimalay” (Belle S. Spafford, A Woman’s Reach [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1974], pp. 24–25).

Paghinambalanay •Paano ang ulubrahon sa balay kag ang pang-puluy-an nga kahimuan nagaalangot?
Paano ining duha makadala sang mga padya?

Ipalarawan sa bataon nga mga babayi ang isa ka puluy-an nga sa diin ang espirituhanon
nga mga kabilinggan ginapalambo. Ipapaathag man sa ila kon ngaa ang mga kabatid
subong abi sang pagpalakat sang kuwarta ukon pagpanghanda sang pagkaon importante
sa pagtuga sang isa ka puluy-an nga sa diin ang espiritu sang Dios makapuyo.

Ang isa ka Bataon nga Babayi Mahimo nga Mangin Isa ka Manughimo sang 
Puluy-an Karon

•Paano ka mangin isa ka manughimo sang puluy-an sa inyo puluy-an karon?

Ayhan gusto mo nga ilista ang mga sabat sa pisara. Pat-ura nga ang lista nagalakip sang
mga ideya nga nahinambitan sa sinambit nga mga pulong sa ibabaw.

Bahina ang bataon nga mga babayi sa duha ka grupo kag hatagi ang tagsa ka grupo sing
isa sang masunod nga mga problema. Pangabaya sila nga hambalan ini kag maghanda
sang pila ka sibo nga mga panulin kon paano sulbaron ang mga problema kag tapuson
ang kinahanglanon nga mga buluhaton. Pangabaya sila sa paghinambit sang mga
ginhalinan sang bulig. Maghanda sang papel kag mga lapis para sulatan.

Buluhaton 1

Nagpauli ka gikan sa eskuwelahan kag nakita mo ang imo iloy nga malain ang pamatyag
tungod sang malubha nga sakit-ulo. Ang lapsag nagahibi, ang imo duha ka manghod nga
lalaki nagakamog, kag ang balay nagakinagumon. Ang imo amay dugaydugay mapauli
na sa pagpanyapon. Ano ang mahimo mo sa pagtuga sang isa ka espirituhanon nga klima
sa inyo puluy-an? Paano ang himuon mo parte sa sini?

Buluhaton 2

Ang imo iloy magalakat tubtob sa tion sang panyapon kag ginsugo ka niya sa pagplano
sang isa ka maayo nga pagkabalanse nga masustansya nga pagkaon para sa panimalay
nga ginatapuan sang apat ka tawo. Isaysay kon paano ka magpili kag maghanda sang
tagsa ka butang sa lista sang mga pagkaon. Ipaathag kon paano mo maplano ang imo
tion agud nga ang tanan nga mga butang mahanda sa amo man nga tion.

Kahiwatan sa gamay
nga grupo

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Sinambit nga 
mga pulong

Presentasyon sang
manunudlo
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Hatagi ang bataon nga mga babayi sang pila ka minutos sa pagtrabaho sa mga problema;
dayon pabayai ang tagsa ka grupo sa pagpresentar sang mga panulin sini sa klase. Pabayai
ang tanan nga mga katapo sang klase nga makaamot sa presentasyon sang tagsa ka grupo.
Sa diin kinahanglanon ang dugang nga kasayuran, ikaw mismo ang maghatag sini.

Ipaathag nga bisan pa nga wala sia nagadumala sang puluy-an nga iya kaugalingon, ang
isa ka bataon nga babayi isa gihapon ka manughimo sang puluy-an kag makapauswag
gihapon sang klima sa iya puluy-an. Ang iya paagi sa paghimo sini makadala sing dako
nga kalipay sa iya panimalay. Kon itugot sang tion, basi gusto mo nga isaysay ang
masunod nga sugilanon, nga gin-asoy sang isa ka iloy:

Sugilanon “Sang si Karen nagpauli gikan sa kolehiyo sa isa ka simana nga bakasyon sa ulot sang
duha ka trimestre sang tuig, madamo kami sing ginahimo nga makalingaw nga mga
butang nga magkaupod. Nagapamalaklon kami, nagabisita, nagasinugiray sa isa kag isa,
nagapanahi sang isa ka bag-o nga terno sang delargo, nagpangita sang pang-tingadlaw
nga obra, kag nag-agom sang madamo nga mga kahiwatan nga magkaupod bilang isa ka
panimalay.

“Ang pagtatap sang puluy-an daw medyo napabayaan tungod sang mas importante nga
mga butang. Bisan ang kadak-an wala mapasuyupi sang yab-ok kag nabilin nga
nagakinagumon sa mga sangkap sa pagpanahi.

“Madali lang kaayo nga naglabay ang simana, kag sa alas 5:00 sa hapon sang sina nga
Miyerkoles ang mga kaabyanan ni Karen magasugat kag magakuha sa iya pabalik sa
kolehiyo. May kaladtuan ako sa alas 3:00 sang hapon, kag gani akon sia ginhalukan sa
pagpaalam kag naglakat, nga nagapasalamat nga didto pa sia sa pagtamyaw sang iya
magagmay nga mga manghod nga lalaki kon mag-abot sila gikan sa eskuwelahan kag
magtatap sa ila tubtob nga makapauli ang iya amay gikan sa trabaho.

“Wala madugay sang makalakat na ako sa akon kaladtuan, ang mga kaabyanan ni Karen
nagtawag kag nagsiling nga maatrasar sila kag indi sia makuha tubtob sa alas 9:00 sang
gab-i. Upod sa iya maleta sang mga panapton nga naimpake kag nahanda na,
nakaangkon si Karen sang apat ka oras nga sobra sa iya tion. Nagpungko sia sa piano
upod kay Stuart kag nagbulig sa iya sa paghanas; nagpungko sia sa halintang kag
nakighambal kay Roger samtang ginabuligan niya ini sa pagpilo sang iya mga peryodiko
para sa iya ruta nga papel; ginhanda niya ang lamisa kag ginbutang ang panyapon nga
handa na kon makapauli ang iya amay gikan sa trabaho; kag, sa bulig sang iya mga utod
nga lalaki, gintinluan niya ang kusina pagkatapos.

“Pagkatapos sang ang iya amay kag ang mga kabataan nga lalaki naglakat sa pang-gab-i
nga kahiwatan, ginpanipon ni Karen ang mga sangkap sa pagpaninlo kag ang gamit sa
pagsuyop sang yab-ok [vacuum], kag ginhimo ang nagakinagumon nga kadak-an sa isa
ka kuwarto nga mapabugal. Dayon, pagkakita nga may sobra pa gid sia nga isa ka oras,
gintinluan niya ang banyo.

“Gab-i na kaayo sang magbalik ako gikan sa akon ginkadtuan, nagpanaog ako sa
hagdanan sa pagtan-aw sing makadali sa mga kabataan nga lalaki. Samtang nagaagi ako
sa tunga sang kadak-an kag nakita ang banyo kag kusina, nakabatyag ako sang isa ka
pinasahi nga bugal.

“Samtang ako kag ang akon bana naghambalanay parte sa sini, nahanduraw namon ang
kamatuoran nga samtang nagadako sia, si Karen masunson nga nangin isa ka
manughimo sang puluy-an. Amon nadumduman ang mga tinion nga amon sia makit-an
sa kusina nga nagahimo sang mga kalan-unon upod sa iya magagmay nga mga
manghod nga lalaki. Amon nadumduman nga sang nagligad nga Paskua nagbakal sia
sang isa ka panid sang bayuon, isa ka sulundan, kag ginkibot ako sang isa ka matahom
nga palda nga malaba. Ginasuksok ko ina nga palda sing may pagpabugal. Matuod gid
nga inang maanyag nga dalagita nga may malipayon nga panglantaw sa kabuhi
nagapanami sang amon puluy-an.”

Paghinambalanay •Sa ano nga mga paagi si Karen nakadala sing kalipay sa iya mga utod nga lalaki? Sa iya
amay? Sa iya iloy?
•Paano ang pang-puluy-an nga kahimuan makadala sa imo nga suod pa gid sa imo
panimalay?

•Paano ang kahusay kag katinlo makapapagsik sa mga katapo sang panimalay sa
paghimo sang ila labing maayo nga mahimo?

Presentasyon sang
manunudlo

Leksyon 7
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•Ngaa isa ka maayo nga pamatyagon ang magpauli sa isa ka matinlo nga balay?

•Paano ang isa ka maayo nga paghipid sang puluy-an nagapakita sang pagpalangga
sang mga katapo sang panimalay para sa isa kag isa?

•Paano ang pang-puluy-an nga kahimuan makadugang sa espirituhanon nga klima sa
isa ka puluy-an?

Ipaathag nga ang isa ka puluy-an nga mahusay kag maayo ang pag-atipan kag nagaagda
sang Espiritu sang Ginuo, nagapasad sang pagsalig kag bugal sa mga tawo nga
nagapuyo dira. Magabatyag sila sang dugang nga kasulhay kag paghidaet. Isa man ini ka
lugar nga sa diin ang ila pagtuo kag panaksihon makatubo. Ang subong sini nga puluy-
an nagakinahanglan sang pagpangabudlay sang tanan nga nagapuyo dira kag
nagalaragway sang kabalaka nga yara sa mga katapo sang panimalay para sa isa kag isa.
Isa ini ka puluy-an nga nagapamatuod sang kapisan kag kaukod sa pagtrabaho.

Posible nga mga Kahiwatan sa Klase

Upod ang panguluhan sang klase, makapamat-od kamo sang pila ka kahiwatan nga may
kaangtanan sa pang-puluy-an nga kahimuan sa tungatunga sang simana sa pagbulig sa
mga katapo sang klase sa pagtuon sang bag-o nga mga kabatid kag maagom ang maayo
nga mga bahin sang pang-puluy-an nga kahimuan. Yari ang pila ka mga panugyan
(kuhaa ang pahanugot sang imo lider sangpagkapari nga tagpanguna antes mag-agda
sang isa ka dinapit nga manughambal):

1. Mag-agda sang isa ka espesyalista sa pagtudlo sa klase kon paano mag-ilis sang isa ka
washer sang gripo, mag-ilis sang isa ka fuse, magkaayo sang salaksakan sang koryente,
magkuha sang supon sang isa ka lababo ukon iligan, ukon magpakabit sang larawan.

2. Magtuon sang husto nga mga pamaagi sang tinagdiutay nga pagkaayo sang
panapton kag maghiwat sang isa ka kahiwatan sa pagpanugalbo upod sa mga katapo
sang klase.

3. Mag-agda sang isa ka espesyalista sa pagtudlo sang paggamit sang duag, mag-estilo,
kag bayuon sa panapton, kag paggamit sining kasayuran sa pagplano sang panapton.

4. Mag-agda sang isa ka espesyalista sa pagtudlo kon ano ang pangitaon sa pagbakal
sang mga tela kag mga bayuon, kon paano magbasa kag makahangop sang mga
etiketa, kag kon paano magtatap sa mga bayuon.

5. Mag-agda sang isa ka iloy sa pagtudlo sa klase kon paano magligo, magpabayo, mag-
ilis, magpakaon, kag magtatap sang mga lapsag kag linghod pa kaayo nga mga
kabataan, lakip na kon paano magpaumpaw sang isa ka bingit nga lapsag.

6. Mag-agda sang isa ka espesyalista sa pagtudlo sa klase parte sa pagpalakat sang
kuwarta, pagbadyet, kag pagpamakal paagi sa pagpangutang.

7. Mag-agda sang isa ka espesyalista sa pagtudlo parte sa pagdekorar sang puluy-an,
lakip na ang paggamit sang duag, pagbalanse, pagpasanto, kag pagpabagaybagay
kag mga paagi nga ang bataon nga mga babayi makapauswag sang dagway sang ila
mga puluy-an.

8. Magplano kag maghiwat sang isa ka pinasahi nga kahiwatan parte sa pagkaon,
subong abi sang isa ka kahiwatan sa pagdekorar sang cake, pagpasundayag sang
internasyonal nga mga pagkaon, isa ka pamahaw nga sinalusalo, ukon isa ka gab-i
sang pinanubli nga pagpangluto.

9. Maghimo sang isa ka sinalusalo sa pagpaambitanay sang resipe nga sa diin ang kada
isa nagadala sang isa ka paborito nga pagkaon agud patilawan sa iban kag sa diin
may binayluhanay sang mga resipe.

10. Maghiwat sang isa ka “gab-i sang matugahon nga pagpangluto (creative cookery
night)” paagi sa pagbahinbahin sang klase sa mga grupo sa paghanda sang pagkaon
gikan sa mga panakot nga nasulod sa isa ka sako ukon kahon.
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Mga Panindugan Parte sa Aton
Diosnon nga mga Papel

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magapalambo sang isa ka maayo nga panindugan parte
sa iya diosnon nga mga papel sang asawa kag iloy.

PAGPANGHANDA 1. Opsyonal: Maghanda sang mga handout subong sa ginapanugyan sa Hingapusan.

2. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Aton Ginabaton ang Panglantaw sang Ginuo Parte sa mga Papel sang mga Babayi

Sugilanon Isa ka biyahero ang nakalabay sa isa ka kulutkutan sang bato kag nakakita sang tatlo ka
tawo nga nagaobra. Ginpamangkot niya ang tagsa ka tawo kon ano ang iya sini ginahimo.
Ang sabat sang tagsa ka tawo nagpakita sang isa ka magkatuhay nga panindugan tuhoy
sa amo man nga obra. “Nagapang-utod ako sang bato,” sabat sang nahauna nga tawo.
Ang ika-duha nagsaligbat, “Ako nagakita sang tatlo ka bilog nga bulawan kada adlaw.”
Ang ikatlo nga tawo nagyuhum kag nagsiling, “Nagabulig ako sa pagpasad sang isa ka
balay sang Dios.”

•Paano ang panindugan sang tagsa ka tawo nagaapekto kon paano sia nagtan-aw sang
iya buluhaton?

•Ngaa nga ang ikatlo nga tawo amo ang may pinakadako nga puruhan sa pagkabig sang
iya obra nga makawiwili kag angay hatagan sing tiyempo?

Ipahangop nga makaangkon kita sang positibo ukon negatibo nga mga panindugan
parte sa aton diosnon nga mga papel bilang asawa kag iloy. Ang iban nagatulok sa sining
mga papel bilang nagapakanubo kag puno sang kabudlayan, apang ang aton mga papel
sa matuodtuod, isa ka bahin sang isa ka maligdong nga panaad nga aton ginhimo antes
kita nagkari sa duta. Bahin ang mga ini sang mga bugay nga nagaabot sa aton bilang mga
anak nga babayi sang Dios.

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagpaathag nga “naghimo kita sang mga panumpa,
maligdong nga mga panumpa, sa kalangitan antes kita nagkari sa sining mamalatyon
nga kabuhi.

“Naghimo kita sang mga kasugtanan. Naghimo kita sang mga ini antes naton ginbaton
ang aton palangakuan diri sa duta. . . . 

“Ginpangako naton ang aton kaugalingon sa aton Amay nga Langitnon, nga kon Iya kita
ipadala sa duta kag hatagan kita sang mga lawas kag ihatag sa aton ang malahalon nga
mga oportunidad nga mahatag sang kabuhi sa duta, aton pagatipigan ang aton mga
kabuhi nga matinlo kag magapakasal sa balaan nga templo kag magasagod sang isa ka
panimalay kag magtudlo sa ila sang pagkamatarong. Isa ini ka maligdong nga panumpa,
isa ka maligdong nga panaad” (Spencer W. Kimball, “Be Ye Therefore Perfect,” mensahe
nga ginhatag sa Salt Lake Institute of Religion, 10 Ene. 1975, p 2).

•Ano nga mga papel ang aton ginpanaad sa Amay nga Langitnon nga aton pagabatunon
antes kita nagkari sa duta? (Magapakasal kita kag mag-angkon sang isa ka panimalay.)

Si Pangulong Kimball nagpaandam, “Indi . . . maghimo sing sayop sa pagpaganyat sa
pangaduha nga mga buluhaton nga mangin kabangdanan sang pagpatumbaya sang inyo
wala’y katapusan nga mga alatipanon subong abi sang pagbun-ag kag pagsagod sang
espiritu nga mga kabataan sang aton Amay sa Langit” (Ensign, Nob. 1979, pp. 102–3).

Presentasyon sang
manunudlo kag
paghinambalanay

Leksyon

8



30

Paghangop sang Bili sang Aton mga Papel

Ipahangop nga ang kalibutanon nga panglantaw sang mga papel sang mga babayi may
bahin nga indi husto tungod ini nahuyog sa kaugalingon. Sa kalabanan nabuhos ini sa
mga kinamatarong sang isa ka babayi sa pagbaton nga halos wala na ini nagasapak sang
iya mga oportunidad sa paghatag. Ang panglantaw sang Ginuo isa ka mas malapad
pagid nga panglantaw. Nabuhos ini sa mga oportunidad nga alangay sa mga lalaki kag
mga babayi sa pagpalangga kag pag-alagad. Ini nga panglantaw makabulig sa aton sa
paglikaw sa pagkasiod sa pagkamaiyaiyahon kag pagkamasinulub-on.

Ipaathag nga kon nagapati kita nga ang kabuhi bilang asawa kag iloy kinaandan nga
buluhaton kag makatalaka, mangin amo gid sini. Apang kon mahangpan naton ang aton
diosnon nga mga katuyuan kag makamarasmas sa dako nga ikasangkol nga yari sa aton,
ang aton papel magaangkon sing dako pa gid nga kahulugan sangsa bisan ano nga mga
buluhaton sa sining kalibutan. Paagi sa masinadyahon kag mapagsik nga pagsakdag
sang aton mga bana kag paagi sa pagdala, pagbatiti, kag pagpanudlo sang matarong nga
mga espiritu, aton maagom ang pinakadako nga katumanan.

•Paano ang maathag nga paghangop kag matarong nga panindugan tuhoy sa mga papel
sang asawa kag iloy makabendisyon sa aton mga kabuhi?

•Paano ang panindugan nga yari sa aton tuhoy sa sining mga papel makaimpluwensya
sa aton sa bug-os naton nga mga kabuhi?

•Paano ang mga pagpanudlo sang Ginuo kag sang iya mga alagad parte sa aton mga
papel makabulig sa pag-amlig sa aton sa katalagman sang pagsunod sang kalibutanon
nga mga panindugan?

Papel sang Asawa kag Kabulig nga Kaupod

Balaan nga kasulatan Pangabaya ang mga dalagita sa pagbasa sang Doctrine and Covenants 25:5, 14, 16, nga
nagaunod sang mga panulin sang Ginuo kay Emma Smith. Ipaathag nga ining laygay sa
pagpahalipay sa aton bana sa isa ka mapainubuson nga paagi mahimo nga mahatag sa
tanan nga mga babayi.

Ang isa ka babayi indi dapat magkini sang dako kaayo nga gahum bilang isa ka
manugpahalipay kag kabulig sa iya bana. Mahimo nga nagakinahanglan sia sang
pagpahalipay kag pagpapagsik sa paghikot sang iya papel bilang bana kag
manugpanangkap, lider ukon manunudlo.

Sang si Pangulong Spencer W. Kimball gintawag nga mangin isa ka Apostoles, nadaug
sia sang tuman nga kahayanghag sa pagbaton sang tawag. Ginasugid niya kon paano
ang iya asawa nagpaumpaw kag nagpaisog sa iya:

“ ‘Kon nagatawag ang Simbahan, nagatuman kita.’ Apang ang nagapangibabaw nga
panghunahuna amo ang akon kaugalingon nga mga limitasyon kag mga kakulangan
sang ikasarang kag mga kahuyangan kag ako nadaug. Ang mga luha nagtulo nian, indi
maubos-ubos nga baha sini. . . .  Naghibi nga naghibi ako. . . .  Nagatay-og ako sa
paghibubun-ot. Ang akon asawa nagapungko sa akon luyo sa salog, nga ginahapuhap
ang akon buhok, nagatinguha sa pagpahipos sa akon. . . . 

“ . . . Ang akon asawa amo ang akon kaluwasan. Ginpaumpawan niya ako kag ginpaisog
ako kag nagpadayon sa pagsiling nga may isa lamang ka dalan nga dapat sundon. . . . 

“ . . . Nagpadayon ako sa paghambal kay Camilla nga indi ako makasiguro kon ano ang
akon pagahimuon, bisan pa nga akon nahibal-an sa tanan nga tion nga may isa lamang
ka alagyan. Padayon sia sa pagpaisog sa akon kag nagpamilit nga ang pagbaton sang
tawag amo lamang ang importante nga butang” (Edward L. Kimball and Andrew E.
Kimball, Jr., Spencer W. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1977], pp. 191–92).

Ipahangop nga si Pangulong Kimball nagpadayon tubtob nga mangin isa ka bantog nga
manalagna sang Ginuo.

•Sa ano nga paagi ang papel ni Camilla bilang asawa kag kabulig nga kaupod
importante sa kabuhi sang iya bana?

Ipahangop nga kon may nagakaigo kita nga panindugan tuhoy sa aton papel bilang
asawa kag kabulig nga kaupod, kita man makaangkon sang dako nga impluwensya para
sa kaayuhan sa mga kabuhi sang aton palaabuton nga mga bana, bisan ano pa ang ila

Paghinambalanay kag
presentasyon sang
manunudlo

Sinambit nga 
mga pulong
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mahamtangan sa kabuhi. Indi naton dapat pakanubuon kon ano kaimportante ang mga
babayi bilang mga asawa.

Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang 1 Mga Taga-Corinto 11:11.

•Sa ano nga paagi ang mga bana kag mga asawa makabulig sa isa kag isa?

Papel sang Iloy kag Manunudlo

Si Pangulong David O. McKay nagsiling: “Ang pagkailoy malapit sa pagkadiosnon. Amo
ini ang pinakamataas, pinakabalaan nga pag-alagad nga pagaakuon sang [isa ka babayi]”
(sa Conference Report, Okt. 1942, pp. 12–13).

•Paano ini nga pahayag sang isa ka manalagna sang Dios makapalig-on sang aton mga
panindugan tuhoy sa aton mga papel?

•Paano ang paghangop sang amo nga mga pahayag gikan sa mga manalagna sang
Ginuo makabulig sa aton sa paglikaw sa kalibutanon nga panindugan sang pila ka mga
babayi nga ang pagkailoy isa ka hilikuton kag pabug-at kag nagadula sang personal nga
kahilwayan?

Ipaathag nga ang pagkailoy nagatudlo sa aton nga mangin mapinalanggaon pa gid kag
sa pagtuon sa pagsakripisyo.

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagsiling:

“Ang bataon nga mga babayi dapat magplano kag maghanda sa pagpakasal kag sa
pagdala kag sa pagsagod sang mga kabataan. Inyo ini diosnon nga kinamatarong kag
ang alagyan pakadto sa pinakadako kag labing mataas nga kalipayan” (“Privileges and
Responsibilities of Sisters,” Ensign, Nob. 1978, p. 103).

Sugilanon May isa ka bataon nga iloy nga may duha ka kabataan nga nagaeskuwela pa lamang sa
kinder ang gindunggo sang may talana na nga kanser. Antes gid lamang sang iya
kamatayon, ginpatigayon sang iya bana sa ospital nga ang iya asawa, si Marilyn,
salhinon sa naligwin nga lugar sa mga kahilamnan sang ospital agud magpiknik upod sa
iya kag sa ila duha ka linghod pa nga mga anak nga babayi. Isa ini ka kahiwatan nga
masunson nila ginahiwat bilang isa ka panimalay sang wala pa ang balatian sang ila iloy.
Nagpungko sila tanan sa idalom sang dako nga kahoy sang maple, nagkaon sang ila
panyaga, kag nagkasadya sa sadtong pila ka bilidhon nga mga ginutlo nga magkaupod
sila bilang isa ka panimalay. Pagkatapos sinang inagihan, si Marilyn nagbalik sa iya
hiligdaan sa ospital kag nagsulat sang masunod sa iya sinulat nga handumanan:

“Pirme lang ako ginahambalan nga ‘kon may imo ka maayong-panglawas yara na sa imo
ang tanan.’ Karon akon namarasmasan nga indi ini matuod, sanglit yara na sa akon ang
tanan kag wala ako sang maayong-panglawas. Ang tanan sa akon amo ang pagpungko
sa idalom sinang dako nga kahoy karon nga adlaw—ang akon pinalangga nga bana kag
karinyusa nga mga kabataan. Wala na gid sang iban nga butang nga may kabilinggan.
Ang akon papel bilang asawa kag iloy nagdala sa akon sang akon pinakadako nga
kasadya kag kalipayan sa sini nga kabuhi. Ang mga piknik kag madamo nga iban pa nga
mga kalibutanon nga mga kasadyahan pagatalikdan ko tubtob sa katubtuban, apang ang
akon panimalay akon maangkon sa bug-os nga katubtuban.”

Paghinambalanay •Paano ining panindugan sang bataon nga asawa kag iloy tuhoy sa iya papel nakabulig
sa iya nga maatubang ang iya masakit?

•Paano ang iya panindugan mahimo nga makaapekto sa panindugan sang iya kaugalingon
nga mga anak nga babayi tuhoy sa ila mga papel kon sila mga asawa kag mga iloy na?

Balaan nga kasulatan
kag paghinambalanay
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Hingapusan

Si Pangulong Spencer W. Kimball naghatag sa aton sining pagpaisog:

“Ang mangin isa ka matarong nga babayi isa ka mahimayaon nga butang sa bisan ano
nga panahon. Ang mangin isa ka matarong nga babayi sa tion sang pagbalulon sang aton
mga eksena sa sining duta, antes ang ika-duha nga pagkari sang Manluluwas, isa ka
pinasahi nga dungganon nga tulumanon. Ang kusog kag impluwensya sang matarong
nga babayi karon nga panahon mahimo nga mangin napulo ka pilo sang sa matawhay
gawa nga panahon. Ginbutang sia diri sa pagbulig patahum, sa pag-amlig, kag sa
pagbantay sa puluy-an—nga amo ang tig-una kag pinakadungganon nga institusyon
sang katilingban” (Ensign, Nob. 1978, p. 103).

Sinambit nga mga
pulong kag opsyonal
nga handout
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Pagtahod sa mga Ginikanan

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magatinguha sa pagpauswag sang iya kaangtanan sa iya
mga ginikanan.

PAGPANGHANDA 1. Maghimo sing isa ka kopya sang listahan sang mga pamangkot sa sini nga leksyon
para sa tagsa ka bataon nga babayi. Ayhan gusto mo nga ihatag sa mga dalagita ang
listahan sang mga pamangkot isa ka simana sing abanse agud ila madala ang mga ini
sa klase nga nasabat na.

2. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Samtang ginahanda mo ini nga leksyon, ipasibo ang kasangkapan kon may bataon nga
mga babayi sa imo klase nga wala sing amay ukon iloy sa ila mga puluy-an.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Makatuon Kita sa Pagkilala sang Pagpalangga sang Aton mga Ginikanan

Sugilanon Basaha ang nahauna nga bahin sang masunod nga sugilanon, “Buluhaton sa Puluy-an sa
Adlaw nga Wala sing Trabaho.”

“Mabudlay sa akon ang pagsugid sini sanglit daw wala pa ako sing buot sadto, apang
indi ko gid malipatan ang nagligad nga Paskua. Abi mo, may isa ako ka abyan nga
nagapuyo sa ibabaw sang pukatod, kag yara [ang tanan] sa iya panimalay—dako nga
balay, matahum nga mga salakyan, mga panapton. . . .  Apang indi pagbutangi sing lain
nga kahulugan—matuod gid nga kanami sa ila nga mga tawo kag maayo sila sa akon.
Ang tatay ni Karen kataposang obispado, kag matuod gid nga sulundon ang ila
pangabuhi sa puluy-an—ang amo gid nga sahi nga dalayon ko nga ginahunahuna nga
amo ang huwaran.

“ . . . Ti, pirme ako didto, kag ila ako gin-agda sa pagkadto sa ila “noche buena” sa
Bisperas sang Paskua. Masyado gid kanami ang tanan. Ang buot ko silingon, nagkaon
kami sa hulot kalan-an nga may mga kandila, kristal, mga pinggan nga de-leche, kag
tagduha ka tenedor kag kutsara. Ang iya tatay amo ang naghatag sang pang-panimalay
nga pangamuyo sa pagsugod sang kinaon.

“ . . . Wala pa gid ako makabaton sang regalo nga sobra ang bili sa lima ka dolyar sa akon
kabuhi. Akon na lang mahanduraw kon ano abi kon si Santa Claus naghapit sa sina nga
gab-i. . . . 

“Sang idul-ong ako pauli ni Brother Miller sa iya salakyan daw indi ko gusto nga
magsulod sa balay. Nagsiling sia ‘Malipayon nga Paskua, Cheryl. Nalipay gid kami nga
nakaupod ka namon.’ Masyado sia ka maabiabihon kag amaynon. Gusto ko ihambal sa
iya kon daw ano sia kahipid, apang ang nahambal ko lang amo ang, ‘Salamat, malipayon
gid ako kaayo!’

“Nakandaduhan ang puertahan gani nagtindog ako didto nga nagapanimbre kag
nagtulok sa nagakalapak-it nga pinta sang balay. Dayon yara man ang gisi nga kurtina
nga gingusnit sang ido sang nagligad nga tuig. Indi ko mapunggan nga ipaanggid ang
puluy-an sang mga Miller sa amon diutay nga gubaon nga balay. Nabatian ko si Tatay
nga nagasagudsod sang iya mga tsinelas pakadto sa puertahan kag ang telebisyon
nagaandar sing matunog sa sala. Ginbuksan niya ang puertahan kag nagsugod sa
pagsinggit sa akon, nga nagahambal sa akon nga tama na ako ka gab-i kag ang
pinakamanubo ko nga mahimo amo kuntani ang pagpabilin sa puluy-an sa Bisperas sang
Paskua. . . .  Apang medyo nakainom sia kag indi gid man minatuod ang iya mga
ginsiling, himulungon ko sa akon kaugalingon.

Patalupangod sa
manunudlo
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“ . . . Wala gid sing kon ano nga butang sa palibot nga pareho sang Paskua kon tulukon
kundi ang pug-is nga korona nga bulak sa puertahan kag ang isa ka baratuhon nga
Christmas Tree nga may magagmay nga mga bola nga ginapakabit paagi sa mga kimpit sa
buhok. Ang balay nagakinay-ag lang kag nagapanimaho sang mapan-os nga tosino.

“Si nanay nagpalapit sa alagyan sang puertahan sa iya [daan nga] bata. . . .  Makita ko sa
iya panagway nga may migraine sia [sakit sang ulo] liwat. ‘Kabay pa kuntani nga ang akon
diutay nga dalagita magapuyo man sa balay sing panalagsa kag magbulig sa iya nanay.’

“Nagatulo ang akon mga luha; nahibal-an ko tungod sa daw kusi nga nabatyagan ko sa
akon tutonlan. Ginhapuhap ko ang akon iloy sa abaga, kag ang akon gid lang nahambal
amo ang ‘Ginakasubo ko gid Nay,’ bisan indi gid minatuod ini.

“Nagsulod ako sa akon hulot-tululugan kag itakop ang puertahan, nga ginsipa ang
sapatos sang akon manghod nga babayi sa alagyan.

“Indi ko maisip-isip kon ngaa nga diri gid ako nabun-ag sa akon panimalay kag indi sa
iban nga panimalay nga subong sang mga Miller. . . .  Mabudlay gid kaayo kon ikaw lang
isa ang katapo sang Simbahan sa inyo panimalay. Ang mga elder nagsiling sa akon nga
mahul-an ako kag may dako ako nga trabaho nga alatubangon, nga pagpakita sang maayo
nga halimbawa. Gintinguhaan ko ini apang daw ang akon panimalay nagahunahuna
lamang nga ako ang matuod nga nangin daw si sin-o tungod sa pagbuylog ko sa
Simbahan kag nagbag-o sang akon kabuhi. . . . 

“ . . . Nagderetso ako sa akon hiligdaan nga wala magsambit sang pangamuyo. Basta
lang indi ko mahimo. Naugtan gid ako kaayo kag sa hunahuna ko lang ang Ginuo indi
gid magpamati sa akon.”

Paghinambalanay •Ano ang nabatyagan ni Cheryl parte sa iya mga ginikanan? Ngaa?

•Ano ang inyo nabatyagan parte sa mga ginikanan ni Cheryl?

•Ano kuntani ang ginhimo ni Cheryl sa pagpauswag sang kahimtangan sang ila puluy-an?

Sugilanon Basaha ang hingapusan sang sugilanon.

“Sa aga sang Paskua naadlawan ako sa pagbugtaw sang ang adlaw nagasilak na sa ibabaw
sang akon hiligdaan. Aga sang Paskua! Naglukso ako nga may dako nga kakunyag sa
Paskua. . . .  Nagsuksok ako sang akon bata kag naglakat pagwa sa salas. . . . 

“ ‘Para ina sa imo, Cheryl,’ [siling sang akon iloy], nga ginatudlo ang isa ka karton sa
idalom sang Christmas Tree.

“Gintulod ni tatay ang karton sa akon. Isa ini ka dako nga karton nga wala sing putos
kundi nahigtan lang sang nagkalainlain nga mga daan nga laso. Abi ko anay kon isa ini
ka inugpabalhas nga kamesadentro (sweatshirt) para sa P. E. sanglit nagakinahanglan ako
sini, apang indi gali. Sang butungon ko ang tisyo nga papel, didto ang mga pinil-an sang
pinakamatahum nga malaba nga bestida nga akon nakit-an. Isa yadto sa mga dinumaan
nga modelo nga may isa ka malaba nga palda kag laso kag mga kunot. Makita nga
[malahalon kaayo] ini.

“Wala ako sing mahambal nga bisan ano sa isa ka minuto. Nakaginhawa ako sing madalom.

“ ‘Daw indi ako makapati sini! Daw ano katahum!’ Amo lang ang akon nasulitsulit sa
paghambal samtang ginapatupong ko sa akon paibabaw ang bestida.

“ . . . Si tatay nagatulok sa malayo, apang nagpalapit ako kag nagpungko sa luyo niya.
Indi ko gid mapunggan ang paghakos sa iya kag ginhatagan sia sang hugot nga
paghakos, kag wala ko na madumdumi kon ano na kadugay nga wala ko paghimoa ina!

“ ‘Paano ka nakabakal sini, Tay? Ang buot ko silingon, nakahibalo ako nga indi mo
masarangan ini!’

“Naghimutad sia sa . . . sopa kag wala maghambal sang bisan isa ka tinaga, apang ang
iya baba daw naghugot kag nagayambi diutay. Maabtik niya nga ginpalibot ang iya
butkon sa akon abaga kag amo man kaabtik nga ginkuha ini. Nagpungko lang ako didto
sa pila ka tion nga nagatulok sa gision nga mga tuhod sang iya pantalon kag
nagapanumdom parte sang pagpalangga kag paghatag kag kon ano kadako nga trabaho
ang akon alatubangon” (Carol C. Ottesen, “Holiday Homework,” New Era, Dis. 1972, 
pp. 22–23).
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Paghinambalanay •Paano ang pagpamati sang katapusan sang sugilanon nagpaliwat sang inyo mga
balatyagon parte sa amay ni Cheryl?

•Ngaa sa inyo hunahuna nga ining bataon nga babayi kag ang iya amay wala
makahangop sang mga balatyagon sang isa kag isa?

•Ano ang mga patimaan nga si Cheryl palangga sang iya mga ginikanan?

•Nagakahibulong bala kamo kon kaisa kon kamo bala palangga sang inyo mga ginikanan?

•Sa ano nga mga paagi ginapakita sang inyo mga ginikanan ang ila pagpalangga?

•Paano kamo makatuon sa paghangop pa gid sing maayo sang inyo mga ginikanan?

Ang Paghangop sa mga Ginikanan Amo ang Isa ka Yabi sa Isa ka Maayo pa gid nga
Kaangtanan

Ipaathag nga ang aton pagpalangga kag pagtamod sa iban nga mga tawo nagatubo
samtang makilal-an naton kag makahangop sing dugang parte sa ila mga nagliligad, mga
inagihan, kag mga balatyagon.

Kon makahuman ang bataon nga mga babayi sa pagsabat sang listahan sang mga
pamangkot sang abanse, hambali ang mga ini sa sini nga tion. Kon wala pa, panagtagi
sang tag-isa ka kopya ang tagsa ka bataon nga babayi. Papagsika sila sa pagsabat sang
mga ini sang kompleto tubtob sa ila masarangan sa tion sang madason nga simana. Kon
wala nila mahuman sa pagsabat ang listahan sang mga pamangkot, dapat sila
mamangkot sa ila mga ginikanan kon ano ang isabat.

Ano ang Imo Nahibal-an Parte sa Imo Iloy?

1. Ngalan sang dalaga pa:

2. Lugar nga natawhan:

3. Ginpadako bala sia sang iya mga ginikanan?

4. Kadamuon sang iya mga utod nga lalaki kag babayi:

5. Ang iya lugar sa panimalay (kamagulangan, kamanghuran, kag iban pa):

6. Palangitan-an sang iya amay:

7. May pinansyal bala sila nga kasigurohan?

8. Relihiyon nga ginabuylogan sang iya panimalay:

9. Ano ang iya pinakahalandumon nga espirituhanon nga mga inagihan?

10. Bisan ano nga pinasahi nga nagliligad ukon mga namat-an?

11. Ano nga sari sang kaangtanan may yara sia upod sa iya mga ginikanan?

12. Ano ang iya tinun-an?

13. Ano ang iya pinakahalandumon nga mga inagihan sa eskuwelahan?

14. Nagtrabaho bala sia sa luwas sang puluy-an antes sang iya kasal?

15. Ano ang iya mayor nga handum sa kabuhi?

16. Ano ang makapahalipay sa iya?

17. Ano ang makapahanusbo sa iya?

Listahan sang mga
pamangkot
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18. Ano nga mga kabudlayan ang iya nalampuwasan?

19. Ano ang lubos niya nga ginakalipay nga himuon upod sa iya panimalay?

20. Ano ang iya ginakalipay nga himuon sa iya libre nga tion?

Ano ang Imo Nahibal-an Parte sa Imo Amay?

1. Ngalan:

2. Lugar nga natawhan:

3. Ginpadako bala sia sang iya mga ginikanan?

4. Kadamuon sang iya mga utod nga lalaki kag babayi:

5. Ang iya lugar sa panimalay (kamagulangan, kamanghuran, kag iban pa):

6. Palangitan-an sang iya amay:

7. May pinansyal bala sila nga kasigurohan?

8. Relihiyon nga ginabuylogan sang iya panimalay:

9. Ano ang iya pinakahalandumon nga espirituhanon nga mga inagihan?

10. Bisan ano nga pinasahi nga nagliligad ukon mga namat-an?

11. Ano nga sari sang kaangtanan may yara sia upod sa iya mga ginikanan?

12. Ano ang iya tinun-an?

13. Ano ang iya pinakahalandumon nga mga inagihan sa eskuwelahan?

14. Ano ang iya palangitan-an?

15. Ano ang iya mayor nga handum sa kabuhi?

16. Ano ang makapahalipay sa iya?

17. Ano ang makapahanusbo sa iya?

18. Ano nga mga kabudlayan ang iya nalampuwasan?

19. Ano ang lubos niya nga ginakalipay nga himuon upod sa iya panimalay?

20. Ano ang iya ginakalipay nga himuon sa iya libre nga tion?

Paghinambalanay Padayuna ang paghinambalanay nga nagagamit sang listahan sang mga pamangkot.

•Nahangpan mo bala kon ngaa ang imo mga ginikanan nagabatyag sang subong sina
parte sa relihiyon (ukon sa Simbahan)?

•Paano ang paghisayod parte sa mga kabuhi sadto sang imo mga ginikanan makabulig
sa imo nga makahangop sang ila mga balatyagon?

Leksyon 9
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•Paano ang pagkahibalo sang mga sabat sa mga pamangkot nga yara sa listahan sang
mga pamangkot makabulig sa imo sa pagpasad sang isa ka maayo pa gid nga
kaangtanan sa imo iloy kag amay?

Tapusa ang paghinambalanay paagi sa pagpaathag sa bataon nga mga babayi nga ang
dalagita sa sugilanon nangin suod pa gid sa iya amay pagkatapos nga iya nahangpan
kon ano ang iya sini nabatyagan. Ipahangop nga ang dugang nga paghisayod parte sa ila
kaugalingon nga mga ginikanan makabulig sa bataon nga mga babayi sa pagpauswag
sang ila mga kaangtanan sa ila mga ginikanan.

Ang Amay nga Langitnon Nagsugo sa Tagsa ka Bataon nga Babayi sa Pagtahod sang
Iya mga Ginikanan

Balaan nga kasulatan Ipabukad sa bataon nga mga babayi ang Exodo 20:12. Ipaathag nga ang Dios nagsugo sa
aton sa pagtahod sang aton mga ginikanan. Antes basahon sang isa ka katapo sang klase
ang Exodo 20:12, pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati sa panaad nga
ginhatag upod sa kasuguan.

•Ano nga panaad ang ginahatag sang Ginuo sadtong nagatahod sang ila mga ginikanan?

•Ano ayhan ang buot silingon sining panaad?

•Ngaa sa inyo hunahuna ginhimo sang Dios nga isa ka kasuguan ang pagtahod sa aton
mga ginikanan?

Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang laygay ni Pablo sa Mga Taga-Colosas 3:20.

•Ano ang mga rason nga ginahatag ni Pablo sa pagkamatinumanon sa mga ginikanan?

Ipaathag nga ang pagtuon sa pagtahod kag pagtuman sa aton dutan-on nga mga
ginikanan nagabulig sa aton sa pag-angkon sang isa ka maayo pa gid nga kaangtanan
upod sa ila. Ini makahanda man sa aton sa pagpalangga sing lubos gawa kag magtuman
sa aton Amay sa Langit.

Responsable Kita sa Pagpauswag sang Aton mga Kaangtanan Upod sa Aton mga
Ginikanan

•Ang pagkahibalo bala nga ang Dios nagsugo sa imo sa pagtahod kag pagtuman sa imo
mga ginikanan gilayon nga nagapauswag sang imo kaangtanan sa ila?

•Ano ang pila ka pat-od nga mga butang nga mahimo mo sa pagpauswag sang imo
kaangtanan sa imo mga ginikanan?

Samtang nagasabat ang bataon nga mga babayi, sumaha ang ila mga sabat sa pisara. Ang
masunod nga mga panugyan mahimo magamit bilang isa ka sulundan.

Sa pag pauswag sang akon kaangtanan upod sa akon
mga ginikanan,
Ako mag—
1. Mangin matinumanon.
2. Mangin mainunungon sa ila paagi sa indi paghambal

sang malain nga mga butang parte sa ila ukon sa ila.
3. Mangin maalikaya pa gid sa tanan nga mga katapo

sang panimalay.
4. Mangin maayo nga tawo mismo.
5. Mangin mabinuligon pa gid sa puluy-an.
6. Tinguha sa paghangop kon ngaa sila amo sila.
7. Pahayag sang akon pagtamod kag pagpasalamat.
8. Pakighambal sang akon mga problema, mga plano,

kag mga tinutuyo upod sa ila.
9. Pahibalo pirme sa ila kon diin ako.

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Pamangkot nga
makapadasig sa
panghunahuna



39

Ipaathag nga ang isa ka anak nga babayi makahimo sang madamo nga mga butang sa
pagpauswag sang iya kaangtanan sa iya mga ginikanan. Ang nagkalainlain nga mga
ginikanan malipay sa nagkalainlain nga mga butang, apang ang mangin isa ka maayo
nga tawo amo ang isa ka paagi nga sa diin ang tagsa ka dalagita makatahod sang iya mga
ginikanan. Ang isa ka anak nga babayi indi makapabag-o sang iya mga ginikanan, apang
mapauswag niya kag mapalig-on ang iya kaangtanan upod sa ila paagi sa pagbag-o sang
iya mismo panggawi. Si Elder Loren C. Dunn nagahatag sang isa ka maayo nga halimbawa:

“Nadumduman ko ang isa ka palagwaon sa entablado nga sining karon lang ginhimo
nga isa ka pelikula. May kaangtanan ini sa mga ginikanan nga ang bugtong nila nga
anak, isa ka lalaki, nagbalik gikan sa pag-alagad sa militarya. Ang amay kag anak nga
lalaki indi nangin suod. Isa yadto ka kahimtangan nga sa diin ang amay kag anak nga
lalaki nagapalangga sa isa kag isa apang wala makaangkon sang mga paagi sa pagpautwas
sang ila mga kaugalingon, kag gani ang away-away nagtuhaw sanglit ang tagsa sa ila
naghunahuna nga ang isa wala sing gusto sa iya. . . .  Ang pinakatampok nga hitabo sang
palagwaon nag-abot sang ang pamatan-on nagsiling sa iya amay sang isa ka butang nga
pareho sini:

“ ‘Tay, pirme lang ako akig sa imo sang lamharon pa ako tungod wala ka gid makasiling
sa akon nga palangga mo ako, apang nian nakamarasmas ako nga ako man, wala gid
makasiling sa imo nga palangga ko ikaw. Ti, Tay, ginasiling ko sa imo karon: Palangga
ko ikaw.’

“Sa isa ka makapakunyag nga ginutlo ang amay kag anak nga lalaki naghaksanay sa isa
kag isa samtang ang nabilanggo nga pagpalangga kag pagtamod sa mga tinuig nag-awas
paggwa. Ini siguro wala gid matabo kon ang anak nga lalaki wala makamarasmas nga
sia amo man nga balasulon sang pagkakulang sa pagpahayag subong sang iya mga
ginikanan” (sa Conference Report, Abr. 1969, pp. 22–23; ukon sa Improvement Era, Hunyo
1969, pp. 52–53).

Pisara kag sugilanon Idugang ang tinaga Singgani sila nga palangga mo sila sa lista sa pisara.

Isa ka bataon nga babayi nga nagtapat sa pagpauswag sang iya balatyagon parte sa iya
mga ginikanan nagdangop sa iya Amay sa Langit sa hugot nga pagpangamuyo. Samtang
nagapangamuyo, namat-od sia nga magpasalamat sa Ginuo tungod sa iya mga
ginikanan, bisan pa nga wala pa gid niya ini mahimo sang una. Samtang ginamitlang
niya ang mga pulong sang pagpasalamat, ang iya panghunahuna sa gulpe napuno sang
mga rason kon ngaa dapat sia mangin mapinasalamaton sa iya mga ginikanan.
Nagtindog sia gikan sa pagluhod nga napuno sing bag-o nga gugma kag paghangop
para sa duha ka tawo nga iya namarasmasan nga mga kabataan man mismo sang Dios
nga subong sa iya.

Pisara Idugang ang Magpangamuyo para sa bulig sa lista sa pisara.

•Ano ang imo himuon sa pagpauswag sang imo kaangtanan sa imo mga ginikanan kag
sa sini mapahalipay mo ang imo Amay nga Langitnon?

Ginapanugyan nga mga Kahiwatan

1. Planoha ang isa ka “Magtahod sa mga Ginikanan” nga gab-i.

2. Palamboa ang isa ka plano nga mahimo nga ipatuman sang tagsa ka dalagita sa iya
kaugalingon nga puluy-an, upod ang iya mga utod nga lalaki kag babayi, sa
pagpahayag sang pagtahod kag pagpasalamat sa iya mga ginikanan.

3. Ipanugyan nga ang tagsa ka bataon nga babayi magsulat sang isa ka sulat sang
pagpasalamat sa iya mga ginikanan.

4. Ang tagsa ka bataon nga babayi mahimo nga magpahamtang sang personal nga mga
tinutuyo sa pagpakita sang pagtahod kag pagtaha sa iya mga ginikanan.

Pamangkot nga
makapadasig sa
panghunahuna

Presentasyon sang
manunudlo
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Ano ang Imo Nahibal-an Parte sa Imo Iloy?

1. Ngalan sang dalaga pa:

2. Lugar nga natawhan:

3. Ginpadako bala sia sang iya mga ginikanan?

4. Kadamuon sang iya mga utod nga lalaki kag babayi:

5. Ang iya lugar sa panimalay (kamagulangan, kamanghuran, kag iban pa):

6. Palangitan-an sang iya amay:

7. May pinansyal bala sila nga kasigurohan?

8. Relihiyon nga ginabuylogan sang iya panimalay:

9. Ano ang iya pinakahalandumon nga espirituhanon nga mga inagihan?

10. Bisan ano nga pinasahi nga nagliligad ukon mga namat-an?

11. Ano nga sari sang kaangtanan may yara sia upod sa iya mga ginikanan?

12. Ano ang iya tinun-an?

13. Ano ang iya pinakahalandumon nga mga inagihan sa eskuwelahan?

14. Nagtrabaho bala sia sa luwas sang puluy-an antes sang iya kasal?

15. Ano ang iya mayor nga handum sa kabuhi?

16. Ano ang makapahalipay sa iya?

17. Ano ang makapahanusbo sa iya?

18. Ano nga mga kabudlayan ang iya nalampuwasan?

19. Ano ang lubos niya nga ginakalipay nga himuon upod sa iya panimalay?

20. Ano ang iya ginakalipay nga himuon sa iya libre nga tion?



41

Ano ang Imo Nahibal-an Parte sa Imo Amay?

1. Ngalan:

2. Lugar nga natawhan:

3. Ginpadako bala sia sang iya mga ginikanan?

4. Kadamuon sang iya mga utod nga lalaki kag babayi:

5. Ang iya lugar sa panimalay (kamagulangan, kamanghuran, kag iban pa):

6. Palangitan-an sang iya amay:

7. May pinansyal bala sila nga kasigurohan?

8. Relihiyon nga ginabuylogan sang iya panimalay:

9. Ano ang iya pinakahalandumon nga espirituhanon nga mga inagihan?

10. Bisan ano nga pinasahi nga nagliligad ukon mga namat-an?

11. Ano nga sari sang kaangtanan may yara sia upod sa iya mga ginikanan?

12. Ano ang iya tinun-an?

13. Ano ang iya pinakahalandumon nga mga inagihan sa eskuwelahan?

14. Ano ang iya palangitan-an?

15. Ano ang iya mayor nga handum sa kabuhi?

16. Ano ang makapahalipay sa iya?

17. Ano ang makapahanusbo sa iya?

18. Ano nga mga kabudlayan ang iya nalampuwasan?

19. Ano ang lubos niya nga ginakalipay nga himuon upod sa iya panimalay?

20. Ano ang iya ginakalipay nga himuon sa iya libre nga tion?

Leksyon 9
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Pagsakdag sa mga 
Katapo sang Panimalay

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makatuon kon paano magsakdag kag mangin
mainunungon sa iya panimalay.

PAGPANGHANDA 1. Mga larawan 4 kag 5, mga katapo sang panimalay nga nagasakdag sa isa kag isa, nga
makita sa likod sang manwal. Ipakita ang mga larawan sa nagakaigo nga mga tinion
sang leksyon.

2. Maghimo sing isa ka kopya sang balaan nga kasulatan sa Hingapusan para sa tagsa 
ka dalagita.

3. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Samtang ginahanda mo ini nga leksyon, magmangin mabinatyagon ka sadtong mga
katapo sang klase nga mahimo nga wala sing amay, iloy, ukon mga utod nga lalaki kag
babayi sa ila mga puluy-an ukon mahimo nga may mga katapo sang panimalay nga indi
aktibo sa Simbahan.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanumdom sang isa ka tion sang sila
nagapakighambal sa ila mga kaabyanan kag nakabatyag sila nga daw ang ila mga
kaabyanan wala nagapamati kon ano ang ila ginasiling. Dayon pangabaya sila sa
pagpanumdom sang isa ka tion sang ang ila mga kaabyanan naghatag sing igtalupangod
kag nangin mabinalak-on parte sa kon ano ang ila ginasiling.

•Ano ang imo nabatyagan kon ang imo mga kaabyanan daw wala nagasapak sa imo?

•Ano nga kinatuhay ang mahimo kon ang imo mga kaabyanan nagapamati kag
nagapakita sing interes sa imo ginasiling?

nga ang tagsa sa aton nagakinahanglan sang pagpakamaayo sang mga tawo nga
magahatag sa aton sang pagsakdag, pag-unong, kag pagpaisog. Ang isa ka panimalay
makahatag sining sahi sang kusog, kapagsik, kag kasigurohan kon ang tanan nga mga
katapo sini nagahiliusa sa pagsakdag sang isa kag isa. Ang Ginuo naghingyo sa aton sa
paghiliusa sa sulod sang bugkos sang aton dutan-on nga mga panimalay. Ang balatyagon
sang paghiliusa amo ang yabi sa isa ka madinalag-on nga panimalay sang mga Santos sa
Ulihing mga Adlaw. Ang mga ginikanan nga nagahiliusa sa pagsakdag sa mga kabataan,
mga kabataan nga nagasakdag sang ila mga ginikanan kag mga kauturan nga lalaki kag
babayi nga nagasakdag sa isa kag isa nagabulig sa pagtuga sini nga balatyagon. Sa
pagbulig sa aton mga panimalay sa paglab-ot sang ila wala’y katapusan nga destinasyon,
kinahanglan gid nga magtrabaho kita sing ululupod kag magsakdag sa isa kag isa.

“Magmangin isa nga nagabatiti kag nagapasad. Magmangin isa nga may mahinangpanon
kag mapinatawaron nga tagipusuon, nga nagapangita sing pinakamaayo sa mga tawo.
Bayai ang mga tawo nga mas maayo sangsa imo sila nakit-an” (Marvin J. Ashton, sa
Conference Report, Abr. 1992, p. 26; ukon sa Ensign, Mayo 1992, p. 20).

Paghinambalanay •Sin-o ang mahimo nga mangin masinakdagon nga aton makita? (Mga ginikanan, mga
utod nga lalaki, mga utod nga babayi, iban pa nga mga himata, mga manunudlo, mga
kaabyanan, kag mga lider sa Simbahan.)

•Sin-o ang mahimo nga indi makita naton nga mga tagsakdag? (Langitnon nga mga
ginikanan, mga mahal sa kabuhi nga nauna na sa aton, kag yadtong mga manug-abot pa.)

Sinambit nga 
mga pulong
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Ipaathag nga importante para sa aton ang magtuon kon paano kag san-o maghatag sang
pagsakdag sa mga katapo sang aton mga panimalay. Ang isa ka maayo nga paagi sa
pagsugod amo ang magpakighisayod sa kon ano ang ginahimo sang mga katapo sang
aton panimalay sa Simbahan, sa trabaho, sa eskuwelahan, kag sa puluy-an. Kinahanglan
naton nga makahibalo kon san-o sila nagaatubang sang pinasahi nga mga hangkat.

Pagsakdag sa Imo Amay

Paghinambalanay Ipaathag nga bilang ulo sang isa ka panimalay, ang amay amo ang may responsibilidad
sa espirituhanon kag umalagi nga kaayuhan sang panimalay.

•Ano nga nagkalainlain nga mga sahi sang mga responsibilidad ang ginaangkon sang inyo
mga amay sa inyo mga panimalay? (Ang tinag-isaisa ka mga kahimtangan nagalainlain
kag ang mga sabat mahimo nga magalakip sang pila ka mga kahimtangan nga sa diin
ang mga amay nagapanangkap para sa gintingob nga panginahanglan sa pisikal,
emosyonal, pang-kinaalam kag espirituhanon.)

•Paano mo mahibal-an kon ano ang ginakinahanglan sa iya sang inadlaw-adlaw nga
trabaho kag palangakuan sa Simbahan sang imo amay? Ano ang imo mahimo sa
pagsakdag sa imo amay sa sining importante nga mga tulumanon?

Ipahangop nga samtang ang isa ka bataon nga babayi nagapakighisayod sang mga
responsibilidad sang iya amay kag nagapangamuyo para sa iya kada adlaw,
mamarasmasan niya kon ano ang iya mahimo sa pagsakdag kag pagbulig sa iya. Kon
kaisa ang pinakamaayo nga butang amo ang magpangamuyo para sa iya adlaw-adlaw.
Mapangabay man niya ang iya amay sa pagpangamuyo para sa iya ukon, kon nagabatyag
sia sang panginahanglan, sa paghatag sa iya sang isa ka bendisyon. Dagmita sa pagsiling
nga mahimo nga may dako nga gahum sa sini nga sahi sang baslanay nga pagsakdag.

Paghinambalanay •San-o ang mga tinion nga magakinahanglan ka sang diosnon nga bulig kag isa ka
pinasahi nga bendisyon? (Kon nagakuha sang importante nga pasinawan, nagasugod
sang bag-o nga tuig sang klase, kon maghatag sang pamulongpulong, kon magsaylo, 
kag iban pa.)

Ipaathag nga kon kaisa nagakinahanglan kita sang dugang nga kusog gikan sa Ginuo
kon kita nagaatubang sang mga kabalaka, mga pagtilaw, ukon mga pagsulay. Kalabanan
sa mga amay handa sa pagbulig sa ila mga kabataan kon ila mahibal-an ang ila mga
panginahanglan. Apang depende sa aton ang pagpaambit sining mga balatyagon sa aton
mga amay kag magpangayo sang ila bulig.

•Paano ang pagpangayo sang bendisyon sang amay mangin isa ka paagi sang
pagsakdag sa imo amay? Ipaathag nga bisan ang isa ka amay nga wala nagakapot sang
pagkapari indi makahatag sang isa ka bendisyon sang pagkapari, makahatag sia sang
bulig sa iban nga mga paagi.

Isaysay ang masunod nga mga sugilanon kag gamita ang mga pamangkot sa
pagpapagsik sang paghinambalanay.

Samtang si Sarah nagaeskuwela sa kolehiyo nga malayo sa ila puluy-an, may problema
sia kag nagakinahanglan gid sia kaayo sang pila ka maalamon nga laygay. Ang iya amay
indi isa ka aktibo nga katapo sang Simbahan, apang nabatyagan ni Sarah nga sia ang
tawo nga dapat niya pangayuan sang bulig. Sang ipaambit ni Sarah ang iya problema sa
iya, nagpang-alag-ag sia sang primero sa paglaygay sa iya. Apang, sang ulihi ginhatagan
niya sia sang pila ka maayo nga laygay parte sa iya problema. Ang amay ni Sarah sang
ulihi nagpanugid sa iya iloy, “Malipayon gid ako nga ang akon anak nga babayi
nagpangayo sang akon laygay.”

•Paano ginpakita ni Sarah ang pagsakdag sa iya amay?

•Ano ang malawig sing dangatan nga epekto sang pagpangayo ni Sarah sang laygay sa
iya amay?

•Ano nga sahi sang kaangtanan ang mahimo maangkon sang amay kag anak nga babayi
nga nagahatag kag nagabaton sang pareho sina nga mga sahi sang pagsakdag?

Ipahangop nga subong nga ginapasalamatan naton ang pagtalupangod sang iban sang
aton mga nalab-utan ukon nagadayaw sa aton sa paghimo sing maayo nga obra, amo
man ang aton mga amay. May isa ka anak nga babayi nga nagsulat sang isa ka pinasahi
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nga gamay nga sulat sa iya amay sa iya sini nga kaadlawan. Nagahingapos ini sang,
“Ikaw ang pinakadungganon nga tawo nga akon nakilala. Kon kaisa kon akon mabatian
sa mga kaabyanan nga nagahambal sing malain parte sa ila mga ginikanan, labi pa gid
ako nga nagapasalamat nga ikaw ang akon amay. Palangga ko gid ikaw kaayo. Salamat
gid sa madamo nga mga butang nga imo ginahimo para sa akon kag labaw sa tanan
tungod sa imo maayo nga halimbawa.”

•Ano ang mahimo nga ipabatyag sang isa ka subong sini nga sulat sa isa ka amay?

•Ano ang iban pa nga mga paagi sa pagpakita sang gugma, pagtaha, pagkapormal, kag
utang nga kabalaslan?

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanumdom sang ulihi nga tion nga gindayaw
nila ang ila amay sa bisan ano nga mga butang, humalin sa hitsura hasta sa hinimuan.

•Paano ang isa ka anak nga babayi makapahayag ukon makapakita sang pagpasalamat
tungod sa mga butang subong abi sang masunod: mga kasulhayan sa puluy-an,
panapton, laygay kag panugyan, maayo nga halimbawa, tungod sa kabuhi mismo?

Pisara Magpaabtikay sang utok kag ilista sa pisara ang iban pa nga mga paagi nga ang isa ka
bataon nga babayi makasakdag sa iya amay.

Pagsakdag sa Imo Iloy

Paghinambalanay •Ano nga nagkalainlain nga sahi sang mga responsibilidad ang ginaangkon sang inyo
mga iloy sa inyo mga panimalay? (Ang mga sabat mahimo nga magalakip sang pila ka
mga kahimtangan nga sa diin ang mga iloy nagapanangkap para sa gintingob nga
panginahanglan sa pisikal, emosyonal, pang-kinaalam kag espirituhanon.)

Buligi ang mga dalagita nga makahangop kon ano kadako ang pagpangabudlay sang
mga ginikanan sa pagsagod sang isa ka panimalay kag ang madamo nga mga
pagsakripisyo nga ginahimo sang ila mga ginikanan sa ila mga kabuhi.

•Ano ang adlaw-adlaw nga turno sang imo iloy? Daw ano kadako nga trabaho ang
ginakinahanglan sang iya palangakuan sa Simbahan? Ano ang imo mahimo sa
pagsakdag sa imo iloy sa iya importante nga mga responsibilidad?

Singgani ang bataon nga mga babayi nga ang paghisayod parte sa mga responsibilidad
sang ila mga iloy amo ang una nga tikang sa pagsakdag. Ipaathag nga madamo sang
mga butang nga ila mahimo sa pagsakdag sa ila mga amay makabulig man sa pagsakdag
sa ila mga iloy. Makapangayo sila sang laygay sa ila mga iloy, magpangamuyo para sa
ila, kag magpahayag sang ila pagpasalamat tungod sang tanan nga mga butang nga
ginahimo sang ila mga iloy.

Isaysay ang masunod nga sugilanon:

Pagkatapos sang pagkamatay sang iya iloy, nakit-an sang isa ka anak nga babayi nga upod
sa mga personal nga mga pagkabutang sang iya iloy amo ang pila ka pakite sang mahipid
nga hinigtan nga mga paskin kag mga sulat. Dinaug sia sang tuman nga kahayanghag
nga masayran nga ginatipigan sang iya iloy ang mga pahayag sang pagpalangga kag
pagpasalamat nga iya nabaton gikan sa mga katapo sang iya panimalay sa nag-alagi nga
mga tinuig. Bahandi niya ang mga ini. Ang anak nga babayi wala gid maghunahuna nga
ining mga butang nangin malahalon kaayo sa iya iloy.

•Ano sa inyo hunahuna ang mabatyagan sang isa ka iloy kon ang iya mga kabataan
nagapasalamat sa iya tungod sang mga butang nga iya ginahimo? Sa inyo hunahuna iya
bala mabatyagan kon wala sila nagapasalamat sa iya?

Pagsakdag sa Imo mga Ginikanan

Ipaathag sa mga dalagita nga ang mga ginikanan nagakinahanglan sang labaw sang sa
hambal lamang nga mga pahayag sang pagsakdag gikan sa ila mga kabataan. Ang kada
panimalay may pinasahi nga mga sirkumstansya nga nagadugang sa mga
responsibilidad sang mga ginikanan.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon nga nagapakita kon ano ang ginhimo sang isa ka
anak nga babayi sa pagsakdag sa iya mga ginikanan:
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Sa okasyon sang pagtawag sa iya bana sa panguluhan sang estaka, ang isa ka asawa
nagtindog sa pulpito kag nagsugid sang iya hugot nga pagpasalamat sa pagsakdag nga
dalayon niya nga ginabaton gikan sa iya kamagulangan nga anak nga babayi.
Nadumduman niya nga samtang ang iya bana nagaalagad bilang isa ka obispo, si Kristin
nagbulig sa iya sa madamo nga mga kinahanglanon sang panimalay nga may walo ka
katapo. Iya man ginsugid ang nasulat sa sinulat nga handumanan nga ginpaambit sa iya
ni Kristin sang isa ka tuig ukon masobra pa pagkatapos nga iya ginsulat ini. Ini nagasiling:
“Nahibal-an ko nga kulang ang ginahimo ko sangsa nagakadapat nga himuon para sa
akon panimalay, gani nagpahamtang ako sang isa ka tinutuyo nga pirme ko sila buligan
kon ila ginakinahanglan ini. Sa isa ka nagahilapit mabun-ag nga lapsag, si Nanay
magakinahanglan sang dugang nga pinasahi nga bulig. Gusto ko nga yara ako pirme kon
iya ako kinahanglan. Nahibal-an ko nga paagi sa pag-alagad sa akon panimalay,
nagaalagad man ako sa akon Amay nga Langitnon.”

Paghinambalanay Ipaambit ang masunod nga mga hitabo sa mga dalagita kag pamangkuta sila kon ano
ang ila mahimo sa tagsa ka hitabo sa pagbulig sa ila mga ginikanan ukon mapakita ang
ila pagpalangga kag kabalaka sa ila.

1. Ang imo lola nagamasakit kag nagakinahanglan sang dugang nga pag-atipan sa iya
kaugalingon nga puluy-an.

2. Ang imo lolo gin-ataki sang sakit sa tagipusuon kag kinahanglan nga magkari sa
pagpuyo sa inyo puluy-an.

3. Anibersaryo sa kasal sang imo mga ginikanan.

4. Ang masunod nga Domingo amo ang adlaw sang puasa, kag nakahibalo ka sang pila
ka pinasahi nga mga hangkat nga nagaatubang sa imo iloy karon gid mismo.

5. Ang imo amay nagakinahanglan sang imo bulig, apang may abyan ka nga magabisita
pagkatapos sang klase kag gusto ka mangin kaupod niya.

6. Ang imo amay kag iloy pareho nga wala sa inyo puluy-an sa bilog nga adlaw, kag ang
imo mga manghod nga lalaki kag babayi nagapauli gikan sa eskuwelahan sa amo man
nga oras sang imo pag-abot.

Pagsakdag sa Tagsa ka Utod nga Lalaki kag Babayi

•Ngaa nga kon kaisa mabudlay magpahayag sang gugma kag pagsakdag sa imo mga
utod nga lalaki kag babayi?

Ipahangop nga ang iban nga tawo nagakahuya sa pagpakita sang gugma sa mga utod
nga lalaki kag babayi. Ang iban may malain nga pamatasan sa pagpakanubo sang ila
mga utod nga lalaki kag babayi imbes nga itib-ong sila.

Sugilanon Si Sister Emma Rae McKay, ang asawa ni Pangulong David O. McKay, nagapanugiron
parte sa isa ka dalagita nga nasadyahan sa pagtukar sang iya kaugalingon nga
akompanyamento samtang nagakanta sia sang mga ambahanon para sa iya mga bisita
ukon para sa iya mga kaabyanan.

“Isa sina ka adlaw ang iya magulang nga utod nga lalaki nakabati sa iya, kag sang mag-
abot sila sa puluy-an, iya ginsumaysumay ang iya sini pagkanta, nagkadlaw kag
ginhikayan sia upod ang panugdaon, ‘Ay, sa pagdumdom mo nanamian na gid ang mga
tawo sa pagpamati sa imo nga nagapaninguha sa pagkanta. Nagapakunokuno lang ina
sila.’ [Sia] talagsa lang mauloulohan sa pagkanta pagkatapos sina; kon ano gid man
ugaling, iya hibaluon anay nga ang utod nga lalaki wala sa malapit agud makabati. . . .
Bisan diin sila makadto, . . . [ang mga utod nga lalaki kag babayi] dapat magpangamuyo
para sa kadalag-an sang isa kag isa, kag kon ang isa nga nagapasundayag makabatyag
nga nagaayo gawa ang iya pasundayag tungod sadtong mga pangamuyo, iya dalayon
nga gustohon nga yara pirme ang iya panimalay sa pinakaimportante nga tion sang iya
kabuhi kon sia mahuluy-on kag mahinadlukon sang kadalag-an. Ang iya ginakinahanglan
amo ang pagpaisog sang pagdayaw, kag ini mahimo nga magahalin sa mga katapo sang
amo man nga panimalay. Daw ano dayon ka malipayon pagkatapos sang mabudlay nga
pagpanghanda kag pagpasundayag ang magsug-alaw sa panimalay nga wala sing ano
man nga ikatanyag magluwas sa pagpaisog kag pagdayaw” (Emma Rae Riggs McKay,
The Art of Rearing Children Peacefully [Provo: Brigham Young University Press, 1952], p. 11).
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Sugilanon Isa ka anak nga babayi ang nakadumdom nga ang iya amay nagpasundayag kon paano
ang mga kabataan makapuno sang mga panginahanglan sang isa kag isa sa sulod sang
panimalay. “Isa sina ka tion [si Tatay] nagdala sang duha ka balde sa kuwarto sang
panimalay—ang isa napuno sing tubig, ang isa basiyo. Dayon ginpapanumdom niya kami
sang isa ka butang nga nakapainit sa amon ukon nakapaslaw ukon naglas-ay sa sina nga
adlaw. Sa tagsa ka butang nga amon ginhingadlan, nagakandos sia sing isa ka tasa sang
tubig gikan sa puno nga balde. Dayon ginsingganan niya kami nga pareho kami sina nga
balde, kag kon may mga butang nga matabo sa bilog nga adlaw nga nagatublag sa amon,
isa ka tasa sang pagtahod sa kaugalingon ang makuha. Sa amat-amat nagapalapit kita nga
nagapalapit sa . . . idalom [tubtob nga ang balde wala na gid sang unod]. Dayon nagliso
sia sa isa pa ka balde. Nangayo sia sa amon sang mga panugyanon kon paano kami
makabulig sa isa ka tawo nga wala unod ang balde sa pagpuno sini liwat. Upod ang
tagsa ka panugyan, ginpatikang niya kami kag magkandos sang isa ka tasa sang tubig
pabalik sa basiyo nga balde. Dayon si tatay nagtapos nga ang puluy-an amo ang lugar
nga sa diin kami nagakadto sa pagpuno sang amon mga balde, kag nga dapat kami
magbantay kag magmangin mabinatyagon sa iban, tungod kay may responsibilidad
kami sa pagpuno sang mga panginahanglan sang amon mga utod nga lalaki kag babayi”
(Eric G. Stephan and Judith Stephan Smith, What Happy Families Are Doing [Salt Lake
City: Deseret Book Co., 1981], pp. 57–58).

Ilista sa pisara ang mga paagi nga ginapanugyan sang mga dalagita sa pagpatindog 
kag pagsakdag sa ila mga utod nga lalaki kag babayi. Giyahi ang paghinambalanay, 
nga nagagamit sang nauna nga sugilanon kag pasundayag bilang salandigan sang
paghinambalanay. Mahimo mo pagwaon ang mga pamangkot subong abi sang mga ini:

•Ano ang inyo mga balatyagon kon ang isa ka katapo sang panimalay magadaug sang
premyo ukon makatapos sang isa ka butang? Sugot ka bala sa pagpaambit sa iban sang
ano man nga yara sa imo? San-o ang ulihi nga tion nga naggwa ka sa imo dalanon sa
pagsakdag sa utod nga lalaki ukon babayi? Paano ini nakaapekto sang imo kaangtanan
sa sina nga tawo? Nagahulat ka bala sa bisan kay sin-o nga magabuhat sang bisan ano
nga maayo nga mga butang para sa imo antes ka magtanyag sang imo pagsakdag sa ila?

Paghinambalanay •Ano ang mahimo sang isa ka bataon nga babayi sa masunod nga mga hitabo sa
pagpakita sang pagsakdag?

1. Isa ka utod nga lalaki nagaalagad sa misyon.

2. Isa ka nakasal nga utod nga babayi kag ang iya bana wala nagagwa sing masunson
tungod kay madamo sila sang magagmay nga mga kabataan.

3. Isa ka manghod nga babayi ang gintudlo sa paghatag sang iya nahauna nga
pangamuyo sa Primarya.

4. Isa ka utod nga lalaki magabaton sang pagpataas sa pagkapari.

5. Isa ka utod nga babayi magatukar sa isa ka kalingawan sa piano sa masunod nga
Huwebes sang gab-i. May importante ka nga pasinawan sa eskuwelahan sa Biyernes.

Hingapusan

sa isa ka katapo sang klase ang Doctrine and Covenants 108:7. Singgani ang mga dalagita
nga ang ila masinakdagon nga mga kinaiya mangin makalalaton. Ini nga mga kinaiya
mahimo nga maglapta gikan sa ila pakadto sa kada katapo sang ila mga panimalay, nga
nagapabuhin sang pagbanggianay kag nagapauswag sang mga balatyagon sang
kaalikaya kag paghiliusa sang panimalay.

Paggamit sang leksyon

Ipanugyan nga ang tagsa ka bataon nga babayi maghimo sang bisan isa lang ka butang
sa panahon sang madason nga simana para sa iya amay, iloy, mga utod nga lalaki, kag
babayi nga magapakita sang iya pagsakdag sa ila.
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Pagtubo kag Paghamtong sa
Pagsalig sa Kaugalingon, Bahin 1

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magatalupangod nga nagatubo sia sa
pagkamakinaugalingon kag magapangita nga mangin may pagsalig pa gid sa kaugalingon.

PAGPANGHANDA 1. Mga larawan 6, 7, 8, kag 9. Isa ka Lapsag nga Babayi, Isa ka Bataon nga Babayi, Isa ka
Nobya kag Nobyo, kag Isa ka Lamharon nga Iloy Upod ang Iya Anak. Ang tanan
makita sa katapusan sang manwal.

2. Magdala sing mga lapis para sa mga katapo sang klase.

3. Maghimo sing isa ka kopya sang quiz sa masunod nga pamihak para sa tagsa ka
dalagita, ukon maghanda sa pagbasa sini sing matunog sa ila.

4. Opsyonal: Maghimo sing isa ka kopya sang binalaybay, “Nagapagwa” para sa tagsa ka
dalagita nga dalhon nila pauli.

5. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Samtang Kita Nagahamtong, Nagabuhin ang Aton Pagsalig sa Iban kag Nagadugang

ang Pagsalig sa Kaugalingon

Ipakita ang mga larawan sang mga dalagita sa nagkalainlain nga mga pangidaron.
Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbinagbinag sang mga larawan sang mga
dalagita. Maggamit sang mga pamangkot sa pagpapagsik sang paghinambalanay parte
sa nagadugang nga mga ikasarang nga nagaabot sa aton upod sa paghamtong. Halimbawa:

•Ano ang mahimo sang isa ka lima-ka-tuig sing pangidaron nga indi mahimo sang
lapsag? (Maglakat, maghambal, magsul-ob sang iya kaugalingon nga bayo, maghimo
sang yano nga mga pagpili, kag iban pa.)

•Ano ang mahimo sang isa ka baynte-dos-ka-tuig sing pangidaron nga indi mahimo
sang isa ka napulo’g-apat-ka-tuig sing pangidaron? (Magmaneho sang salakyan,
magpakigkatipan, mag-angkon sang permamente nga obra, magpakasal, mag-angkon
sang panimalay, kag iban pa.)

•Ngaa wala kita nagapaabot sa isa ka lima-ka-tuig sing pangidaron sa paghimo kon ano
ang mahimo sang isa ka napulo’g-apat-ka-tuig sing pangidaron, ukon sang isa ka
napulo’g-apat-ka-tuig sing pangidaron sa paghimo sang mahimo sang isa ka baynte dos-
ka-tuig sing pangidaron?

Buligi ang bataon nga mga babayi nga makahangop nga ang pagbaylo gikan sa pagsalig
sa iban pakadto sa nagadugang nga pagsalig sa kaugalingon isa ka amat-amat nga
pamaagi kag nga ang tagsa ka pangidaron may iya kaugalingon nga mga kapasidad.

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagsiling:

“Sa una nga napulo ka tuig sang imo kabuhi may masinadyahon, malipayon, kag
iresponsable nga mga adlaw. Ang imo mga ginikanan kag panimalay nag-amlig sa imo,
nagtudlo kag nagpakaon sa imo, nagpabayo kag nag-inakop sa imo; apang karon sa ika-
duha nga napulo ka tuig sang imo kabuhi may pila ka paghalog sang kontrol. Sa amat-
amat ginapalambo mo ang imo pagkatawo, nga nagahimo sang nagadugang nga
kadamuon sang imo kaugalingon nga mga pamat-od. Nagahamtong ka kag nagaako
sang responsibilidad” (“President Kimball Speaks Out on Planning Your Life,” New Era,
Sep. 1981, p. 47).

Paghinambalanay •Ngaa ang una nga napulo ka tuig sang imo kabuhi makabig nga “iresponsable”? Sin-o
ang tig-una nga may responsibilidad sa imo sadto?

Sinambit nga 
mga pulong

Presentasyon sang
manunudlo kag
paghinambalanay

Leksyon

11



48

•Paano ka gin-inakop sang imo mga ginikanan kag panimalay?

•Ano ang bag-o nga mga responsibilidad nga imo gin-ako sa tion sang pagbunyag?

•Ngaa ginahalugan ang kontrol sa ika-duha nga napulo ka tuig sang imo kabuhi?

•Ano nga mga sahi sang mga pamat-od ang imo karon mahimo nga indi mo mahimo sa
idad nga napulo ka tuig?

Pat-ura nga ang bataon nga mga babayi makahangop sing maathag nga ang pag-ako
sang responsibilidad kag mangin may pagsalig sa kaugalingon tilinguhaon kag amo ang
ginalauman kag ginapaabot sang aton Amay sa Langit. Apang wala ini nagakahulugan
nga nangin hilway kita sang iya pag-ubay sa aton mga kabuhi ukon sang maayo nga
laygay sang mga ginikanan ukon sang mga lider sang pagkapari. “Ang Ginuo tama gid
kaalwan sa kahilwayan nga Iya ginahatag sa aton. Kon dugang nga nagatuon kita sa
pagsunod sang husto, dugang man kita nga espirituhanon nga nagasalig sa kaugalingon,
dugang man nga ang aton kahilwayan kag ang aton pagkamakinaugalingon napalig-on”
(Boyd K. Packer, “Self-Reliance,” Ensign, Ago. 1975, p. 89).

Pisara Isulat ang pagsalig sa iban sa wala nga kilid sang pisara kag ang pulong nga pagsalig sa
kaugalingon sa tuo nga kilid. Magkurit sang pana nga nagatudlo gikan sa pagsalig sa iban
pakadto sa pagsalig sa kaugalingon. Ipahangop nga ang Manalagna nga si Joseph Smith
naghatag sang isa ka maayo nga kahulugan sang pagsalig sa kaugalingon sang may
nagpamangkot sa iya kon paano niya ginadumalahan ang mga Santos. Ipabasa ining
pahayag sa isa ka tawo: “Ginatudluan ko sila sang husto nga mga prinsipyo, kag sila ang
nagadumala sa ila mga kaugalingon” (suno sa ginsambit ni John Taylor, Millennial Star,
13:339).

Ipahangop nga may duha ka importante nga mga elemento sang pagsalig sa kaugalingon.
Kinahanglan gid anay nga hibaluon naton ang husto nga mga prinsipyo. Dayon
kinahanglan gid nga may ikasarang kita sa pagdumala sang aton mga kaugalingon
sandig sa amo nga mga prinsipyo.

Quiz Sa pagbulig sa bataon nga mga babayi nga matakos ang ila pagsalig sa kaugalingon,
ihatag ang masunod nga quiz. Ipanagtag ang isa ka lapis kag isa ka kopya sang quiz sa
tagsa ka dalagita. Basaha ang lista sang ginpares nga mga pahayag. Ang mga pahayag sa
wala nagapatimaan nga may pag-uswag nga kinahanglanon; ang mga pahayag sa tuo
nagapatimaan sang pagsalig sa kaugalingon. Sugoa ang mga dalagita sa paggrado sang
ila mga kaugalingon halin sa isa tubtob sa napulo sa tagsa ka butang, nga ang isa amo
ang pinakamanubo kag ang napulo amo ang pinakamataas.

Ang Imo 
Nagarepresentar sang 1 Grado Nagarepresentar sang 10

1. Ang iban nga tawo amo ang 1. Makahimo ako sang pamat-od
nagapat-od sang kalabanan sang sandig sa mga prinsipyo sang
akon ginahimo. ebanghelyo, bisan pa nga 

nagakahulugan ini sang paghimo 
sang mga butang nga lain sa mga 
ginahimo sang akon mga 
kaabyanan.

2. Nagalikaw ako sang obra sa balay 2. Ginaako ko nga kinahanglan ko
kag hilikuton sa panimalay. ang magbulig sa ulubrahon sa 

puluy-an kag magsakdag sa akon 
mga ginikanan kag panimalay.

3. Masunson ako nga nagakaulihi 3. Ginatatap ko ang akon ulubrahon
sa akon mga alatipanon sa sa eskuwelahan kag ginaplano
eskuwelahan ukon naga ang tion sang akon pagtuon.
kinahanglan nga pahanumduman 
ako sa pagtuon.

4. Wala ako sing ginakita nga 4. Ginakita ko ang iban sang akon 
kuwarta: ang tanan nga yari sa kaugalingon nga kuwarta. 
akon ginahatag sang akon mga Makapalakat ako sang akon 
ginikanan. kuwarta kag nagaplano para sa 

ika-pulo kag pagsupot. 

Patalupangod 
sa manunudlo
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Nakahibalo ako magpamakal 
sing maalamon.

5. Kon oras na sa pagbangon ukon 5. Nagatuon ako sa pagdisiplina
oras na sa paggamit sang akon sang akon kaugalingon agud mga
kinaadman, ginabudlayan makabangon ako sa husto nga
ako sa pagsugod sa akon tion sa paggamit sang akon mga
kaugalingon. kinaadman.

6. Kon indi maayo ang resulta sang 6. Ginaako ko ang responsibilidad
akon mga ginahimo, nagapangita para sa akon kaugalingon nga
ako sang balibad ukon ginabasol mga sayop ukon mga problema.

ang kon sin-o.

7. Wala ako sing pat-od nga mga 7. Nagapalambo ako sang pila ka
plano kon ano ang gusto ko nga mga kabatid nga makabulig sa
akon panghunahuna. akon nga mangin angay sa 

trabaho kag magbutang sang 
lugar para sa pagtuon sa 
himuon parte sa palangabuhian 
ukon sa edukasyon.

8. Talagsa lang ako nagabasa 8. May akon kaugalingon nga plano
sang balalan nga mga kasulatan sa pagtuon kag kinaandan nga
magluwas lang kon sa pormal nagabasa sang balaan nga mga
nga mga klase. kasulatan.

9. Pirme ako nagakaulihi sa mga 9. Madumalahan ko ang akon oras
klase ukon mga sinapol. kag wala ako nagakaulihi.

10. Talagsa lang ako nagapuasa 10. Nagapuasa ako kon ginaugtan
sanglit ako kag ginagutom kon nagakinahanglan ako sang bulig
akon himuon. sang Ginuo sa pinasahi nga mga 

problema.

Mahimo Kita nga Mangin May Pagsalig pa gid sa Kaugalingon

Pagkatapos nga ang bataon nga mga babayi nakakuha sang quiz, idagmit sa pagsiling
nga ang may pagsalig sa kaugalingon isa ka amat-amat nga paagi. Indi kita mangin isa
ka may pagsalig sa kaugalingon sa gulpe lamang. Kag nagatubo kita sa nagkalainlain
nga mga grado sa nanuhaytuhay nga mga bahin nga ginatakos paagi sa quiz.

Sa bulig sang mga dalagita, magpili sing duha ukon tatlo ka mga butang gikan sa quiz
nga daw amo ang pinakasanto sa imo klase. Kon bastante ang kadamuon sang klase,
bahinbahina ini sa magagmay nga mga grupo kag takayi ang tagsa ka grupo sing isa sa
mga topiko nga pagahambalan. Ipapaambit sa mga dalagita ang ila mga ideya kon paano
magmangin may pagsalig pa gid sa kaugalingon sa sina nga bahin. Halimbawa:
magpaabtikay sing utok kag magpaambit sang mga paagi sa pagpahanumdom sa imo
kaugalingon sa paghanas ukon sa pagkompleto sang tal nga mga buluhaton adlaw-
adlaw, mga paagi sa pagsubay sang mga ginagasto kag sa pagsiguro nga ang ika-pulo
amo ang nahauna nga pasulabihon, mga paagi sa pagpalig-on sang imo kaugalingon
adlaw-adlaw paagi sa balaan nga mga kasulatan. Isa ka dalagita sa tagsa ka grupo ang
dapat magsulat sang mga ideya nga ginahatag. Ipapahayag sa mga grupo ang ila mga
nakit-an sa klase.

Ipabukad sa mga dalagita ang Doctrine and Covenants 93:13–14, 20 kag basaha kag tandai
ining mga bersikulo. Buligi sila sa pagmarasmas nga ang pag-uswag kag ang pagtubo
wala nagakatabo sing gulpe. Ang Manluluwas mismo nagtubo sa isa ka “kabug-usan” kag
nagbaton sang “grasya sa grasya.” Pangabaya sila sa pagbinagbinag sang bersikulo 20.

•Ano nga panaad ang ginatanyag sa aton sa sini nga bersikulo? (Makatubo kita subong
sa Manluluwas, sa tinagdiutay kag makadangat sa isa ka kabug-usan.)

Ipaathag nga subong sang isa ka gamay nga piso, agud magbuto gikan sa iya alukaba
kinahanglan magbuka sia sa iya kaugalingon, subong man ang aton pagtubo sa pagsalig
sa kaugalingon nagakinahanglan sang aton mismo kabudlay kag pagpanikasog. May
mga tion nga ini nga pagtubo mahimo nga mangin masakit pa gani kon kaisa.

Paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan

Paghinambalanay kag
mga buzz session

Leksyon 11



50

Ipabasa ang masunod nga binalaybay:

Nagapagwa

Pila ka mga pagbuto masakit. . . . 
Kag ang bag-o nga tinun-an
kahugmay
Masyado kahumok
Makahaladlok ang mangin
isa lang
ka maluspad nga habok
nga nagasid-ing.
Gani dumduma
kag dumduma
ang panawag sang clarion
sa pagpalipod:
“Tipunon ko . . . 
subong sang isa ka munga
nga nagatipon
sang iya mga piso
sa idalom sang iya mga pakpak . . . “
Isa ka lugar sa pagtubo
sa kusog.
(Dianne Dibb Forbis, New Era, Dis. 1977, p. 7.)

Paghinambalanay •Ano ang pila ka mga “pagbuto” kag ang “bag-o nga mga natun-an” nga imo
ginaagihan sa sining ika-duha nga napulo ka tuig sang imo kabuhi? (Ang pila ka
halimbawa mahimo nga: isa ka nagatubo nga panaksihon, bag-ong mga pagsulay, bag-
ong mga hangkat sa eskuwelahan, pagbaylo sang mga kaangtanan upod sa mga
kaabyanan, kag iban pa.) Ang tanan bala sining bag-o nga mga nagakalatabo kag mga
pamat-od kon kaisa nagapabatyag sa imo katulad sang “maluspad nga habok,”
“mahugmay” kag nahadlok?

•Ano ang “panawag sang clarion”? (Ang clarion isa ka trumpeta sadtong natung-an nga
panahon, nga may tama kaathag, masili nga tuno.)

•Kon kita indi sigurado ukon nahadlok samtang nagapaninguha kita sa pagtubo, ano
ang ginapanugyan sang binalaybay nga aton pagahimuon? Ano nga katawhan kag mga
lugar ang makatanyag sa aton sang palalipdan? (Ang Ginuo, ang aton mga ginikanan,
ang aton mga panimalay, ang aton mga puluy-an.)

Ipabukad sa mga babayi ang Doctrine and Covenants 29:1–2 kag basaha kag tandai ini nga
balaan nga kasulatan.

•Sin-o ang nagpanaad sa pagtipon sa aton “subong sang isa ka munga nga nagatipon
sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak”?

Ipahangop nga paagi sa pagpakigsuod sa aton Amay sa Langit kag sa Manluluwas,
makatubo kita sa kusog.

Hingapusan

Ipaathag nga kon kita nangin may pagsalig pa gid sa kaugalingon, aton ginapahalipay
ang aton Amay nga Langitnon. Nalangkag sia sa aton nga magtuon sa pagbuhat sang
madamo nga mga butang nga kitahanon lang. Wala sia malipay sadtong nagahimo
lamang sang mga butang kon ginasugo sila. (Tan-awa sa Doctrine and Covenants
58:27–29.)

Ipahangop nga samtang amat-amat kita nga wala na gawa nagasalig sa iban,
nagakinahanglan kita sa paghanas sang aton mga kaugalingon sa pagpamati sang
maathag nga direksyon, ang “panawag sang clarion” sang Ginuo. Nagakinahanglan kita
sa pagtuon sa pagdumala sang aton mga kaugalingon paagi sa iya mga prinsipyo. Ang
aton Amay sa Langit, nga may kalangkag nga nagahulat sang aton pagtubo, magahatag
man sa aton sang kusog sa pagtuman sini.

Presentasyon sang
manunudlo

Paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan
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binalaybay (opsyonal)



51

QUIZ Ang Imo
Nagarepresentar sang 1 Grado Nagarepresentar sang 10

1. Ang iban nga tawo amo ang 1.Makahimo ako sang pamat-od 
nagapat-od sang kalabanan sang sandig sa mga prinsipyo sang 
akon ginahimo. ebanghelyo, bisan pa nga 

nagakahulugan ini sang paghimo
sang mga butang nga lain sa mga
ginahimo sang akon mga
kaabyanan.

2. Nagalikaw ako sang obra sa balay 2. Ginaako ko nga kinahanglan ko 
kag hilikuton sa panimalay. ang magbulig sa ulubrahon sa 

puluy-an kag magsakdag sa akon 
mga ginikanan kag panimalay.

3. Masunson ako nga nagakaulihi 3. Ginatatap ko ang akon ulubrahon 
sa akon mga alatipanon sa sa eskuwelahan kag ginaplano 
eskuwelahan ukon ang tion sang akon pagtuon.
nagakinahanglan nga 
pahanumduman ako sa pagtuon.

4. Wala ako sing ginakita nga 4. Ginakita ko ang iban sang akon 
kuwarta: ang tanan nga yari sa kaugalingon nga kuwarta. 
akon ginahatag sang akon mga Makapalakat ako sang akon 
ginikanan. kuwarta kag nagaplano para sa 

ika-pulo kag pagsupot. 
Nakahibalo ako magpamakal 
sing maalamon.

5. Kon oras na sa pagbangon ukon 5. Nagatuon ako sa pagdisiplina 
oras na sa paggamit sang akon sang akon kaugalingon agud 
mga kinaadman, ginabudlayan makabangon ako sa husto nga tion 
ako sa pagsugod sa akon sa paggamit sang akon mga 
kaugalingon. kinaadman.

6. Kon indi maayo ang resulta sang 6. Ginaako ko ang responsibilidad 
akon mga ginahimo, nagapangita para sa akon kaugalingon nga mga 
ako sang balibad ukon ginabasol sayop ukon mga problema.
ang kon sin-o.

7. Wala ako sing pat-od nga mga 7. Nagapalambo ako sang pila ka 
plano kon ano ang gusto ko nga mga kabatid nga makabulig sa 
himuon parte sa palangabuhian akon nga mangin angay sa 
ukon sa edukasyon. trabaho kag magbutang sang 

lugar para sa pagtuon sa akon 
panghunahuna.

8. Talagsa lang ako nagabasa 8. May akon kaugalingon nga plano 
sang balaan nga mga kasulatan sa pagtuon kag kinaandan nga 
magluwas lang kon sa pormal nagabasa sang balaan nga mga 
nga mga klase. kasulatan.

9. Pirme ako nagakaulihi sa mga 9. Madumalahan ko ang akon oras 
klase ukon mga sinapol. kag wala ako nagakaulihi.

10. Talagsa lang ako nagapuasa 10. Nagapuasa ako kon 
sanglit ginaugtan ako kag nagakinahanglan ako sang bulig 
ginagutom kon akon himuon. sang Ginuo sa pinasahi nga mga 

problema.
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Pagtubo kag Paghamtong sa
Pagsalig sa Kaugalingon, Bahin 2

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magapangita sa pagpalig-on sang iya kaangtanan upod
sa iya panimalay samtang sia nangin may pagsalig pa gid sa kaugalingon.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing papel kag mga lapis para sa mga katapo sang klase.

2. Magdala sing duha ka panid nga panapton—ang isa masyado ka gamay kag mas
bataon pa tan-awon para sa sining grupo sing pangidaron kag ang isa masyado
kadako kag mas hamtong pa tan-awon para sa sining grupo sing pangidaron.

3. Magtudlo sang apat ka mga dalagita sa paghanda sing abanse sa pagpresentar sang
mga pagdrama.

4. Sa pahanugot sang inyo manugpanugyan sang pagkapari, magpili sing apat ka hut-ong
sang mga manugpasakop. Ang mga topiko 1 kag 2 dapat ipresentar sang napulo’g pito-
ka-tuig sing mga pangidaron ukon sa mga bataon nga hamtong. Pangabaya sila sa
paghatag sa mga dalagita sang positibo nga mga panugyan para sa madinalag-on nga
pag-atubang sang mga pagpasibosibo sa ila mga panimalay. Ang topiko 3 dapat
ipresentar sang isa ka iloy kag isa ka napulo’g apat ukon napulo’g lima ka-tuig sing
pangidaron nga dalagita (ayhan iya anak nga babayi). Pangabaya sila sa pagpaambit
sang mga ideya upod sa klase sang mga paagi nga ang mga iloy kag mga anak nga
babayi magaangot bilang mga hamtong. Ang tagsa ka katapo sang hut-ong dapat nga
indi magpasobra sa apat ka minutos. Dapat mo giyahan ang paghinambalanay paagi
sa imo mga tugda kag mga pamangkot agud magsanto ini sa tinutuyo sang leksyon.
Kon ang isa ka hinut-ong nga paghinambalanay indi mahimo, maghiwat sang
paghinambalanay sa klase sa pinakaimportante nga mga topiko. Listaha ninyo sing
ululupod ang mga butang nga mahimo sang mga dalagita kag sang ila mga ginikanan
sa pagtipig sang mga kaangtanan sang panimalay nga malig-on sa sini nga tion sang
pagtubo.

5. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang mga sugilanon, balaan
nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Agud madumalahan sing madinalag-on ang tion sang klase, tun-i ang leksyon kag
maghimo sang mga alatipanon sing mahinalungon. Mga katunga hasta sa ika-duha nga
bahin sang tatlo sang tion sang leksyon ang kinahanglan para sa hinut-ong nga
paghinambalanay.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 

SANG LEKSYON Samtang Kita Nangin Dugang nga May Pagsalig sa Kaugalingon, Nagakinahanglan
Kita sa Pagpasibosibo sa Nagabaylo nga mga Pamatasan kag mga Balatyagon

Ipakita sa bataon nga mga babayi ang duha ka panid nga panapton. Pamangkuta ang isa
sa mga dalagita kon sa iya hunahuna masuksok niya ang gamay nga panapton. Mangin
masulhay bala ini? Maluyagan bala niya nga suksukon ini sa tunga sang iya mga
kaabyanan? Ngaa indi? Pangabaya ang isa pa ka dalagita sa pagpanumdom kon ano ang
mangin pamatyag sa pagsuksok sang masyado kadako nga panid sang panapton.
Mangin masulhay bala ang iya pamatyag sa pagsuksok sini? Ngaa indi?

Buligi ang mga dalagita sa pagpanumdom sang ila karon halintang sa kabuhi. Nagasugod
na sila nga magahamtong pa gid kag nagabaton sang dakodako na nga responsibilidad
para sa ila mga aksyon. Kon kaisa mahimo sila nga nagabatyag sang mga pag-awat tungod
sa mga pagdumili sang pagkabata. Sa iban nga mga tinion mahimo sila nga nagabatyag
sang pagkawala’y kasigurohan tungod sa mga responsibilidad sang pagkahamtong.
Samtang nagatubo sila sa ila kapasidad nga mangin may pagsalig pa gid sa kaugalingon,
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mahimo nga makaangkon sila sang amo man nga mga balatyagon nga ila maagom kon
maggamit sila sang dako nga panapton. Ipahangop nga ang ila nagabaylo nga mga
balatyagon mahimo nga makalilibog nga alangay sa ila kag sa ila mga panimalay.

Mga pagdrama Gamita ang masunod nga mga pagdrama sa pagbulig sa mga dalagita nga
makamarasmas kon paano ang ila kaugalingon nga pamatasan nagabaylo kag kon paano
ini makaapekto sa iban.

Carol: [Upod ang iya iloy sa kuwarto ni Carol] Nay, indi na gid man kinahanglan nga
imo gid himuson ang akon kuwarto samtang wala ako sa bilog nga adlaw. Dako na gawa
ako kag handa na gawa sa pag-atipan sang akon kaugalingon.

Iloy: Maayo ina, Carol. Nalipay gid ako nga gusto mo magbaton sina nga responsibilidad.
Maayo kuntani kon ang imo mga utod nga lalaki may subong sa imo nga pamatasan.
[Naggwa sia sa kuwarto kag pila ka gutlo ang nagligad.]

Carol: [Gikan sa iya kuwarto] Nay! Bag-o ko lang nadumduman nga dapat didto na gali
tani ako sa ensayo sang road show sang nagligad pa nga tunga sa oras. Indi ko makita ang
akon balayuon! Nakahibalo ako nga yari lang ato diri sa akon kuwarto!

Paghinambalanay •Sa ano nga mga paagi si Carol nagapaninguha nga mangin may pagsalig pa gid sa
kaugalingon?

•Ano ang nabatyagan sang iya iloy parte sa sini?

•Pirme bala nagakasanto ang pamatasan ni Carol sa iya handum nga mangin may
pagsalig sa kaugalingon?

•Ano sa banta ninyo ang ginahunahuna sang iloy ni Carol sang indi makita ni Carol ang
iya balayuon?

•Ano ang kinahanglan mahangpan ni Carol kag sang iya iloy parte sa mga pagbag-o
sang pamatasan?

Pagdrama Linda: [Nagapalapit sa iya tatay, nga nagabasa] Tay, may mahimo bala ako nga bisan ano
nga butang nga makuwartahan?

Tatay: Para sa ano?

Linda: Gusto ko magbakal sang bag-o nga pares sang sapatos.

Tatay: Sa banta ko bag-o lang kami nakabakal sang sapatos para sa imo.

Linda: Apang mga sapatos ini sa hinampang para sa amon outing sang klase kon
maghampang kami sang bola.

Tatay: Ano abi kon gamiton mo ang daan nga pares sang sapatos sang imo utod nga
babayi?

Linda: [Akig] Baw, Tay. Wala ka gani nagaulikid kon ano ang akon hitsura. Ang mga
ginikanan wala gid lang makahangop sang bisan ano parte sa amon. [Nagapudagpudag
sia nga naggwa.]

Paghinambalanay •Paano si Linda nagpaninguha nga mangin may pagsalig pa gid sia sa kaugalingon?
•Ano kuntani ang dapat nga nangin reaksyon niya sa sini nga kahimtangan sa pagpakita
nga sia mangin may pagsalig pa gid sa iya kaugalingon kag hamtong na?

Balaan nga kasulatan Ipabasa sa mga dalagita ang Mga Taga-Efeso 6:1–4. Pangabaya sila nga hambalan kon
paano ang paghangop sining laygay mahimo nga nakabaylo sa paghinambalanay sa
tunga ni Linda kag sang iya amay.

Ipaathag nga bahin sang pagdako amo ang pagtuon sa pagdumala sang aton mga
emosyon, mga panimuot, kag mga kinaiya. Ang mga ginikanan kag bataon nga mga
babayi nagakinahanglan sang dalayon nga pagpautwas sang gugma kag sa paggamit
sing paumod sa isa kag isa sa sining tion sang pagtubo kag paghamtong.

Tapusa ining bahin sang leksyon paagi sa paghinambalanay upod sa bataon nga mga
babayi sang masunod nga mga pahayag parte sa pagsalig sa kaugalingon.

“Ang Ginuo tama gid kaalwan sa kahilwayan nga Iya ginahatag sa aton. Kon dugang nga
nagatuon kita sa pagsunod sang husto, dugang man kita nga espirituhanon nga nagasalig
sa kaugalingon, dugang man nga ang aton kahilwayan kag ang aton pagkamakinaugalingon
napalig-on” (Boyd K. Packer, “Self-Reliance,” Ensign, Ago. 1975, p. 89).

Mga sinambit nga
mga pulong
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“Kon nagakaigo nga nahangpan kag ginagamit, ang pagsalig sa kaugalingon isa ka
tilinguhaon nga hiyas sang santos; apang kon ang Ginuo wala ginapaentra sa eksena,
mangin isa ini ka bisyo nga nagaganoy sa mga tawo gikan sa mga banas sang
pagkamatarong. . . . 

“Apang upod sini tanan, ang tawo sa iya lang mismo indi lubos nga bastante sa
kaugalingon. Indi sia dapat magsalig lamang sa iya kaugalingon nga kusog, ukon sa
butkon nga unod. Ang Ginuo amo ang iya Manuglaygay kag Manughilway, nga sa iya
kinahanglan gid ang tawo nga magsalig sa giya, direksyon, kag diosnon nga
pagpadasig” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft,
1966], pp. 701–2).

Importante ang Pagpadayon sang Mabakod nga mga Kaangtanan sang Panimalay sa
Sining mga Tinion sang Pagtubo

•Paano ka magbalos kon sa imo pamatyag wala ka ginahatagi sang bastante nga
pagkamakinaugalingon?

Sugilanon Ipaathag nga kon kaisa ang aton mga handum nga magmangin makinaugalingon kag may
pagsalig pa gid sa kaugalingon tama kabaskog sa bagay nga nagasugod kita sa paghulag
sing negatibo tuhoy sa bisan ano nga sahi sang pagbulut-an sa ibabaw naton. Si Elder
James E. Talmage (isa ka dumaan nga Pang-Kabilugan nga Pagbulut-an sang Simbahan)
nagasugid sang sugilanon parte sa isa ka buyog nga naglupad pasulod sa iya talatapan sa
isa ka magin-ot nga adlaw sa tig-ilinit. Pagkatapos sang paghagunghong pataboktabok sa
kuwarto sing makapila ka beses, ang buyog wala makatultol sa pagpangita sang nabuksan
diutay nga bentana nga iya gin-agyan pasulod. Si Elder Talmage nakahangop sang pila
ka mga butang nga wala mahangpi sang buyog. Nahibal-an niya nga kon ang buyog
magapabilin nga nabukot sa kuwarto mapatay ini. Nga nagalaum sa paghilway sini,
nagpalapit sia sa bentana kag gin-abrihan ini sing maligwa. Iya gintinguhaan nga
giyahan ang buyog paggwa sa bentana. Apang indi ini magiyahan. Nagpaninguha pa
gid sia, apang ang buyog naakig kag ginkutot pa gani ang iya kamot. Ang buyog nagsige
sang iya wala’y direksyon nga paglupad kag wala gid makatultol sang bentana padulong
sa iya kahilwayan. Pagkadason nga adlaw, namatay na ini. (Tan-awa sa James E.
Talmage, “The Parable of the Unwise Bee,” Improvement Era, Nob. 1962, p. 817.)

Ipanugyan sa bataon nga mga babayi nga may madamo nga mga tawo sa ila mga kabuhi
nga gusto magbulig kag mag-ubay sa ila pagpangita sang kahilwayan kag pagsalig sa
kaugalingon. Ining mga tawo sa masunson nakahibalo kag nakahangop sang mga
butang nga ayhan indi nila mahangpan.

•Paano ang pagkamasinupakon makahimo sa kahilwayan kag pagsalig sa kaugalingon
nga mangin mabudlay pa gid nga maangkon?

•Ano ang malain sa pamatyag nga daw gusto mo nga pabayaan ka sang imo mga
ginikanan nga magaisahanon kag hilway sa paghimo sang bisan ano ang imo gusto?

•Ngaa nga ang ining kinaiya indi maalamon ukon mabatyagon?

•Kay sin-o kamo kag ang inyo mga ginikanan may salabton sa katapusan? (Kita tanan
may salabton sa aton Amay sa Langit.)

Ipaathag nga ang Ginuo nagabutang sang isa ka mabug-at nga responsibilidad sa mga
ginikanan sa pagtudlo kag paghanas sang ila mga kabataan suno sa iya mga kasuguan.
Ipabasa sa kon kay sin-o ang Doctrine and Covenants 93:40–43 kag 68:25. Ipahangop nga
ang balaan nga mga kasulatan nagatudlo man sa aton nga ang mga kabataan may
responsibilidad sa pagtuman sa ila mga ginikanan, subong sang aton ginhambalan sang
nagligad. Ang pamaagi agud mangin may pagsalig pa gid sa kaugalingon masunson nga
komplikado. Ini nagakinahanglan nga ang mga kabataan mangin matinumanon samtang
nagatuon nga mangin may pagsalig pa gid sa kaugalingon. Sa sini nga tion samtang ang
mga ginikanan nagabulig sa ila sa pag-ako sang responsibilidad, ang mga ginikanan
mahimo man nga mabudlayan sa paghatag sang pahanugot sa mga kabataan nga mangin
may pagsalig sa kaugalingon. Apang may mga paagi nga mapadayon sang bataon nga
mga babayi ang mabakod nga mga kaangtanan sang panimalay sa sini nga tion.

Presentasyon sang
manunudlo

Pamangkot nga
makapadasig sa
panghunahuna
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Hut-ong Ipakilala ang nagligad nga gintudlo nga mga katapo sang hut-ong sa sini nga tion.
Magpanagtag sang papel kag mga lapis sa mga dalagita kag magpanugyan nga ila
tandaan ang mga ideya nga ila nabatyagan nga importante sa ila. Kon itugot sang oras,
agdaha ang mga dalagita sa pagpamangkot sang mga pangutana samtang ang hut-ong
nagapadayon sa paghinambalanay.

Topiko 1 (igapresentar sang isa ka napulo’g-pito-ka-tuig sing pangidaron ukon bataon
nga hamtong): “Paano Ko Mapauswag ang Akon Kaangtanan sa Akon mga Ginikanan?”

Ang masunod nga mga ideya, ukon ang iban pa nga natukiban sang katapo sang hut-ong,
mahimo nga magamit bilang salandigan sining presentasyon:

Kon ang mga kaangtanan may gunat, may responsibilidad ka sa pagpaninguha sing
tampad sa pagpauswag sang kahimtangan. Yari ang pila ka paagi sa pagpauswag sang
isa ka may gunat nga kaangtanan:

1. Magbahin sang tion sa pagtingob kag maghinambalanay kon ang imo mga ginikanan
indi gawa masako.

2. Ipahibalo sa imo mga ginikanan nga ginapasalamatan mo ang ano man nga mga
butang nga ila ginahimo.

3. Tinguhai sa pagpanilag sing mahipos kon ano ang ginahimo sang imo mga ginikanan;
dayon buligi sila nga wala na ginasugo.

4. Magpangayo sing pasaylo kon nakasaklaw ka sa imo ginikanan.

5. Magmangin handa pirme sa pagpatawad sang imo mga ginikanan tungod sa matuod
ukon ginahaumhaom nga mga pagkawala’y katarungan (tan-awa sa Doctrine and
Covenants 42:88; 64:9–10).

6. Magpangamuyo sing tingob.

7. Magpadayon sang kahalam-utan nga balatyagon.

Topiko 2 (igapresentar sang isa ka napulo’g pito-ka-tuig sing pangidaron ukon bataon nga
hamtong): “Paano Ko Makuha ang Pagsalig sang Akon mga Ginikanan?”

Ang masunod nga mga ideya, ukon ang iban nga natukiban sang mga katapo sang hut-
ong, mahimo nga magamit bilang salandigan para sa sining presentasyon:

1. Palangga sang mga ginikanan ang ila mga kabataan, kag masunson sila nga
nagabatyag sing kabalaka para sa ila. Bilang resulta, mahimo nga indi nila paghatagan
sing pahanugot ang ila mga kabataan sa paghimo sang kon ano nga mga butang kon
ini daw makatalagam ukon indi maalamon.

Ang mga kabataan dapat nga mangin mahinangpanon kag natagan ang ila mga
ginikanan sang bastante nga kasayuran parte sa ginaplano nga kahiwatan agud nga
ang ila mga ginikanan makabatyag sing katawhay sa paghatag sa ila sing pahanugot sa
paghimo sini.

2. Ang kadakuon sang pagsalig nga igahatag sang mga ginikanan sa bataon nga babayi
may dako nga kalabtanan sa mga binuhatan sang bataon nga babayi. Kon labi nga
mapamatud-an niya nga makasarang sia sa pagtuman sang iya mga pangako, labi man
niya nga madisiplina ang iya kaugalingon, kag mas malaka nga mga pagdumili ang
igabutang sa iya. Ang kadamuan sang mga pagbinangig nga nagakatabo sa puluy-an
naghalin sa yano nga mga butang subong abi sang paghimo sang mga ulubrahon sa
sulod balay, pagtuon, kag oras sa pagpauli. Kon ang bataon nga babayi nagapamatuod
nga iya madumalahan ining yano nga mga butang, sia kag ang iya mga ginikanan
alangay nga magaangkon sing pagsalig sa iya pagsalig sa kaugalingon kag sa iya
pagkahamtong.

Topiko 3 (igapresentar sang isa ka iloy kag isa ka napulo’g apat ukon napulo’g lima-ka-
tuig sing pangidaron nga dalagita): “Paano Kita Makapasibosibo sa Aton Nagabaylo
nga mga Kaangtanan?”

Ang masunod nga mga ideya, ukon iban pa nga natukiban sang mga katapo sang hut-
ong, mahimo nga magamit bilang isa ka salandigan para sa ila mga presentasyon:

Leksyon 12
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Iloy:

1. Ang mga ginikanan naanad na sa pagtudlo kag paghatag sang pat-od nga panulin sa
ila mga kabataan. Kag kon kaisa mabudlay sa ila ang magdumdom kon daw ano
kaimportante sang pila ka mga butang sa ila mga kabataan. “Mga ginikanan, dumduma
sang mga bataon pa kamo; dumduma kon ngaa gusto ninyo maghimo sang pila ka
mga butang nga gusto ninyo nga himuon; dumduma kon daw ano ang inyo kalangkag
nga mabaton sang katilingban kon daw ano kamo kamabinatyagon sa wala sa oras nga
pagpanghikay, kag kon daw ano kadali masakitan ang inyo mga tagipusuon, kag kon
daw ano ang pila ka mga butang, nga karon daw indi gawa importante, sang una dako
kaayo sing kabilinggan. Tanan ini bilang mga ginikanan ginahingyo namon nga inyo
dumdumon” (Richard L. Evans, Conference Report, Abr. 1968, p. 87; ukon sa
Improvement Era, Hunyo 1968, p. 89).

2. Mahimo nga nangin mabudlay para sa isa ka ginikanan ang magbantay sang isa ka
bata nga magtubo kag mangin makinaugalingon, apang ang pagpakighiangot sa isa
kag isa sa isa ka hamtong gawa nga katupong makadala sing bag-o nga mga
kalakunyagan kag kalipayan.

Anak nga Babayi:

1. Masakit sa isa ka ginikanan nga trataron sing wala’y pagtahod. “Ang mga ginikanan . . .
may mga tagipusuon nga masakitan; . . . sila, pareho sa inyo, mabinatyagon sa wala sa
oras nga pagpanghikay kag sa indi paghangop sang ila mga katuyuan. Dumduma nga
wala sing butang, sa pagkamatarong, nga indi nila paghimuon para sa inyo” (Richard
L. Evans, Improvement Era, Hunyo 1968, p. 90). Hambali ang mga paagi sa pagpakita
sang pagtahod para sa mga ginikanan sa sining tion sa pagtubo.

2. Ang negatibo nga mga pamatyag kag mga emosyon makontrol kag indi na kinahanglan
ukaton ukon kuhaon paggwa sa mga katapo sang panimalay. Ang mga ginikanan kag
mga kabataan makakita sang positibo nga mga paagi sa pagsikway sang negatibo nga
mga pamatyag kag mga emosyon.

Iloy kag anak nga babayi:

Magpanugyan sang mga paagi nga ang mga iloy kag mga anak nga babayi
makapakighiangot sa isa kag isa sa isa ka hamtong gawa nga katupong. “Inyo sila 
kag ila kamo, kag kamo kag sila nga ululupod may pribelihiyo, may kinamatarong, 
may tulumanon, sa pagpungko kag sa pagpaambit sang inyo mga panghunahuna kag
binagbinagon ang inyo mga pamat-od sa isa kag isa agud duha kamo nga ululupod
mapamatian kag tahaon—kag mag-obra, kag magpangamuyo kag magplano sing
ululupod para sa kabug-usan sang inyo mga kalipayan sa dalayon kag sa wala’y
katubtuban” (Richard L. Evans, Improvement Era, Hunyo 1968, p. 90).

Tapusa ang leksyon paagi sa pagdagmit sa pagsiling nga normal lamang ang mga
pagbaylo sang mga balatyagon kag mga panggawi nga naagihan sang bataon nga mga
babayi kag sang ila mga panimalay sa panahon sang pagtubo. Ang malig-on nga mga
higot sang panimalay maporma sa sini nga tion paagi sa baslanay nga paghinangpanay
kag pagbinuligay.

Paggamit sang Leksyon

Ipanugyan sa bataon nga mga babayi nga ila gamiton ang ila mga ginsulat agud
hambalan ang ila personal nga mga balatyagon kag mga panginahanglan upod sa ila
kaugalingon nga mga ginikanan.
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Pagtib-ong sa mga 
Nagadala sang Pagkapari

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makatuon sang pagkaimportante sang pagtib-ong sang
liderato sang pagkapari.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sang isa ka kopya sang masunod nga listahan sang mga pamangkot para sa
tagsa ka dalagita:

Mahinganlan mo bala ang masunod nga mga opisyales sang pagkapari nga
nagaalagad sa inyo:

Ang Pangulo sang Simbahan

Mga katapo sang Korum sang Napulo’g Duha , ,

, , ,

, , ,

, , ,

Ang pangulo sang estaka ukon misyon

Ang obispo ukon pangulo sang sanga

Ang imo mga manunudlo nga pang-puluy-an , 

Sin-o ang imo malapit nga lider sang pagkapari? (Siguroha nga ang bataon nga mga
babayi nakahangop nga ini amo ang ila amay, kon nagakapot sia sang pagkapari.)

2. Magdala sing lapis para sa tagsa ka dalagita.

3. Maghanda para sa tagsa ka dalagita sing isa ka kopya sang walo ka nanumerohan nga
mga pamangkot gikan sa sinulat ni Sister Ardeth Kapp.

4. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

5. Kon may yara sa inyo lugar, ipakita ang “The Blessings of the Priesthood,” sa Family
Home Evening Video Supplement 2 (53277).

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Matib-ong naton ang mga Lider sang Pagkapari

Kahiwatan Ipanagtag ang isa ka lapis kag ang listahan sang mga pamangkot sa tagsa ka dalagita.
Pangabaya ang mga dalagita sa paghingalan sang tagsa ka nagakapot sang pagkapari sa
luwang nga ginhanda sa papel. Kon tapos na sila, pamangkuta sila kon bala ila ginatib-
ong kag ginasakdag ining mga lider sang pagkapari.

Paghinambalanay •Ano ang buot silingon sang pagsakdag kag pagtib-ong sa isa ka tawo?

Pisara Isa sa mga kahulugan sang pulong nga sakdag sa diksyonaryo amo ang “pagpataas sang
kalabtanan ukon kawsa sang” ukon “pagbayaw ukon pagpangapin bilang balido ukon
husto: magtabang.” Ang pulong nga tib-ong nagakahulugan sang “paghatag sang
pagsakdag ukon ayuda sa.” (Webster’s New Collegiate Dictionary, 7th ed. [Springfield,
Mass.: G. & C. Merriam Co., 1973], pp. 1171, 1174.)

Isulat ini nga mga kahulugan sa pisara.

Sa idalom sang mga kahulugan, isulat ang mga pulong nga Ngaa kag Paano ang. Sa ubos
sini, listaha sa isa ka kubay ang tagsa ka lider sang pagkapari sa listahan sang mga
pamangkot (obispo, manunudlo nga pang-puluy-an, kag iban pa).

Leksyon
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•Ano ang pila ka mga rason nga ang Ginuo naghingyo sa aton sa pagsakdag kag pagtib-
ong sang aton mga lider? Ano ang pila sang mga paagi nga mahimo naton ini?

Para sa tagsa ka lider sang pagkapari, pangabaya ang mga dalagita sa paghingalan sang
bisan isa ka rason kon ngaa dapat sila magsakdag sa iya kag pila ka mga paagi nga ila ini
mahimo. Ilista ining mga sabat sa tupad sang ngalan sang lider sang pagkapari. Papagsika
ang bataon nga mga babayi sa pagpanumdom sang tal nga mga paagi sa pagsakdag sang
tagsa ka lider. Halimbawa, imbes nga ilista, “Himoa kon ano ang ginapangabay sang
obispo,” mahimo nila nga ilista, “Kinabubut-on nga nagabaton sang alatipanon sa
paghambal sa sinapol sang sakramento kag maghanda sing mahinalungon para sa sini.”

Sa pagbulig sa bataon nga mga babayi nga makahangop kon ngaa dapat sila magsakdag
sa ila mga lider sang pagkapari, ipabasa sa ila ang masunod nga balaan nga mga kasulatan
kag sinambit nga mga pulong: Doctrine and Covenants 1:38; Doctrine and Covenants 112:20;
2 Mga Cronica 20:20; kag Amos 3:7.

“Ang tuhay nga kinamatarong sang pagtib-ong sang pagkapari ginauyatan sang mga
babayi subong man sang mga lalaki. Mahimo nga diutay lang ang diosnon nga pagpadasig
kag wala sing kauswagan, bisan sa puluy-an ukon sa organisasyon sang Simbahan nga sa
diin ang mga babayi wala nagatib-ong sang pagkapari” (Matthew Cowley, Matthew
Cowley Speaks [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], p. 194).

Makahatag Kita sing Pagsakdag Paagi sa Pagpangamuyo para sa Aton mga Lider

Ipahangop nga ang isa ka importante nga paagi nga mabuligan naton ang aton mga lider
amo ang pagpangamuyo para sa ila.

Sugilanon Agdaha ang gintudlo nga katapo sang klase sa pagpaambit sang masunod nga sugilanon
kon paano ang isa ka bataon nga babayi natandog sang panimalay ni Elder Ezra Taft
Benson samtang ila sia ginpalig-on sa iya sang papel pagkapari:

“Sa una nga tion nga [nakakadto ako] sa Salt Lake Tabernacle para sa isa ka pang-kabilugan
nga komperensya sang Simbahan nahalawhaw ako sang kasangkad sang edipisyo, apang
mas labaw pa gid sa makapuno sa kuwarto nga pagtambong sang Pang-kabilugan nga
mga Pagbulut-an nga nagtililipon didto.

“Sa mga tinuig sang akon pagdako, madamo sa ila ang nakabisita sa amon gamay nga
sanga sa Montana. Wala kami sing telebisyon, kag indi man kami makabaton sang
komperensya paagi sa radyo. Gani ginapaabot namon ang tagsa ka pagbisita bilang
pinasahi nga bugay. Sa akon panan-aw, may gahum kag pagtuo sila nga labaw sa iban
nga mga tawo.

“Dayon sa [sinang] adlaw sang Abril . . . natukiban ko ang isa ka ginahalinan sang kusog
sang isa ka Pang-Kabilugan nga Pagbulut-an.

“Nagapungko ako upod ang anum ka kabataan ni Elder Ezra Taft Benson, nga ang isa sa
ila nangin kaupod ko sadto sa kuwarto sa kolehiyo. Ang akon interes nadugangan pa gid
sa pagtaas sang si Pangulong McKay nagtindog kag ginpahibalo ang masunod nga
manughambal. Nagbantay ako sing matinahuron samtang si Elder Benson, nga wala ko
pa gid makita halin sang una, naglakat padulong sa mikropono. Dako sia nga tawo,
masobra kaayo sa anum ka tapak ang kataason. Isa sia ka tawo nga may Ph.D., isa ka
tawo nga nakilal-an sa kapungsuran bilang Tiglikom sang Agrikultura sang Estados

Balaan nga mga
kasulatan kag
sinambit nga mga
pulong

Sakdag: “pagpataas sang kalabtanan ukon kawsa sang”
ukon “pagbayaw ukon pagpangapin bilang balido ukon
husto: magtabang.”
Tib-ong: “paghatag sang pagsakdag ukon ayuda sa.”

Ngaa Paano ang

Pangulo sang Simbahan
Korum sang Napulo’g Duha
Pangulo sang estaka
Obispo
Manunudlo nga Pang-puluy-an
Amay
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Unidos kag isa ka pinasahi nga saksi sang Ginuo, isa ka tawo nga daw matawhay kag
sigurado, isa nga nakapamulongpulong sa atubang sang mga tagpalamati sa bug-os nga
kalibutan. Sa hinali isa ka kamot ang nagtandog sang akon butkon. Isa ka diutay nga bata
nga ang babayi naghilay dapit sa akon kag naghutik sing may pagkadinalian,
‘Ipangamuyo mo si Tatay.’

“Bisan daw medyo nakibot, nakapanghunahuna ako, ‘Ini nga mensahe ginapapasa sa
raya, kag ako ang magapasa sini. Isiling ko bala, “Ipangamuyo mo si Elder Benson”?
Isiling ko bala, “Ikaw ang dapat magpangamuyo para sa imo amay”?’ Sanglit nagabatyag
sang gilayon nga pagkinahanglan sa paghulag, naghilay ako kag naghutik sing yano,
‘Ipangamuyo mo si Tatay.’

“Ginbantayan ko ina nga hutik nga naglatonlaton sa raya hasta sa ginapungkoan ni Sister
Benson, nga ang iya ulo nagaduko na nga daan.

“Madamo nga tinion sugod sadto nga adlaw ginapanumdom ko ina nga mensahe—
Ipangamuyo mo si Tatay, ang patriarka sang puluy-an. Ipangamuyo mo sia samtang
nagaalagad sia bilang pangulo sang distrito ukon manunudlo nga pang-puluy-an.
Ipangamuyo mo sia kon magmangin tagpatuman nga tiglikom sia sang banwahanon nga
grupo, kon nagatin-ad ang iya negosyo, ukon samtang nagakuha sia sang kabahin sa
suweldo. Ipangamuyo samtang nagahatag sia sing laygay sa gab-i sang panimalay sa
puluy-an. Ipangamuyo mo si Tatay nga nagaobra sing malawig nga mga inoras agud
makalakat si Jerold sa misyon kag si Diane makaeskuwela sa kolehiyo. Ipangamuyo mo
sia samtang nagahambal sia sa sinapol sang sakramento ukon nagahatag sing bendisyon
kay Nanay agud mag-ayo sia liwat. Ipangamuyo samtang ginabunyagan niya si William
ukon ginahatagan sing ngalan kag bendisyon sang amay ang isa ka diutay kaayo nga
bag-ong bun-ag nga lapsag. Kag sa gab-i kon magpauli sia nga kapoy kag maluya,
ipangamuyo mo sia. Ipangamuyo mo si Tatay sa tanan niya nga ginahimo—sa
magagmay kag dalagko nga mga butang.

“Samtang nagaligad ang mga tinuig, ang pang-kabilugan nga mga komperensya nagaabot
kag nagalabay, kag sa tagsa ka tion nga si Pangulong Benson nagatindog sa paghambal,
mapanghunahuna ko, ‘Ang iya mga kabataan, nga nagalalapta sa tabok sang kontinente,
nagahiliusa karon sa pagpangamuyo para sa ila amay.’

“Kag nakapati ako nga ang malip-ot nga mensahe nga ginpalatonlaton sa raya . . . sa
madamo nga mga tinuig na nga nagliligad amo ang pinakaimportante nga mensahe nga
mapaambit sang panimalay. Daw ano ka tumalagsahon nga gahum kag pagtuo ang
maangkon sang bisan sin-o nga tawo sa pag-atubang sang inadlaw-adlaw nga mga
hangkat sa iya kabuhi kon sa diin man nga bahin sang kalibutan ang iya anak nga babayi
ukon lalaki nagahutik, ‘Ipangamuyo mo si Tatay’ “ (Elaine S. McKay, “Pray for Dad,”
New Era, Hunyo 1975, p. 33).

Dagmita sa pagsiling nga ang pagtib-ong kag pagsakdag sa pagkapari labaw pa sangsa
pag-alsa sang kamot. Nagakahulugan ini sang pagpangamuyo para sa ila, paghambal
sing maayo parte sa ila, kag pagtuman sa ila.

Mapalig-on Naton ang Lamharon nga mga Nagakapot sang Pagkapari

Ipahangop nga ang obligasyon sang isa ka bataon nga babayi sa pagsakdag sang mga
nagakapot sang pagkapari wala nagalakip sadtong mga lider lamang niya. Mahimo nga
may dako sia nga ikasarang sa pagpalig-on kag pagtib-ong sang mga pamatan-on nga 
iya kaidad.

Sugilanon Pangabaya ang gintudlo nga katapo sang klase sa pagsaysay sang masunod nga sugilanon:

Isa ka bataon nga elder nga gintawag sa pag-alagad sa misyon sa luwas naghambal sa
sinapol sang sakramento sa iya purok. Madamo nga mga lamharon ang nagtalambong,
lakip ang isa ka indi kinaandan nga kadamuon sang bataon nga mga babayi.

“Sa iya panghingapos nga mga panugdaon nag-amat ko nga nabatyagan ang mabaskog
nga impluwensya sang mga kaabyanan sa sining pamatan-on nga espirituhanon nga
naghamtong labaw sa iya panuigon. Pagkatapos nga makapahayag sang pagpasalamat
para sa panimalay kag mga mahal sa kabuhi, kag antes sang iya katapusan nga panaksihon,
ginhawiran niya ang pulpito sa magtimbang nga kilid kag naghilay pasulong. Ginduko
niya ang iya ulo sing makadali. Dayon, sang magtulok paibabaw, mahinay sia nga
nagsiling, ‘Kag nagapasalamat ako sa tanan ko nga mga kaabyanan, ilabi na gid sa inyo
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nga mga dalaga nga nagatalambong nga nagsunod sang mga sulukdan kag nagpaisog sa
akon sa paghimo sing subong man.’ Ang iya tingug nagtan-op samtang nagapadayon sia,
‘Salamat sa inyo impluwensya nga nagbulig sa akon sa paghanda para sa misyon’ “
(Ardeth G. Kapp, “By the Way She Is,” New Era, Sep. 1976, pp. 10–12).

Paghinambalanay •Ano ang pila sang mga paagi nga ang mga dalagita mahimo nga makaimpluwensya sa
lamharon nga misyonero?
•Ano nga bahin ang mahimo nga ila dal-on sa iya pamat-od sa pag-alagad sa misyon?

•Paano ang imo mga paggawi kag pamatasan makaimpluwensya sa pamat-od sang isa
ka pamatan-on?

Ipaathag nga ang bataon nga mga babayi may ikasarang sa pag-impluwensya sing positibo
sa mga nagadala sang pagkapari sa ila mga responsibilidad. Basaha ang masunod gikan
kay Sister Ardeth Kapp nga nagalarawan sang mga paagi nga sa diin ini nga impluwensya
ginpakita: “Bataon nga mga babayi sang—Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos
sa Ulihing mga Adlaw, [1] nakahibalo bala ang mga pamatan-on nga inyo kaupod nga
may sulukdan kamo sang pagkahalangdon nga indi ninyo pagtalikdan? [2] Nahibal-an
bala nila paagi sa inyo ginahambal kag ginahimo nga inyo ginapasidunggan kag ginatahod
ang inyo mga ginikanan kag [3] ginasunod ninyo ang laygay sang mga lider sang
Simbahan? [4] Nahibal-an bala nila nga ipaisol ninyo ang pagpakigkatipan tubtob
pagkatapos nga 16 na kamo sanglit amo ina ang panulin sang manalagna sang Ginuo? [5]
Paagi sa inyo mga aksyon nahibal-an bala nila nga ginpat-od ninyo sa inyo kaisipan nga
magmangin maayo kag indi kamo maghuyang? [6] Makatulok bala sila sa inyo pagpakig-
abyan sa pag-agom sang pagsalig kag pagtahod sa ila mismo mga kaugalingon? [7] Ang
inyo bala hinambalan, ang inyo pamiste, ang inyo pagpili sang kalingawan, musika, mga
libro, kag mga sine makabulig sa mga pamatan-on nga nagaupod sa inyo nga makapalambo
sang paghangad kag pagtahod para sa kababayin-an? Sanglit ang mga pamatan-on
nangin hayag sa tiko nga papel sang kababayin-an sang kalibutan, [8] makita bala nila sa
inyo ang kahinhin kag kaalikaya nga makapaisog sa panggawi sang kaligdong, pagtahod,
kag pasidungog sa sinang sagrado nga palangakuan?

“Makatilingala nga wala ko matalupangdi sang una, apang indi bilang isa ka bataon nga
babayi nga nagapaisog sa isa ka pamatan-on sa paglakat sa misyon nga ang iya dako nga
impluwensya nabatyagan. Sa tigaylo, paagi sa iya mga aksyon samtang iya ginapahayag
ang iya pangako kag panaksihon sa ebanghelyo ni Jesucristo kag nagahatag sang
pamatuod paagi sa iya gahum kag impluwensya sa pagpasulong sang maayo” (“By the
Way She Is,” p. 13; mga numero ginadugang).

Paggamit sang Leksyon

Handout Hatagi ang tagsa ka katapo sing klase sing kopya sang walo ka mga pamangkot nga
ginapanugyan ni Sister Kapp. Pangabaya sia sa pagdala sini pauli kag mainampuon nga
usisaon ang iya kaugalingon kag ang iya mga aksyon. Ipanugyan nga ibutang sang
bataon nga mga babayi ang mga handout sa ila mga libro sang handumanan kag nga sa
panalagsa tamdan nila ang lista kag timbangtimbangon ang ila mga kaugalingon.

Listahan sang mga pamangkot

Mahinganlan mo bala ang masunod nga mga opisyales sang pagkapari nga nagaalagad
sa inyo:

Ang Pangulo sang Simbahan 

Mga katapo sang Korum sang Napulo’g Duha , ,

, , ,

, , ,

, , ,

Ang pangulo sang estaka ukon misyon 

Ang obispo ukon pangulo sang sanga 

Ang imo mga manunudlo nga pangpuluy-an , 

Sin-o ang imo malapit nga lider sang pagkapari? 

Sinambit nga 
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Patriarkal nga 
Pagkalider sa Puluy-an

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop sang patriarkal nga paagi sa puluy-an.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing isa ka lapis para sa tagsa ka babayi.

2. Paagi sa paggamit sang mga pamangkot sa idalom, maghanda sing isa ka kopya sang
quiz sa sini nga leksyon para sa tagsa ka dalagita. Kon indi mo luyag nga maggamit
sang quiz, itakay ang mga pamangkot sa mga katapo sang klase. Hatagi ang mga
dalagita sang mga sinambit nga mga pulong nga nagasabat sang ila mga pamangkot
kag ipapresentar sa ila ang isa ka hinut-ong nga paghinambalanay.

3. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Ang bataon nga mga babayi sa imo klase naghalin sa nagkalainlain nga mga inagihan
kag kahimtangan sang panimalay. Ang iban may mga amay nga matarong nga mga
patriarka sa ila mga panimalay. Ang iban mahimo nga may mga amay nga indi aktibo
ukon indi mga katapo sang Simbahan. Ang iban mahimo nga wala sing mga amay sa ila
mga puluy-an. Magmangin mabinatyagon sa tagsa ka kahimtangan sang bataon nga
babayi. Bisan ano pa ang kahimtangan sang panimalay sa karon, ang tinutuyo sining
leksyon amo ang pagtudlo kon ano ang patriarkal nga paagi kag kon paano ang isa ka
patriarka makahatag sing bugay sa iya panimalay.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Patriarkal nga Paagi Amo ang Plano sang Ginuo para sa mga Panimalay

Quiz Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka lapis kag isa ka kopya sang masunod
nga quiz. Hatagi sing mga lima ka minutos agud masabat nila ang mga pamangkot.
Ipaathag nga wala sing iban nga makakita sang ila mga sabat. Ipahangop nga mahimo
nga may masobra sa isa nga husto nga sabat.
Ano ang Imo Nahibal-an Parte sa Patriarkal nga Paagi?

Pilia ang husto nga sabat ukon mga sabat sa tagsa sang mga masunod:

1. Ang patriarkal nga paagi amo ang—
a. Isa ka rekomendasyon sa pagkuha sang imo bendisyon sang patriarka.
b. Paagi sa pagkuha sang mga kaayuhan sa balay-talaguan sang obispo.
c. Diosnon nga pahito sang gobyerno sang Ginuo.

2. Ang pinakaimportante nga organisasyon sa Simbahan amo ang—
a. Korum sang Napulo’g Duha ka Apostoles.
b. Unang Panguluhan
c. Panimalay.

3. Ang nagapangulong pagbulut-an sa inyo panimalay amo ang—
a. Pangulo sang Simbahan.
b. Obispo.
c. Imo amay (ukon imo iloy, kon wala sing amay sa inyo puluy-an).

4. Bilang nagapangulong pagbulut-an sa panimalay, ang pila sang mga responsibilidad
sang amay amo ang—
a. Magpangulo kag maghatag sing direksyon parte sa mga kalabtanan sang iya puluy-

an kag panimalay sa pagkamatarong.
b. Magpanangkap para sa pisikal kag espirituhanon nga mga panginahanglan sang iya

panimalay.
c. Magpangita sa Ginuo para sa personal nga bugna parte sa iya panimalay.
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5. Pila sang mga responsibilidad sang iloy amo ang—
a. Magdala kag magsagod sang mga kabataan.
b. Magbulig sa pagpanangkap sang pisikal kag espirituhanon nga mga

panginahanglan sang iya panimalay.
c. Mangin kaupod, manuglaygay, kag abyan sa iya bana.

6. Suno sa plano sang Ginuo, sin-o ang responsable sa pagpalangga kag pagtudlo 
sa mga kabataan?
a. Ang amay lamang.
b. Ang iloy lamang.
c. Pareho nga ang mga ginikanan.

7. Sa plano sang Ginuo—
a. May lubos nga pag-alalangay sa tunga sang lalaki kag babayi.
b. Ang lalaki amo ang mas importante tungod kag nagakapot sia sang pagkapari.
c. Palangga sang Ginuo ang iya mga anak nga babayi subong sang iya pagpalangga sa

iya mga anak nga lalaki.

8. Bisan pa nga ang tagsa ka amay nagapangulo sa iya panimalay, agud magpangulo
bilang patriarkal nga ulo sang panimalay, kinahanglan gid sia nga—
a. Mag-angkon sang edukasyon sa kolehiyo.
b. Mag-angkon sang maayo nga obra.
c. Magkapot sang Pagkaparing’-Melquisedec.

9. Ang amay may papel sang patriarka tungod kay—
a. Labaw sia nga takos kag may ikasangkol gawa.
b. Ini iya diosnon nga papel.
c. Isa ini ka bagay sang layi kag kahusay.

Pagkatapos nga makompleto sang mga dalagita ang quiz, basaha sing matunog ang mga
pamangkot. Pagkatapos nga mabasa ang tagsa ka pamangkot, pabay-i ang mga dalagita
sa paghatag sang ila mga sabat. Dayon basaha, ukon ipabasa sa kon kay sin-o, ang
nagakasibo nga sinambit nga mga pulong nga ginhatag sa idalom.

Ang tagsa ka sinambit nga mga pulong nagaunod sang isa ka patimaan sa husto nga
sabat sa pamangkot nga ginatumod sini. Ang mga italica gindugang sa pagpakita sang
yabi nga mga pulong. Pagkatapos nga mabasa sang tagsa ka sinambit nga mga pulong,
kilalaha ang husto nga sabat ukon mga sabat sa pamangkot.

Pamangkot 1

“Ang gobyerno sang Ginuo patriarkal sing kinaiya. Ang panimalay . . . amo ang sentro”
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], p. 559;
mga italica gindugang).

Pamangkot 2

“Ang panimalay amo ang pinakaimportante nga organisasyon sa katuigan ukon sa wala’y
katapusan. Ang aton katuyuan sa kabuhi amo ang pagtuga para sa aton mga kaugalingon
sang wala’y katapusan nga mga yunit sang panimalay” (Joseph Fielding Smith, sa
Conference Report, Abr. 1972, p. 13; ukon sa Ensign, Hulyo 1972, p. 27).

Pamangkot 3

“Sa puluy-an ang nagapangulong pagbulut-an pirme ginahatag sa amay, kag sa tanan nga mga
kahimuan sa puluy-an kag mga kalabtanan sang panimalay wala na sing iban pa nga
pagbulut-an nga labing mataas” (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1975], p. 27; mga italica gindugang).

Pamangkot 4

Si Pangulong Ezra Taft Benson nagsiling, “Ginpahamtang sang Dios nga ang mga amay amo
ang magapangulo sa puluy-an. Ang mga Amay amo ang magapanangkap, magapalangga,
magatudlo, kag magahatag sing direksyon” (sa Conference Report, Abr. 1984, p. 6; ukon
sa Ensign, Mayo 1984, p. 6; mga italica gindugang).

“ ‘Ang pagkaamay amo ang pagkalider, ang pinakaimportante nga sahi sang pagkalider.
Pirme ini nga nangin subong; pirme ini nga mangin subong. Amay, upod sang bulig kag
laygay kag pagpaisog sang imo wala’y katapusan nga kaupod, ikaw ang magpangulo sa
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puluy-an’ “ [Father, Consider Your Ways, gamay nga balasahon, 1973, p. 4–5]. (Subong sa
ginsulit ni Ezra Taft Benson, Ensign, Nob. 1987, p. 49.)

Sanglit isa ini ka importante nga konsepto, mahimo nga luyag mo nga hambalan ang sabat sa
mas dako nga detalye. Ipahangop nga ang tanan nga tatlo ka sabat nga ginhatag sa quiz,
husto. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghatag sang dugang nga mga panugyan
sang mga butang nga ginahimo sang amay bilang patriarkal nga ulo sang puluy-an. Ang
mga pahayag ni Pangulong Benson nagapanugyan sang pila; ayhan makakuha ka sang
iban sa bataon nga mga babayi subong abi sang pagpahamtang sang maayo nga halimbawa,
pagpaambit sang iya panaksihon kag mabaskog nga mga pagpati, sa pagpat-od nga ang
mga katapo sang panimalay natudluan sang husto nga mga prinsipyo.

Pamangkot 5

“Sa panahon sang pagtuga, ang responsibilidad sang pagdala kag pagsagod sang mga kabataan
gintakay sa iloy. Ang mayor nga papel sang pagpanangkap gintakay sa amay. Wala sing
bisan ano nga butang sa tanan nga balaan nga kasulatan nga nagabag-o sining tig-una
nga kaisahan; kag sa pagkamatuod, ang binag-o nga balaan nga kasulatan kag binag-o
nga mga manalagna nagpabaskog sining tig-una nga kaangtanan sa tunga sang mga
amay kag mga iloy” (“The Church and the Proposed Equal Rights Amendment” [gamay
nga libro], pp. 11–12, Ensign, Mar. 1980, mga italica gindugang).

“Sa maayo nga palad, [ang amay] wala ginakinahanglan nga magpangulo kag maghukom
kag magbuhat nga wala sing laygay, wala sing bulig. [Sia may] isa ka asawa—isa ka kaupod,
isa ka manuglaygay, isa ka kakumboya, isa ka kabulig nga kaupod, isa ka abyan” (Father, Consider
Your Ways [gamay nga balasahon, w.p.], p. 3; mga italica gindugang).

Pamangkot 6

“Sa pagkamatuod isa ka indi hamak nga responsibilidad ang nagatupa sa isa ka magtiayon
kon magdala sila sang mga kabataan sa sini nga kalibutan. Indi lamang pagkaon, mga
panapton, kag palasilungan ang ginakinahanglan sa ila, kundi pagpalangga, maluluy-on
nga pagdisiplina, pagtudlo, kag paghanas” (Spencer W. Kimball, “Train Up a Child,” Ensign,
Abr. 1978, p. 5; mga italica gindugang).

Pamangkot 7

“Sa Simbahan may lubos nga pag-alalangay sa tunga sang lalaki kag babayi. Ang ebanghelyo . . .
ginplano sang Ginuo para sa mga lalaki kag mga babayi nga palareho. . . .  Ang mga
pribelihiyo kag mga kinahanglanon sang ebanghelyo tig-una nga palareho para sa mga lalaki kag
mga babayi. Palangga sang Ginuo ang Iya mga anak nga babayi subong man sang Iya pagpalangga
sa Iya mga anak nga lalaki” (John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations [Salt Lake City:
Bookcraft, 1960], p. 30; mga italica gindugang).

Pamangkot 8

“Bisan pa nga ang tagsa ka amay amo ang ulo sang iya panimalay, sa talaid nga kahulugan
sang pulong, ang panimalay sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw indi matawag nga
patriarkal magluwas kon ang bana nagakapot sang Pagkaparing’-Melquisedec kag ang asawa
nakasal ukon nahugpong sa bana sa templo, kag ang mga kabataan nabun-ag sa kasugtanan
ukon nahugpong sa ila mga ginikanan” (A Light unto the World [Melchizedek Priesthood
course of study, 1967–68], p. 55).

Sanglit basi may mga bataon nga mga babayi sa imo klase nga ang mga amay wala
nagakapot sang Pagkaparing’-Melquisedec, mahimo nga luyag mo basahon kag
hambalan ang masunod nga pahayag.

“Sa panugdaon nga, ‘Ang akon bana [ukon amay] indi katapo sang Simbahan, ukon wala
niya ini ginatahod,’ upod ang gugma kag kaluoy, ginasabat ko: ‘Mahal nga Utod, kon
katapo man sia ukon indi, sia gihapon ang amay kag ulo sang panimalay. . . .  Sakdaga
sia sa iya positibo nga mga askyon. Ipakita sa iya nga nagapati ka kag nagasalig sa iya
ikasarang sa pagdumala sang panimalay. Paisuga sia paagi sa dungganon nga mga
halimbawa’ “ (Richard G. Scott, “Father Is Head of the Family,” Ensign, Peb. 1977, 
pp. 84–85).

Pamangkot 9

“Ang patriarkal nga paagi may diosnon nga ginhalinan kag magapadayon sa bug-os nga
katuigan kag wala’y katapusan. Gani, may isa ka pat-od nga rason kon ngaa dapat
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mahangpan sang mga lalaki, mga babayi kag mga kabataan ining paagi kag ining
pagbulut-an sa sulod sang puluy-an sang katawhan sang Dios. . . .  Indi lamang ini isa ka
bagay nga kon sin-o ang labing may ikasangkol. Kag indi man ini isa ka bug-os nga bagay
kon sin-o ang nagagawi sang pinakatakos nga kabuhi. Isa ini ka bagay nga sa dako nga punto
iya sang layi kag kahusay” (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, p. 287; mga italica gindugang).

Ipahangop nga ang pulong nga patriarka nahiangot sa pulong nga amay. Apang ginagamit
naton ini nga pulong sa isa ka pinasahi nga paagi. Ang ginatawag nga patriarkal nga paagi
nagatumod sa linya sang mga katawhan gikan kay Adan panaog sa tanan nga mga
kaliwatan nga mag-ululupod nga naangot paagi sa wala’y katapusan nga mga ordenansa
sa templo. Ining mga katawhan magapadayon sang ila mga kaangtanan sa panimalay
tubtob sa katubtuban. Kon ang mag-asawa ginakasal sa templo, ang bana kag asawa
nangin may ikasarang nga mangin bahin sining dako nga wala’y katapusan nga panimalay.
Ang lalaki nangin indi lamang amay, kundi patriarka sang iya panimalay. Ini
nagakahulugan nga sia responsable sa pagbulig sa iya panimalay sa pagpuyo sa isa ka
paagi nga ululupod sila nga makabalik sa Amay nga Langitnon. Kag, tungod kay
nagakapot sia sang Pagkaparing’-Melquisedec, mabendisyunan niya ang iya panimalay
kag matudluan sila sa paagi nga indi niya mahimo sa iban nga paagi.

Ang Isa ka Bataon nga Babayi Makasakdag sa Iya Amay sa Iya sini Papel

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanumdom sang mga paagi nga sa diin
makasakdag sila sa ila mga amay. Ilista ang mga ideya sa pisara. Ang ila mga panugyan
mahimo nga magalakip sang pila sa mga masunod:

Sugilanon Ang iban sang bataon nga mga babayi mahimo nga magbatyag nga mangin mabudlay
ang pagpautwas sang ila pagpalangga kag pagsakdag sa ila mga amay. Ayhan luyag mo
nga ipasaysay sa isa ka bataon nga babayi ang masunod nga sugilanon:

Sang si Sister Lois Christensen, isa pa ka dalagita, ang iya manunudlo sa Pang-Domingo
nga Buluthuan nagsugo sa tagsa ka katapo sang klase sa paghambal sa iya amay nga
palangga niya ini. Si Lois nagbatyag nga isa ini ka imposible nga alatipanon para sa iya
nga himuon. Ang iya amay indi aktibo sa Simbahan, kag malapad ang ulot sang
komunikasyon sa tunga nila. Ang pagpalangga wala gid ginapautwas sa hambal sa iya
panimalay. Nagpabilin sia pagkatapos nga naglalakat na ang iban nga mga katapo sang
klase sa paghambal sa iya manunudlo nga indi niya mahimo ini. Sa iya kaugalingon nga
mga pulong, nagsiling sia:

“Apang si Sister Innes wala nagapati sini. Gintulok niya ako kag nagsiling, ‘Bisan ano pa
ang imo tatay ukon ang iya ginahimo, ginakinahanglan niya nga mabatian yadtong mga
pulong gikan sa imo, subong nga ang bisan sin-o nga tatay nagakinahanglan nga makabati
sang mga ini. Gusto ko nga magpanaad ka sa akon nga imo buhaton ining alatipanon.’ “

“Nagsugot ako, kag sang masunod nga pila ka adlaw nagbatyag ako sang isa ka dako
nga libog. Nahibal-an ko nga makuha lamang ini kon matuman ko ang akon pangako.
Isa ka gab-i, pagkatapos nga ang iban nagtulog na, ginakulbaan ako naghulat sang husto
nga tion sa paghambal sadtong mga pulong. Si Tatay nagapahubot sang sigarilyo kag
nagtindog sa pagbutang sang mga abo sa basurahan. Sa isa ka nagakurog, ginakulbaan,
halos indi mabatian nga tingug nagsiling ako, ‘Tay, palangga ko ikaw.’

Mga Paagi sa Pagsakdag kay Tatay

Mangin matinumanon
Magkaupod sa pagpaligad sang tion
Magpaambit sang mga kabalaka kag mga kahuyugan
Magpangayo sang bendisyon sang amay
Magpangayo sang iya panugyan kag laygay
Makighisayod parte sa iya
Magpahamtang sang maayo nga halimbawa sa mga utod
nga lalaki kag babayi
Maghatag sa iya sang pagpalangga kag pagpasalamat
Magtukod, indi magwasak
Magsakdag sa iya sa gab-i sang panimalay sa puluy-an
Magmangin maalikaya kag mabinuligon sa puluy-an

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Presentasyon sang
manunudlo
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“Nagatalikod sia sa akon, kag wala sia magbalikid ukon naghambal sang bisan ano ukon
naghimo sang bisan ano. Napat-od ko nga wala niya ako mabatii. Kag gani, nagahagawhaw
nga ginsulit ko ini. ‘Tay, palangga ko ikaw.’ Kag sa sina nga tion, tama ka hinay, nga
nagliso sia sa akon. Ang akon di-mabinatyagon, di-matandog nga tatay may mga luha
nga nagailig sa iya mga guya. Ginlikupan niya ako sang iya mga butkon kag ginhakos
ako sing hugot kag ginhalukan ang akon alimpudwan. Amo yadto ang nahauna nga tion
sa akon napulo’g anum ka tuig nga pangidaron nga akon madumduman nga ako kag
ang akon tatay naghaksanay.

“Karon isa na ako ka iloy nga may akon kaugalingon nga dako nga panimalay. Ang
Palangga ko ikaw isa ka kinaandan nga tinaga, nga masunson nga ginagamit sa amon
puluy-an. Kag ano iya ang parte sa akon pinalangga nga tatay? Karon isa na sia ka
mataas nga pari, nagapangabudlay sing maukod sa pagtukod sang ginharian sang Dios”
(Lois Christensen, “Telling My Father I Loved Him,” Ensign, Peb. 1978, p. 51).

Hingapusan

Pahanumdumi ang mga dalagita nga paagi sa diosnon nga pagpili ang amay amo ang
patriarkal nga ulo sang puluy-an. Ang Ginuo naghatag sa iya sing responsibilidad para
sa espirituhanon kag umalagi nga kaayuhan sang iya panimalay, kag may salabton sia sa
sina nga responsibilidad. Iya palangakuan ang magpangulo kag maghatag sing direksyon
parte sa mga kalabtanan sang iya puluy-an kag panimalay sa espiritu sang pagkamatarong
kag gugma. Ang tagsa ka katapo sang panimalay may obligasyon sa pagsakdag kag
pagtib-ong sa amay sa iya patriarkal nga papel. May madamo nga mahimo ang bataon
nga babayi sa pagtuman sining responsibilidad sa iya kaugalingon kag sa pag-impluwensya
sa iban nga mga katapo sang panimalay sa pagtib-ong sang ila amay sa iya sini
importante nga papel.

Paggamit sang leksyon

Pangabaya ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpili gikan sa lista sa pisara sang duha
ukon tatlo ka mga butang nga iya himuon sa sini nga simana sa pagsakdag sa iya amay
sa iya sini patriarkal nga papel.

Presentasyon sang
manunudlo
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Ano ang Imo Nahibal-an Parte sa Patriarkal nga Paagi?

Pilia ang husto nga sabat ukon mga sabat sa tagsa sang mga masunod:

1. Ang patriarkal nga paagi amo ang—
a. Isa ka rekomendasyon sa pagkuha sang imo bendisyon sang patriarka.
b. Paagi sa pagkuha sang mga kaayuhan sa balay-talaguan sang obispo.
c. Diosnon nga pahito sang gobyerno sang Ginuo.

2. Ang pinakaimportante nga organisasyon sa Simbahan amo ang—
a. Korum sang Napulo’g Duha ka Apostoles.
b. Unang Panguluhan.
c. Panimalay.

3. Ang nagapangulong pagbulut-an sa inyo panimalay amo ang—
a. Pangulo sang Simbahan.
b. Obispo.
c. Imo amay (ukon imo iloy, kon wala sing amay sa inyo puluy-an).

4. Bilang nagapangulong pagbulut-an sa panimalay, ang pila sang mga responsibilidad
sang amay amo ang—
a. Magpangulo kag maghatag sing direksyon parte sa mga kalabtanan sang iya puluy-

an kag panimalay sa pagkamatarong.
b. Magpanangkap para sa pisikal kag espirituhanon nga mga panginahanglan sang iya

panimalay.
c. Magpangita sa Ginuo para sa personal nga bugna parte sa iya panimalay.

5. Pila sang mga responsibilidad sang iloy amo ang—
a. Magdala kag magsagod sang mga kabataan.
b. Magbulig sa pagpanangkap sang pisikal kag espirituhanon nga mga

panginahanglan sang iya panimalay.
c. Mangin kaupod, manuglaygay, kag abyan sa iya bana.

6. Suno sa plano sang Ginuo, sin-o ang responsable sa pagpalangga kag pagtudlo sa mga
kabataan?
a. Ang amay lamang.
b. Ang iloy lamang.
c. Pareho nga ang mga ginikanan.

7. Sa plano sang Ginuo—
a. May lubos nga pag-alalangay sa tunga sang lalaki kag babayi.
b. Ang lalaki amo ang mas importante tungod kay nagakapot sia sang pagkapari.
c. Palangga sang Ginuo ang iya mga anak nga babayi subong sang iya pagpalangga sa

iya mga anak nga lalaki.

8. Bisan pa nga ang tagsa ka amay nagapangulo sa iya panimalay, agud magpangulo
bilang patriarkal nga ulo sang panimalay, kinahanglan gid sia nga—
a. Mag-angkon sang edukasyon sa kolehiyo.
b. Mag-angkon sang maayo nga obra.
c. Magkapot sang Pagkaparing’-Melquisedec.

9. Ang amay may papel sang patriarka tungod kay—
a. Labaw sia nga takos kag may ikasangkol gawa.
b. Ini iya diosnon nga papel.
c. Isa ini ka bagay sang layi kag kahusay.

Leksyon 14
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Ang Pagkaparing’-Melquisedec

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop sang mga tulumanon kag mga obligasyon
sang mga nagakapot sang Pagkaparing’-Melquisedec.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 10, Pagpanumbalik sang Pagkaparing’-Melquisedec (62371), makita sa likod
sang manwal.

2. Kon puwede, maghimo sing isa ka kopya sang handout para sa tagsa ka katapo sang
klase, “Mga Palangakuan kag mga Responsibilidad sa Pagkaparing’-Melquisedec,” sa
katapusan sang leksyon.

3. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

“Ang pagkapari amo ang gahum sang Dios nga gindelegar sa tawo sa paghikot para sa
bugay kag kaluwasan sang tanan nga tawo. Samtang kon kaisa ginatumod naton ang
mga nagakapot sang pagkapari bilang ‘ang pagkapari,’ kinahanglan gid nga indi naton
pagkalimtan nga ang pagkapari wala ginapanag-iyahan ukon ginatapuan sang nagakapot
sini. Ginakaptan ini sa isa ka sagrado nga pagsalig nga pagagamiton sing alalangay para
sa benepisyo sang mga lalaki, mga babayi, kag mga kabataan. Si Elder John A. Widtsoe
nagsiling, ‘Ang mga lalaki indi makaangkon sing labaw sa mga bugay nga nagasagahay
gikan sa Pagkapari sangsa mga babayi kag nagaupod sa pagpanag-iya sini.’ (Priesthood
and Church Government, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1939, p. 83.) Halimbawa, ang aton
bataon nga mga babayi dapat nga may amo man kadamo nga mga oportunidad para sa
mga bugay gikan sa mga lider sang pagkapari subong sa aton mga pamatan-on” (Dallin
H. Oaks, sa Conference Report, Abr. 1992, p. 51; ukon sa Ensign, Mayo 1992, p. 36).

Ang Pagkaparing’-Melquisedec Ginpanumbalik

Ipakita ang larawan sang pagpanumbalik sang Pagkaparing’-Melquisedec. Ipaathag nga
sanday Pedro, Santiago, kag Juan nagakapot sang mga yabi sang Pagkaparing’-Melquisedec.
Nagpakita sila kay Joseph Smith kag kay Oliver Cowdery malapit sa tion sang pagtukod
sang Simbahan sa pagpanumbalik sang mga gahum sining pagkapari sa duta.

Ang mga Nagakapot sang Pagkaparing’-Melquisedec May Pat-od nga mga Tulumanon

Kahiwatan sa pisara Ipaathag nga ang Ginuo nagtukod sang pagkapari agud ang iya ginharian maglapnag sa
bug-os nga kalibutan kag magabendisyon sang tagsa ka katapo sang Simbahan. Ang tagsa
ka palangakuan sa Pagkaparing’-Melquisedec ginhatagan sing pat-od nga mga
responsibilidad agud nga ang mga katuyuan kag buluhaton sang Ginuo mapatuman
subong sang iya tinutuyo.

Ipaathag nga magabasa ka sang nagkalainlain nga mga patimaan sa pagkilala sang isa ka
palangakuan ukon korum sa Pagkaparing’-Melquisedec. Sa tion nga sa hunahuna sang
isa sa bataon nga mga babayi nga iya nahibal-an ang palangakuan ukon korum nga imo
ginalarawan, dapat niya ibayaw ang iya kamot. Basaha ang tanan nga mga patimaan bisan
pa nga ang bataon nga mga babayi nakahibalo sang sabat sa nahauna nga patimaan.
Pagkatapos nga mabasa ang mga patimaan, pangabaya ang mga dalagita sa paghatag
sang husto nga sabat.
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Samtang ginahatag ang husto nga mga sabat, isulat ang kada isa sa pisara.

1. (a) Ang mga katapo sang akon korum mga pinili nga mga saksi ni Jesucristo sa bilog
nga kalibutan. (b) Ang mga katapo sang akon korum ginatib-ong sang mga katapo
sang Simbahan bisan diin bilang mga manalagna, mga manugtulok, kag mga
manugbugna. (c) Kinaandan ako nga nagahatag sing isa ka pamulongpulong sa pang-
kabilugan nga komperensya. Sa ano nga korum ako nalakip? (Ang Korum sang
Napulo’g Duha ka Apostoles.)

2. (a) Ang akon korum may isa ka pinasahi nga responsibilidad sa paghikot sang pang-
misyonaryo nga buluhaton sa bug-os nga kalibutan kag magpatikang sang ebanghelyo
sa mga kadutaan sa luwas. (b) Mahimo nga may tubtob sa pito sining mga korum sang
Pang-Kabilugan nga mga Pagbulut-an sa Simbahan. (c) Kon lubos nga natukod, ang
akon korum magalakip sang kapituan ka Pang-Kabilugan nga mga Pagbulut-an.
Sanday sin-o kami? (Isa sa mga Korum sang Kapituan.)

3. (a) Mahimo nga may kasiyaman kag anum ka mga katapo sa akon korum. (b) Pareho
nga makabunyag ako kag makahatag sang dulot sang Balaan nga Espiritu sa mga tawo
nga nagabuylog sa Simbahan. (c) Masunson mo ako nga makita nga may kaupod sa
misyon. (d) Masunson ako nga ginatawag sa pagbendisyon sang mga tawo nga
nagamasakit. Ano ang akon palangakuan sang pagkapari? (Elder.)

4. (a) Nagakapot ako sang Pagkaparing’-Melquisedec. (b) Kinaandan mo ako nga makita
sa pang-kabilugan nga komperensya. (c) Ako ang nagapangulong mataas nga pari sa
Simbahan. (d) Isa lamang ka tawo ang nagakapot sining palangakuan sa Simbahan sa
isa ka tion. Ano ang akon palangakuan? (Ang Pangulo sang Simbahan.)

5. (a) Isa ako ka mataas nga pari. (b) Nagaalagad upod sa akon amo ang duha ka
manuglaygay kag napulo’g duha ka iban pa nga mga representante. (c) Ako ang may
responsibilidad sa tanan nga mga kahiwatan sang pagkapari sa madamo nga mga
purok sa Simbahan. (d) Kinaandan ako nga nagahambal sa komperensya sang estaka.
Ano ang akon palangakuan? (Ang pangulo sang estaka.)

6. (a) Ako ang nagapangulong mataas nga pari sa isa ka purok. (b) Ako ang pangulo sang
korum sang mga pari sa akon purok (tan-awa sa Doctrine and Covenants 107:87–88). (c)
Kadamuan sang akon buluhaton amo ang sa mga lamharon sa akon purok. (d) Ang isa
sang akon importante nga mga alatipanon amo ang pagpakighinun-anon sa bataon
nga mga babayi. Ano ang akon palangakuan? (Ang obispo.)

7. (a) Wala sing dulunan ang kadamuon sang mga katapo sa akon korum. (b) Mahimo
ako nga nangin isa ka obispo ukon isa ka manuglaygay sang obispo. (c) Ang pangulo
sang estaka amo ang pangulo sang akon korum. Ano ang akon palangakuan sang
pagkapari? (Mataas nga pari.)

Paghinambalanay Sa pagpalig-on sang paghangop sang bataon nga mga babayi parte sa mga tulumanon
kag mga obligasyon sang mga nagakapot sang Pagkaparing’-Melquisedec, sulita sing
ululupod ang kasayuran nga makita sa “Mga Palangakuan kag mga Responsibilidad sa
Pagkaparing’-Melquisedec.” Gamita ang mga talamdan sang balaan nga kasulatan kon
ginakinahanglan sa pagsabat sang mga pamangkot nga ipangutana sang bataon nga mga
babayi.

Mga Palangakuan kag mga Responsibilidad sa Pagkaparing’-Melquisedec

Mga Talamdan 
Kadamuon sang Balaan nga

Palangakuan sa Korum Mga Responsibilidad Kasulatan

Elder 96 1. Magtudlo
2. Magwali
3. Magbunyag
4. Magkompirma
5. Magpamuno sang mga sinapol
6. Magbendisyon sang mga

masakiton
7. Maghikot sa mga konsehong

pang-disiplina sa Simbahan

Doctrine and
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Mga Palangakuan kag mga Responsibilidad sa Pagkaparing’-Melquisedec

Mga Talamdan 
Kadamuon sang Balaan nga

Palangakuan sa Korum Mga Responsibilidad Kasulatan

Mataas nga Pari Tanan nga 
mataas nga 
mga pari sa 
estaka—

Patriarka Wala sing 
korum; ang 
mga patriarka 
mga mataas 
man nga 
mga pari.

Kapituan 70

Apostoles 12

Ang Pagtangdo sa Pagkaparing’-Melquisedec Isa ka Dako nga Bugay

Ipaathag nga ang Pagkaparing’-Melquisedec isa sang pinakaimportante nga mga bugay
nga nahatag sang Dios sa iya mga kabataan. Ang Pagkaparing’-Melquisedec nagahatag sa
mga lalaki sing gahum sa paghikot sang nagaluwas nga mga ordenansa nga kinahanglanon
sang tagsa ka tawo sa pag-angkon sang kabuhi nga wala’y katapusan kag sang tanan nga
pinakadalagko nga mga bugay sang Dios. Sanglit ining mataastaas nga pagkapari tama
ka kinahanglanon sa wala’y katapusan nga pag-uswag, ang pagtangdo sa Pagkaparing’-
Melquisedec isa ka importante kaayo nga tikang sa kabuhi sang isa ka tawo.

Ipaathag nga ang tagsa ka pamatan-on sa Simbahan dapat maghanda sang iya
kaugalingon nga matangdo sa Pagkaparing’-Melquisedec. Magapakighinun-anon sa iya
ang obispo kag pangulo sang estaka, kag ila pagatimbangtimbangon ang iya kaukod sa
Ginuo kag sa Simbahan. Kon ila sia makita nga takos, itangdo sia sa Pagkaparing’-
Melquisedec. Nagabaton sia sining pagkapari upod ang panumpa kag kasugtanan (tan-
awa sa Doctrine and Covenants 84:33–44), nga ginpaathag na sa iya.

Si Elder Marion G. Romney nagtudlo sa aton sang mga responsibilidad nga nag-abot sa
mga nagakapot sang Pagkaparing’-Melquisedec. Nagsiling sia:

Sinambit nga 
mga pulong

Presentasyon sang
manunudlo

8. Maghikot sang mga
tulumanon sang
Pagkaparing’-Aaron

9. Magtangdo sang iban pa nga
mga elder ukon mga pari, mga
manunudlo, ukon mga diacono

1. Magtuman sang tanan nga
mga responsibilidad sang isa
ka elder

2. Mahimo nga itangdo sa
palangakuan sang obispo,
pangulo sang estaka, 
kag iban pa

1. Magtuman sang mga
responsibilidad sang elder kag
mataas nga pari

2. Maghatag sing mga bendisyon
sang patriarka

1. Isa ka Pang-Kabilugan nga
Pagbulut-an

2. Magwali sa bug-os nga
kalibutan

1. Magtuman sang tanan nga
mga responsibilidad sang
pagkapari

2. Mag-alagad bilang pinasahi
nga mga saksi ni Jesucristo sa
bug-os nga kalibutan

3. Ang Korum sang Napulo’g
Duha nagakapot sang mga
yabi sang ginharian sa duta;
ang mga yabi ginapahulag sa
tion sang pagkamatay sang
Pangulo sang Simbahan
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“Ang kahimtangan sang isa nga nagabaton sang pagkapari kag dayon nagalapas sang
kasugtanan ginpaathag sang Ginuo sa sini nga hinambalan: ‘ . . . ang sin-o man nga
nagalapas sining kasugtanan pagkatapos nga iya nabaton ini, kag sa tanantanan
magatalikod sa sini, indi makaangkon sing pagpatawad sang mga sala sa sining
kalibutan ukon sa kalibutan nga magaabot.’ [Doctrine and Covenants 84:41.]

“Sa subong sina nga silot nga ginpahamtang sa paglapas sini, ang isa mahimo nga
mapadasig sa pagduhaduha kon bala nagakaigo ang pagbaton sang mga obligasyon sang
kasugtanan; amo ina, mahimo sia magduhaduha sa sini tubtob nga mabasa niya ang
bersikulo nga nagasunod sa pahayag sang silot. Dira masayran niya nga ang wala
nagabaton sang panumpa kag kasugtanan indi gid maglabaw nga maayo, kon may ara gid
man, sangsa yadtong nagbaton sini kag naglapas sini. Kay sa sina nga bersikulo ang
Ginuo nagasiling: ‘Kag, kailo sa tanan sadtong indi magkari sa sining pagkapari nga imo
nabaton. . . . ’ [Doctrine and Covenants 84:42.]

“Subong sina ang malubha nga kahulugan sang ‘panumpa kag kasugtanan nga natungod sa
pagkapari’ “ (sa Conference Report, Abr. 1962, p. 18; ukon sa The Improvement Era, Hunyo
1962, p. 416).

Sulita kag hambali ang Doctrine and Covenants 84:41–42 kon ginakinahanglan sa pagbulig
sa bataon nga mga babayi nga mahangpan ang dako nga responsibilidad nga ginadala
sang mga lalaki sa ila mga kaugalingon sa tion nga ginatangdo sila sa Pagkaparing’-
Melquisedec.

Paghinambalanay Hambali ang masunod nga mga pamangkot bilang isa ka klase sa pagbulig sa bataon nga
mga babayi nga mahangpan ang ila panginahanglan sa pagpakita sang pagtahod sa
Pagkaparing’-Melquisedec kag sa mga nagadala sini.

•Kon wala ang Pagkaparing’-Melquisedec, mangin posible ayhan ang aton wala’y
katapusan nga pag-uswag bilang mga babayi?

•Paano ang aton pagtahod sa Pagkaparing’-Melquisedec masalaming sa aton mga
panghunahuna, mga pulong, kag mga aksyon?

•Kon ginatratar naton ang mga nagadala sang pagkapari sing may pagtahod, paano
naton ginapasidunggan ang Pagkaparing’-Melquisedec?

•Kon gusto naton paisugon ang mga nagadala sang pagkapari sa pagpasidungog sang
ila pagkapari, ano ang aton mahimo?

Hingapusan

Tapusa paagi sa pagdagmit sa pagsiling kon daw ano kaimportante ang pagpasidungog
sa Pagkaparing’-Melquisedec kag sang mga nagakapot sini. Yadtong nagakapot sang
Pagkaparing’-Melquisedec nagpangako sa pagtuman sang aton Amay sa Langit kag
gamiton ang iya pagkapari sa pagbendisyon sang iya mga kabataan. Sila, subong sa aton,
yara sa pamaagi sa pagpaninguha nga mangin subong sa Dios. Ang aton pagtuo kag
pagsalig sa ila magapahulag kag magapadasig sa ila sa pagpasidungog sing lubos sang
ila pagkapari.
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Mga Palangakuan kag mga Responsibilidad sa Pagkaparing’-Melquisedec

Mga Talamdan 
Kadamuon sang Balaan nga

Palangakuan sa Korum Mga Responsibilidad Kasulatan

Elder 96

Mataas nga Pari Tanan nga 
mataas nga 
mga pari sa 
estaka—

Patriarka Wala sing 
korum; ang 
mga patriarka 
mga mataas 
man nga 
mga pari.

Kapituan 70

Apostoles 12

1. Magtudlo
2. Magwali
3. Magbunyag
4. Magkompirma
5. Magpamuno sang mga sinapol
6. Magbendisyon sang mga

masakiton
7. Maghikot sa mga konsehong

pang-disiplina sa Simbahan8.
Maghikot sang mga
tulumanon sang
Pagkaparing’-Aaron

9. Magtangdo sang iban pa nga
mga elder ukon mga pari, mga
manunudlo, ukon mga diacono

1. Magtuman sang tanan nga
mga responsibilidad sang isa
ka elder

2. Mahimo nga itangdo sa
palangakuan sang obispo,
pangulo sang estaka, 
kag iban pa

1. Magtuman sang mga
responsibilidad sang elder kag
mataas nga pari

2. Maghatag sing mga bendisyon
sang patriarka

1. Isa ka Pang-Kabilugan nga
Pagbulut-an

2. Magwali sa bug-os nga
kalibutan

1. Magtuman sang tanan nga
mga responsibilidad sang
pagkapari

2. Mag-alagad bilang pinasahi
nga mga saksi ni Jesucristo sa
bug-os nga kalibutan

3. Ang Korum sang Napulo’g
Duha nagakapot sang mga
yabi sang ginharian sa duta;
ang mga yabi ginapahulag sa
tion sang pagkamatay sang
Pangulo sang Simbahan
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Mga Babayi kag ang mga 
Nagadala sang Pagkapari

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop nga ang isa ka babayi kag ang iya bana
makasulod sa pinakamataas nga halintang sang selestiyal nga himaya nga magkaupod
lamang.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sang mga wordstrip nga kinahanglanon sa leksyon.

2. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang mga Babayi May Isa ka Importante nga Kaangtanan sa mga Lalaki kag 

sa Pagkapari

Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang 1 Mga Taga-Corinto 11:11 kag Doctrine and
Covenants 131:1–4.

•Ano ang ginasiling sining mga balaan nga kasulatan sa aton nga kinahanglanon naton
sa pagbaton sang pinakamataas nga halintang sang himaya sa selestiyal nga ginharian?

Buligi ang bataon nga mga babayi nga makahangop nga sa pagbaton sang ila diosnon
nga ikasangkol, kinahanglan gid sila nga magsulod sa selestiyal nga pag-asawahay upod
sa isa ka matarong nga nagadala sang pagkapari. Dapat nila talupangdon ang bahin sa
pagkompleto sang wala’y katapusan nga plano sang Dios nga ila ginahulag, kaupod ang
isa ka matarong nga lalaki nga nagadala sang pagkapari. Ang lalaki kinahanglanon sang
babayi, kag ang babayi kinahanglanon sang lalaki.

•Ano ang ginasiling sang Genesis 2:18 parte sa lalaki nga wala sang isa ka babayi?

Ipaathag nga ang “kabulig nga bagay sa iya”nagakahulugan nga ang Ginuo gusto maghatag
kay Adan sang isa nga nagakabagay sa iya, ang isa nga takos nga makaupod niya.

Basaha ang Moses 5:1. Ipahangop nga ang una nga lalaki kag babayi sa ibabaw sang duta
may importante nga kaangtanan sa isa kag isa. “Kag si Eva man, nga iya asawa,
nagpangabudlay upod sa iya.”

•Ngaa importante nga ang isa ka bana kag asawa magkaupod nga nagahimo sang mga
butang? Ano ang pinakaimportante nga kaangtanan nga maangkon sang isa ka may bana
nga babayi? Paano dapat kaibigon sang isa ka bana ang iya asawa?

Basaha ang masunod nga pahayag ni Pangulong Spencer W. Kimball:

“Bilang patimaan sang importansya nga ginhatag sang mga dios sa mga babayi, ang
Ginuo nagsiling,

“ ‘Busa bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sa iya asawa,
kag mangin-isa sila ka unod.’ (Gen. 2:24.)

“Ginatandaan bala ninyo ina? Sia, ang babayi, nagaakupar sang nahauna nga lugar.
Nagalabaw sia sa tanan, nagapangibabaw bisan pa sa mga ginikanan nga mahal kaayo sa
aton tanan. Bisan pa ang mga kabataan dapat mag-angkon sang ila nagakaigo apang
importante man nga lugar” (The Blessings and Responsibilities of Womanhood,” Ensign,
Mar. 1976, p. 72.)
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Ang isa ka Bataon nga Babayi Dapat nga Magmangin Masinakdagon sa Iya
Kaangtanan sa isa ka Nagadala sang Pagkapari

•Ano ang imo personal nga panindugan tuhoy sa mga nagadala sang pagkapari nga 
imo kaupod sa trabaho kag nagapakigsimpon ka? Ginasakdag mo bala sila? Ngaa ukon
ngaa wala?

Mga Wordstrip Ipakita ang masunod nga mga wordstrip sing tag-isaisa. Pangabaya ang bataon nga mga
babayi sa pagpamat-od kon ang wordstrip nagapatimaan sang isa ka masinakdagon ukon
isa ka indi-masinakdagon nga aksyon. Ibutang ang wordstrip sa pisara sa idalom sang
husto nga kategorya.

Nakompleto nga laragway sa pisara

Paghinambalanay •Ano ang mayor nga kinatuhay sa tunga sang mga pulong sa sining duha ka kubay?
(Ang isa ka kubay nagarepresentar sang positibo nga aksyon; ang isa negatibo, di-
mabungahon, kag ayhan makapaguba nga aksyon.)

•Diin sining mga pulong ang nagalarawan sang imo personal nga panindugan tuhoy sa
mga nagadala sang pagkapari nga imo kaupod sa trabaho kag nagapakigsimpon ka?

Basaha kag hambali ang masunod nga mga pagtuon sang hitabo agud mabuligan ang
mga dalagita sa paghangop nga may madamo sila nga mga oportunidad sa pagpakita
karon sang pagsakdag sa mga nagadala sang pagkapari.

Pagtuon sang Hitabo 1

Si Lynne gintawag bilang pangulo sa klase sang bataon nga babayi sang Enero. Para sa
iya daw ginbilin sang mga pamatan-on sa bataon nga mga babayi ang kalabanan nga
ulubrahon sang naghiwat sila sang sinimpon nga kahiwatan. Si Lynne naglas-ay kag
natak-an. Iya pa kinahanglan pahanumduman ang mga lider sang mga pamatan-on sang
halos tanan nga mga butang. Indi sia maluyag magpanukbol, apang nahadlok sia nga
kon indi niya paghimuon, wala sang obra nga mahimo. Pagkatapos sang isa ka malawig
nga paghinambalanay, ang iya manuglaygay nagpanugyan nga iya bag-uhon ang iya
panindugan. Iya ginpanugyan nga magpalambo si Lynne sang isa ka positibo nga
panindugan parte sa iya mga responsibilidad kag sa iya kaangtanan sa mga pamatan-on
nga nagakapot sang pagkapari.

Ginbaton ni Lynne ang laygay kag upod ang isa ka mainampuon nga tagipusuon
nagtrabaho sa pagpat-od kon ano ang iya mga responsibilidad sa tagsa ka alatipanon kag
kon paano niya ini maobra sing madali kag mas epektibo. Iya dayon ginpaabot kag
ginpangamuyo nga tapuson sang mga pamatan-on ang ila mga responsibilidad sing amo
man kadali kag kamaayo.

Ang iya mainampuon, positibo nga paagi kag panindugan nangin epektibo. Ang mga
pamatan-on nagbalos tungod ginkabig niya sila bilang masaligan nga mga lider sang
pagkapari. Nahibal-an nila nga ang bataon nga mga babayi nagasalig sa ila kag magasakdag
kag magapaisog sa ila. Ginsuguran nila ang paghimo sang ila bug-os nga bahin sa
trabaho. Imbes nga magreklamo ukon magpanukbol, si Lynne nagsugod sa pagsalig sa
mga kauturan sang pagkapari. Nangin matawhay na ang balatyagon sang kada isa!
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•Paano ang negatibo nga panindugan ni Lynne nag-upang sang iya mga pagpanikasog
sa pagsakdag sa mga nagadala sang pagkapari?

•Paano ang masinakdagon nga panindugan ni Lynne nagbaylo sang iya kaugalingon
nga panggawi subong man sa panggawi sang iya mga kaupod nga nagaalagad?

Pagtuon sang Hitabo 2

Ginakunyag kaayo si Jennie samtang sia kag ang iya mga amiga nagahinambalanay parte
sa ila mga dalagko nga mga plano para sa gab-i sang Biyernes. Sa pila na ka adlaw
nagaplano sila sang isa ka espesyal nga panyapon sa balay ni Julie sa pagsaulog sang
sera klase sa sini nga tuig. Ang amay ni Jennie, nga amo ang pangulo sang sanga, kag
ang iya utod nga lalaki nga si David, nga bag-o lang natangdo sa pagkapari, may yara
man makakulunyag nga mga plano sa gab-i sang Biyernes. Sa ila medyo naligwin nga
sanga sa Kenai, Alaska, indi masunson nga may oportunidad sila nga mabisitahan sang
Pang-Kabilugan nga Pagbulut-an. Sina nga Biyernes nagplano sila sa pagmaneho
pakadto sa Anchorage, may kalayuon nga mga 150 ka milyas, sa pagtambong sang outing
sang mga amay kag mga anak nga lalaki sang estaka kag komperensya sang pagkapari
upod ang isa ka Pang-kabilugan nga Pagbulut-an. Ang amay ni Jennie may pinasahi nga
kabalaka sanglit bilang isa ka bag-o nga lider sang pagkapari may madamo nga mga
palamangkutanon nga gusto niya ipamangkot.

Pag-abot sang Biyernes, si Jennie naggwa sa eskuwelahan sa udto kag nagdalidali pauli.
Sang mag-abot sia, nakita niya ang iya amay kag si David nga nadulaan sing gana ang
mga panagway. Ang iloy ni Jennie gintrangkaso kag tungod sa kaluya indi makatuknol
sa pagtatap sang iya magagmay nga mga utod nga lalaki kag babayi. Magluwas sina,
samtang si David nagapamutos sang iya kagamitan, nasab-it ang iya sleeping bag sa isa ka
lansang kag nagisi ini. Ang mga kaundan sini sa idalom nagsugod sa paggwa. Kon tan-
awon ang kahimtangan, daw indi sila makadayon sa pagtambong sa komperensya.

Sugoa ang bataon nga mga babayi sa pagbutang sang ila mga kaugalingon sa lugar ni
Jennie kag sa pagtapos sang sugilanon. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
pagbinagbinag kon ano nga mga bugay ang mahimo nga madala ni Jennie sa iya
panimalay kag sa iya sanga kon magpamat-od sia sa pagpabilin sa puluy-an gikan sa iya
kasadyahan sa pagbulig sa iya iloy. Mahimo nga maglakip ang mga ini sang espiritu
sang pagsakripisyo nga iya pagaagihan, sang pagpadasig kag giya nga pagabatunon
sang iya amay sa pagbulig sa iya nga matuman ang iya bag-ong palangakuan sa
pagkapari, sang inagihan nga mahimo nga maagom sang iya utod nga si David, kag sang
pagpasalamat ni David sa iya.

Gamita ang bisan diin sa masunod nga mga pamangkot sa pagpadasig pa gid sang
paghinambalanay:

•Kon si Jennie nagpabilin sa puluy-an, paano niya mabuligan ang iya amay?

•Ano sa hunahuna mo ang batyagon sang iya utod nga si David tuhoy sa iya?

•Ano ang mangin kinalain sa resulta sini kon himuon niya ini nga pagsakripisyo sing
kinabubut-on kag sing masinadyahon imbes nga kontra-gusto?

•Ano ang mangin epekto sang iya halimbawa sa magagmay nga mga kabataan sa
panimalay?

•Ano ang imo mahimo bilang isa ka bataon nga babayi sa aktibo nga pagsakdag sang isa
ka pamatan-on nga nagakapot sang pagkapari? Ilista ang mga ideya sang bataon nga
mga babayi sa pisara. Ang pila sa mga masunod mahimo nga ilakip:

1. Ituon ang igtalupangod sa iya maayo nga mga bahin.

2. Maghatag sing mga ideya.

3. Kabiga sia suno sa gusto mo nga mangin amo sia.

4. Magmaabtik sa pagpamati.

5. Magminatuod sa imo pagdayaw.

6. Sakdaga sia sa mga proyekto kag mga palangakuan.

7. Magmangin isa ka manuglaygay, kon pangabayon.

8. Himoa ang ginadelegar sa imo.

9. Itib-ong sia paagi sa imo mga pangamuyo.

Paghinambalanay
paagi sa pisara
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Hingapusan

Basaha ang masunod nga mga pahayag:

“Sa pagkamatuod wala gid sing pinili nga grupo ukon sari (sex) sa sulod sang matuod
nga Simbahan ni Cristo; kag sa matuodtuod wala gid sing ginapasulabi sa tunga sang
mga sari (sexes) luwas lamang kon ang tawo mismo amo ang maghimo sini ukon magtugot
sini. Ang mga lalaki may ila ulubrahon nga pagahimuon kag kusog nga pagagamiton
para sa benepisyo sang tanan nga mga katapo sang Simbahan wala’y sapayan sang ila
sari (sex) ukon idad.

“Amo man ini sa babayi: Ang iya pinasahi nga mga hiyas pagagamiton para sa benepisyo
pagbayaw sang kaliwatan. Ining alangay nga ginasaluhan nga responsibilidad nagahimo
sa mga lalaki kag mga babayi nga matuod nga ‘magkaupod sa grupo’ nga sa sina mahimo
ang tawhanon nga kauswagan. Ang kada isa bahin sang isa kag wala sing bisan sin-o sa
sining duha ka sari nga nagaisahanon nga makahikot sing kompleto sang obra sa kalibutan”
(Priesthood and Church Government, gintipon ni John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1939], p. 92, mga italica gindugang).

“Wala pa gid sa maragtas nga ang mga kababayin-an nakasagamsam sang kahilwayan sa
panghunahuna kag aksyon nga gintugot sa kababayin-an sining Simbahan. Gikan sa adlaw
sang pagpanumbalik sang Simbahan, ang kababayin-an gintugutan sang ila bug-os nga
kinamatarong sa relihiyon, kag sa mga templo sang ginpanumbalik nga Ebanghelyo nga
ang isa ka lalaki indi makaambit sang pinakamataas nga mga ordenansa kon wala ang
iya asawa sa iya luyo. Sa tanan nga mga pagpasimpalad sa kabuhi ginhatagan sia sing
iya lubos nga kahilwayan.

“Ini nagahatag sa babayi sing isa ka dako nga responsibilidad nga, kon iya tahuron kag
gamiton, magadugang sa gahum sa iya; apang kon iya ini pabay-an ukon ibali-wala ini
ukon indi pagpasanyugon ini, mahimo nga madula sa iya ang iya ginapanag-iyahan karon
kag sa sina pagabutungon ang iya pagkasubang. Tungod sining dako nga pribelihiyo ang
mga kababayin-an sining Simbahan dapat nga mangin mapinasalamaton sing wala’y
katapusan kag handa sa paggamit kag paghalong sining bilidhon kag malahalon nga
kaangtanan. Sa diin madamo ang ginhatag, madamo ang ginapaabot” (Leah D. Widtsoe,
Priesthood and Womanhood, subong sa ginsambit sa Priesthood and Church Government,
gintipon ni John A. Widtsoe, p. 90–91).

Panaksihon Ipahibalo sa bataon nga mga babayi ang imo balatyagon kag ang imo pagpasalamat
tungod sang imo kaangtanan upod sa pagkapari. Buligi sila nga makita nga ang tagsa sa
ila may kaaktibo nga makahatag sing bugay sa mga kabuhi sadtong sa ila palibot nga
nagakapot sang pagkapari. Kon himuon nila ini, makabaton sila sang mga bugay sang
pagkapari kag makaangkon sang dako pa gid nga mga ikasarang sa pagtuman sang ila
kaugalingon nga mga responsibilidad.

Ginapanugyan nga Kahiwatan para sa mga Lamharon nga Kapin sa Napulo’g Anum
ka Tuig ang mga Pangidaron

Agdaha ang mga pamatan-on sa pagbuylog sa bataon nga mga babayi sa isa ka pinasahi
nga kahiwatan. Ibutang sa buhat ang mga prinsipyo nga ginatudlo sa sini nga leksyon
samtang ginahanda mo kag ginakompleto ang kahiwatan. Siguroha nga ang kada isa
may alatipanon agud nga ang kahiwatan mangin madinalag-on. Ang kahiwatan mahimo
nga mangin isa nga pareho sa masunod:

Maghimo sang isa ka hinut-ong nga paghinambalanay sa mga paagi nga sa diin ang
bataon nga mga babayi makabulig sa mga pamatan-on sa pagtahod kag sa pagpasanyog
sang ila pagkapari kag maghanda para sa mga misyon.

Maghimo sang isa ka kaadlawon nga paglakatlakat kag pagpamahaw.

Buligi ang mga pamatan-on sa paghanda para ila mga misyon paagi sa pagtudlo sa ila sa
paghimo sang tinapay ukon isa pa ka tig-una nga kalan-on.

Samtang nagatrabaho upod sa mga lider sang pagkapari, magpili sang isa ka proyekto sa
pag-alagad sa pagbulig sang isa ka katapo ukon di-katapo sa inyo lugar.

Mga sinambit nga
mga pulong



Pagtuon Parte sa Maragtas sang
Panimalay kag Buluhaton sang Templo



78

Ang Katuyuan sang mga
Kasugtanan kag mga Ordenansa

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop kon paano ang paghimo sang mga
kasugtanan kag ang pagbaton sang mga ordenansa makaimpluwensya sang iya kabuhi.

PAGPANGHANDA 1. Mga larawan 11, Bunyag (62018); 12, Sakramento (62021); 13, Templo.

2. Maggunting sang isa ka hagdanan nga himo sa papel, ukon maghanda sa pagguhit sini
sa pisara, nga ginahatagan sing ligwa ang mga halintang sini agud masulatan.

3. Itakay ang masunod nga mga talamdan sang balaan nga kasulatan: Enos 1:15–17;
Doctrine and Covenants 82:10; ika-lima nga artikulo sang pagtuo; Doctrine and Covenants
84:19-22; Moses 6:58–59; Lucas 22:19-20.

4. Maghanda sing isa ka panid nga papel para sa tagsa ka pamangkot sa paghinambalanay
nga nagaunod sang pamangkot, mga balaan nga kasulatan, kag mga sinambit nga mga
pulong nga madapat sa kada isa.

5. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
mga balaan nga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

6. Kon may yara sini sa inyo duog, ipakita ang “Temples are for Eternal Covenants,” sa
Family Home Evening Video Supplement 2 (53277).

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Antes magsugod ang leksyon, ipangtakay ang mga talamdan sang balaan nga kasulatan.
Pangabaya ang bataon nga mga babayi nga maghanda sa pagbasa sining balaan nga mga
kasulatan sa nagakaigo nga mga bahin sang leksyon.

Buligi ang mga dalagita nga matun-an kon ano kaimportante nga mahangpan sing lubos
ang mga kaisahan nga aton ginahimo upod sa iban. Sa paghimo sini, sugoa ang tagsa ka
dalagita sa paghanduraw nga may isa ka tawo nga nagtanyag sa iya sang obra pagkatapos
sang eskuwela sa tatlo ka adlaw sa sulod sang isa ka simana. Maayo ang suweldo, apang
ang amo nagsugot lamang sa pagbayad sa iya kon san-o may-ara.

Paghinambalanay •Gusto mo bala magsulod sa sini nga sahi sang kaisahan? Ngaa ukon ngaa indi?

•Ano ang kinahanglan mo nga mahibal-an antes ka magsulod sa isa ka kaisahan upod sa
isa pa ka tawo?

Ipahangop nga sa bisan ano nga kaisahan, dapat kita maghupot sing pagsalig sa pihak
nga nagapakighisugot nga partido. Kinahanglan naton nga mahibal-an nga makasalig
kita sa sina nga tawo.

Kon Nagabaton Kita sang mga Ordenansa sang Pagkapari, Nagahimo Kita sang
Sagrado nga mga Kasugtanan

Ipaathag nga may isa ka tawo nga pirme naton masaligan sa pagtuman sang isa ka
kaisahan. Kon kita nagahimo sang mga kaisahan upod sa sini nga tawo, nakahibalo kita
nga pirme matarong ang mga ini kag wala nagakulang. Ang mga kaisahan upod sa sini
nga tawo ginatawag nga mga kasugtanan, kag nagadala ang mga ini sa aton sang mga
bugay nga wala’y katapusan ang kabilinggan. Ini nga tawo amo ang Ginuo.

Ipabasa sa dalagita nga gintakayan ang Enos 1:15–17 sa balaan nga kasulatan.
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Isulat ang pulong nga mga kasugtanan sa pisara. Dayon basaha ang masunod nga
kahulugan:

“Ang isa ka kasugtanan amo ang isa ka indi maliwat kag pormal nga kauyunan, kaisahan,
kontrato, ukon baslanay nga panaad sa tunga sang Dios kag sang isa ka solo nga tawo
ukon isa ka grupo sang pinili nga mga tawo” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd
ed. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], p. 166; mga italica gindugang).

•Diin naton matun-an ang mga pulong sang aton mga kasugtanan upod sa Amay nga
Langitnon?

Ipahangop nga ang balaan nga mga kasulatan nagaunod sang kalabanan sining mga
pulong. Ginapaathag sang mga ini kon ano ang ginapaabot sa aton sang Amay nga
Langitnon kag kon ano ang iya ginapanaad sa aton sa baylo sini.

Ipabasa sa gintakayan nga dalagita ang Doctrine and Covenants 82:10. Ipahangop nga ang
aton pagbaton sang mga bugay nasandig sa aton pagtuman sang aton bahin sa kaisahan.
Makasalig kita sa Amay nga Langitnon nga lubos nga masandigan.

Ipaathag nga madamo nga mga ordenansa sang pagkapari ang nagakinahanglan nga
maghimo kita sang mga kasugtanan sa Ginuo kon ginabaton naton ang ordenansa.

Isulat ang pulong nga mga ordenansa sa pisara.

•Ano ang ordenansa?

Gamita ang masunod nga sinambit nga mga pulong sa pagbulig sa bataon nga mga
babayi nga makahangop kon ano ang ordenansa.

“Ang ordenansa isa ka dutan-on nga simbolo sang isa ka espirituhanon nga kamatuoran.
Sa kinaandan isa man ini ka buhat nga nagasimbolo sang isa ka kasugtanan ukon
kaisahan upod sa Ginuo” (John A. Widtsoe, Priesthood and Church Government, rev. ed.
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], p. 348; mga italica gindugang).

Mga lawaran Ipakita ang mga lawaran sang bunyag, sang sakramento, kag isa ka templo. Ipahangop
nga ang bunyag, ang sakramento, kag ang paghugpong sa templo mga ordenansa tanan.
Kon ginabaton naton ang tagsa sa ila, ginapakita naton nga nagahimo kita sang tal nga
mga kaisahan ukon mga kasugtanan, upod sa Amay nga Langitnon.

Ipabasa sa bataon nga mga babayi nga nagakapot sang Moses 6:58–59 kag Lucas 22:19–20
ang balaan nga mga kasulatan. Ipahangop kon paano ang simbolo sang mga ordenansa
sang bunyag kag sakramento makabulig sa aton nga makadumdom sang aton mga
kasugtanan.

•Ngaa kinahanglanon ang mga kasugtanan kag mga ordenansa sang ebanghelyo? Ngaa
nga indi bastante ang magtinguha lang nga mangin isa ka maayo nga tawo?

Ipabasa sa dalagita nga nagakapot sang Doctrine and Covenants 84:19–22 ang balaan nga
kasulatan.

Ipahangop nga ang tagsa ka kasugtanan kag tagsa ka ordenansa sang ebanghelyo para sa
aton kaayuhan. Ang pagtuman sang mga kasugtanan kag pag-entra sa mga ordenansa
nagabulig sa paghanda sa aton sa pagbalik sa nahamtangan sang Amay nga Langitnon.
Ang paghimo sining mga kasugtanan, ang pagbaton sang sagrado nga mga ordenansa,
kag ang matutom nga pagtuman sang aton mga kasugtanan pareho sang pagsaka sa isa
ka hagdan nga sa katapusan magabalik sa aton sa Amay nga Langitnon.

Ipabasa sa isa ka dalagita ang masunod nga sinambit nga mga pulong. Samtang
ginahimo niya ini, ipakita ang papel nga hagdanan ukon magguhit sing isa sa pisara.

“Sang si Jacob nagpanglakaton gikan sa Beerseba padulong sa Haran, nagdamgo sia nga
sa diin nakita niya ang iya kaugalingon sa duta sa tiilan sang isa ka hagdanan nga
nagalab-ot sa langit nga sa diin ang Ginuo nagatindog sa ibabaw sini. Iya nakita ang mga
anghel nga nagapasaka kag nagapanaog sa sini, kag si Jacob nakahangop nga ang
kasugtanan nga iya ginhimo upod sa Ginuo didto amo ang mga halintang sa hagdanan
nga sia mismo kinahanglan nga magsaka agud maangkon ang ginpanaad nga mga
bugay—mga bugay nga magapahanugot sa iya sa pagsulod sa langit kag makig-upod sa
Ginuo” (Marion G. Romney, “Temples—The Gates to Heaven,” Ensign, Mar. 1971, p. 16).

Paghinambalanay Hambali kon ano nga mga kasugtanan ang mahimo nga makabig nga mga halintang sa
hagdanan. Samtang ginahinganlan sang bataon nga mga babayi ang mga kasugtanan, isulat
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ang mga ini sa mga halintang sang hagdanan. Basi makabulig ang magpanugyan nga ang
bataon nga mga babayi manghunahuna sang mga kasugtanan nga ginahimo nga may
kalabtanan sa mga ordenansa sang pagkapari subong abi sang bunyag kag pagkompirma,
pag-ambit sang sakramento, pagtangdo sa pagkapari para sa mga pamatan-on, dulot
(endowment), kag selestiyal nga pag-asawahay. (Basi luyag mo magtamod sa Mosias
18:8–10; Doctrine and Covenants 20:37; 20:75–79; 84:33–34, 39–40; 132:6.)

Hambali kon paano ang pagbaton sining mga ordenansa kag ang paggawi suno sa mga
kasugtanan magapahanugot sa aton sa “pagsulod sa langit kag makig-upod sa Ginuo.”

Responsable Kita sa Pagtuman sang mga Kasugtanan nga Aton Ginahimo 
Upod sa Ginuo

Pahanumdumi ang bataon nga mga babayi nga kon kita nagahimo sang mga kasugtanan
upod sa Ginuo, nagahimo kita sang sagrado nga mga panaad sa “dalayon nga
magpanumdom sa iya kag magtuman sang iya mga kasuguan” (Doctrine and Covenants
20:77). Sa tion nga makahimo kita sang mga kasugtanan upod sa Ginuo, responsable na
kita dayon sa pagpanumdom sang aton nga panaad kag sa pagtuman sang mga ini.

Personal nga inagihan Isaysay ang masunod nga inagihan sang isa ka bataon nga utod nga babayi nga
Samoanhon.

“Pagkatapos sang katapusan nga mga panulin gikan sa akon obispo kag pangulo sang
estaka, nagsulod ako sa templo. Daw ano ka mahimayaon nga bugay ang makasulod sa
sina nga balay! Ang akon mga mata, mga dulunggan, kag tagipusuon nagbukas sing
dako sa pagpasulod sang mga ginapanudlo sini. Nabatyagan ko ang pagkamatuod sang
tagsa ka kasugtanan nga akon ginhimo sa sulod sang mga kaugatan kag tul-an sang akon
lawas. Nabatyagan ko nga nagatindog ako sa atubang mismo sang Ginuo sa tagsa ka tion
nga nagahimo ako sang mga kasugtanan sa iya. . . .  Nangin matuodtuod sa akon ang
kapat-uran nga yari ako sa kalibutan apang indi iya sini” (Sipuao J. Matuauto, “The
Glorious Moments,” Ensign, Ago. 1974, p. 64).

Dagmita sa pagsiling nga ang nagakapot sang pagkapari nga nagahikot sang ordenansa
sa pagkamatuod nagarepresentar sa Ginuo. Ipabasa sing matunog ang ika-lima nga
artikulo sang pagtuo sa dalagita nga nagakapot sini.

Ipahangop nga ang Amay nga Langitnon nakahibalo sang mga kasugtanan nga aton
ginahimo. May mga tinion kon kaisa nga aton mabatyagan nga nagatindog kita nga
isahanon sa pagpaninguha sa pagtuman sang aton mga kasugtanan. Apang ang Ginuo
nakahibalo sa aton kag mangin malapit sa aton sa mga pagpaningkaras naton sa
pagpabilin nga mainunungon.

Basaha ang masunod nga pahayag sang isa ka dumaan nga lider sang Simbahan:

“Sang magtikang kita sadto palusong sa mga tubig sang bunyag kag nakighisugot upod
sa aton Amay sa Langit sa pag-alagad sa Iya kag sa pagtuman sang Iya mga kasuguan,
ginhigtan man niya ang Iya kaugalingon paagi sa kasugtanan sa aton nga indi gid Niya
kita pagtalikdan, indi gid kita pagbayaan sa aton mga kaugalingon, indi gid kita
pagkalimtan, nga sa tunga sang mga pagtilaw kag mga kabudlayan, kon ang tanan nga
mga butang nagalinya batok sa aton, mangin yara sia sa tupad naton kag magatib-ong sa
aton. Amo ina ang Iya kasugtanan, kag . . . kita sarang makaangot sa mga panaad nga Iya
ginhimo” (George Q. Cannon, Gospel Truth, vol. 1, comp. Jerreld L. Newquist [Salt Lake
City: Zion’s Book Store, 1957], p. 170).

Hambali kon paano ang paghibalo nga ang Amay nga Langitnon nagpanaad sa pagbulig
sa aton, makapalig-on sang aton ikasarang kag sang aton pagtapat sa pagtuman sang
mga kasugtanan nga aton nahimo.

Ang Paagi sang Aton Pagtuman sang mga Kasugtanan nga Aton Ginhimo
Nagaimpluwensya sa Alagyan sang Aton mga Kabuhi

Isaysay ang masunod nga sugilanon sa pagpakita kon paano ang mga kasugtanan nga
ginhimo sang isa ka dalagita nag-impluwensya sa iya kabuhi.

Sang mga tinuig nga nagligad, isa ka lamharon nga dalagita ang ginbunyagan sa isa ka
linaw malapit sa iya puluy-an. Samtang nagapungko sia sa iya basa pa nga panapton,
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ang iya amay nagpaathag sa iya nga ang iya pagbunyag amo ang iya una nga tikang
padulong sa selestiyal nga ginharian. Iya sia gintudluan nga kinahanglan gid sia nga
maghanda sa ika-duha nga tikang sa iya kabuhi, ang dulot (endowment) kag pagpakasal
sa templo. Dayon mahinalungon sia nga nagpaathag nga sang iya sia ginkompirmahan,
magabaton ini sang dulot sang Balaan nga Espiritu. Ini nga dulot magabulig sa iya sa
pagtuman sang mga kasugtanan nga iya nahimo.

Samtang ginakompirmahan sia, naghimo sia sing isa ka mahipos nga panaad sa Ginuo
nga indi gid sia maghimo sang bisan ano nga mga butang nga magahawid sa iya gikan sa
pagkuha sinang ika-duha nga tikang. Sa bug-os niya nga mga tinuig sa pagkalampukon
(teen years), sa iya mga pamat-od kag sa tinion nga mabaskog ang mga pagsulay,
ginapanumdom niya ang iya panaad. Karon, pila ka tuig sang ulihi, bilang iloy sang
anum ka kabataan, nadumduman niya kon ano kaimportante inang panaad sa pagbulig
sa iya sa pagpabilin nga takos sa pagbaton sang dulot (endowment) kag selestiyal nga
pag-asawahay kag nagsugod sang iya kaugalingon nga wala’y katapusan nga panimalay.

Ang pagpanghunahuna parte sa masunod nga mga pamangkot makabulig sa mga dalagita
nga makamarasmas kon paano ang ila mga kabuhi maapektohan sa paagi sang ila
pagtuman sang ila mga kasugtanan upod sa Ginuo. Mahimo mo nga pangabayon ang mga
dalagita sa pagsabat sang kada isa sang tatlo ka pamangkot sa isa ka paghinambalanay sa
klase, ukon mahimo mo nga bahinbahinon ang klase sa tatlo ka grupo kag hatagan ang
kada isa sing isa ka pamangkot nga ila pagahambalan kag igabalita.

Yari ang mga pamangkot, kaupod ang mga talamdan sang balaan nga kasulatan, mga
sinambit nga mga pulong, kag mga ideya sa pagbulig sa imo tukib sang mga sabat.

1. Paano maapektohan ang alagyan sang imo kabuhi kon wala ka nagahimo sang mga
kasugtanan? (Tan-awa sa Doctrine and Covenants 58:30; 132:7.) “Magkuha sing duha ka
tawo pananglitan, mahimo nga mangin magkapareho sila sa punto sang kaayuhan,
mahimo nga mangin magkapareho sila nga maligdong, maalwan, tampad kag
matarong, apang ang isa nabunyagan kag ang isa wala. May isa ka dako nga kinatuhay
sa tunga nila, kay ang isa anak sang Dios nga gintubos paagi sa pagtuman sang iya
mga layi, kag ang isa nagapadayon sa kadudulman” (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1986], p. 97).

2. Paano maapektohan ang alagyan sang imo kabuhi kon nagahimo ka sang mga
kasugtanan apang wala mo ginatuman ang mga ini? (Tan-awa sa Doctrine and Covenants
1:14–15; 58:29; magtamod sa pahayag ni Elder Cannon.) Paano mangin tuhay ang
kabuhi kon wala ang mga bugay nga ginalarawan ni Elder Cannon?

3. Paano maapektohan ang alagyan sang imo kabuhi kon nagahimo ka sang mga
kasugtanan kag nagapadayon nga matutom sa mga ini? (Tan-awa sa Doctrine and
Covenants 54:6; Mosias 5:7, 15.) “Ang Dios . . . tungod sang iya gugma sa aton,
nagpakanubo sa paghimo sang mga kasugtanan upod sa aton, agud nga maluwas kita
sa kapaslawan, sa kasubo, sa pagbasol, kag makabangon kita sa bug-os nga mga
kataason sang himaya nga ginpanaad sa mga matutom kag nagpadayon tubtob sa
katapusan” (ElRay L. Christiansen, sa Conference Report, Okt. 1972, p. 46; ukon sa
Ensign, Ene. 1973, p. 51).

Paggamit sang Leksyon

Ipanugyan nga ang tagsa ka bataon nga babayi maggamit sang tion sa oras sang
sakramento sa pagbinagbinag sang mga kasugtanan nga iya ginhimo sa iya pagbunyag
kag sa pagplano kon paano sia makatuman sang mga ini sing lubos pa gid sa madason
nga simana.
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Kasal sa Templo—Kinahanglanon 
para sa Wala’y Katapusan nga 

Kabuhi sang Panimalay

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop nga ang kasal sa templo kinahanglanon
para sa wala’y katapusan nga kabuhi sang panimalay.

PAGPANGHANDA 1. Lawaran 8, Isa ka Nobya kag Nobyo, makita sa katapusan sang manwal.

2. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga
sugilanon, mga balaan nga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo
luyag.

3. Kon may yara sini sa inyo duog, ipakita ang “In This Holy Place,” sa videocassette Come
Unto me (53146). Kon ginapakita ang video, mahimo nga magustohan mo nga magkuha
sang duha ka simana sa paghatag sini nga leksyon.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ipakita sa bataon nga mga babayi ang lawaran sang isa ka nobya kag nobyo. Isulat ang
kasal sa pisara kag pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanugyan sang kon ano
kadamo nga solo nga mga pulong nga mahimo sa paglarawan kon ano ang kahulugan
sang larawan kag sang pulong nga kasal sa ila. Abtika ang paglista sang mga pulong sa
pisara. Ini nga lista mahimo nga maglakip sang mga pulong subong abi sang trahe sa
kasal, kalipayan, singsing, wala’y katubtuban, rekomendasyon para sa templo, mga bulak, mga
abay, gugma, pagkatakos, dugos-bulan, seremonya, mga regalo, mga kaabyanan, panimalay,
pagbulut-an, kag sinalusalo.

Panasa ang tinaga nga kasal gikan sa pisara kag isulat ang kasal sa templo sa lugar sini.
Ipaathag sa bataon nga mga babayi nga may kinatuhay sa tunga sang isa ka kasal sa
templo kag sa isa ka pagsaulog sang kasal. May madamo nga mga paagi sa pagsaulog
sang isa ka kasal, subong abi sang paghiwat sang isa ka sinalusalo kag paghatag sang
mga regalo. Apang ang kasal sa templo isa mismo ka sagrado nga seremonya—isa ka
kasugtanan sa tunga sang nobya, sang nobyo, kag sang Ginuo. Ang nobya
nagapakighisugot sa nobyo kag sa Ginuo; ang nobyo nagapakighisugot sa nobya kag sa
Ginuo; kag ang nobya kag nobyo magkaupod nga nagapakighisugot sa Ginuo. Sugoa
ang bataon nga mga babayi sa pagtudlo sang mga pulong sa lista nga nagalarawan sang
isa ka kasal sa templo kag indi ang pagsaulog sang kasal. Kuriti palibot ining mga pulong.
Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon may luyag pa sila nga idugang sa lista.

Magtamod sa lawaran sang nobya kag nobyo kag ipaathag nga ang isa ka kasal sa templo
wala ginahikot nga may madayaw nga mga pasundayag kag seremonya nga sa masunson
nagaupod sa dalagko nga mga kasal sa simbahan. Ginahiwat ini sa gamay, yano, matahum
nga hulot sang paghugpong. Ang magtiayon nagaluhod nga nagaatubangay sa isa kag
isa sa altar nga ginatambungan sang mga panimalay kag suod nga mga abyan nga
nagakapot sang rekomendasyon para sa templo. Ang isa ka tawo nga may pagbulut-an
sa paghugpong sa ila para sa katuigan kag wala’y katapusan nagahatag sa ila sing
laygay. Pagkatapos ginahikot niya ang ordenansa sa paghugpong.

Paghinambalanay Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanugyan sang mga rason nga ginahatag
sang mga lamharon kon ngaa indi sila gusto magpakasal sa templo. Sa idalom amo ang
lista sang mga rason nga ginhatag sang mga lamharon. Binagbinaga sa makadali ang
kada isa upod sa klase kag ang iban pa nga mga panugyan nga mahimo nga ihatag sang
mga dalagita.
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1. Ang iban wala makahangop sang pagkaimportante sang kasal sa templo.

2. Ang iban nagpamana ukon nagpangasawa nga bataon pa kaayo.

3. Ang iban indi gusto maggamit sang panapton sa templo.

4. Ang iban indi-takos (mahigko ang moralidad, wala nagatuman sang Pulong sang
Kaalam, wala nagabayad sang ika-pulo, kag iban pa).

5. Ang iban may mga ginikanan, mga katapo sang panimalay, mga himata, ukon mga
kaabyanan nga indi makakari sa kasal.

6. Ang iban nagapamana ukon nagapangasawa sang isa ka indi-katapo.

7. Ang iban wala pa gid gawa makapat-od sang ila paghigugma kon gusto gid nila ang
makasal para sa wala’y katapusan.

Karon pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanugyan sang mga rason nga
ginhatag sang mga lamharon kon ngaa gusto sila magpakasal sa templo. Sa idalom amo
ang lista nga ginhatag sang iban nga mga rason sang mga lamharon. Binagbinaga sa
makadali ang mga ini upod ang bisan ano nga mga panugyan nga ginhatag sang mga
katapo sang klase.

1. Isa ini ka kasuguan sang Dios.

2. Ang Amay nga Langitnon nagpanaad sang madamo nga mga bugay sa mga ginakasal
sa iya balay kag nagagawi suno sa mga kasugtanan nga ginhimo didto.

3. Amo lamang ini ang bugtong nga paagi sa pag-angkon sang isa ka bana kag asawa kag
panimalay nga magkaupod sa tapos sini [nga kabuhi].

4. Makatugot ini sa aton sa pagpuyo sa nahamtangan sang Dios, sa pinakamataas nga
halintang sang himaya sa selestiyal nga ginharian.

5. Ang mga ginikanan nagtudlo kag naghandum sang isa ka kasal sa templo para sa ila
mga kabataan.

6. Ang mga kaabyanan ginakasal sa templo.

7. Ang magtiayon nagahigugmaanay gid kaayo nga gusto nila nga mangin magkaupod
sa wala’y katubtuban.

8. Ang tagsa ka kaupod makahibalo nga ang iya kapihak nagahatag sing bili sa
ebanghelyo.

9. Ang tagsa ka kaupod makasiguro nga ang iya kapihak putli kag takos.

Ang Kasal sa Templo Isa ka Wala’y Katapusan nga Ordenansa

Sugilanon Basaha ang masunod nga pahayag ni Elder Bruce R. McConkie:

“Ako kag ang akon asawa may isa ka importante nga paghinambalanay sining karon
lamang nga sa diin amon gin-isip ang amon madamo nga mga bugay. Ginhingadlan
namon ang isa ka panong sang mga butang nga nag-abot sa amon, tungod sang
Simbahan, tungod sang amon panimalay, tungod sang mahimayaon nga pagpanumbalik
sang wala’y katapusan nga kamatuoran nga natabo sa sining panahon; kag sa sina nga
tion gindala sang akon asawa ang paghinambalanay sa labing makakulunyag nga punto
paagi sa pagpamangkot sining pangutana: ‘Ano ang pinakadako nga bugay nga
nakaabot sa imo kabuhi?’

“Wala sang isa ka gutlo sang pagpang-alag-ag nga nagsiling ako, ‘Ang pinakadako nga
bugay nga nakaabot sa akon kabuhi amo ang sa ika-napulo’g tatlo nga adlaw sang
Oktobre sang tuig 1937 sang alas 11:20 sang aga sang maangkon ko ang pribelihiyo sa
pagluhod sa Templo sang Salt Lake sa altar sang Ginuo kag batunon ka bilang isa ka
wala’y katapusan nga kaupod.’

“Nagsiling sia, ‘Ti, maayo kay nasabat mo sing husto ina nga pagtilaw.’

“Nagapati ako nga ang pinakaimportante nga solo nga butang nga himuon sang sin-o
man nga Santos sa Ulihing mga Adlaw sa sining kalibutan amo ang pagpamana ukon
pagpangasawa sang husto nga tawo, sa husto nga lugar, paagi sa husto nga pagbulut-an;
kag dayon—kon sila nahugpong na paagi sa gahum kag pagbulut-an nga ginpanumbalik
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ni Elias nga manalagna—ang pinakaimportante nga nabilin nga butang nga himuon sang
sin-o man nga Santos sa Ulihing mga Adlaw amo ang paggawi agud nga ang mga pulong
kag mga kondisyon sang kasugtanan nga nahimo mangin mapag-on kag mabungahon
karon kag sa wala’y katubtuban” (“Agency or Inspiration?” New Era, Ene. 1975, p. 38).

Ipaathag nga ang gahum nga nagahigot sa isa ka lalaki kag babayi sa katubtuban amo
ang pagkapari. Kon ang isa ka lalaki kag babayi ginakasal sa templo, nagahimo sila sang
isa ka kasugtanan, ukon panaad, paagi sa gahum sang pagkapari sa ila Amay sa Langit
nga sila magagawi sang matarong nga mga kabuhi kag magtuman sang iya mga kasuguan.
Ang ila Amay sa Langit nagapakighisugot nga sila, upod ang ila mga kabataan, mangin
magkaupod bilang isa ka panimalay sa bug-os nga katubtuban. Ang Amay nga Langitnon
nagpanaad man sa magtiayon sang madamo pa nga iban nga pinasahi nga mga bugay
kon matarong sila kag nagatuman sang iya mga kasuguan.

Paghinambalanay •Ngaa ang pagpamana ukon ang pagpangasawa sang husto nga tawo, sa husto nga
lugar, paagi sa husto nga pagbulut-an ang pinakaimportante nga solo nga butang nga
mahimo sang isa ka tawo sa sini nga kabuhi?
•Ano ka importante ang kasal?

•Ngaa nagapaabot ang Amay nga Langitnon sa iya mga anak nga lalaki kag babayi sa
pagpakasal sa templo?

•May iban pa bala nga gahum luwas sa pagkapari nga makahugpong sang isa ka lalaki
kag babayi sa wala’y katubtuban?

•Paano makabulig ang pagpakasal sa templo sa isa ka bana kag asawa sa pag-uswag sa
wala’y katapusan?

•Kon ang isa ka magtiayon ginkasal paagi sa pungsudnon nga pagbulut-an, ang
kontrata sa kasal balido bala sa bug-os nga katubtuban? Ngaa ukon ngaa indi?

Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon nagsugo sa iya mga anak nga lalaki kag babayi sa
pagpakasal sa templo. Si Pangulong Kimball nagsiling, “Paagi gid lamang sa selestiyal
nga pagpakasal nga ang isa makakita sang tadlong nga dalan, ang makitid nga banas.
Ang kabuhi nga wala’y katapusan indi maangkon sa bisan ano nga iban nga paagi. Ang
Ginuo tama ka partikular kag tama ka pat-od sa butang sang pagpakasal” (“Marriage—
The Proper Way,” New Era, Peb. 1976, p. 6). Sa pagpadayon bilang bana kag asawa sa
bug-os nga katubtuban, ang isa ka magtiayon kinahanglan gid nga makasal paagi sa
pagbulut-an sang pagkapari sa balay sang Ginuo kag dayon magpuyo suno sa mga
kasugtanan nga ila nahimo sa templo.

Karon ang Tion sa Paghanda para sa Kasal sa Templo

Basaha kag hambali ang masunod nga duha ka mga sinambit nga mga pulong gikan sa
mga Pangulo anay sang Simbahan:

“Nagapati ako nga wala sing takos nga lamharon nga lalaki ukon babaying Santos sa
Ulihing mga Adlaw nga indi maghimo sang ano man nga makatarunganon nga
paghimud-os sa pagkadto sa isa ka balay sang Ginuo sa pagsugod sang kabuhi nga
magkaupod. Ang mga panumpa sa kasal nga ginhimo sa sining ginpakabalaan nga mga
lugar kag ang sagrado nga mga kasugtanan nga ginsudlan para sa katuigan kag wala’y
katapusan mga pamatuod batok sa madamo nga mga pagsulay sang kabuhi nga
nagahuyog sa pagbungkag sang mga panimalay kag sa pagwasak sang kalipayan.

“Ang mga bugay kag mga panaad nga nagaabot gikan sa dungan nga pagsugod sang
kabuhi, para sa katuigan kag wala’y katapusan, sa isa ka templo sang Ginuo, indi
maagom sa bisan ano nga iban nga paagi kag ang takos nga lamharon nga lalaki kag
babaying Santos sa Ulihing mga Adlaw nga magasugod sang amo nga kabuhi sing
dungan makakita nga ang wala’y katapusan nga pag-inupdanay sa idalom sang
kasugtanan nga dayon nangin sadsaran nga sa ibabaw sini napasad ang paghidaet,
kalipayan, kaligdong, gugma, kag ang tanan nga iban pa nga wala’y katapusan nga mga
pagkamatuod sang kabuhi, diri kag sa tapos sini [nga kabuhi].” (Heber J. Grant,
“Presidents of the Church Speak on Temple Marriage,” New Era, Hunyo 1971, p. 8).

“Karon, ang mga binhi sang isa ka malipayon nga pagpangabuhi sang kinasal ginasab-og
samtang lamharon. Ang kalipayan wala nagasugod sa altar; nagasugod ini sa panahon
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sang pagkalamharon kag pagpangaluyag. Ining mga binhi sang kalipayan ginsab-og
paagi sa inyo ikasarang sa pagpugong sa nagatulod nga mga silabo sang balatyagon.
Ang kaputli dapat nga mangin magapangibabaw nga kinaiya sa tunga sang mga
lamharon. Sa Simbahan may isa gid lang ka solo nga sulukdan. Madapat ini sa mga lalaki
subong man sa mga babayi. Kon inyo sundon ina nga sulukdan—sa pagkamatuod, kon
magpamati kamo sa mga pagpabatyag sang inyo kaugalingon nga matuod nga
tagipusuon—inyo matun-an nga ang pagpugong sa kaugalingon sa panahon sang
pagkalamharon kag sa pagtuman sa solo nga sulukdan sang maayong-pagginawi amo
ang ginahalinan sang makusog nga pagkalalaki, sang korona sang maanyag nga
pagkababayi, sang sadsaran sang isa ka malipayon nga puluy-an, kag isa ka nagaamot
nga elemento sa kalig-on kag pagpadayon sang kaliwatan.

“Ang kauyaya sang lamharon subong sang isa ka personal nga utang nga kinahanglan
gid pagabayaran sa idad. Kaduhaan, katluan, kap-atan ka tuig sugod karon, kinahanglan
gid nga bayaran mo ini. Ang kalantip kag kaputli mga bahin man nga ginsabod nga
magabayad sing dalagko nga mga bahin sa mga tuig sugod karon, kag ang amo nga mga
tinuig nagalipas sing madasig—ay, sa pagkadasig” (David O. McKay, “The Choice of an
Eternal Companion,” Improvement Era, Abr. 1965, p. 285).

Ang Kalipay Makaabot sa Isa ka Bataon nga Babayi Paagi sa Pagpakasal sa Templo

Sugilanon Basaha ang masunod nga sugilanon:

“Nagsugod ini tanan sa una nga Domingo sang Marso. Ukon amo bala? Sa banta ko daw
indi gid man ini matawag nga matuodtuod nga ginsuguran, sanglit si Karen, si Emily,
kag ako nangin suod nga mga mag-abyan tubtob sa katubtuban. Bisan sa pagsaulog sang
mga kaadlawan kag sa pagpanggansilyo sang palareho nga mga kahita sa Primarya
bilang mga dalagita ukon sa pagmartsa sa mga grupo nga paghanas kag sa tinagduha
ukon tinagtatlo nga pagpakigkatipan kag sa mataas nga buluthoan, ang amon maantad
sing kinatuhay nga mga kinaiya sa bisan paano daw sa nagapuno sang iya sang
tagsatagsa, kag sa 15 ka tuig mabudlay kami nga bulagon.

“Apang pagkatapos sang paggradwar sa mataas nga buluthoan, ang mga butang
nagsugod sa pagbag-o sa amon masinadyahon nga tatlo ka magkabarkada. Si Karen kag
si Emily nagpabilin sa amon banwa nga natawhan kag nag-eskwela sa unibersidad,
samtang ako nagpuyo sa tatlo ka oras nga kalayuon sa isa ka gamay nga dormitoryo
sang kolehiyo sang estado kaupod ang lima ka mga dumuluong. Pagkatapos nga
magpadayon sing tama kalawig nga ulolupod, ginkatingalahan namon kon ano ang
posible nga mahimo sang pila ka milyas sa amon manami nga pag-inabyanay. Apang
amon nahibal-an sa wala madugay. . . . 

“Namarasmasan ko nga ang amon pinasahi nga pag-inangtanay nadula, apang nakibot
pa gid ako sang isa sina ka adlaw sa pag-abre sang sulat nga akon nabaton kag nakita
ang isa ka pahibalo sang kasal gikan kay Emily. Ang pinakamakakilibot pa gid amo ang
pagkawala sang pulong nga templo sa pahibalo.

“Naghingagaw ako pauli sa katapusan sina nga simana kag nagderetso kanday Emily.
Didto naghambalanay kami—naghambalanay sa halos nalimtan na nga paagi sang amon
pagsugilanon sinang wala’y katapusan nga nagligad nga tuig. Nakilala lamang niya si
Ted duha ka bulan, apang sia ang pinakamaambong, maalam, bantog nga lalaki sa
eskuwelahan. Pareho sila nga duha nga nagatapos sa kolehiyo, kag dayon si Ted
magapadayon sa eskuwelahan sang mga dentista. Ang iya mga ginikanan naghisugtanay
na nga buligan sila sa mga galastuhon, gani wala na sing problema parte dira.
Pagkatapos nga maggradwar sia, lahog ni Emily, ang ila gid lang pagahimuon amo ang
magpungko kag mangahig pasaka sang kuwarta.

“Sa liwat nagsugod ako sa pagbatyag sing kalapit kay Emily, sang sa hinali lamang,
nabatian ko ang akon kaugalingon nga nagakahibulong sing matunog kon ngaa wala
mahinambiti ang templo sa iya pahibalo. ‘Ti, indi namon mahimo,’ siling niya, nga ang
iya hulagan nga ugali indi kaayo makatabon sang kabalaka nga nasat-uman ko sa iya.
‘Una sa tanan, si Ted isa ka Baptist, kag wala labot sina, gusto namon nga magpakasal sa
ski lodge sang iya mga ginikanan kag kami ang magpamat-od sang amon kaugalingon
nga seremonya. Ang kasal dapat gid mangin personal kag makahuluganon, indi lang
pareho nga mga pulong para sa tanan. Si Ted magaentra sa Simbahan sa pila ka adlaw.
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Apang kon indi gid man sia, total ang akon tatay indi man gani katapo kag wala ini
makaupang sa akon iloy agud mangin aktibo. Indi man ini makaupang sa akon.’

“Sa tion nga makatapos si Emily sang iya maayo gawa nga pagkahanas sang diutay nga
pagkababaan, ang iya pagkamabinatukon nagpatindog sang isa ka dingding sa tunga
namon. Ano pa ang akon masiling? Pagkatapos sang pila ka ginutlo sang dinungol nga
pagkinatakata sa paghaganhagan sang di-pagkahim-os, nagpaalam ako.”

Dulugi anay ang sugilanon kag ipabinagbinag sa mga dalagita ini nga pamangkot:

•Kon ikaw ang abyan ni Emily, ano ang isiling mo sa iya?

Padayuna ang sugilanon:

“Tatlo ka simana nga nagasunod nagtambong ako sa kasal ni Ted kag ni Emily sa ski
lodge. Baliskad sa akon mga ginapaabot, isa ini ka matahum kaayo nga hitabo—bisan pa
nga indi relihiyoso sa ano man nga paagi. Sila nga duha nagbinasahay sang binalaybay
sa isa kag isa para sa seremonya, samtang isa ka plawta ang nagtukar sing mahinay sa
likuran. Pagkatapos may sinaot, nga may lemonada para sa amon nga mga Mormon kag
champagne para sa iban. Ang mga ginikanan ni Ted tama ka manggaranon, masat-uman
ko, kag sila gid ang nagplano sang bilog nga kasal. Nagasalimuang sila sa kalipay sa ila
bag-o nga umagad (kag siguro hubog na diutay sang champagne). Apang namutikan ko
ang nanay ni Emily nga nagapalamula kaayo kag nagapalangharok ang mga mata—nga
daw tudo gid ang hibi niya. Ang mga iloy amo gid man sina—ilabi na gid kon bugtong
ang ila anak.

“Sa wala ginapaabot, si Emily nagpabilin nga aktibo sa Simbahan. Sa pihak sang tanan
niya nga ulubrahon sa eskuwelahan kag mga tulumanon sang iya pagkaasawa,
nagtambong sia sang iya mga sinapol sing matutom kag subong man nag-alagad man
bilang kabulig nga salaligan sa librarya. Nagpuyo sila ni Ted sa isa ka ginaarkilahan nga
balay dapit sa amon purok kag pirme ko sia makita. Pirme niya ako ginasugiran sang
maayo nga mga balita sang iya pangabuhi kag kon ano kabuot si Ted sa iya. ‘Makailima
nga pangabuhi,’ nahimulungon ko.

“Anum ka bulan nga nagasunod si Karen nagpamana sang isa ka nakapauli gikan sa
misyon nga nagahingapos na lang sang iya paglantip sang kurso sa edukasyon. Ginkasal
sila sa Templo sa Logan, gani indi ako makaupod, siyempre. Apang nakatambong ako sa
sinalusalo sa amon cultural hall, kag tama gid ini katahum. . . . 

“Pirme ako nagapakigkita kay Emily karon, nga nagakadto sa simbahan nga maalikaya
kag ginakunyag pirme sang tanan nga mga bagay nga iya ginahimo. ‘Wala gid sing
problema,’ nagasiling sia sina. ‘Mahinangpanon sia kaayo. Kadto ka sa imo simbahan
kag makadto man ako sa akon.” Lamang wala sia nagakadto bisan sa iya simbahan.
Apang sa likod sang akon panghunahuna makita ko si Emily sang mga lamharon pa
kami: nga nagapangamuyo nga ang iya indi-katapo nga amay nga magabunyag sa iya,
nga nagaproblema kon dal-on sia sang iya tatay sa kasadyahan para sa tatay kag anak
nga babayi nga ginhiwat sang Primarya, nga nagapakunokuno nga daw wala lang kaso
sa iya nga ang iya amay magkadto sa paghampang sang golf imbes nga mag-abot sa iya
paggradwar sa seminaryo. Apang sa amo man ang pagkabata isa lang ka bahin sang
kabuhi. Ano nga kinatuhay ang mahimo gid sini sa kadugayan?

“Si Karen kag si Emily, nga nagahimo sang mga butang nga magkaupod man gihapon,
nagbun-ag sang mga lapsag nga babayi sa sulod sang isa ka simana nga lang-at sa isa kag
isa. Gindal-an ko sing isa ka bayo nga duag rosas ang diutay nga lapsag nga babayi ni
Emily kag lubos gid nga nahulog ang akon buot sa iya. Ang iloy ni Karen nagsiling sa
akon sa simbahan isa sina ka adlaw nga sanday Karen, David, kag ang ila diutay nga si
Melissa magaabot sa Marso sa pagpakita sang lapsag kag pabendisyonan sa diin ang lolo
kag ang tanan nga tatlo ka nagapalangga nga mga magulang nga lalaki ni Karen
makatindog sa sirkulo.

“Kag nag-abot ang una nga Domingo sang Marso. . . . 

“Samtang nagalakat ako . . . pasulod sa kapilya, nasugata ko si Emily kag ang iya lapsag
sa pasilyo. Ini amo ang nangin una niya nga tion sa pagbalik sa simbahan halin sang
pagkabun-ag ni Julie. Nagsugilanon kami sing makadali kag dayon nagsulod sa kapilya.
Si Emily kag ang iya iloy nagpungko sa raya sa akon atubang. . . . 
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“Sa ulot nga mga raya sang mga ulo kag mga abaga nga nakita ko gikan sa akon
nahamtangan sa ikap-at nga raya halin sa likod, nasiplatan ko si Karen kag iban pa nga
katapo sang iya panimalay nga nag-okupar sang bilog nga bangko sa tunga. . . . 

“Pagkatapos sang mga ambahanon kag mga pahibalo kag pagkatapos nga nakaambit
kami sang sakramento, si Obispo Edwards nagtindog sa likod sang pulpito kag
nagsiling, ‘Sa sini nga hapon may isa kita ka pinasahi nga pahalipay. Nakahibalo ako nga
madamo sa inyo ang nakakilala kay Karen Evans halin sang isa pa sia ka bata-diutay.’ Si
Emily nagbalikid sa akon kag nagpamisok sing hungod, apang nagliso dayon sang iya
ulo sing gulpi sa unahan samtang nagapadayon ang obispo. ‘Ti, sa sini nga hapon si
Karen, nga karon si Karen Sanders na, nagdala sang iya kaugalingon nga diutay nga
anak nga babayi sa pagbaton sang ngalan kag bendisyon gikan sa iya bana. Ang
magatimbang sa sirkulo amo ang iya amay kag mga utod nga lalaki.’

“Samtang ginabantayan ko si David nga nagkuha sang iya diutay nga bata gikan kay
Karen kag gindala ini sing halos matinahuron sa atubang, makita ko ang kilid nga bahin
sang dagway ni Emily. Ang mga luha madasig nga nagapunong sa iya luto nga
pagkaasul nga mga mata kag nanaligdig sa iya guya pakadto sa bulbulanan nga ulo ni
Julie. Ang iya mga abaga nagauyog sing todo samtang iya ginalubong ang iya ulo sa liog
sang iya lapsag. Ang iloy ni Emily mapinalanggaon nga nag-agbay sang iya butkon
palikop sa nagakibokibo nga mga abaga sang iya anak nga babayi, kag makita ko nga sia
man, nagahibi. Nagtangla si Emily, kag nabatian ko ang iya nagaagunto nga hutik
tungod sa kawala’y paglaum, ‘O, Nanay! Sin-o ang magabendisyon sang akon lapsag?’

“ ‘Ginabendisyonan ko ikaw, Melissa, sang isa ka maayong panghunahuna kag lawas,’
nabatian ko si David Sanders nga nagsiling sa atubang, ’kag ikaw magagawi sang isa ka
matarong nga kabuhi, nga kon mag-abot ang tion, masugata mo ang pinili nga anak nga
lalaki sang aton Amay sa langit, ang isa nga nagatahod sang iya pagkapari kag magadala
sa imo sa templo sang Ginuo agud ihugpong sa iya sa katubtuban.’ Sa bug-os nga tion
sang pagbendisyon kag sa nabilin pa nga tinion sang sinapol, ang lampin sang anak ni
Emily nahumog sang iya mga luha.

“Kag karon, bisan pa nga nakalabay na ang isa ka tuig . . . sa tion nga . . . nakakita ako
sang isa ka iloy kag lapsag nga nagaisahanon, may isa ka bagay nga nagakumos sang
akon tagipusuon. Kay si Emily ang padayon ko nga makita” (Carolyn White Zaugg, “I
Keep Seeing Emily,” New Era, Hunyo 1975, pp. 26–29).

Hingapusan

Basaha ang masunod gikan sa pamulongpulong ni Elder Boyd K. Packer. Mahimo ka
man nga makahimo sing isa ka kopya sini nga pahayag para sa tagsa ka dalagita.

“Ginalarawan ko kamo nga nagakadto sa templo agud hugpungon sa katuigan kag
wala’y katapusan. Nahidlaw ako sa pagpakighambal sa inyo parte sa sagrado nga
ordenansa sang paghugpong, apang ini wala naton ginabuhat sa gwa sadtong sagrado
nga mga dingding. Ang nagapangibabaw nga kinaiya sang tanan nga ginhatag sa aton sa
altar sang kasal masyado katahum sa bagay nga nakabayad ang tanan nga mga paghulat
kag tanan nga pagsumpong. . . . 

“Apang indi ini ang katumanan sang sugilanon sang gugma. Sa libro, ukon sa drama, sa
entablado, ang kurtina ginatunton diri. Apang indi ini pareho sa matuodtuod nga
gugma. Indi ini ang hingapusan—kundi ang pagsugod pa lamang” (Eternal Love [Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1973], p. 20).

Sinambit nga 
mga pulong
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Personal nga mga Rekord

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makamarasmas sang pagkaimportante sang pagtipig
sang personal nga rekord.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sing isa ka kopya sang tagsa sang duha ka grupo sang mga pamangkot nga
makita sa pagsugod sang leksyon. Ilakip ang mga talamdan sang balaan nga kasulatan
apang indi ang mga sabat.

2. Magmangin handa sa pagsaysay sa bataon nga mga babayi parte sa isa sang imo mga
katigulangan kag kon paano ini nga tawo nakaimpluwensya sang imo kabuhi; ukon
magdala sang bisita, nga ginpahanugutan sang mga manuglaygay sang pagkapari, sa
pagsaysay sa klase parte sa katigulangan.

3. Maghanda sang isa ka handout sang sinambit nga mga pulong sa hingapusan sang
leksyon agud ihatag sa tagsa ka katapo sang klase.

4. Magtudlo sang duha ukon tatlo ka dalagita sa pagsugid sa malip-ot parte sa isa sang
ila mga kalolohan ukon mga kaulangan kag kon paano ini nga tawo nakaapekto sa ila
mga kabuhi.

5. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga balaan
nga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

6. Tan-awa ang katapusan sang leksyon para sa isa ka opsyonal nga kahiwatan sa
maragtas sang panimalay.

Ang Amay nga Langitnon Nagasugo sa Iya mga Kabataan sa Pagtipig sang Personal
nga mga Rekord

Quiz Bahina ang klase sa duha ka grupo. Pat-ura nga ang tagsa ka grupo may isa ka grupo
sang sulukdan nga mga buluhaton (apat ka tig-una nga mga balaan nga kasulatan sang
simbahan) kag isa ka lapis. Hatagi ang isa ka grupo sang mga pamangkot kag mga
talamdan sang balaan nga kasulatan para sa grupo A sa idalom kag amo man sa isa ka
grupo para sa grupo B. Hatagi sing lima ka minutos ang bataon nga mga babayi sa
pagsabat sang mga pamangkot.

Mga Pamangkot—Grupo A

1. Sin-o ang nagsulat sang una nga kasayuran sa isa ka libro sang handumanan? (Moses
6:5–8.)

2. Hingadli ang duha pa ka manalagna sa Daan nga Katipan nga nagtipig sang mga libro
sang handumanan. (Moses 6:45–46; Malaquias 3:16.)

3. Kon ginahiwat ang mga ordenansa sang pagkapari subong abi sang pagbunyag kag
kasal sa templo, diin ginatago ang mga rekord? (Doctrine and Covenants 128:7.)

4. Ano ang isa ka rason sa pagtipig sang isa ka sinulat nga handumanan ukon personal
nga maragtas? (2 Nefi 25:23.)

5. Sang si Cristo nagpakita sa mga Nefinhon, nasayran niya nga pila ka importante nga
mga hitabo ang wala masulat sa ila mga rekord. Ano ang iya ginsugo nga himuon sang
katawhan? (3 Nefi 23:6–13.)

Mga Sabat para sa Grupo A

1. Si Adan

2. Si Enoc kag si Malaquias

GINAPANUGYAN 
NGA
PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON
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3. Sa duta kag sa langit

4. Sa paglugpay sa aton mga kabataan sa pagpati kay Cristo

5. Sa pagsulat sang mga hitabo nga ila nalipatan nga irekord

Mga Pamangkot—Grupo B

1. Paano naton mahibal-an nga si Jesus gikan sa kaliwatan ni David kag ni Abraham?
(Mateo 1:1.)

2. Ngaa nga si Nefi kag ang iya mga utod nga lalaki nagbalik sa puluy-an ni Laban? (1
Nefi 3:1–4.)

3. Ngaa nga si Nefi nagatipig sang rekord sang iya kabuhi sang sia kag ang panimalay
sang iya amay nagbiya sa Jerusalem kag nagpanakayon pakadto sa Amerika? (1 Nefi
1:1–3.)

4. Sin-o ang nagtudlo kay Adan kag sa iya mga kabataan kon paano magtipig sang isa ka
libro sang handumanan? (Moses 6:46.)

5. Paano si Abraham nakakuha sang ihibalo sang mga kinamatarong sang pagkapari kag
sang pagtuga? (Abraham 1:31.)

Mga Sabat para sa Grupo B

1. Ining kasayuran ginrekord sa Biblia.

2. Sa pagkuha sang mga rekord sang mga Judeo kag sang lista sang kaliwatan sang ila
mga katigulangan.

3. Tungod may ihibalo sia sang mga kaayuhan kag mga katanhagaan sang Dios.

4. Gintudluan sila paagi sa kamot sang Ginuo.

5. Nasulat ini sa mga rekord sang iya mga katigulangan.

Paghinambalanay Ipapahayag sa tagsa ka grupo ang mga sabat sa ila grupo sang mga pamangkot sa klase.
Pagkatapos nga nakahatag ang bataon nga mga babayi sing mga sabat sa quiz, pangabaya
ang bilog nga klase sa pagsabat sa mga masunod:

•Ano nga sahi sang kasayuran ang gintipigan nanday Moises, Nefi, kag Abraham sa ila
mga libro sang handumanan? (Mga ngalan sang ila mga katapo sa panimalay,
importante nga mga hitabo, personal nga mga panaksihon, mga panagna sang mga
butang nga magaabot, mga bugay nga ila nabaton gikan sa ila Amay sa Langit, kag mga
kasuguan nga ila nabaton.)

•Ngaa importante ang magtipig sang personal nga rekord? (Paagi sa personal nga
rekord, ang tawo makapaambit sa iya mga kaliwatan sang mga hitabo sa iya kabuhi,
sang iya panaksihon, sang iya mga panghunahuna kag mga balatyagon, kag sang rekord
sang mga bugay sang Amay nga Langitnon sa iya.)

•Paano mo nahibal-an nga gusto sang Amay nga Langitnon nga magtipig ka sang rekord
sang imo kabuhi? (Sugod sa ginsuguran sang panahon, ginsugo na niya ang iya mga
kabataan sa pagtipig sang personal nga mga rekord sang ila mga kabuhi. Kag ang binag-
o nga mga manalagna nagpaisog sa aton sa pagtipig sang mga sinulat nga handumanan
sa bug-os naton nga mga kabuhi.)

Ang mga Rekord sang mga Kaliwatan Makadala sing Kalipay kag Kalig-on

Sugilanon Basaha ukon isaysay ang masunod nga hinimohimo nga sugilanon:

“Si Apoy Benjamin namatay mga 30 ka tuig na ang nagligad kag pila sang iya mga
kagamitan gin-impake kag ginbutang sa daan nga mga kaban sa kisame sang balay sa uma.

“ ‘Nagakatingala ako kon ngaa gintago ni Apoy sang [mga pagkabutang ni Lolo] sa tanan
sining mga tinuig,’ ang kumod ni John samtang nagbulig sia sa pagpamainpain sini upod
sa iya iloy kag utod nga babayi. Si Apoy namatay sang mga pila ka simana nga nagligad,
kag si Jennie Lynn, nga amo na lamang ang iya buhi nga anak nga babayi, kag ang iya
sini duha ka kabataan nag-abot sa pagtinlo sang daan nga puluy-an sang panimalay.

“Ginhaboy ni John ang isa ka delana nga kalo nga wala sing korte sa isa ka dako nga
baril sa tunga sang kuwarto. ‘Ahay, nagakabalaka ka bala kon ang inyo kahoy sang
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panimalay ginatagustos ang mga gamot? Ang buot ko silingon, ano gid ang dako nga
kabangdanan nga gusto nila taguon ining tanan nga basura? Tan-awa ining daan nga
gusbat nga libro pananglitan: Pamela, or Virtue Rewarded. Ay, ahay!’

“ ‘Ina,’ matawhay nga sabat sang iya utod nga si Alice, ‘amo ang isa ka kopya sang
pinakauna nga Ingles nga nobela nga nasulat. Palihog ibutang ina sing mahinalungon sa
kahon nga namarkahan “tipigi.”’

“ ‘Ti, ano naman iya ini? Wala maurot gamit nga kuwaderno? Sin-o nga may husto nga
pangisip ang magatipig sina? . . . ’

“Nagpalapit si Jennie kag gintan-aw ang libro nga ginauyatan ni John. . . . “ ‘Mabasa mo
bala kon ano ang ginasiling?’ pamangkot ni Alice nga nagabuylog sa iya iloy kag utod
nga lalaki.

“ ‘Kahapos,’ balos ni John samtang nagpungko sia kag nagsugod sa pagbasa,
ginlaktawan ang mga pamihak diri kag didto.

“Mayo 4, 1888 . . . 

“ ‘Hoy, daw pareho ini sang isa ka talaadlawan ukon isa ka sinulat nga handumanan
ukon isa ka kon ano!’

“Mayo 4, 1888: Ginkandaduhan liwat ni Nanay ang akon biolin sa sulod sang cedro nga
baulbaol kaina sang aga. Siling niya nga isa ini ka dako kaayo nga pagsulay sa akon sa
wala pa magatasan ang mga baka. Husto sia, sa akon pagbanta. Maayo lang kay ang iban
nga mga bata nga lalaki mas mapisan gawa sangsa akon kay kon indi, indi gid namon
mapakaon ang tanan nga walo sa amon gikan sa sining pila ka area nga duta. Kon buhi
pa kuntani si Tatay maayo-ayo gawa ang amon kahimtangan.

“Septembre 3, 1888: Ginsugiran ni Ginuong Carter si Nanay karon nga adlaw nga iya na
ako natudluan sang tanan niya nga nahibal-an kag nagakinahanglan ako sang isa ka
mataastaas pa gid sing nahibal-an nga manunudlo. May yara dira nga isa ka Sister
Kendall didto sa Coalville nga indi bala nga nakatukar na kis-a upod sa orkestra sang
Philadelphia antes magbuylog sa Simbahan kag nagsaylo sa nakatundan. Si nanay
nagpanaad nga makahingyo ako sa iya kon kuhaon niya ako bilang isa ka estudyante.
Ang palaligban na lang amo ang kon pila ang iya sukot sa mga leksyon. Pagatugutan ako
sa pag-atipan sang mga manok kag taguon ang kuwarta gikan sa itlog nga ginbaligya
agud ibayad sa akon pagtuon sa musika. . . . 

“Abril 8, 1892: Namarasmasan ko karon nga adlaw nga may tatlo ka butang ako nga mas
nahamut-an sangsa ano pa man: Ang Ginuo, ang akon panimalay, kag ang akon musika.
Kag nahibal-an ko karon nga ang gugma sa isa ka butang wala gid man nagasablag sang
gugma sa isa pa. Kon maayo tanan ining mga butang, nagaululupod ini sila tanan.

“Disyembre 1, 1892: Gab-i na gid kaayo, apang indi ako makatulog. Nagakopya ako sang
musika sa bilog nga gab-i sa bulig ni Nanay. Ginhingyo ako sa pagbiyahe padulhog sa
Salt Lake agud tilawan sa pagtukar para sa isa ka puwesto sa orkestra sang teritoryo. . . . 

“Marso 5, 1893: Pagkatapos sang pila ka simana sang paghanas nga nabal-utan sang mga
inoras sang mga pangamuyo, nagdulhog ako sa Salt Lake kag nagtilaw. Ginsingganan
ako ni Ginuong Dean, ang tagdumala, nga ako ang pinakabatid nga biolinista nga iya
nabatian sa nakatundan sang Denver. Siguro indi madamo nga taga-nakatundan sang
Denver ang iya nabatian, apang nahamuot si Nanay sang akon sia ginsugiran. Kinahanglan
nga didto ako sa Denver para sa mga pag-ensayo sing temprano sa panahon sang
tigpamulak, kag magakita ako sing bastante para sa akon kaugalingon kag diutay pa gid
nga sobra para kay Nanay kag sa iban. Domingo sa sinapol sang sakramento magatukar
ako sang pinili nga piyesa ni Mozart nga akon natun-an sa mga pagtilaw.

“Marso 11, 1893: Ngaa natabo ini karon? Ngaa sa sini gid nga bahin sang akon kabuhi?
Pagkatapos sang sinapol sang sakramento Domingo, gintawag ako ni Obispo Reynolds
sa iya talatapan kag nagpamangkot sa akon kon kamusta ang mga pagtilaw. Ginsugiran
ko sia nga ginkuha ako, kag iya ako ginpamangkot kon indi ko bala puede anay nga
mapaisol ang pagtukar sa orkestra sa duha ka tuig. Ginpaathag niya sa akon nga antes
ako mangita sing kuwarta, may isa pa gid ka butang nga nautang ko sa Ginuo. Upod ang
‘wala’y pangduhaduha’ sa iya kaisipan nga amo ini ang pagbuot sang Ginuo, ginhingyo
niya ako sa pagbaton sang tawag sa misyon. Nakahibalo ako nga utang ko ang tanantanan
nga butang nga yari sa akon sa akon Dios, kag ang duha ka tuig nga kalayuon sa akon
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biolin indi dapat nga mangin tuman ka dako nga paghingyo, apang sa akon pagbanta nga
isa ini ka pagsikway sang halos sobra sangsa akon masarangan. Sa gihapon nahibal-an
ko nga ang pagkawala’y kapat-uran sang akon kaugalingon nga tagipusuon mas labaw
ang kahadlok sangsa pangduhaduha gani ginpanaaran ko ang obispo nga kon may ano
man nga paagi para sa amon nga makatipon sang kuwarta, batunon ko ang tawag. . . . 

“Marso 13, 1893: Kagab-i ginsugiran ko si Nanay parte sa tawag sa misyon. Tuman gid
ang iya kalipay. Si Tatay pirme gid sadto may gusto sa pag-alagad sa misyon, siling niya,
apang napatay sia antes mahimo ini. Karon sarang ako makalakat sa misyon sa iya lugar.
Sang akon sia ginpamangkot kon paano kami makatipon sang kwarta, nagbug-at ang iya
nawong. Nagapaathag sa iya nga indi ko na sia pagtugutan sa pagbaligya liwat sang
duta, akon sia ginsugiran sang kondisyonal nga panaad nga akon ginhatag sa obispo. Iya
ako gintulok sang makadali kag dayon nagsiling, ‘Ben may isa ka paagi nga makatipon
kita sing kuwarta. Ining panimalay nagapanag-iya sang isa ka butang nga may bastante
kadako nga bili agud ikaw mapadala sa imo misyon. Igabaligya mo gid ang imo biolin.’

“Marso 17, 1893: Ang pangako kinahanglan gid nga matuman, kag may isa ka paagi. Sa
madason nga Lunes, makadto ako sa Salt Lake kag ibaligya ang akon biolin. Kon makatipon
ako sang kinahanglanon nga kantidad para sa akon pasahe, malakat ako gilayon sa akon
misyon. Nakahimo na ako sang akon pamat-od kag may katawhay na ang akon kaisipan.

“Marso 23, 1893: Nagbugtaw ako sini nga aga kag ginkuha ang akon biolin sa kaha sini.
Sa bilog nga adlaw gintukar ko ang musika nga akon nahamut-an. Sa gab-i sang ang
kasanag nag-amat na sagir-om kag indi na ako makakita sa pagtukar, ginbutang ko ang
biolin sa iya sini kaha. Bastante na ini. Buas malakat na ako.

“ ‘Amo lang ina,’ siling ni John nga daw indi makapati. ‘Diri ini natapos. Wala na sing
kasugpon. Ano ang natabo? Nagbalik bala sia kag nakaangkon liwat sing isa ka biolin?
Nagbalik bala sia? Nakatukar gid man bala sia sa isa ka symphony nga orkestra? Nay,
nakahibalo ka bala kon ano ang natabo?’

“ ‘Wala ako makahibalo, John,’ ang iya iloy nagsabat sing mahinay. ‘Sa banta ko may isa
ka tawo sa palibot nga nakahibalo, apang wala sing kabilinggan sa akon kon dira man
magtapos ang sugilanon. Nahibal-an na gid man nimo ang pinakaimportante nga butang
parte sa iya.’

“ ‘Hulat!’ gulpi nga siyagit ni John. ‘Tan-awa, may diutay pa gid nga nasulat sa likod
sang kuwaderno.’ Ginpasiplatan niya ang malip-ot nga nasulat, nag-ubo diutay sa
pagtabon sang iban nga mga tunog nga halos makagwa gikan sa iya tutonlan, kag
gindaho ang libro kay Jennie. ‘Ikaw, Nay,’ siling niya, nahadlok sa pagsalig sa iya
kaugalingon sang bisan ano pa gid nga mga pulong.

“Ginkuha ni Jennie ang libro, nga nagpalapit pa gid sa gamay nga bentana sa atop sa
paglagas sang nagakadula nga kasanag, kag gintan-aw ang pamihak. Ang kamot nga
nagsulat sining mga pulong daw indi gid subong kalig-on ukon subong kapag-on sa isa
nga nagsugod sa sinulat nga handumanan, apang ang mga letra sa gihapon
mahinalungon kag palareho nga naporma. Ginbasa niya:

“Hunyo 23, 1938: Ang pinakadako nga pamat-od nga akon nahimo sa akon kabuhi amo
ang paghatag sang isa ka butang nga akon mahal kaayo sa Dios nga palangga ko pa gid
sing labi. Wala gid niya ako ginkalimti tungod sadto. Benjamin Landart” (Karen Nolen,
“Benjamin: Son of the Right Hand,” New Era, Mayo 1974, pp. 35–37).

Paghinambalanay •Gikan sa inagihan ni Alice kag John, ano ang aton matun-an parte sa pagtipig sang isa
ka sinulat nga handumanan?

•Ano ang natun-an ni Alice kag ni John parte sa ila apoy gikan sa iya sinulat nga
handumanan?

•Ano sa inyo pagbanta ang nabatyagan ni Alice kag ni John parte sa ila apoy pagkatapos
basa sang iya sinulat nga handumanan?

•Paano ang sinulat nga handumanan ni Benjamin Landart nakadala sing kalipayan sa
iya kaugalingon nga kabuhi?

•Paano ang isa ka personal nga sinulat nga handumanan makahatag sang bugay sa mga
kabuhi sang mga kabataan kag mga kaapuhan sang isa ka tawo?
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•Nahibal-an mo bala ang pila ka mga butang nga makawiwili parte sa mga kabuhi sang
imo mga ginikanan sang sila pareho pa sang imo idad?

•Luyag mo bala nga mabatian sila nga nagahambal parte sa ila pagkabata, kon paano
sila nagkitaay kag nakasal, kag parte sa imo sang lamharon ka pa?

•Paano ang ihibalo parte sa mga kabuhi sang imo mga ginikanan ukon sin-o man sang imo
mga katigulangan makabulig sa imo sa pagpangabuhi sing mas maisugon pa gid karon?

Ipaathag nga paagi sa pagbasa sang sinulat nga handumanan sang ila apoy sanday Alice
kag John nakasayod parte sa panimalay kag personal nga mga kalabtanan ni Benjamin
Landart. Nasayran man nila ang iya pagpalangga sa iya Amay nga Langitnon. Sang
masayran nila ang parte sang iya kabuhi, ang ila gugma sa iya nagtubo. Ang isa ka
sinulat nga handumanan makabulig sa aton nga makadumdom sang mga hitabo sa aton
kaugalingon nga mga kabuhi. Ang pagtipig sang personal nga rekord makadala sing
kalipay sa aton mga kabatan kag mga kaapuhan.

Isa ka bataon nga babayi ang nagtugda, “Isa ka namat-an sang amon panimalay ang
pagtipig sang personal nga sinulat nga handumanan. . . .  Sa panahon sang pila namon ka
mga gab-i sang panimalay sa puluy-an ang akon tatay nagabasa sa amon sang mga
kasaysayan gikan sa sinulat nga handumanan sang akon apoy, kag ina nagpadasig gid sa
akon sa pagtipig sang isa. Kon ang akon mga kaliwatan makakuha sing katunga nga
kalipayan nga akon nabaton gikan sa pagbasa sang mga sinulat nga handumanan sang
akon mga kalolohan, mangin takos ini sang akon panahon sa pagpadayon sa pagtipig
sini” (Laura Call, ginsulit sa Kathleen Lubeck, “A Journal Called Lucy,” New Era, Nob.
1981, p. 40).

Ipaambit sa bataon nga mga babayi ang sugilanon parte sa imo mga katigulangan kag
isaysay sa ila kon paano ining inagihan gikan sa kabuhi sang isa ka tawo nakaimpluwensya
sa imo, ukon ipapaambit sa isa ka bisita ang iya inagihan. Dayon pangabaya ang bataon
nga mga babayi nga nakahanda sang sugilanon parte sa ila mga kalolohan sa pagsaysay
sining mga sugilanon sa mga katapo sang klase.

Hingapusan

Ipanagtag ang handout sang masunod nga mga pahayag ni Pangulong Spencer W.
Kimball kag ipabasa ang mga ini sa ila sing matunog:

“Ginapadasig namon ang mga lamharon sa pagsugod karon nga adlaw sa pagsulat kag
pagtipig sang mga rekord sang tanan nga importante nga mga butang sa ila kaugalingon
nga mga kabuhi” (The Angels May Quote from It,” New Era, Okt. 1975, p. 4).

“Ginapanaad ko sa inyo nga kon magatipig kamo sang mga sinulat nga handumanan
kag mga rekord, sa pagkamatuod mangin ginhalinan ang mga ini sang dako nga
pagpadasig sa inyo mga panimalay, sa inyo mga kabataan, sa inyo mga kaapuhan, kag
iban pa, padayon sa bug-os nga mga kaliwatan. Ang tagsa sa aton importante sa ila nga
malapit kag mahal sa aton kag samtang ang aton mga kaanakan makabasa sang aton
mga inagihan sa kabuhi, sila man, makakilala kag magapalangga sa aton. Kag sa sinang
mahimayaon nga adlaw kon ang aton mga panimalay magaulolupod sa katubtuban,
nagkilal-anay na kita” (President Kimball Speaks Out on Personal Journals,” New Era,
Dis. 1980, p. 26).

Pagpangita sang Inyo Mga Katigulangan paagi sa FamilySearch®

TINUTUYO Ang tagsa ka katapo sang klase makatuon kon ano ang FamilySearch nga kompyuter kon
paano ini makabulig sa ila sa pagkilala sang ila mga katigulangan, kag kon ano ang ila
mahimo nga makabulig ini sing mas mapuslanon pa gid.

PAGLARAWAN Ini nga kahiwatan magadala sa bataon nga mga babayi sa lugar nga sa diin may
FamilySearch.

Opsyonal nga
kahiwatan sa maragtas
sang panimalay

Personal nga mga
sugilanon

Presentasyon sang
manunudlo
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PAGPANGHANDA Sa pagpanghanda, ang manugpanugyan sang klase magapat-od kon diin ang kahiwatan
pagahiwaton. Sandig sa tumandok nga mga kahimtangan, ini mahimo sa sentro sang
maragtas sang panimalay, sa sentro sang estaka, sa tumandok nga balay tilipunan, ukon
sa puluy-an sang katapo. Kon puede, magpili sing isa ka duog nga may kapin sa isa ka
ulubrahan nga estasyon sang FamilySearch (agud indi lang isa ka bataon nga babayi ang
makaobra sa isa ka tion).

Patalupangod: Kon ang klase tama kadako, mas maayo nga bahinbahinon ang mga ini sa
magagmay nga mga grupo.

Magplano sang dugang nga mga bahin sa kahiwatan. Samtang ang iban sa bataon nga
mga babayi nagagamit sang FamilySearch ang iban mahimo nga makatuon parte sa
Pagpili sa Rekord sang Panimalay (Family Record Extraction) kag pagkatapos mag-entra sa
ano man nga proyekto sa pagpili. Dapat ini mapahiangot sa tigpahiangot sang pagpili
sang Rekord sang Panimalay sa Purok (Ward Family Record Extraction Coordinator).
Ang iban nga mga kahiwatan mahimo nga magalakip sang panulin parte sa mga templo
ukon mga hinampang nga nagabulig sa mga lamharon sa pagsentro sang ila
igtalupangod sa ila mga katigulangan.

Ang bataon nga mga babayi dapat matakayan antes ang kahiwatan sa pag-obra upod sa
ila mga ginikanan sa pagpuno sang pedigree chart tubtob sa ila malab-otan.

Kilalaha ang Buluhaton sang Aton mga Katigulangan sa Maragtas sang Panimalay

Kahiwatan Singgani ang bataon nga mga babayi nga nagapangita kita sang aton mga katigulangan
sa paghatag sa ila sang amo man nga mga oportunidad nga mahugpong sa sulod sang
panimalay sang Dios subong sang aton pagbaton diri sa sini nga kabuhi. Ining nagaluwas
nga mga ordenansa (bunyag, pagtangdo sa pagkapari, mga dulot [endowments], kag
mga paghugpong) nagatugot sa aton sa pagsulod sa selestiyal nga ginharian, kon kita
nangin takos.

Ang FamilySearch isa ka pahito sang kompyuter nga nagatugot sa mga tawo nga
makapangita sang kasayuran parte sa ila mga katigulangan kag sa pagpadala sang ila
mga ngalan sa templo. Kon ang isa ka ngalan sang katigulangan ginmakinilya sa
kompyuter, ang FamilySearch madasig nga nagapangita sa minilyon ka mga ngalan sa
talaguan sang kompyuter, nga nagapangita sang mga ngalan nga nagakasigo. Ini
nagatuytoy sa tawo gikan sa mga ngalan pakadto sa bug-os nga kasayuran sa telon,
subong abi sang mga petsa kag mga lugar sang pagkabun-ag, pagkasal, kag pagkamatay;
kag mga ngalan sang mga ginikanan, mga kabataan, kag mga bana kag mga asawa.

Ang kasayuran sa FamilySearch nagaabot gikan sa mga ginhalinan subong sang mga
listahan sang mga katigulangan sang panimalay, mga rekord sang simbahan, kag mga
rekord sang gobyerno.

Ang FamilySearch ginatapuan sang madamo nga mga hinantal sang kasayuran sa
talaguan. Ang isa nga labing makabulig sa mga lamharon amo ang Ancestral File. Ining
talaan nagaunod sang kasayuran sang maragtas sang panimalay nga gin-amot sang mga
katapo sang Simbahan kag iban pa sa bug-os nga kalibutan sugod sang 1979. Nagaunod
ini sang mga minilyon nga mga ngalan sang mga tawo nga nahiangot sa mga grupo sang
panimalay kag mga pedigree.

Patalupangod: Ang manugpanugyan makapakita sa bataon nga mga babayi sang
pagkaimportante nga ang katawhan mag-amot sang kasayuran sang maragtas sang 
ila panimalay paagi sa pagbayaw sang isa ka “libro sang handumanan” nga puno sang
pedigree charts kag mga rekord sang panimalay. Ang manugpanugyan makapaathag nga
ang kasayuran sa libro tama ka mapuslanon, apang sa sini nga ginbalhag nga porma
mapuslanon lamang ini sa pila ka tawo. Apang, paagi sa pagsaylo sining kasayuran 
sa kompyuter nga pormat (paagi sa paggamit sang programa sang kompyuter nga
Ancestral File, mahimo ini malakip sa Ancestral File, nga sa diin madamo pa ang
makabenepisyo sa sini.

Ang manugpanugyan dapat man magpahangop nga ang Ancestral File indi kompleto.
May madamo ini nga mga kasayuran, apang may madamo pa gid nga sarang
madugang—lakip na ang kasayuran nga mahimo nga ginahuptan sang bataon nga mga
babayi parte sa ila kaugalingon nga mga katigulangan.
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Ang Ancestral File nagalakip man sang mga ngalan kag mga ginapuy-an sang mga tawo
nga nag-amot sang kasayuran sa sini. Sa sini nga paagi ang bataon nga mga babayi
mahimo nga makatukib sang mga pakaisa kag mga himata nga wala pa gid nila makita.

Sa pagbulig pa gid sa bataon nga mga babayi nga mahangpan ang pagkaimportante sang
FamilySearch, ang manugpanugyan makapaathag nga kon wala ang kompyuter
magapangita gid sila sa mga rinolyo sang microfilm kag mga pamihak sang mga libro sa
pagpangita sang kasayuran parte sa ila mga katigulangan. Sa madamo nga nakahimo
sini, nagkinahanglan ini sing madamo nga mga inoras sang trabaho. Ang kompyuter
nagahimo sini nga mangin posible ang pagpangita sang amo man nga kasayuran sa pila
lang ka minutos.

Ipahanas sa bataon nga mga babayi ang paggamit sang FamilySearch sa pagpangita sang
kasayuran parte sa ila mga katigulangan. Buligi sila sa pagtawag sang mga ngalan sa ila
pedigree chart. Kon wala sila sing makuha parte sa ila mga katigulangan sa Ancestral File,
pahanumdumi sila nga makahimo sila sang dako nga pag-alagad paagi sa pagsiguro nga
ang kasayuran parte sa ila mga katigulangan naamot sa talaan.

Samtang ang bataon nga mga babayi nagagamit sang FamilySearch, dapat nila ibalhag
ang kasayuran nga ila makita. Sa Ancestral File, makabalhag sila sang isa ka pedigree chart.

Pagkatapos nga ang tanan nga bataon nga mga babayi nakaangkon sing kahigayunan sa
paggamit sang FamilySearch, sulita kon ano ang ila natapos. Hangkata sila sa pagpadayon
sa pagpangita sang kasayuran parte sa ila mga katigulangan kag sa pag-amot sang
kasayuran sa Ancestral File.

Mahimo nga may mga katapo sang purok nga may madamo nga tinipon nga kasayuran
parte sa maragtas sang panimalay sa ginbalhag nga porma (mga libro sang
handumanan). Ang bataon nga mga babayi makahimo sang mapuslanon nga pag-alagad
paagi sa pagkompyuter sang kasayuran kag sa pagbulig sa mga katapo sa pag-amot sini
sa Ancestral File. Agud magamit ini, kinahanglan nga mangin bastante ang kadamuon
sang personal nga mga kompyuter nga yara sa Personal Ancestral File. Ang mga
palamangkutan sa maragtas sang panimalay sa purok makabulig sa mga lidier sang
bataon nga mga babayi sa pagplano sang tagsubong sina nga proyekto sa pag-alagad.

Pagkatapos sang
kahiwatan
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Paglab-ot sa Iban

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magatanyag sang pagpakig-abyan sa mga dalagita nga iya
kaidad kag papagsikon sila sa pag-entra sa mga kahiwatan kag mga sinapol sa Simbahan.

PAGPANGHANDA Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang kon ano nga mga balaan
nga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO
SANG LEKSYON Pauna: Pangitaa ang Kaanggid-anggid

Basaha ang masunod nga mga sitwasyon sing matunog sa bataon nga mga babayi.
Patilawi sa ila magpangita sang isa ka butang nga wala sa tagsa ka sitwasyon. (Isa ka
abyan—isa ka tawo nga nagaulikid.)

1. Isa ka tawo, nga nagahamyang pagkatapos nga ginkawatan kag ginbakol sa higad
sang dalan, wala ginsapak sadtong nagalalabay.

2. Isa ka dalagita nga nagasuksok sang daan kag ugit nga bayo nga tama kadako para sa
iya maniwang nga porma nagalakat pakadto sa eskuwelahan adlaw-adlaw nga
nagaisahanon samtang ang iban nga iya kaidad nagalakat nga mga grupo mga pila ka
tapak sa unahan niya.

3. Isa ka pamatan-on nagapabilin sa puluy-an kada Domingo sanglit nagabatyag sia nga
wala gid sing bisan isa sa iya korum sang pagkapari nga nagakabalaka parte sa iya.

Mahimo Kita nga Makig-abyan sa Madamo nga mga Sahi sang Tawo

May duha ka ido nga nagahampang sa higad sang dalan isa sina ka adlaw sang may isa
ka kuring nga nagalagawlagaw ang nakaagi. “Puede bala ako makaentra sa inyo
hampang?” pamangkot sang kuring.

“Indi!” ang binarubal nga sabat gikan sa isa sang mga ido, kag ang kuring nagpadayon
usoy sa dalan.

“Ngaa ginhimo mo ina?” pamangkot sang isa pa ka ido.

“Ang mga ido wala nagapakighampang sa sina nga sahi sang sapat. Ang mga kuring lain
sangsa aton. Nagahimo sila sing pinasahi nga mga gahod kag gusto magsaka sa mga
kahoy sa tanan nga tion. Gusto ko makighampang sa isa nga pareho gawa sa akon.”

Mga pila ka minutos ang nagligad isa ka masinulub-on sing dagway nga bao ang
mahinay nga nagaduroy sa dalan. Sia man nagdulog kag nagpamangkot sa mga ido kon
puede sia makaentra sa ila kasadyahan. Sa liwat ang isa ka ido nagsiling nga indi, kag
gani ang bao nagpadayon liwat.

“Kag ngaa indi sia puede makahampang?” ang iya abyan nagpamangkot sa una nga ido.

“Nakita mo bala kon daw ano ang iya hitsura? Indi sia pareho sa aton tulukon, kag
mahinay man sia kaayo. Siguro indi sia makadalagan sing subong kadasig sa aton ukon
makalagas sang mga butang nga subong sa aton. Gusto ko ang konsin-o nga subong
gawa sa akon.”

“A,” siling sang iya abyan.

Naglipas ang pila ka minutos kag isa ka koneho nga abuabuhon ang nag-abot nga
nagatumbotumbo sa dalan. Natalupangdan niya ang duha ka ido nga nagahampang kag
nagdulog sa pagtan-aw kon puede sia makaentra. Sia man ginsikway. Apang, sia, sa amo
man, gusto makahibalo kon ngaa indi sia makahampang.

Hinimohimo 
nga sugilanon

Mga pagtuon 
sang hitabo
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Ang ido nga nagbalibad sa iya nag-untat sa paghampang kag nagtulok sa koneho.

“Lain ka sangsa akon. Indi ka pareho nga duag. Indi ka pareho tan-awon. Wala ka
nagahimo sang pareho nga mga butang. Indi pareho ang imo tingug. Gusto ko ang isa
nga pareho gawa sa akon.”

“Ano ang luyag mo nga buhaton?” pamangkot sang koneho.

“Luyag ko magdalagan kag maglumpat” amo ang iya sabat.

“Ti . . . “ siling sang koneho.

Paghinambalanay Magdulog diri kag pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanugyan kon paano
natapos ang sugilanon.

Sugilanon Tapusa ang sugilanon:

Ginhangkat sang koneho ang duha ka ido sa isa ka palumba sa malapit nga kakahuyan.
Sa katapusan sang dalan, malayo ang biya sang koneho nga nagapanguna. Nagbalikid
sia kag naghulat sa mga ido agud makalambot sa iya.

“Luyag ko magdalagan kag magtumbo man,” siling sang koneho.

“Lain ka tulukon kag lain ang imo tingug sangsa amon, apang pareho ka lang sa pila ka
mga pamaagi,” siling sang ika-duha nga ido. “Wala gid lang kami makakilala sa imo.”

Paghinambalanay Paano mo mapaanggid ini nga sugilanon sa imo kaugalingon nga kabuhi?

•Ngaa ang nahauna nga ido indi gusto nga makighampang sa bisan ano nga iban nga
mga kasapatan?

•Ngaa sang ulihi nakighampang ang mga ido sa koneho?

•Paano mo magamit ini nga mga ideya sa imo kabuhi?

•May nahunahunaan ka bala nga kon sin-o nga bataon nga mga babayi sa inyo duog nga
mahimo nga nagakinahanglan sang isa ka tawo nga makaupod?

•Paano mo tukibon kon may pareho sila nga mga kahuyugan?

Ipaathag nga kon kaisa wala naton ginasapak ang iban kag wala sila ginapaentra sa 
aton mga pag-ulolupod tungod sang ila lain nga duag, mga bayo, ukon mga pamatasan.
Kinahanglan naton nga hatagan sang tion ang pagkilala sa ila sing maayo pa gid kag
pagtukib sang ila maayo nga mga kinaiya kag ang aton magkaanggid nga mga kahuyugan.

Kita Makadab-ot sa Iban

Ipaathag nga si Jesus may dako nga kabalaka para sa mga nagtalang. Sa isa ka paanggid
nagasugid sia sang isa ka nadula nga sensilyo. Ipabukad sa klase ang Lucas 15:8–10 sa ila
mga Biblia. Pangabaya ang isa sa bataon nga mga babayi sa pagbasa sang paanggid.

Ipahangop nga ang nadula nga sensilyo sa sining paanggid mapatulad sa isa ka tawo nga
masinulub-on ukon nadula. Ang babayi mapatulad sa isa nga nadulaan kag maabtik nga
nagapangita sining tawo. Basaha liwat ang paanggid sing bersikulo sa bersikulo kag
hambali kon paano ini mapasibo sa bataon nga mga babayi nga wala sing madamo nga
mga kaabyanan ukon wala nagakadto sa Simbahan sing masunson. Ipapaathag sa bataon
nga mga babayi kon paano masayran sang Ginuo kon kita matuodtuod nga
nagakabalaka parte sa kon sin-o nga tawo.

Paabtikay sang utok Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghambalanay kon ano ang himuon sa
pagbulig sang isa ka katapo sang klase nga mangin isa ka nagapasakop nga katapo sang
Simbahan. Dagmita sa pagsiling nga ang balatyagon kag ang pagpakita sang matuod nga
kabalaka importante.

Ipresentar ang masunod nga mga kahimtangan sa bataon nga mga babayi kag ipasulbar
sa ila ang problema:

1. Nasugata mo ang isa ka di-gawa-aktibo nga kaklase sa isa ka tindahan. Gusto mo
ipakita sa iya nga interesado ka sa iya. Ano ang imo himuon?

2. Ginaagda mo ang isa ka di-gawa-aktibo nga abyan sa klase. Nagapang-alag-ag sia
antes maghatag sang sabat. Dayon nagasiling sia nga basi makakadto sia sa pila ka
adlaw. Ano ang mahimo mo?
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3. Ginaagda mo ang isa ka di-gawa-aktibo nga abyan sa inyo klase sang Bataon nga mga
Babayi. Nagahambal sia nga indi sia gusto magkadto kag magpahimutad sa mga tawo
tungod nagatambong sia sa Simbahan. Ano ang imo dapat himuon kag ihambal?

4. Imo ginapapagsik ang isa ka di-gawa-aktibo nga katapo sa pagtambong sa klase, kag
nagasabat sia nga indi niya luyag ang mga sinapol. Ano ang imo himuon?

5. Ginhagad mo ang isa ka di-gawa-aktibo nga katapo sa klase kag nagasiling sia nga
indi. Ano ang mahimo mo?

nga wala sing isa ka husto nga sabat para sa madamo nga mga kahimtangan nga
masumalang sang bataon nga mga babayi kon nagapaninguha sila sa pagpabalik sa isa
ka di-gawa-aktibo nga katapo. Importante ang pagpakita sang kabalaka kag kawili sa
tawo sa tagsa ka kahimtangan. Ang isa ka maatipanon nga kinaugali makadaug sang
madamo nga mga kabudlay kag makaapekto sa bisan sin-o nga tawo labaw pa sangsa
bisan ano pa man nga butang.

Magguhit sing tatlo ka kandila sa pisara subong sa ginpakita sa idalom:

Itudlo ang nahauna nga kandila nga may bilog nga kalayo. Singgani ang bataon nga mga
babayi nga ining kandila mahimo nga magarepresentar sa ila. Isulat ang pulong nga
ikaw sa idalom sang nahauna nga kandila. Ipaathag sa bataon nga mga babayi nga ang
ika-duha nga kandila nagarepresentar sa di-gawa-aktibo nga katapo—ang isa nga ang
kalayo sang una nagasiga apang temporaryo nga napalong. Paagi sa gahum sang
nagasiga nga kandila ang ika-duha nga kandila mahimo nga magasiga liwat. Ang
pagpasiga liwat sang kandila mahimo nga magarepresentar sang pagdala sa isa ka di-
gawa-aktibo nga tawo sa dugang pa gid nga pagkaaktibo. Magguhit sing kalayo sa ika-
duha nga kandila.

•Sin-o sa pamatyag ninyo ang mahimo nga ginarepresentaran sang ikatlo nga kandila?
(Isa ka di-katapo.)

Ang ikatlo nga kandila wala pa gid masindihi, apang kon ini matandog sang isa ka
ginhalinan nga nagakalayo na, ini magasiga pareho sang iban nga duha ka kandila.
Ipahangop nga ang mga kandila palareho nga may tanan nga elemento nga
kinahanglanon sa pagdabdab, apang nagakinahanglan ang mga ini sang sa gwa nga
ginhalinan sa pagsugod sang isa ka dabdab. Ang mga tawo nagapalareho man, apang
kon sila matandog sang Balaan nga Espiritu, mahimo sila nga mangin kapawa sang
kalibutan, pareho sang kandila. Ipabukad sa isa ka katapo sang klase ang Doctrine and
Covenants 103:9 kag basaha kon ano ang ginsiling sang Ginuo parte sa mga Santos.

•Ano ang pila ka paagi nga mangin isa kita ka kapawa sa bisan sin-o? (Listaha ang mga
sabat sang klase sa pisara sa kilid sang mga kandila. Ang posible nga mga sabat mahimo
nga magalakip sang paglakat sa isa ka misyon, ukon mangin kapawa paagi sa
halimbawa; pagpakig-abyan, pagpakighigala, kag pag-alagad.)

Magguhit sang isa ka kalayo sa ikatlo nga kandila.

Sugilanon Ipaambit ang masunod nga sugilanon sang isa ka tawo nga amo ang ginhalinan sang
paggamit sa pagpasiga sang kandila sang isa pa ka tawo sa ebanghelyo:

“Nangin suod ko sia nga abyan, ang isa nga akon kaupod sa pagtubo kag nakilal-an

Paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Presentasyon sang
manunudlo



99

sugod sang una nga makahaladlok nga adlaw sang nahauna nga grado. Sugod sadto
nagpaambitanay kami sang tanan nga mga butang gikan sa mga duyan sang monyeka
kag sa mga humpty-dumpty nga mga kalan-unon pakadto sa mga klase sa mataas nga
eskuwelahan kag sa makatuluyo nga mga sinalusalo. May isa gid lang ka dako nga
kinalain sa tunga namon. Nakita ninyo, wala pa sia iya makahibalo sang kamatuoran kag
ako iya nakahibalo na.

“Napulo’g duha gid ka malawig nga mga tinuig ang nakalabay kag mamarasmasan ko
nga ang ebanghelyo indi lamang para sa akon kundi sa iya man kag paagi sa akon
mahimo nga masalapuan niya ini.

“Gindala ko ang akon problema sa amon mga misyonaryo, nga nagahunahuna nga
ihatag ko ang trabaho sa ila; apang nagsala ako.

“ ‘Singgani sia kag tudluan namon sia,’ ang siling nila.

“Ang pagtudlo sa iya daw indi man problema. Ako ang may pinakamabudlay nga
trabaho sa tanan.

“Gintawgan ko sia sa telepono.

“ ‘Hoy, luyag mo bala magkari kag magtan-aw sang sine sa akon balay karon sa gab-i?’
ang siling ko. ‘Ang bag-ong mga misyonaryo sa amon purok magapasalida sini.’

“Nag-abot sia. Nakita niya ang pelikula kag nagbiya nga wala sing madamo nga
ginsiling nga kon ano parte sa sini.

“Pagkaligad sang isa ka simana ang mga elder naghapit. ‘Nakapahamtang ka na bala
sang tion kon san-o sia makapamati sang ebanghelyo?’ ang pamangkot nila.

“ ‘Ti, wala gid man sia sing madamo nga ginsiling parte sa sine. Indi ko mahibal-an kon
bala pamangkuton ko sia liwat ukon indi na.’

“ ‘Tawgi sia kag pamangkuta,’ ang siling sang isa. Sia ang tipo nga indi maluyag mag-
uyang sang tion. Ti, indi ako makapakigbais sa elder, gani nagaalang-alang,
nagapalangurog, ginpudyot ko ang awditibo kag nagdayal. Nagakatingala ako pirme
kon ngaa nga ang mga tagsubong sini nga butang daw tama kabudlay.

“ ‘Hillo, Cheryl,’ ang siling ko. ‘Ambot, kon . . . ti, ang mga misyonero yari diri karon
kag . . . ti, ambot, kon luyag mo kon kis-a magkari kag . . . magtuon sing dugang pa gid
parte sa Simbahan?’

May isa ka malawig nga kalinong.

“ ‘Ti, huo, sa banta ko.’

“Nakaginhawa ako nga nakapanghayhay sa kaumpawan. ‘San-o ka puede magkari?’

“ ‘Bisan ano oras nga gusto mo, sa banta ko.’

“ ‘Buas sa gab-i?’

“ ‘Huo, hustohan gid ina.’

“Nagbalikid ako sa mga elder. ‘Puede buas sa gab-i?’

“Mapagsik nga nagtangotango sila. . . . 

“ ‘Salamat gid, Cheryl,’ ang siling ko samtang buot ko na ibutang ang telepono.

“ ‘Hulat anay, Patti,’ siling niya. ‘Gusto ko lang mahibal-an mo nga indi ako magsugot sa
ano man nga ihambal nila.’

“ ‘A, wala kaso ina. Kari ka lang!’

“ ‘Apang basi makigbais ako sa ila, kag indi ko gusto ina.’

“ ‘Kon gusto mo nga indi magsugot sa ila, wala kaso ina. Wala man sing ano ina sa ila.’

“Ang ika-duha nga tikang nahimo.

“Sa katapusan sang ikap-at nga pagbisita wala sia magpakigbais bisan kis-a. Sa
pagkamatuod, nagpati sia sing bug-os sa tagipusuon sa tanan nga mga butang nga
ginhambal sa iya sang mga elder. Sina nga gab-i ang mas lamharon nga elder amo ang
naghambal, kag sa iya pagtakop sang ila sesyon, gintulok sia kag nagsiling, ‘Luyag
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namon magpatigayon sang pagbunyag para sa imo sa Sabado. Ano sa imo?’

“Nakasido ang gulanggulang na nga elder. Wala gid sia maglaum nga magaabot ining
amo nga panghangkat sing subong kadali. Madasig ang pagpitik sang akon dughan, kag
ang nahimo ko na gid lang amo ang pagpugong sang akon pagginhawa. Naglinong sa
pila ka tion.

“Nagtangotango si Cheryl kag nagsiling, ‘Huo.’

“Wala ako maghulag, apang nagsugod ako sa pagpalangurog sang pangabayon nila sia
sa pagpangamuyo.

“Nagpangamuyo sia, isa ka tama ka yano kag matahum nga pangamuyo.

“Nagpadayon ako sa pagduko. Indi ako makatukhayaw. Ang mga misyonero mahipos
nga nagbiya.

“Pagkatapos sina nabatyagan ko ang iya mga butkon nga naghakos sa akon, kag naghibi
kami nga duha.

“ ‘Patti,’ siling niya, nga nagayuhum samtang may luha ang iya mga mata, ‘salamat sa imo.’

“Ginapasalamatan niya ako sa butang nga sia gid lamang ang makahatag sa iya
kaugalingon, nagapasalamat sia sa akon, samtang sia pa man gani ang naghatag sa akon
sang pinakadako nga dulot nga sarang ko malauman nga mabaton—ang iya pagbaton
sang akon pinakabilidhon nga pagkabutang, ang ebanghelyo ni Jesucristo” (Patti
Wiltbank, “The First Step Was the Hardest,” New Era, Ene. 1976, pp. 18–19).

Hingapusan

Itudlo ang mga kandila sa pisara. Ipaathag nga ang Ginuo nagsiling nga indi naton dapat
taguon ang aton kapawa sa idalom sang sulukban (Mateo 5:15–16). Dapat naton ini
ipaambit sa iban. Ang kapawa sang isa ka bataon nga babayi nagahimo sang isa ka kinalain.

Panaksihon Magpahayag sang saksi sa bataon nga mga babayi nga kon minatuod sila nga
magatinguha sa pagtanyag sang ila pagpakig-abyan sa iban, bendisyunan sila sang
Ginuo tungod sa ila mga pagpaninguha. Papagsika sila nga magtutom sa pagpaambit
sang ila kapawa sa iban.

Paggamit sang Leksyon

Agdaha ang bataon nga mga babayi sa pagpili sang isa ka tawo nga ila, bilang isa ka
klase, gusto nga mapaaktibo liwat ukon mahaylo sa ebanghelyo. Pahimoa sila sang isa ka
plano sa pagbuhat sini. Ipasulat sa isa sa mga dalagita ang mga ideya samtang
ginahambalan ang mga ini. Magpili sang isa ka butang gikan sa lista sang mga ideya nga
maumpisahan sang klase sa pagtrabaho karon.
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Ang Isa ka Matarong nga Halimbawa
Nagaimpluwensya sa Iban

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magapahamtang sang isa ka matarong nga halimbawa
para sa iban.

PAGPANGHANDA 1. Sa lain nga mga panid sang papel, maghanda sang isa ka kopya sang masunod nga
balaan nga mga kasulatan: Juan 13:15; 1 Timoteo 4:12; 1 Pedro 2:21; Mateo 5:16.

2. Kinahanglan nga masunaran sing maayo ang mga pahayag kag mga sugilanon sa
leksyon.

3. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang kon ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang isa ka Matarong nga Halimbawa Makaimpluwensya sa Iban

Sugilanon Basaha ang masunod nga pahayag ni Sister Ardeth G. Kapp:

“Kon nagatuman ka sang mga kasuguan kag nagasunod sang halimbawa sang
Manluluwas, pareho lang ini sang pag-alsa paibabaw sang suga. Ang imo maayo nga
halimbawa nagabulig sa iban sa pagpangita sang ila alagyan sa isa ka nagaamat dulom
nga kalibutan. Nagakinahanglan sing kaisog ang paghimo sang kon ano ang nasayran
mo nga husto bisan pa kon ini mabudlay nga, mabudlay gid. Apang indi ka gid
madulaan sang imo kaisog luwas lang kon pilion mo nga magtalaw” (“Stand for Truth
and Righteousness,” Ensign, Nob. 1988, p. 94.)

Isaysay ang masunod nga matuod nga inagihan:

“Napulo’g pito ang akon idad kag nangin isa ka katapo sang Simbahan sugod sang walo
pa lang ang akon pangidaron. Ang paggawi sang ebanghelyo wala pa gid nangin
problema para sa akon tubtob sang isa lang ka adlaw, sang makaangkon ako sing isa ka
indi malipatan nga inagihan upod sa isa ka bata nga ginahingalanan kay Craig.

“ . . . Isa ka adlaw sa klase sa algebra, [ang isa ka tal nga grupo sang mga kalalakin-an]
nagpamat-od nga bastuson pa gid nila si Craig, nga nagapungko dason gid sa akon. Si
Craig mahipuson, kag indi sia maalam nga lalaki sa klase, gani ining mga kalalakin-an
nanamian gid maghimo sing tinunto sa iya. Isa ka adlaw nagpamat-od sila sa pagpasa
sang pulong palibot nga ang tanan sa klase indi magsapak kay Craig. Kinaaandan ko sia
nga ginabuligan sa mga problema nga indi niya mahangpan, gani sang mabatian ko ang
ila plano, indi ko mahibal-an kon ano ang buhaton.

“ . . . Pila ka minutos antes buhian ang klase, si Craig nagsandig kag nagpamangkot sa
akon kon paano sulbaron ang isa ka problema. Ang tagsa ka tawo sa hulot-klasehan
nagbalikid sa pagtan-aw kon paano ko dalhon ini. Ang akon dughan nagsugod sa
pagkubakoba, kag ang akon mga palad ginpamalhas. Gusto ko maghimo sang maayo
nga butang paagi sa pagsabat sa iya, apang akon gid nabatyagan ang nagadamo nga
pagpit-ag samtang ang akon tanan nga mga kaklase nagahulat sa akon nga hikayan sia.

“Nabatyagan ko nga ang akon nawong nagapalanginit kag nakahibalo gid ako nga
nagapalamula ini samtang nagbalikid ako kay Craig kag nagpaathag kon paano sulbaron
ang problema. Amo na ini. Sang pagbuhi gid sang klase, ang mga kalalakin-an nagsugod
sa pagsunlog sa akon kag matuod gid nga ako ang ila ginpaukpan. Daw indi ako
makapati nga yari kami sa mataas nga eskuwelahan. Daw sa una nga grado lang
pamatyag ko, kag gusto ko maghibi. Apang sa kaidadalman sa sulod nakon nakahibalo
ako nga husto ang ginhimo ko.
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“Pagkasunod nga adlaw nahadlok ako magbalik sa akon klase sa algebra. Apang sang
ato na ako didto, ang amo man nga mga lalaki nakighambal sa akon kag nagsiling sa
akon nga gusto nila tilawan liwat ang amo man nga tinunto kag naghingyo sa akon nga
magbuylog sini. Apang sa sina nga tion, nakahibalo na ako nga husto ang akon ginhimo
sang nagligad nga adlaw, kag wala sing tsansa nga magbuylog ako sa ila tinunto.

“Sang hambalan ko sila sini, nakibot gid ako. Ang akon pinakasuod nga abyan, nga
nagapungko sa malapit, naghambal sa ila nga sia man indi mag-ugyon sa ila. Pila pa gid
ka iban nga mga tawo ang nagbuylog sa amon, kag sa wala madugay halos ang
tanantanan sa klase nagtapat nga binatabata kag hinangag ang ila plano. Antes matapos
ang klase, ang tanantanan nagapakighambal kay Craig, kag bisan pa ang mga lalaki nga
nagsugod sang amo nga kabuangan nagapaathag sang pila ka problema upod sa iya.

“Gikan sa tanan nga ini akon natun-an nga ang mangin isa ka maayo nga halimbawa indi
subong kahapos kon ini tan-awon, apang ang isa ka tawo makahimo sang isa ka dako
nga kinalain. Kon may bastante ka nga kaisog kag bastante nga pagtuo, maimpluwensya
mo ang bilog nga grupo kon mabaskog ang mga pagpit-ag” (Stephanie Christensen,
“When the Pressure Is On,” New Era, Ene. 1988, pp. 8–9).

Paghinambalanay Ipamangkot ang mga masunod nga mga pangutana. Hatagi sing tion ang pila ka bataon
nga mga babayi sa pagsabat sang tagsa ka pamangkot.

•Ngaa dapat kita pirme magtinguha sa pagpahamtang sang isa ka maayo nga
halimbawa, bisan pa nga mabudlay ini?

•Ano nga bulig ang mahimo mo nga maangkon kon nagapahamtang sang isa ka maayo
nga halimbawa?

•Paano mo maimpluwensya ang imo mga kaabyanan sa kaayuhan?

Ipaathag nga ang mga katapo sang–Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa
Ulihing mga Adlaw may dako nga responsibilidad sa pagdab-ot kag pagpahamtang sang
isa ka maayo nga halimbawa. Nahibal-an naton kon ano ang husto kag sayop kag may
pagsalig nga ang aton Amay nga Langitnon dalayon nga magaupod sa aton kon ginahimo
naton ang husto. Mas maayo diindiin ang mangin malapit sa Amay nga Langitnon paagi
sa pagtuman sang iya mga kasuguan sangsa magmangin bantog sa iban nga tawo paagi
sa pagsuay sang mga kasuguan.

Paghinambalanay Agdaha ang bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang mga tinion sang sila
naimpluwensya sa kaayuhan sang kon sin-o ukon sang nakaimpluwensya sila sang iban
nga tawo para sa kaayuhan. Mahimo nga gusto mo magsaysay sang pila sang imo mga
inagihan.

Pangabaya ang pila ka bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang mga sitwasyon nga sa
diin makapahamtang sila kuntani sang isa ka maayo nga halimbawa apang wala nila
himoa. Ipasugid sa ila kon ano ang ila nabatyagan pagkatapos.

Magkurit sang dako nga tanda sang pagbuhin (-) sa pisara. Magpamangkot kon ano ang
buot silingon sini kon magsiling kita nga ang isa ka tawo may negatibo nga impluwensya
sa iban.

Magkurit sang dako nga tanda sang pagdugang (+) sa pisara. Magpamangkot kon ano
ang buot silingon sini kon magsiling kita nga ang isa ka tawo may positibo nga
impluwensya sa iban.

Hambali ang pila sang mga paagi nga kita mangin isa ka positibo nga impluwensya sa iban.

Ang Balaan nga mga Kasulatan Nagadagmit sang Pagkaimportante sang Halimbawa

Ipaathag nga ang Manluluwas nagpakita sa aton kon paano mangin isa ka maayo nga
halimbawa. Dalayon sia nga nangin tampad sa kon ano ang iya nahibal-an nga husto.
Ihatag ang mga kopya sang masunod nga balaan nga mga kasulatan sa apat ka bataon
nga babayi sa pagbasa sing matunog:

1. ”Kay naghatag ako sa inyo sing sulundan, agud nga kamo man maghimo suno sa
nahimo ko sa inyo” (Juan 13:15).

2. ”Dili pagpatamaya ang bisan sin-o sang imo pagkapamatan-on, kundi

Paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Presentasyon sang
manunudlo



103

magmanginhuwaran ka sa mga nagatuo, sa pulong, sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo,
sa kaputli: (1 Timoteo 4:12).

3. ”Kay sa sini mga gintawag kamo, kay si Cristo man nag-antos tungod sa inyo, nga
nagabilin sa inyo sing sulundan, agud nga pagasundon ninyo ang iya mga tikang” 
(1 Pedro 2:21).

4. ”Sa amo nga bagay ig-iwag ninyo ang inyo kapawa sa atubangan sang mga tawo, agud
nga makita nila ang inyo mga buhat nga maayo kag himayaon nila ang inyo Amay nga
yara sa langit” (Mateo 5:16).

Hambali kon paano ining balaan nga mga kasulatan madapat sa kabuhi sang isa ka
bataon nga babayi. Ipamangkot ang masunod nga mga pamangkot:

•Paano ang pagpaiwag sang imo kapawa (ukon pagpahamtang sang isa ka maayo nga
halimbawa) makadala sing himaya sa Amay nga Langitnon?

•Paano ka mangin isa ka maayo nga halimbawa sa imo mga kaabyanan sa pulong? sa
paghigugma [charity]? sa pagtuo? sa kaputli?

Ang Isa ka Maayo nga Halimbawa Makadala sing Kalipay sa Madamo nga Katawhan

Sugilanon Basaha ang masunod nga panaksihon ni Sister Shirley Casper, asawa sang bantog nga
humalampang sa golf nga si Billy Casper. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
pagpamati sa nagkalainlain nga mga paagi nga sa diin ang halimbawa nagadala sang isa
ka importante nga bahin sa sugilanon.

“Nakasiling ako sa madamo nga mga okasyon nga handa na ako magbuylog sa—Ang
Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw sa madamo nga mga
tinuig antes kay Bill. Mas madamo nga beses ako nga ginpakilala sa mga Mormon sangsa
kay Bill. Sang dalagita pa ako, ang pila sa mga pinalangga nga kaabyanan sang akon iloy
mga Mormon. Sang magdako ako kag sang ulihi sang makasal kami, madamo ako sing
mga kaabyanan gikan sa palibot sang pungsod nga mga Mormon.

“Sang si Bill nagdaug sa U.S. Open [sa Golf] sang tuig 1959 kag nakapabilin kami sing pila
pa gid ka diutay nga tinion sa Dakbanwa sang Salt Lake, Utah, nakasunar na ako kaayo
sa relihiyon sa paghimo sang pila ka medyo makawiwili nga mga pagpanilag. Daw amo
na yadto ang tion nga nagtulok ako sing mahinandumon sa Mormonismo. Gusto ko
mahibal-an ang parte sa sini, kag samtang nagadugang ang akon pagtuon, nagadugang
man nga gusto ko pa gid ang magpadayon sa pagtuon.

“May katampad nga nagapalibot sa mga Mormon—indi sa isa ka matinaastaason nga
sahi sang paagi, kundi sa paagi nga ang tagsa ka katapo daw sa may pagsalig nga ang iya
ginabuhat parte sa relihiyon amo ang iya gusto nga buhaton.

“Daw maayo gawa ang ila pagpuyo sangsa iban nga katawhan, agud mangin
mahamungayaon—kag indi buot silingon sa punto sang kuwarta. May maayo sila nga
panglawas, malipayon, masako nga mga katawhan. Nagapakiglabot sila sa ila mga
panimalay. Kon makasugata ka sang isa ka Mormon, sa kinaandan masugata mo ang iya
panimalay.

“Naluyagan ko ang mga programa sang Simbahan para sa mga lamharon. Nahamut-an
ko gid ang Tabernacle Choir kag gusto ko pirme mag-amba diri. Wala sang isa nga
nagpamilit sang iya relihiyon sa amon. Daw nasadyahan lang kami sa amon mga
kaabyanan nga Mormon kon ano man sila.

“Nadumduman ko ang pila sang mga nahauna nga mga kasadyahan sa Utah. Daw
malaka lang gawa ang nagailinom kag siyempre malaka lang gawa ang mga
nagapanigarilyo. Pagkatapos mo nga magpungko sa mga kuwarto nga puno sing aso
gab-i-gab-i, adlaw-adlaw, matagamtaman mo ang luho sang matinlo nga hangin.

“Sa pagsulit. Naluyagan ko ang paagi sang paggawi sang katawhan nga Mormon.
Nagpukaw ini sing dugang sang akon pagkamausisaon sangsa una. . . . 

“Luyag ko pa gid kuntani kon nakakadto sa templo upod kay Bill sa madugay na nga
panahon antes kami nag-abot didto, apang indi pa sia handa sadto para sa sini. Ang aton
Ginuo kag Manluluwas maluluy-on gid sa amon sa sina nga paagi—wala sia nagahatag
sing dugang sang iya mga layi sangsa may ikasarang kita sa pagtuman. Tanan kita
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nagakinahanglan sa pag-uswag sa sina nga kapasidad antes kita mahatagan kon ano man
ang aton ginaangkon karon.

“Sang magsiling si Bill nga mapabunyag sia, napat-od ko nga iya matuoron ini. . . . 

“Ang bag-o nga mga kalibutan nabuksan sa amon. Nakapakigkita ako sa pila ka mga
misyonera sa Hong Kong—agud magtuon gid lang parte sa pang-misyonaryo nga
programa.

“Tungod sang amon golf nakakadto kami sa malayo nga mga duog sang kalibutan, kag
nakita namon ang mga Santos nga amo man ka mapinalanggaon kag maluluy-on nga
mga katawhan bisan diin kami magkadto. Indi lamang sila mga humalangad sang
hampang nga golf nga mga katawhan sa galerya ni Bill. Sila ang amon mga utod nga
lalaki kag babayi sa ebanghelyo—ang amo man nga mga utod nga lalaki kag babayi nga
aton naangkon sa kalibutan sang espiritu bilang mga anak nga lalaki kag babayi sang
aton Amay sa langit. . . . 

“Natukiban namon nga mga Casper nga kon ipakilala naton nga mga Mormon kita, sa
pinakamanami nga paagi nga aton masarangan, mangin maayo ini para sa aton.
Ginatahod kita sang mga tawo tungod sa aton mga pagpati. Mahimo nga indi sila mag-
upod sa aton, apang nagatahod sila sa aton, subong nga ginatahod naton sila kag ang ila
mga ginapatihan. . . .  Ginatahod kita tungod sang aton mga prinsipyo. Ginadayaw kita—
kon takos kita sa sina nga pagdayaw.

“Kag akon natun-an nga ang halimbawa nagakahulugan sing dako sa tagsa ka
sitwasyon. Isa sang mga kabangdanan sang akon pagbuylog sa Simbahan amo ang
nakita ko nga pagpahamtang sang mga halimbawa sang mga Mormon nga akon nakilala.
Gusto ko man maghimo sang amo kadako sa iban subong sang ila ginhimo sa akon”
(Hack Miller, The New Billy Casper [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1970], pp. 132–35).

Paghinambalanay Pahambali sa mga dalagita ang mga paagi nga sa diin ang mga halimbawa sang iban
nag-impluwensya kay Sister Casper. Ipahangop nga ang mga inagihan ni Sister Casper
naghimo sa iya nga magkagusto sa pagbulig sa iban paagi sa pagkamaayong halimbawa
para sa ila.

Paggamit sang Leksyon

Papagsika ang bataon nga mga babayi nga makasayod sang maayo nga mga halimbawa
sang mga tawo sa ila palibot kag magpanikasog nga mangin mga halimbawa sang
pagkamaayo sa kada tawo sa ila palibot.
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Paghinulsol

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop sang prinsipyo sang paghinulsol.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sang masunod nga siyam ka wordstrip: “Mga Tikang sa Paghinulsol:”
“Magkilala sang sayop,” “Magpanaad nga indi pagsuliton ang sala,” Magpangako
liwat sang kaugalingon,” “Maghimo sang kabayaran,” “Magbatyag sang matuod nga
kasubo,” “Maghatag sang tion,” “Magpatawad sa kaugalingon kag sa iban,” kag
“Magbaton sang pagpatawad gikan sa Ginuo.”

2. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Paghinulsol Kinahanglanon agud Makaangkon sang Kapatawaran

•Ano ang imo nabatyagan antes kag pagkatapos sang paghinulsol?

Si Alma naglarawan sang iya balatyagon pagkatapos sang iya minatuod nga paghinulsol.
Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang Mosias 27:29.

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong nga sa diin ang isa sang mga lider
sang aton Simbahan nagapaanggid sang paghinulsol sa isa ka inugpanas:

“Ang Dios . . . may isa ka lapis nga may isa ka inugpanas upod sini kag nagpanaad sia sa
aton nga gamiton niya ini kon maghinulsol kita kag magbag-o sang aton mga
pagginawi. . . .  Nagsiling sia nga kon aton sikwayon ang aton kalainan kag bug-uson ang
aton mga kaisipan batok sa sini, sa sina dulaon niya ini sa iya kaisipan kag kalimtan na
lang ang bug-os nga butang. Siyempre, ginapaabot niya nga aton man dulaon ini sa aton
mga kaisipan” (Sterling W. Sill, Making the Most of Yourself [Salt Lake City: Bookcraft,
1971], p. 93).

•Ngaa nga ang paghinulsol isa ka pagkatahum nga prinsipyo kag isa ka pagkadako nga
bugay sa aton mga kabuhi?

Mga Tikang sa Paghinulsol

•Paano ka maghinulsol?

Sa pagsabat sini nga pamangkot, hambali ang mga tikang sang paghinulsol suno sa
ginbalay sa masunod nga sinambit nga mga pulong ni Elder Robert D. Hales. Samtang
imo ginapakilala ang tagsa ka tikang, ipapilit ang nagakaigo nga wordstrip. Hambali ang
kahulugan sang tagsa ka tikang upod sa bataon nga mga babayi. Ipabasa sa mga katapo
sang klase ang balaan nga mga kasulatan nga nahinambitan sa mga tikang 2 kag 8.

Suguri paagi sa pagpapilit sang wordstrip “Mga Tikang sa Paghinulsol:”

“1. Kilalaha nga nakahimo kita sing sayop.

“2. Makighisugot sa Ginuo nga indi na gid kita magliwat sang sala nga aton nahimo kag
ginahinulsolan na. ‘Paagi sa sini mahibal-an ninyo kon ang isa ka tawo nagahinulsol
sang iya mga sala—sa pagkamatuod ituad niya ang mga ini kag sikwayon ang mga
ini.’ (Doctrine and Covenants 58:43.)

“3. Ipangako liwat ang aton mga kaugalingon sa paggawi sang isa ka maayo pa gid nga
kabuhi sa tanan nga mga dagway sang ebanghelyo.

Sinambit nga mga
pulong, mga
wordstrip, kag
paghinambalanay
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“4. Maghimo sang kabayaran para sa mga sala nga aton nahimo paagi sa—
“a. Paghinulsol sa pangamuyo sa Ginuo.
“b. Pagtuad sa aton obispo . . . [kon ang sala isa ka dako nga sala].
“c. Pagpangayo sing pasaylo sa ila nga aton nasaklaw.

“5. Ang kadalumon sang aton paghinulsol kinahanglan gid nga mangin subong kadalom
sang sala nga aton nahimo. Wala sing mahapos nga paagi. Masakit ini, apang
nagatinlo man ini.

“6. Ang panahon amo ang madason nga elemento sang paghinulsol kag kabayaran.
“a. Tion sa pagpamatuod sa aton mga kaugalingon, sa Ginuo, sa aton isigkatawo nga

ginpangako naton ang aton mga kaugalingon sa isa ka bag-o nga dalan sang kabuhi.
“b. Tion sa pagtuon sang balaan nga mga kasulatan kag pagpahanungod sang aton

mga kabuhi sa mga kasuguan nga aton natun-an kinahanglan kita magkabuhi nga
masinadyahon kag malipayon.

“7. Lubos nga pagpatawad sang aton mga kaugalingon kag pagpatawad nga wala sang
bisan ano nga mga balatyagon sang pagtimalos tuhoy mga nagsaklaw sa aton.

“8. Sa katapusan, ang pinakadako sa tanan nga mga bugay: ang pagpatawad sang Ginuo.
Wala na kita nagabalikid nga may kasubo kag kasakit, kundi pasulong sa palaabuton
upod ang paglaum kag kalipay kag gugma para sa Dios, sa kaugalingon, kag sa tanan
nga tawo” (sa Conference Report, Okt. 1976, p. 34; ukon sa Ensign, Nob. 1976, p. 26).

Ang Paghinulsol Amo ang Nagapadayon nga Pamaagi

Ipaathag nga ang paghinulsol isa ka matahum nga dulot nga makabulig sa aton sa pag-
uswag sa sini nga kabuhi. Dapat naton gamiton ining dulot sing maalamon. Basaha ang
masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Ang paghinulsol ginhatag bilang ika-duha nga dako nga prinsipyo sang ebanghelyo. . . . 

“Kita tanan makahimo sang mga sayop. Kon ang aton paghinulsol minatuod, may
kinamatarong kita sa pagpalapit sa [Amay nga Langitnon] para sa kapatawaran, apang
panumduma nga wala kita sing kinamatarong sa bisan ano nga takay sang mga sayop.
Dalayon nga mas maayo nga indi kita makahimo sang mga ini. Kag siyempre indi kita
dapat magpadayon sa pagkabalingag ukon pagkabatinggilan nga nagasulit sang amo
man nga daan nga mga sayop sa liwat kag liwat. Dapat kuntani nga nakatuon na kita
sang aton mga leksyon. Indi igo nga mangin maayo lang kita karon pareho sang kon ano
kita kahapon. Dapat magmangin maayo pa gid kita. . . .  Apang ang isa sang pinakayawan-
on nga mga doktrina nga mapanugyan sang kon sin-o amo ang pagsiling nga tungod ang
isa ka tawo nakahimo sang isa ka sayop, wala na sing kaso kon maghimo sia sang isa pa
gid ukon madamo pa gid. Ang pinakamaayo nga tion sa paghinulsol amo karon, antes
ang madason nga tion” (Richard L. Evans, sa Conference Report, Okt. 1969, p. 68; ukon sa
Improvement Era, Dis. 1969, pp. 74, 76).

Buligi ang bataon nga mga babayi sa pagmarasmas nga ang paghinulsol indi lamang
para sa mga nakahimo sang dalagko nga mga sala, kundi amo ang isa ka pamaagi agud
mangin isa ka maayo pa gid nga tawo. Dapat naton gamiton ang prinsipyo sang paghinulsol
sa kada adlaw sang aton mga kabuhi.

Ang masunod nga sinambit nga mga pulong nagabulig sa pagpaathag sang nagapadayon
nga pamaagi sang paghinulsol:

“Ang paghinulsol kinahanglan gid sa nagatubo nga kabuhi, sanglit sa tanan nga pagtubo
yara ang padayon nga pagpasigo, pagkuha kag pagpagwa. Indi naton mailisan ang isa ka
malain nga kabuhi sang isa ka maayo paagi sa isa lang ka pulong ukon buhat;
kinahanglan gid nga may nagapadayon nga pamaagi sa pag-ilis sang kasaypanan kag
sayop nga buhat sa kamatuoran kag hustong-buhat; sa paglakat gikan sa malain pakadto
sa maayo kag gikan sa maayo pakadto sa maayo pa gid. . . . 

“Kon maghambal kita parte sa nagapadayon nga panginahanglan sang paghinulsol, indi
paghangpa nga ginatumod naton ang tiyog sang pagpakasala kag paghinulsol kag
pagpakasala liwat. Indi ina lubos nga paghinulsol. Kinahanglan gid naton nga makita
ang husto kag sundon ini, kilalahon ang sayop kag isikway ini upod ang ‘Diosnon nga
kasubo’ kon buot naton nga makaangkon sang mga bugay sang lubos nga paghinulsol”

Mga sinambit nga
mga pulong kag
paghinambalanay
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(Hugh B. Brown, Eternal Quest, comp. Charles Manley Brown [Salt Lake City: Bookcraft,
1956], pp. 99, 102).

Ipaathag nga samtang kita nagatubo sa espirituhanon, makilala naton nga inang mga
butang nga daw husto sa primero mga sala. Ang espirituhanon nga pagtubo nagabulig sa
isa ka tawo sa paglampuwas sining bag-o nakilal-an nga mga kahuyangan. Amo ini ang
kauswagan. Sa tagsa ka adlaw samtang nagatuon kita sang mga butang nga dapat naton
likawan, ang aton ihibalo nagadugang kag nagasulong kita sa isa pa gid ka halintang
sang pagtubo. Dagmita sa pagsiling nga ang paghinulsol amo ang isa ka nagapadayon nga
pamaagi sang pag-uswag sang imo kaugalingon sa imo mga panghunahuna kag mga aksyon
samtang imo ginakilala ang imo mga kahuyangan. Ining nga pamaagi nagapadayon
tubtob sa pagkahamtong.

•May madumduman ka bala nga pila ka “gamay” nga mga butang sa imo kabuhi nga
kinahanglan mo nga hinulsolan?

•Kon imo trabahuon nga huksan ang imo kaugalingon sang isa sining mga butang sa
tagsa ka simana, paano ang imo kabuhi kag ang imo balatyagon sang paghatag-bili sa
kaugalingon mapauswag?

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagpahayag: “Sanglit tanan kita nakasala sa dakodako
ukon manubonubo nga grado, kita tanan nagakinahanglan sang dalayon nga
paghinulsol, sa pagpadayon sa pagpataas sang aton mga panglantaw kag sang aton
hinimuan. Ang isa ka tawo mabudlayan sa pagtuman sang mga kasuguan sang Ginuo sa
isa ka adlaw, sa isa ka simana, sa isa ka bulan ukon isa ka tuig. Isa ini ka paghimud-os
nga kinahanglan gid nga mapalawig sa bug-os nga nabilin nga mga tinuig sang isa ka
tawo” (The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft, 1969], p. 202).

Ang Paghinulsol Nagadala sang Paghidaet

Sugilanon Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati sa masunod nga sugilanon agud
makita kon paano ini mapaanggid sa prinsipyo sang paghinulsol.

Si Jane mahuyugon sa pagpaligad sang tinion sa gwa, kag nagahinguyang sia sang madamo
nga mga inoras nga nagaisahon sa pagtaklad sa kabukiran. Isa ka adlaw nakatukib sia
sang isa ka kueba. Bisan pa nga nagabatyag sia sang di-pagkahamtang nga nagahawid sa
iya nga indi magsulod sa kueba, ang iya pagkausisira nagtulod sa iya sa pagtan-aw lang
sa sulod. Nagtikang sia palayo nga palayo sa sulod sang kueba, nga nakakita sang madamo
nga makagalanyat nga mga porma sang gikab sa unhan lang. Sang ulihi nangin lubos
ang kadulom sang kueba kag iya namarasmasan nga nagtalang sia.

Nakabatyag sia sang kalisang, dayon kahadlok, dayon kaakig sa iya kaugalingon tungod
sang iya palaligban. Kag sang indi na niya makita ang iya dalan pabalik, ang pagkawala’y
paglaum ang naghari sa iya. Ano ang iya mahimo karon? Nadulaan sia sang tanan nga
huesyo kon diin mapadulong kag indi makakita sang husto nga banas. Sa sini nga tion
nagpamat-od sia sa pagpangamuyo bulig. Nagpangabay sia sa Ginuo sang pag-ubay sa
pagbalik sa husto nga banas kag sa paglampuwas sang iya binuang nga kasaypanan sa
pagsulod sa kueba. Paagi sa pagpangapkap sa mga higad, nakalibot sia sa isa ka likuan
kag sa unhan nakakita sang isa ka masanaaw nga silak sang kasanag. Nagdalidali sia
pakadto sa kasanag tubtob nga sang ulihi nakatalakdang sia sa masanag nga silak sang
adlaw.

•Gintuyo bala ni Jane nga magtalang sa kueba?

•Ano sa hunahuna mo ang nabatyagan ni Jane sang makagwa sia sa kueba?

•Nakabatyag ka na bala sang pagkatalang kag indi makatultol sang imo alagyan pabalik
sa imo Amay nga Langitnon?

Ipaathag nga ang paghinulsol pareho sang ginbatyag ni Jane sang makilala niya ang iya
sayop, nagpakita sang pagbasol, nagpangamuyo para sa kapatawaran kag pag-ubay, kag
nakabalik sa kasanag. Isa ini sa pinakamatam-is, pinakamahidaeton nga mga balatyagon
nga mabaton sang isa ka tawo.

Ipahangop nga tanan kita makahimo sang mga kasaypanan sa tagsa ka adlaw sang aton
mga kabuhi. Paagi lamang sa nagakaigo kag lubos nga paghinulsol kita makaagom sang
tudok nga mahidaeton nga pamatyag.

Paghinambalanay
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Si Alma, nga isa ka manalagna sa Libro ni Mormon, nagpigos sang Simbahan sang isa pa
sia ka pamatan-on. Isa ka angel ang nagpakita sa iya kag ginsugo sia sa pag-untat sang
iya malaut nga pamatasan. Si Alma nakabatyag sang dako nga pagbasol samtang
nagsugod sia sa paghinulsol sang iya mga sala. Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang
Alma 36:12–13, 15–16.

•Sang ulihi nga nakilala ni Alma ang iya mga sala, ano ang iya nabatyagan?

Ipabasa sa isa pa ka bataon nga babayi ang Alma 36:17–21.

•Paano ginlarawan ni Alma ang iya mga balatyagon sang madumduman niya ang
pagpasag-uli ni Jesucristo kag nahibal-an nga mahimo sia mapatawad?

•Paano magtubo ang aton gugma kag pagpasalamat sa Manluluwas samtang minatuod
kita nga nagahinulsol kag nagapangita sang kapatawaran?

Hingapusan

Panaksihon Ipahayag ang imo panaksihon sang pagkamatuod sang gugma kag sang nagapasag-uli
nga halad ni Jesus. Magsaksi nga ang pagkamatarong amo ang dalan sa kalipayan kag
nga sa diin may mga sala nga nahimo, ang lubos nga pagpatawad maangkon paagi sa
pagtuo kay Jesucristo kag sa matuod nga paghinulsol.
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Pagpatawad

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makatuon sang pagkaimportante sang pagpatawad sa iban.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing lapis kag pikas sang papel para sa tagsa ka katapo sang klase.

2. Maghanda sang karatola upod ang balaan nga kasulatan, “Kag magmainayuhon kamo
ang isa sa isa, malulo, nga nagapinatawaray, subong nga ang Dios man kay Cristo
nagpatawad sa inyo” (Mga Taga-Efeso 4:32).

3. Isulat sa isa ka pikas sang papel ang pahayag gikan kay Pangulong Spencer W. Kimball
nga makita sa ika-duha nga seksyon sang leksyon. Idaho ini sa isa sang bataon nga
mga babayi antes ka magsugod sang leksyon kag pangabaya sia sa pagtuon sini agud
nga mabasa niya ini sing maayo sa tion sang klase.

4. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing lapis kag pikas sang papel. Hambali ang
klase nga magalarawan ka sang duha ka sitwasyon. Sa hingapusan sang kada isa, isulat
nila kon ano ang ila pagabuhaton kon yara sila sa amo man nga sitwasyon.

Pagtuon sang Hitabo 1

Si Maryann nagpaambit sang isa ka likom sa iya abyan nga si Kathy kag nagsalig sa iya
sa pagtipig sang ila paghinambalanay nga sekreto. Sang ulihi, nadunggan ni Maryann si
Kathy nga nagapanugid sa iban. Indi lamang ina, kundi si Kathy may gindugang sa
sugilanon, nga nagapanugiron bilang amo ang matuod sang pila ka mga butang nga indi
naman matuod. Si Maryann nasakitan kaayo sanglit ang iya abyan wala magtuman sang
iya hinambal. Akig man sia kaayo—akig kaayo nga naghunahuna sia nga indi na gid sia
makighambal liwat kay Kathy.

Pangabaya ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagsulat kon ano ang iya pagabuhaton kon
sia ang sa lugar ni Maryann.

Pagtuon sang Hitabo 2

Sa tion sang pangbukas nga mga seremonya, ginbutang ni Karen ang iya kahita sa
bangko. Nabilin ini didto sang magbinulagay sila sang mga klase. Sang magbalik sia sa
pagkuha sang kahita, wala na ini. Pagkadason nga adlaw, si Susan, ang dalagita nga bag-
o lang nagsaylo sa ila duog, nag-abot sa balay ni Karen. Gin-ako ni Susan ang pagkuha
sang kahita. Gin-uli niya ini nga nagasiling nga nagakasubo gid sia kag nagpangabay nga
patawaron sia ni Karen. Si Karen nagsiling, “Huo, kalimti na ina.” Pagkaligad sang pila
ka adlaw samtang si Karen nagapakighambal sa pila ka abyan, isa sa mga dalagita ang
nagpamangkot kon may nakakilala kay Susan.

Hatagi ang bataon nga mga babayi sing tion sa pagsulat kon ano ang ila himuon kon yara
sila sa lugar ni Karen. Sugoa sila sa pagtago sang ila mga papel agud tamdan ini sa ulihi
sang leksyon.

Ang Manluluwas Nagtudlo sang Pagpatawad Paagi sa Pulong kag Halimbawa

Ipaathag nga si Jesucristo nagtudlo sa katawhan kon ano ang dapat nila nga buhaton kon
nasaklaw sila sang isa ka tawo. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati sa 
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isa ka balaan nga kasulatan kag tandaan ang mga panulin nga ginhatag ni Jesus. Tawga
ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Mateo 5:43–44.

•Paano mo dapat kabigon ang mga nagsaklaw sa imo?

Si Jesus nagtudlo nga ang iya mga sumulunod ginasugo sa pagpatawad sang isa kag isa.
Dapat nila nga higugmaon ang ila mga kaaway kag bendisyunan ang mga nagapakamalaut
sa ila. Ginpaathag pa gid gani niya nga kon ang isa ka tawo indi magpatawad, nakahimo
sia sing mas dako nga sala sangsa nagsaklaw. Pangabaya ang isa ka bataon nga babayi sa
pagbasa sang Doctrine and Covenants 64:9–10.

•Daw ano kalubha ang indi magpatawad sa iban?

•Sin-o ang ginakinahanglan nga patawaron mo?

Si Jesus nagpahamtang sang labing mataas nga halimbawa sang pagpatawad sadtong
nagasaklaw kag nagasakit. Isa sang aton mga lider sang Simbahan nagpaathag: “Ang
maragtas sa Biblia nagasugid sa aton nga wala sing mamalatyon nga tawo nga nakaagi
gid sa pagpaubos, sa kasakit, sa pag-antos nga naagyan sang Manluluwas sang kalibutan
sa tion sang iya hingapusan nga mga inoras sang pagkamamalatyon.

“Kasunod sang kapid-an sang sayop nga mga panumbungon, ginluiban sia sang isa nga
ginakabig nga isa sang iya pinakasuod nga grupo sang mga kaabyanan. Pagkatapos sini
ginpaidalom sia sa ginatawag kuno nga kasaba, nga nagresulta sa isa ka pamatbat nga
gindikta suno sa politikanhon nga kahapusan kag aligutgot sang publiko sangsa hustisya.”

Magdulog sa pagbasa sang sinambit nga mga pulong kag magpamangkot:

•Ano ang batyagon mo kon ginluiban ka sang imo abyan?

•Ano ang imo reaksyon kon ang isa ka tawo butig nga nagsumbong sa imo sa isa ka
kasal-anan?

Ipaathag nga ang pag-antos ni Jesus wala matapos pagkatapos sang isa ka butig nga
panumbungon kag pagluib sang isa ka abyan. Padayona ang pagbasa.

“Dayon sa madasig nga pag-alagisod sang pag-antos: yara ang malawig nga paghimud-
os pakadto sa Kalbaryo samtang ginapas-an niya ang mabug-at nga krus; ginyaguta sia
kag ginduplaan sang kadam-am nga yara sa alagyan; yara ang pagdulot sang langgaw,
ang pagpurongpurong sang mapintas nga mga tunok; kag sa katapusan, didto
ginlansang sia, basag ang iya kalawasan kag duguon, nga sa gihapon ginyubitan sang iya
mga kaaway; kag sa tunga sini tanan si Jesus naghingyo ayhan sa mahipos, upod ang
lubos nga kaligdong, ‘Amay, patawara sila kay wala sila makahibalo sang ila
ginahimo. . . . ’ (Lucas 23:34.)” (Robert L. Simpson, sa Conference Report, Okt. 1966, p.
128; ukon sa Improvement Era, Dis. 1966, p. 1148).

Sa Pag-angkon sang Kapatawaran sang Dios, Kinahanglan gid Kita nga Magtuon sa
Pagpatawad sa Iban

Ipaathag nga samtang ang bataon nga babayi nagapatawad, iya ginatugutan ang Ginuo
sa pagpatawad sa iya. Si Elder Marion D. Hanks nagpamangkot sang masunod nga
pangutana: “Indi bala daw isa ka wala’y tupong nga pagkabugalon ang magpangayo sa
pagpaabot nga patawaron sang Dios kon kita mismo wala nagapatawad?—sa hayag? kag
‘sa aton mga tagipusuon’?” (sa Conference Report, Okt. 1973, p. 15; ukon sa Ensign, Ene.
1974, p. 20).

•Paano mo mapatawad ang tawo sa hayag kag sa imo tagipusuon?

•Paano ang mga balatyagon sang pag-ugtas, kaakig, ukon pagtimalos mga nagsaklaw sa
imo madaug agud minatuod ka nga makapatawad?

•Paano ang pangamuyo makabulig sa imo nga makatuon sa pagpatawad?

•Paano ang paghangop kag ang pagkilala sa Manluluwas makabulig sa imo sa
pagpatawad sa iban?

Ipahangop nga ang Amay nga Langitnon nagpaathag, suno sa natala sa balaan nga mga
kasulatan, nga kon ang isa ka tawo nagahinulsol, patawaron niya ang ila mga sala kag
“indi na pagdumdumon ang mga ini” (Doctrine and Covenants 58:42). Kon ang isa ka bataon
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nga babayi nagapatawad sa isa ka tawo, dapat niya hambalon ang tawo sing hayag kag
pagkatapos sina kalimtan ang pagkasaklaw, nga indi na pagmunuhon ini liwat.

Tawaga ang bataon nga babayi nga imo ginhatagan sang pahayag gikan kay Pangulong
Spencer W. Kimball sa pagbasa sini sing matunog.

“Kinahanglan gid bala [ako] magpatawad bisan pa kon [ang isa nga nagsaklaw sa akon]
nagapabilin nga mabugnaw kag wala nagasapak kag bastos? Amo gid ang nagakadapat.

“Ang isa ka kinaandan nga sayop amo ang ideya nga ang nakasala kinahanglan gid nga
magpangayo sing pasaylo kag magpaubos sang iya kaugalingon hasta sa duta antes
magpangayo sang kapatawaran. Siyempre ang isa nga naghimo sang kahalitan amo ang
dapat maghimo sang bug-os nga pagpasibosibo, apang para sa isa nga nasaklaw,
kinahanglan gid nga iya patawaron ang nakasala bisan kon ano pa ang kinaiya sang isa
ka [partido]” (The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft, 1969], p. 282).

•Paano mo dapat kabigon ang isa ka tawo nga nakasakit ukon nakasaklaw sa imo kon
wala sia nagapangayo sing patawad? Paano kon wala sia nagabasol?

•Ano ang dapat mo nga himuon kon ang isa ka tawo nagahimo sing liwatliwat sang amo
man gihapon nga sala sa imo? (Mateo 18:21–22.)

Karatola Ipakita ang karatola nga imo nahimo nga may balaan nga kasulatan, “Kag magmainayuhon
kamo sa isa kag isa, malolo, nga nagapinatawaray, subong nga ang Dios man kay Cristo
nagpatawad sa inyo” (Mga Taga-Efeso 4:32).

Tan-awa sa mga pagtuon sang hitabo nga imo ginpresentar sa pagsugod gid sang klase.
Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbinagbinag sang mga sabat nga ila ginsulat.
Kon luyag nila, mahimo nga ilisan sang bataon nga mga babayi ang ila mga panugdaon.

•Kon ikaw si Maryann, paano mo kabigon si Kathy kon imo sia makita liwat?

•Kon si Maryann kag si Karen matuod nga nagpinatawaray, ano ang ila mabatyagan sa
ila mga tagipusuon?

•Sang patawaron ni Karen si Susan, nagsiling sia, “Nalipatan na ina.” Paano dapat
maggawi si Karen kon matuod niya nga ginpatawad si Susan?

Ang Pagpatawad Nagadala sang Gugma kag mga Bugay

“Sa isa ka simbahan didto sa Munich ko sia nakita—isa ka nagaamat kalbo, mabukod
sing panglawason nga tawo nga may abuabuhon nga kunop, duag bughaw nga felt nga
kalo nga naipit sa tunga sang iya mga kamot. Ang mga tawo nagalinya paggwa sa silong
nga kuwarto nga sa diin bag-o lang ako nakapamulong, nga nagalakat sa mga inidas
sang kahoy nga mga siya pakadto sa puertahan sa likod. Tuig 1947 sadto kag nagkari ako
gikan sa Olanda pakadto sa nalutos nga Alemanya upod ang mensahe nga ang Dios
nagapatawad.

“Amo yadto ang kamatuoran nga kinahanglan gid nila nga mabatian sa sina nga mapait,
ginbombahan nga duta, kag ginhatagan ko sila sang akon paborito nga larawan sa
kaisipan. Siguro tungod ang dagat indi gid tuman kalayo gikan sa kaisipan sang isa ka
taga-Olanda, gusto ko hunahunaon nga didto ginahaboy ang ginpatawad nga mga sala.
‘Kon aton ginatuad ang aton mga sala,’ nagsiling ako, ‘Ang Dios nagatagbong sang mga
ini sa pinakadalom nga dagat, nga madula sa wala’y katubtuban. . . . ’

“Ang matinahuron nga mga nawong naghimutad pabalik sa akon, nga daw wala sing
magpangahas nga magpati. Wala gid sing mga pamangkot pagkatapos sang mensahe sa
Alemanya sang 1947. Ang mga tawo nagatindog sing malinong, sa kalinong nagpanipon
sang ila mga kunop, sa kalinong nagbiya sa hulot.

“Kag amo yadto ang akon pagkakita sa iya nga nagapanagil-ot sa iban pakadto sa
unahan. Sa isa ka tion nakita ko ang kunop kag ang kolor de kape nga kalo; madason
ang, isa ka asul nga uniporme kag kalo nga may paldiyas nga may marka nga bagol kag
nagakrus nga mga tul-an. Daw gin-alas nga nag-abot sa akon panumduman: ang
maligwa nga kuwarto nga may masilaw sa mata nga suga sa ibabaw: ang makatalandog
nga tinumpukan sang mga bayo kag sapatos sa tunga sang salog; ang kahuluy-an sang
paglakat nga hublas sa atubang sining tawo. Makita ko pa ang maluya nga dagway sang
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akon utod nga babayi sa unahan na kon, nga ang mga gusok nagaulbo sa idalom sang
daw sululatan kanipis nga panit. Betsie, kaniwang sa imo kaayo!

[Ako kag si Betsie gindakop sadto tungod sa pagtago sang mga Judeo sa amon puluy-an
sang panahon sang pagsakop sang Nazi sang Olanda; ini nga tawo nangin bantay sa
tilingban nga kampo sa Ravensbruck nga sa diin kami ginpadala.]

“Karon yari ini sia nga tawo sa akon atubang, nga ginatunghol ang kamot: ‘Isa ka matahum
nga mensahe yadto, Fraulein! Daw ano kanami nga mahibal-an nga, subong sang imo
ginhambal, ang tanan naton nga mga sala gintagbong na sa kaidadalman sang dagat!’

“Kag ako, nga nagpamulong sing tama katigda parte sa pagpatawad, nangapkap sang
akon kartera imbes nga batunon ina nga kamot. Wala na sia makadumdom sa akon,
siyempre—paano sia makadumdom sang isa ka bilanggo sa tunga sadtong linibo ka
kababayin-an?

“Apang ako iya nakadumdom sa iya kag sang panit nga putik nga nagatabyugtabyog sa
iya paha. Nagaatubangay kami karon sang isa sang akon mga manugdakop kag ang
akon dugo daw nagkunol.

“ ‘Nahinambitan mo ang Ravenbruck sa imo pamulongpulong,’ siling niya, ‘Isa ako
sadto sa nangin bantay didto.’ Wala, wala niya ako madumdomi.

“ ‘Apang halin sadto nga tion,’ nagpadayon sia, ‘Nangin isa ako ka Cristohanon.
Nakahibalo ako nga ginpatawad ako sang Dios sa mga kapintas nga akon nahimo didto,
apang luyag ko man mabatian ini sa imo mga bibig. Fraulein,’ sa liwat ginpagwa niya ang
iya kamot—‘mapatawad mo bala ako?’

“Kag nagatindog ako didto—ako nga ang mga sala sa liwatliwat dapat man patawaron—
kag indi makapatawad. Si Betsie namatay didto sa amo nga lugar—mapanas ayhan niya
ang iya sadto inanay nga makangilidlis nga kamatayon paagi lamang sa pagpangayo
sing pasaylo?

“Wala gid man maabti sing madamo nga mga segundos ang iya pagtindugan didto—nga
nagatan-ay sang kamot—apang sa akon daw mga inoras samtang nagapakigdumog ako
sa pinakamabudlay nga butang nga kinahanglan ko nga buhaton.

“Kay kinahanglan ko nga himuon ini—nakahibalo ako sina. Ang mensahe nga ang Dios
nagapatawad may nauna nga kondisyon: nga aton patawaron ang mga nagsakit sa aton.
‘Kon indi kamo magpatawad sa mga tawo sang ila mga paglapas.’ Si Jesus nagasiling,
‘indi man ang inyo Amay sa langit magpatawad sang inyo mga paglapas.’

“Nahibal-an ko ini indi lamang bilang kasuguan sang Dios, kundi bilang inadlaw-adlaw
nga inagihan. Sugod sang matapos ang inaway nagdumala ako sang isa ka puluy-an sa
Olanda para sa mga biktima sang kabangis sang mga Nazi. Yadtong nakapatawad sang
ila daan nga mga kaaway nakabalik man sa gwa nga kalibutan kag nagtukod liwat sang
ila mga kabuhi, wala’y sapayan sang ila pisikal nga mga pinalian. Yadtong naghupot
sang ila kapaitan nagpabilin nga mga masakiton. Pareho lang ini ka yano kag subong
sina na makakulugmat.

“Kag nagtindog ako sa gihapon didto nga may kabugnaw nga nagahugakom sa akon
tagipusuon. Apang ang pagpatawad indi emosyon—nahibal-an ko man ina. Ang
pagpatawad isa ka buhat sang kabubut-on, kag ang kabubut-on makahulag bisan ano pa
ang kahimtangan sang tagipusuon.‘ . . .  Tabangi ako!’ nagpangamuyo ako sing mahipos.
‘Sarang ko maalsa ang akon kamot. Tubtob lang dira ang akon mahimo. Palihog butangi
sing balatyagon.’

“Gani, daw kahoy nga wala sing balatyagon, wala sing kapagsik, gintunghol ko ang akon
kamot sa isa nga nagauntay patuhoy sa akon. Kag samtang ginahimo ko ini, isa ka daw
indi mapatihan nga butang ang natabo. Ang koryente nagsugod sa akon abaga,
nagdalayday, panaog sa akon butkon, nagbuylo pakadto sa nagatapikay namon nga mga
kamot. Kag sa sini nga tion ining nagapaayo nga kaalabaab daw sa naglanas sa bug-os ko
nga pagkatawo, nga nagadala sang mga luha sa akon mga mata.

“ ‘Ginapatawad ko ikaw, utod!’ naghibi ako. ‘Sa bug-os ko nga tagipusuon!’

“Sa malawig nga ginutlo naghugakom kami sa mga kamot sang isa kag isa, ang anay
bantay kag ang anay bilanggo. Wala ko pa gid mahangpi sing subong kainit ang
paghigugma sang Dios sangsa nahimo ko sadto nga tion” (kinuha sa “I’m Still Learning
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to Forgive” ni Corrie ten Boom. Ginbalhag liwat nga may pahanugot gikan sa Guideposts
nga Balasahon. Kinamatarong sa pagpabalhag, pagpabantala kag pagpakopya © 1972 Iya
lang sang Guideposts Associates, Inc., Carmel, New York 10512).

Hingapusan

Tapusa ang leksyon paagi sa pagbasa sang Doctrine and Covenants 64: 8–10 sa mga
dalagita kag ipakita ang mga pagpanudlo sini paagi sa isa ka personal nga halimbawa
ukon sa isa ka matuodtuod nga inagihan sang isa pa gid ka tawo. Ipahayag ang imo
panaksihon parte sa pagkakinahanglanon sang paggawi sini nga prinsipyo kon buot
naton nga maagom ang mga bugay nga ginpanaad sa aton sang Ginuo.

Balaan nga kasulatan Basaha liwat ang Mga Taga-Efeso 4:32 gikan sa karatola kag papagsika ang bataon nga
mga babayi nga mangin maluluy-on kag malolo sa iban paagi sa pagtuon sa pagpatawad
kag sa pagsunod sang halimbawa sang Manluluwas.

Balaan nga kasulatan
kag panaksihon



115

Pangamuyo kag Pamalandong

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makakilala sang dako nga bili sang adlaw-adlaw nga
pangamuyo kag pamalandong sa iya kabuhi.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 14, Si Jesus nga Nagapangamuyo sa Getsemani (62175).

2. Maghanda sang isa ka karatola sang pahayag ni Pangulong Harold B. Lee, “Ang
kabuhi matapok kag, gani, dapat dumalahan nga may pangamuyo.”

3. Maghanda sang isa ka kopya sang masunod nga pangagda para sa tagsa ka dalagita 
sa klase:

4. Magtudlo sang mga katapo sang klase sa paghanda kag pagbasa sang masunod nga
mga butang sa leksyon:
a. Ang binalaybay “Ang Kinaandan nga Pangamuyo”
b. Ang pahayag ni Elder H. Burke Peterson kon paano magpangamuyo
c. Ang pahayag ni Pangulong David O. McKay sa pagpamalandong

5. Agdaha ang duha ka bataon nga mga babayi sa imo klase sa pagkanta sang himno
“Prayer Is the Soul’s Sincere Desire” (Hymns, no. 145) bilang dueto.

6. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

PANGAGDA

SIN-O: Doctrine and Covenants 104:79

NGAA: Doctrine and Covenants 19:28

1 Mga Taga-Tesalonica 5:18

Santiago 1:5

Alma 34:27

PAANO: 3 Nefi 19:6

1 Timoteo 4:15

DIIN: Mateo 6:6

Alma 34:26

SAN-O Alma 34:21

1 Mga Taga-Tesalonica 5:17

PANAAD: Alma 37:37

R.S.V.P.

Leksyon
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GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna: Magtanyag sang isa ka Pangagda

Handout Ipanagtag ang mga pangagda sa mga katapo sang klase. Sa tion sang pagpalambo sang
leksyon, ang mga dalagita pagatulinan sa pagbasa sang nagkalainlain nga mga talamdan
sang balaan nga kasulatan sa pagtukib sang mensahe sang pangagda.

Hambali upod sa klase ang tawo nga ginatanyagan sang pangagda. Ipapangita sa klase
ang Doctrine and Covenants 104:79, kag basaha ini sing dungan. Magapakilala ini sa tagsa
ka dalagita bilang isa nga sa iya gintanyag ang pangagda.

Ang Balaan nga mga Kasulatan Nagatudlo sa Aton Parte sa Pangamuyo

Paghinambalanay Ipapanugyan sa bataon nga mga babayi ang mga rason kon ngaa ang Ginuo nagaagda sa
aton sa pagpangamuyo. Pagkatapos makahatag ang mga dalagita sang ila mga
panugyan, ipapangita sa ila ang apat ka balaan nga kasulatan sa pangagda. Ipabasa ang
tagsa ka balaan nga kasulatan, kag sa tagsa sini itudlo ang rason nga ginahatag sang
Ginuo sa pagpangamuyo.

Doctrine and Covenants 19:29 (isa ini ka kasuguan); 1 Mga Taga-Tesalonica 5:18
(magpasalamat sa tagsa ka butang, ini amo ang kabubut-on sang Dios); Santiago 1:5 (kon
ikaw nakulangan sing kaalam); kag Alma 34:27 (magpangamuyo para sa inyo kaugalingon
nga kaayuhan kag sa iban).

Ipaathag sa bataon nga mga babayi nga may madamo pa gid nga mga rason sa
pagpangamuyo kag ining apat ka balaan nga kasulatan nagapahayag lamang sang pila.

Binalaybay Sa pagsugod sang paghinambalanay kon paano mangamuyo, ipabasa sa gintudlo nga
katapo sang klase ang masunod nga binalaybay.

Ang Kinaandan nga Pangamuyo

“Ang hustong paagi kon magpangamuyo ang tawo,”
Siling ni Lemuel Keyes nga Diacono,

“Ang husto lamang nga bayhon
Amo nga ang mga tuhod tikuon.”

“Indi, kon ako lang, ang paagi sa pagpangamuyo,”
Siling ni Dr. Wise nga Reverendo,

“Amo ang pagtindog sing tiso nga ginabayaw ang mga butkon
Kag panulok nga tadlong, ang mga mata sa ibabaw natuon.”

“Ay, indi, indi, indi,” siling ni Elder Snow;
“Ina nga dagway hinambog kaayo.

Ang tawo magpangamuyo nga ang mga mata nagapiyong
Kag ang ulo mahinulsulon nga ginaduko.”

“Kon sa akon ang iya mga kamot dapat lang,
Tul-id nga magtakpanay sa atubang.

“Nga ang duha ka kamalagko sa duta nagatudlo,”
Siling ni Dr. Hunt nga Reverendo.

“Sang isa ka tuig nahulog ako sa kay Hodgkin nga bubon
Nga una ulo,” siling ni Cyrus Brown.

“Nga ang duha ko ka tikod paibabaw nahugpong,
Ang ulo ko nagatibsok paidalom;

Kag dira gid sina nagpangamuyo ako dayon;
Sang labing maayong pangamuyo nga nasambit nakon;

Ang pinakamanami nga pangamuyo nga napangamuyo ko;
Samtang nagatibsok ang akon nga ulo.”

(Sam Walter Foss, “The Prayer of Cyrus Brown,” sa Stars to Steer By, ed. Louis
Untermeyer [New York: Harcourt, Brace and Co., 1941], pp. 301–2.)
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Balaan nga kasulatan Ipapangita sa bataon nga mga babayi ang 3 Nefi 19:6 subong sa nabutang sa ila mga
pangagda. Ipaathag nga sang ang Manluluwas nagpakita sa kontinente sang Amerika,
gintudluan niya ang iya mga gintutun-an kon paano magpangamuyo, nga pagkatapos,
amo man ang nagpanudlo sa katawhan. Ipabasa ang balaan nga kasulatan, kag
pangabaya ang mga dalagita sa pagsaysay kon paano ang mga Nefinhon gintudluan sa
pagpangamuyo.

Ipaathag nga agud mabuligan kita sa aton mga paghimud-os nga magmalapit sa iya, ang
aton Amay nga Langitnon naghatag sa aton sang madawadawa nga laygay paagi sa aton
binag-o nga mga lider kon paano magpangamuyo. Ipabasa sa gintudlo nga katapo sang
klase kag dayon hambali ang mga panugyan gikan kay Obispo H. Burke Peterson:

“Samtang mabatyagan mo ang panginahanglan sa pagpakighinun-anon sa Ginuo ukon sa
pagpauswag sang kalidad sang imo mga pagpakighambal sa iya—sa pagpangamuyo, kon
ano ang luyag mo—yari ang akon mapanugyan nga paagi nga sundon: magkadto sa lugar
nga sa diin sarang ka nga mag-isahanon, magkadto sa lugar nga sa diin
makapanghunahuna ka, magkadto sa lugar nga sa diin makaluhod ka, magkadto sa lugar
nga sa diin makahambal ka sing matunog sa iya. Ang kuwarto, ang banyo, ukon ang
diutay nga kuwarto puede. Karon, ilarawan sia sa mga mata sang imo kaisipan.
Panumduma kon kay sin-o ka nagapakighambal, punggi ang imo mga panghunahuna—
indi sila pagpabay-i nga magdalangdalang, tamyawa sia subong sa imo Amay kag imo
abyan. Karon sugiri sia sang mga butang nga imo gid ginabatyag nga ihambal sa iya—indi
ordinaryo nga mga tinaga nga may diutay nga kahulugan, kundi nga may isa ka bunayag,
tinagipusuon nga pagpakighambal upod sa iya. Magpanugid sa iya, magpangayo sa iya
sing pasaylo, magpakitluoy sa iya, magkasadya sa iya, pasalamati sia, ipahayag ang imo
gugma sa iya, kag pagkatapos sina magpamati sa iya mga sabat. . . .  Ang mga sabat gikan
sa Ginuo nagaabot sing mahinay—sing mahinay gid kaayo. Sa pagkamatuod, talagsa lang
ang makabati sing maathag sang iya mga sabat paagi sa ila mga dulunggan. Kinahanglan
gid kita nga mamati sing maayo ukon indi gid naton makilal-an ang mga ini. Kalabanan
sang mga sabat nga gikan sa Ginuo mabatyagan sa aton mga tagipusuon bilang maalabaab
nga matawhay nga pamatyagon, ukon magaabot ang mga ini bilang mga panghunahuna
sa aton kaisipan. Nagaabot ang mga ini sa ila nga handa kag mapainumuron” (sa
Conference Report, Okt. 1973, p. 13; ukon sa Ensign, Ene. 1974, p. 19).

Ipakita ang larawan sang Manluluwas nga nagapangamuyo sa Getsemani, kag
pangabaya ang mga dalagita sa pagpanugyan sang pila ka mga butang nga aton natun-
an parte sa pangamuyo gikan sa pagtuon sining larawan. Buligi sila makilala ang mga
butang subong abi sang pagpaubos, pag-isahanon, pagtuo, pagluhod, pagbug-os sang
panghunahuna, kag pagpamalandong.

Ang Pagpamalandong Isa ka Dagway sang Pangamuyo

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpangita kag pagbasa sang 1 Timoteo 4:15
nga nalista sa idalom sang “Paano” sa ila mga pangagda. Pangabaya ang mga dalagita sa
paghatag sa imo sang ila paghangop sang pulong nga pamalandong.

Pagkatapos nga makahatag ang klase sang ila mga sabat sa mga pamangkot sa ibabaw,
ipabasa sa gintudlo nga katapo sang klase ang masunod nga pahayag ni Pangulong
David O. McKay:

“Sa banta ko ginahatagan naton sang tama ka diutay nga igtalupangod ang bili sang
pagpamalandong, isa ka prinsipyo sang pagpangamuyo. . . .  Ang pagpamalandong amo
ang hinambalan sang kalag. Nagakahulugan ini sang ‘isa ka dagway sang tago nga
pagpangamuyo ukon espirituhanon nga pagbanatbanat, nga nagalakip sing madalom,
nagapadayon nga pagpanganinaw sang pila ka relihiyoso nga tema.’ Ang
pagpamalandong isa ka dagway sang pangamuyo. . . . 

“Ang pagpamalandong amo ang isa ka labing sekreto, labing sagrado nga mga
puertahan nga diin kita magaagi pasulod sa nahamtangan sang Ginuo” (David O.
McKay, Man May Know for Himself, comp. Clare Middlemiss [Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1969], pp. 22–23).

Sa liwat sulita sa malip-ot ang mga lugar nga ginpanugyan ni Obispo Peterson nga
puede naton makadtuan agud mag-isahanon. Dayon pangabaya ang bataon nga mga
babayi sa pagpanumdum kon diin sila makadto sa pagpamalandong.
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Ipaathag nga kon paano kag kon diin kita magpangamuyo kag magpamalandong may
suod nga kaangtanan sa isa kag isa. Patamdi sa mga katapo sang klase ang ila mga
pangagda kag pangitaa ang balaan nga mga kasulatan nga ginbutang sa “Diin.” Basaha
ang mga ini sing ulolupod kag hambali kon diin ang lugar nga ginapanugyan sang
Ginuo nga aton kadtuan:

Mateo 6:6 (Magpangamuyo sa diutay nga hulot ukon sekreto nga duog.)

Alma 34:26 (Magpangamuyo sa hulot, sa likom nga duog kag sa inyo kamingawan.)

Sa sini nga tion pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbinagbinag kon diin dampi
ang ila kaugalingon nga personal nga “kamingawan.” Buligi sila sa pagpat-od sang pila
ka mga duog nga sa diin sila makakadto nga tag-isaisa sa pagpamalandong.

Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon naghambal man sa aton kon san-o mangamuyo.
Pangabaya ang mga dalagita sa pag-usisa sang ila mga pangagda sa pagtuon sang
nagakaigo nga tion sa pagpangamuyo suno sa balaan nga mga kasulatan:

Alma 34:21 (Magpangamuyo sa aga, sa udtong-adlaw, kag sa gab-i.)

1 Mga Taga-Tesalonica 5:17 (Magpangamuyo nga wala’y untat.)

Ipahangop gid sa bataon nga mga babayi ang kamatuoran nga ang Amay nga Langitnon
yara pirme kag gusto nga sila magpakighisayod sa iya. Ang isa ka matarong nga kabuhi
nagalakip sang wala’y untat nga pagpangamuyo sang pagpasalamat sa Ginuo.

Ang Kabuhi Matapok—Tipigi ini sa Pangamuyo

Karatola Ipakita ang karatola: “Ang kabuhi matapok kag, gani, dapat ini tipigan sa pangamuyo”
(ginsambit ni Harold B. Lee, sa Conference Report, Mexico and Central America Area
Conference 1972, p. 48).

Pisara Pamangkuta ang mga dalagita kon ano nga mga problema, mga pamat-od, kag mga
pagsulay sa ila mga kabuhi ang madumalahan sing epektibo gawa paagi sa
pagpamalandong kag pagpangamuyo. Isulat ang ila mga sabat sa pisara:
Ang pagpamalandong kag pagpangamuyo makabulig sa—

1. Pagpasad sang panaksihon.

2. Pagdaug sang negatibo nga mga pamatasan.

3. Pagsunod sang isa ka makahuluganon nga puasa.

4. Pagsumpong sang mga pagpigos sang kapareho.

5. Pagpadayon sang mga sulukdan sang Simbahan.

6. Pag-atubang sang mga problema sa eskuwelahan.

7. Pagpauswag sang kaugalingon nga imahen sang isa ka tawo.

8. Pagtuman sang Pulong sang Kaalam.

9. Pagpalambo sang maayo nga mga pamatasan.

10. Pagdaug sang mga kahuyang.

•Paano ang pagpamalandong makahimo sang imo mga pangamuyo parte sa mga
problema nga ginlista sa pisara nga mangin epektibo pa gid?

Pagkatapos nga masabat sang mga dalagita ang pamangkot, basaha ang masunod nga
pahayag gikan kay Elder Boyd K. Packer nga nagapatin-aw pa gid sang mga pamangkot
sa ibabaw:

“Kon may isa ka ka problema, timbangtimbanga anay ini sa imo kaisipan. Binagbinaga
ini kag usisaa ini kag pamalandongi ini. Basaha ang balaan nga mga kasulatan.
Pangamuyoi ini. . . . 

“Binagbinaga ang mga butang sing tagdiutay kada adlaw kag indi gid pirme
magpagamo sa paghimo sang mayor nga mga pamat-od sa dalidali. . . . 

“Natun-an ko nga ang pinakamaayo nga tion sa pagpakigdumog sa mayor nga mga
problema amo ang kaagahon. . . .  Ang pisara sang imo kaisipan ginpanas sang isa ka
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maayo nga pagpahuway kagab-i. Ang natipon nga mga kagamo sang adlaw wala sa imo
dalan. Ang imo lawas nakapahuway man. Amo ina ang tion sa pagpanghunahuna sang
isa ka butang sing tama ka mahinalungon kag sa pagbaton sang personal nga bugna”
(“Self-Reliance,” Ensign, Ago. 1975, p. 88).

Hingapusan

Ipahangop nga madamo nga mga pangagda ang nagalakip sang R.S.V.P. nga
nagakahulugan nga ang tawo nga nagabaton sini kinahanglan magpamat-od kon bala
batunon ukon indi ang pangagda kag maghatag sang isa ka balos. Pangabaya ang mga
dalagita sa pagtamod sa ila mga pangagda kag sa pagbasa sang panaad, antes magahimo
sang pamat-od sa pagbaton ukon sa pagsikway sang pangagda sa pagpamalandong kag
pagpangamuyo. Ipabasa sa ila ang Alma 37:37 sa pagtukib sang panaad nga ginhatag
sang Ginuo (ubayan niya sila sa kaayuhan, magabantay sa ila, kag bayawon sila sa
katapusan nga adlaw).

Pangabaya ang mga dalagita sa pagbinagbinag sing hugot sang ila kaugalingon nga
sabat sa pangagda. Ipaathag sa ila nga kon ila batunon ang pangagda sa pagpangamuyo
kag pamalandong, dapat nila ipangako ang ila mga kaugalingon sa isa ka adlaw-adlaw
nga sulundan.

Basaha liwat ang karatola “Ang kabuhi matapok kag, gani, tipigi ini sa pangamuyo.”

Panaksihon Magpanugyan nga ang bataon nga mga babayi magtipig sang ila mga kabuhi sa
pangamuyo, kag maghatag sang panaksihon parte sa kabilinggan sang pangamuyo kag
pamalandong sa imo kaugalingon nga kabuhi. Ipaambit ang imo kaugalingon nga
inagihan sa pangamuyo, kag subong man sa pag-agda sa bataon nga mga babayi sa
pagpaambit sang ila mga inagihan.

Himno Tapusa ang leksyon paagi sa pagpakanta sa gintudlo nga bataon nga mga babayi,
“Prayer Is the Soul’s Sincere Desire” (Hymns, no. 145).
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Adlaw nga Inugpahuway

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magapangita sa pagpauswag sang iya pagtuman sang
Adlaw nga Inugpahuway.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing isa ka lapis kag papel para sa tagsa ka bataon nga babayi.

2. Maghanda sing isa ka handout para sa tagsa ka bataon nga babayi nga kaanggid sa isa
ka talaksan para sa pagtakos. Kon tan-awon ini mahimo nga mangin pareho sini:

3. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang pagpanghanda para sa Adlaw nga Inugpahuway Nagapauswag sa mga Bugay sa

Sina nga Adlaw

Hatagi ang tagsa ka bataon nga mga babayi sing lapis kag pikas sang papel. Tulini ang
klase sa pagpilo sang papel sa duha ka kubay patindog kag sa pagbutang sang tig-ulo sa
una nga kubay kag paglista “Ang mga Butang nga Akon Ginhimo sang Nagligad nga
Domingo.” Ini nga kahiwatan dapat nga indi magsobra sa lima ka minutos. Ipatago sa ila
ang ila mga papel agud gamiton sa ulihi nga bahin sang leksyon.

Sugilanon Basaha ang masunod nga sugilanon:

“Akon nadumduman ang hambal ko, ‘Ano ang natabo sa akon? Ginakahadlokan ko ang
Domingo. Nagalibog ako. Nagasalakit ang ulo ko. Nagahibi ako. Nagapakigbais ako sa
akon mga ginikanan. Bisan pa nga matayuyon ang akon pagkadto sa Simbahan, daw
wala ako sing bisan ano nga nahimo paagi sini. Diin na ang tanan nga mga bugay nga
ginpanaad sa aton? Gintinguhaan ko nga pakabalaanon ang Adlaw nga Inugpahuway.
Wala ako nagatan-aw sang mga sine ukon nagapamalaklon. Nagakadto ako sa akon mga
sinapol. Ano ang natabo sa akon?’ Ti natukiban ko kon ano ang natabo sa akon.

“Nahibal-an ko sa akon tagipusuon nga kon akon himuon ang akon mga leksyon sa
eskuwelahan kon Domingo, ukon magtan-aw sang telebisyon, ukon manahi, ukon bisan
magbisita ako sa akon mga abyan nga dalagita kag maghambalanay kami parte sa tanan
nga mga butang nga ginahambalan sang mga dalagita, nga wala gid ako nagapakabalaan
sa adlaw nga Inugpahuway. Ang Domingo daw halos subong sang iban lang nga adlaw.

“Ti, pagkatapos sang leksyon sa Adlaw nga Inugpahuway, nagpamat-od ako sa pagsugod
sa paghimo sang tuhay nga mga butang. Nagtapat ako nga usisaon ko na gid mismo ang
akon kaugalingon. Sa tion nga nakahimo ako sang pamat-od, napuno ako sang diosnon
nga pagpadasig kon paano ko mahimo ini nga isa ka pinasahi pa gid nga adlaw. Ang
amon leksyon nagpatimaan nga dapat kami maghimo sang isa ka lista sang mga butang

Kahiwatan 
sa pagsulat

Ang Akon Handum: Pagtipig sang akon kaugalingon nga walaíy dagta sa sining kalibutan.

Sa Pagtakos sang mga Kahiwatan sa Adlaw nga Inugpahuway

Nagabayaw bala ini saPaghimo bala ini sing maayo? Pagahimuon bala ini ni Jesus?
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nga mahimo sing abanse sa paghanda para sa Adlaw nga Inugpahuway. Sa tion nga
nahimo ko ang lista, nangin mahusay ang lakat sang tanan nga mga butang.”

Patamdi sa bataon nga mga babayi ang mga lista nga ila nahimo sa pagsugod sang klase.
Pamangkuta sila kon diin sa ila mga lista ang mahimo sa Sabado agud nga ang Domingo
mangin pinasahi pa gid nga adlaw. Ipahangop nga ang Domingo isa ka balaan nga adlaw
kag dapat kita maghimo sang pinasahi nga mga pagpanghanda para sa sini. Bahina ang
bataon nga mga babayi sa mga grupo. Ang tagsa ka grupo magtudlo sang isa ka
manugrekord. Hatagi ang tagsa ka grupo sang isa sa mga masunod nga mga pamangkot
kag magpaabtikay sila sang utok sa indi magsobra sa lima ka minutos. Ang ila mga lista sa
pang-Domingo nga kahiwatan mahimo makabulig sa ila paabtikay sang utok nga sesyon.

1. Ano nga mga pagpanghanda ang dapat himuon sa Sabado agud nga ang Domingo
mangin isa ka pinasahi pa gid nga adlaw?

2. Ano ang indi dapat ilakip sa kinaandan nga mga kahiwatan sa Adlaw nga
Inugpahuway agud ang Domingo mangin isa ka espirituhanon pa gid nga adlaw?

3. Ano nga mga pagpanghanda ang mahimo agud mahatagan sing tion ukon mga
kahiwatan para sa pagpaambitanay sang panimalay sa adlaw nga Domingo?

Ipasayod sa tagsa ka manugrekord sang grupo ang mga ideya kag mga pagtapat sang 
iya grupo.

•Ano nga mga bugay ang mahimo naton nga mabaton sa paghanda sang abanse para sa
Adlaw nga Inugpahuway? (Isa ka balatyagon sang kaayawan; pagpaabot sang Adlaw
sang Inugpahuway, tion sa pagpanumdom, pagpamalandong, pagpangamuyo, kag
pagbasa sang balaan nga mga kasulatan; suod pa gid nga kaangtanan upod sa mga
katapo sang panimalay kag sa Amay nga Langitnon.) Ilista ang mga sabat sa pisara.

Balaan nga kasulatan Ipahangop nga kon kita nagapakabalaan sang Adlaw nga Inugpahuway ginabugayan
kita sa pagtuman sang isa ka kasuguan sang aton Amay nga Langitnon. Ipabasa sa
bataon nga babayi ang Exodo 20:8-11.

Ang Pagsimba Ginapakita sa Pulong, Panghunahuna, Ambahanon, kag sa Buhat

Sa Doctrine and Covenants 59:9–10 ginsugo kita kon diin dapat magkadto sa Adlaw nga
Inugpahuway. Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ining mga bersikulo.

•Diin kita ginasugo nga makadto sa Adlaw nga Inugpahuway?

•Ano ang dapat nga mangin panggawi naton kon kita nagatambong sa sinapol sa
sakramento?

•Paano ang pagtambong sang mga sinapol bilang isa ka panimalay makapalig-on sang
mga higot kag mga kaangtanan?

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Sa masunson nagakari kita sa pagsimba kag pagbiya sang aton mga halad nga wala
nagatilaw sa paghanda sang aton pangsulod nga kaugalingon sa amo man nga grado
sang pagkahimpit nga aton nalab-ot sa aton panggwa nga bayo kag pamustora: (Robert
L. Simpson, sa Conference Report, Okt. 1966, p. 129; ukon sa Improvement Era, Dis. 1966,
p. 1148).

•Paano naton mahanda ang aton “pangsulod nga kaugalingon” para sa Adlaw nga
Inugpahuway?

Ipresentar ang masunod nga mga pagtuon sang hitabo agud usisaon kag hambalan sang
bataon nga mga babayi: (Buligi ang bataon nga mga babayi sa paghangop nga may madamo
nga mga paagi sa pagpakabalaan sang Adlaw nga Inugpahuway ukon sa pagpaslaw sa
paghimo sini.)

1. Si Helen kag si Shirley amo pa gid lang mag-abot kag magsulod sa likod nga raya 
sang ipahibalo sang obispo ang pangbukas nga pangamuyo. Nagpadayon sila sa
paghutikhutik sa tion sang pagsimba nga pag-alagad kag nagsulat sang malip-ot 
nga mga mensahe pabalikbalik sa isa kag isa.
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• Paano ang mga kahiwatan ni Helen kag ni Shirley nakaimpluwensya sa pagsimba
sadtong yara palibot nila?

2. Sa tion sang pang-sakramento nga himno, si Emily nagakuko sa iya pulongkuan, nga
nagapiyong sang iya mga mata, kag nagauyat sa wala mabuksi nga libro sang himno
nga wala nagakanta.

• Paano ang mga pulong kag musika sang mga himno makadugang sa espiritu sang
isa ka sinapol?

3. Si Sue nagapungko sa tupad ni Mary sa tion sang pagsimba nga pag-alagad. Samtang
ang sakramento ginabendisyunan kag ginapanagtag sa mga katapo, ang kaisipan ni
Sue yadto sa sine nga iya nakita sang nagligad nga adlaw. Nakibot sia sang ginsiko sia
ni Mary sa pag-ambit sang sakramento.

• Paano mo mapaanggid ang hayag nga pang-gwa nga pagtahod ni Sue sa iya pang-
sulod nga balatyagon?

• Ano ang mahimo sang tagsa ka bataon nga babayi sa tion sang sakramento agud
mangin masimbahon pa gid?

4. Si Terry natandog sang wali nga ginpaalinton sang iya obispo. Naghambal sia parte sa
paghinulsol, kag nakabatyag sia sang mahidaeton nga pamatyagon nga isa ini matuod
ka matahum nga bahin sang ebanghelyo.

• Paano ginpakita ni Terry ang isa ka masimbahon nga panggawi?

• Ano nga mga bugay ang mahimo nga mabaton kon ang isa ka tawo may isa ka
masimbahon nga panggawi?

5. Si Elaine gin-agda sa pagduaw sa balay ni Karen kag magpamati sang isa ka bantog
nga bag-ong record sang musika. Nakabati sia nga si Ann, isa ka abyan, nagamasakit.
Sang madumduman niya nga nagbulig sia sa iya iloy sa paghimo sang mga kalan-
unon sang Sabado, namat-od si Elaine nga madala sia sang mga kalan-unon kag imbes
nga magkadto kanday Elaine, maduaw sia kanday Ann.

• Paano ang aksyon ni Elaine nagapakita sang isa ka masimbahon nga panggawi?

• Paano niya madula ang masimbahon nga balatyagon kon nagkadto sia sa balay 
ni Karen?

Ipaathag sa malip-ot paagi sa pagtalakay nga makasimba kita paagi sa pulong, paagi sa
maayo nga mga panghunahuna, paagi sa espirituhanon nga musika, kag paagi sa maayo
nga mga binuhatan. Ipakita nga ang pagsimba amo ang paggawi kag pagbuhat—ang
pagtuman sa aton Amay sa Langit.

Basaha ang pahayag ni Pangulong Benson:

“Ang katuyuan sang Adlaw nga Inugpahuway amo ang para sa espirituhanon nga
pagpataas, para sa isa ka pagbag-o sang aton mga kasugtanan, para sa pagsimba, para sa
pagpahuway, para sa pangamuyo. Para ini sa katuyuan sang pagpakaon sang espiritu,
agud nga matipigan naton ang aton mga kaugalingon nga wala’y dagta sa sining
kalibutan paagi sa pagtuman sang sugo sang Dios” (Ezra Taft Benson, God, Family,
Country: Our Three Great Loyalties [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], pp. 10–14).

Dapat Naton Tulutimbangon ang Aton mga Kahiwatan sa Adlaw nga Inugpahuway

Paghinambalanay •Paano naton mahibal-an kon ano ang dapat himuon kag ano ang indi dapat himuon sa
Adlaw nga Inugpahuway?
•Luyag mo bala ang isa ka listahan sang mga dapat himuon kag mga indi dapat himuon
para sa Adlaw nga Inugpahuway?

Ipaathag nga sa dumaan nga panahon ang mga Judeo napaslawan sa pagsunod sang
sulundan nga ginhatag sa ila sa pagpakabalaan sang Adlaw nga Inugpahuway. Sa
pagbulig sa ila nga mahibal-an ang pat-od nga mga butang nga ila mahimo kag indi
mahimo, maid-id nga rabbinikal nga mga pagsulundan ang ginpatuman. Ang pila sining
mga pagsulundan nalista sa idalom:
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1. ”Isa ka sahi sang mga higot ang indi puede ihigot ukon hubaron. Puede maghubad
sang isa ka higot nga mahubad sa isa lang ka kamot.

2. ”Ang kalayo indi dapat palungon ukon sindihan.

3. ”Ang pagpanglakaton gindumilian sa isa ka kalayuon nga malaba diutay sangsa isa 
ka milya. Ini nga kalayuon, nga nakilal-an bilang ‘pagpanglakaton sa Adlaw nga
Inugpahuway,’ ginapat-od paagi sa pagtakos sang kalayuon gikan sa kayangkayang
nga ginagamit sang tion ni Moises sa mga tolda sang pinakamalayo nga kampo kag
pabalik. Kon ang isa ka tawo magpanglakaton sang malayo pa sangsa sini nga
kalayuon, nagaobra na sia kag gani sa idalom sang sala” (“Is It Lawful to Do Good on
the Sabbath,” New Testament Daily Teacher Manual [seminary manual, 1980–81], p. 97).

4. May isa man ka pamangkot parte sa kon dapat ka magkaon sang itlog sa Adlaw nga
Inugpahuway nga ginpangitlog sang isa ka munga nga wala makahibalo sang layi.
Ang isa ka rabbi nagtugot sini, kag ang isa pa ka rabbi wala. (Tan-awa sa Albert E.
Bailey, Daily Life in Bible Times [New York: Charles Scribner’s Sons, 1943], p. 255).

Ipaathag nga imbes sinang mga pagdumili, ginhatagan kita sang panulin sa ulihing-
adlaw parte sa Adlaw nga Inugpahuway.

“Sa sining aton panahon, ang Ginuo nagbutang sing dako nga pagdagmit sa
pagpakabalaan sang Adlaw nga Inugpahuway. . . . 

“Sanglit nagapuyo kita sa isa ka katilingban nga nagalapas sa Adlaw nga Inugpahuway,
kinahanglan gid kita . . . nga magpuyo sa kalibutan apang indi mangin iya sang
kalibutan. . . . 

“Indi naton kinahanglan ang magpamalaklon sa Adlaw nga Inugpahuway. Wala sing
may magpamalaklon sa dakbanwa sang Sion sa Adlaw nga Inugpahuway.

“Indi naton kinahanglan ang magtambong sa mga lingawlingaw nga kahimuan, ukon
mangayam ukon mamunit sa Adlaw nga Inugpahuway.

“Kon aton gid ginatuyo . . . , magagawi kita sa Adlaw nga Inugpahuway sa sulod sang
ginbalay nga mga panulin nga ginhatag sang Ginuo sa . . . Doctrine and Covenants” (Marion
G. Romney, sa Conference Report, Abr. 1974, pp. 116–17; ukon sa Ensign, Mayo 1974, p. 80).

•Suno sa Doctrine and Covenants 59:9, ano ang isa sa mayor nga mga katuyuan sang
Adlaw nga Inugpahuway? (Sa pagtipig sa aton mga kaugalingon nga wala’y dagta sa
sining kalibutan.

•Paano naton mapat-od kon ang kahiwatan magatipig sa aton nga wala’y dagta sang
kalibutan?

Isulat ang masunod nga mga pamangkot sa pisara kag ipasulat sa bataon nga mga babayi
ang mga ini sa tuo nga kubay sang ila mga papel:

1. Paghimo bala sang maayo ini nga kahiwatan?

2. Nagabayaw bala ini sa espirituhanon?

3. Pagahimuon bala ini ni Jesus?

Ipatulutimbang sa tagsa ka bataon nga babayi ang mga kahiwatan nga iya pirme ginaupdan
sa adlaw nga Domingo paagi sa pagsabat sa tatlo ka pamangkot.

Ini nga mga sulundan nagahatag sang isa ka talaksan agud buligan kita sa pagpamat-od
kon ang mga kahiwatan nagakaigo para sa Adlaw nga Inugpahuway. Ang subong sina
nga pamaagi nagakinahanglan sang dugang pa nga pagkahamtong sangsa pag-angkon
sang isa ka pagsulundan sa kada sitwasyon. Kon aton panumdumon ang katuyuan sang
Adlaw nga Inugpahuway kag ang aton tinutuyo sa pagpabilin nga wala’y dagta sa sining
kalibutan, mangin may ikasangkol kita sa epektibo pa gid nga pagdumala sang aton
kaugalingon nga mga kahiwatan sa Adlaw nga Inugpahuway.

Pagkatapos nga mahambalan sang bataon nga mga babayi ining tatlo ka mga ideya,
basaha ang masunod nga pahayag sang isa sang aton mga lider sa Simbahan:

“Bisan sa puluy-an ukon sa simbahan, ang imo mga panghunahuna kag ang imo mga
panggawi dapat nga pirme nagasanto sa espiritu kag sa katuyuan sang Adlaw nga
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Inugpahuway. Ang mga lugar sang kalingawan kag paliwaliwa, bisan pa nga sa husto
nga mga tinion magamit sa isa ka kinahanglanon nga katuyuan, indi makadugang sa
espirituhanon nga pagtubo kag ang subong sina nga mga lugar indi makatipig sa imo
nga ‘wala’y dagta sa sining kalibutan’ kundi nga sa tigaylo magadumili sa imo sang
‘kabug-osan sang duta’ nga ginpanaad sa mga nagatuman sa layi sang Adlaw nga
Inugpahuway. Ikaw nga nagahimo sang paglapas sang Adlaw nga Inugpahuway nga isa
ka pamatasan, paagi sa imo kapaslawan sa ‘pagpakabalaan sini’ madulaan sang isa ka
kalag nga puno sing kalipay sa baylo sang isa ka didal kadako nga kaayawan.
Ginahatagan mo sing tama kadako nga igtalupangod ang imo pisikal nga mga kaluyag
sa baylo sang imo espirituhanon nga ikaayong-lawas” (Harold B. Lee, Decisions for
Successful Living [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973],pp. 147–48).

Handout Hatagi ang tagsa ka babayi sang isa ka talaksan sa handout kag papagsika ang tagsatagsa
sa pagtipig sang Adlaw nga Inugpahuway sing bug-os pa gid paagi sa pagtulutimbang
sang mga kahiwatan paagi sa tatlo ka sulundan. Ipahayag ang imo panaksihon sang
pagkaimportante kag mga bugay sang pagpakabalaan sang Adlaw nga Inugpahuway.
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Panaksihon

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahibalo kon paano mag-angkon, magpalig-on, kag
magpaambit sang iya panaksihon.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing pila ka binhi kag isa ka ginmasitera nga tanom.

2. Maghimo sing karatola nga nagaunod sang masunod nga kahulugan:
Ang panaksihon isa ka pat-od nga ihibalo nga nabaton gikan sa Balaan nga Espiritu
nga—
a. Si Jesus amo ang Anak sang Dios kag Manluluwas sang kalibutan.
b. Si Joseph Smith isa ka manalagna sang Dios nga nagpanumbalik sang ebanghelyo.
c. Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw amo lamang ang

matuod nga Simbahan kag ginapangunahan sang manalagna karon nga panahon.

3. Isulat ang tagsa sang masunod nga mga talamdan sang balaan nga kasulatan sa lain
nga pikas sang papel: Alma 32:27; Doctrine and Covenants 11:22; Moroni 10:4; Juan 7:17;
Alma 5:46.

4. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ipakita sa klase ang mga binhi kag ang ginmasitera nga tanom.

•Ano ang kaangtanan nga yara sa sining duha ka butang?

•Agud ang mga binhi magtubo nga mangin mga tanom, ano ang kinahanglan nga matabo?

Ipaathag nga sa Libro ni Mormon, ginpaanggid ni Alma ang isa ka binhi sa isa ka butang.
Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbasa sang Alma 32:27–28 sa pagtukib kon
ano ang ginpaanggid. (Ang Pulong sang Dios.)

•Ano ang aton panawag sa ihibalo sang pagkamatuod sang ebanghelyo? (Ang panaksihon.)

Ipakita ang karatola nga may kahulugan sang panaksihon (tan-awa sa “Pangpanghanda”)
kag ipabasa sing matunog sa isa sang bataon nga mga babayi. Ipaathag nga kon wala ang
bisan isa sining pinakaimportante nga mga elemento sang panaksihon, ang aton mga
panaksihon indi kompleto. Pabayai ang karatola nga makita sa kabug-usan sang leksyon.
(Tan-awa sa Bruce R. McConkie, sa Conference Report, La Paz Bolivia Area Conference
1977, p. 7.)

Ang Tagsa ka Bataon nga Babayi Mahimo nga Makaangkon sang isa ka Personal nga
Panaksihon

Balaan nga kasulatan Ipaathag nga ining amo man nga Alma, nga nagpaanggid sang pag-angkon sang
panaksihon sa nagatubo nga binhi, may isa ka mabaskog nga panaksihon sa iya
kaugalingon. Bisan nga sang isa pa sia ka pamatan-on si Alma nakakita na sang isa ka
anghel (Mosias 27:8–15), nagkinahanglan pa sia nga masayran sa iya mismo kaugalingon
nga ang ebanghelyo matuod.

Ipabasa sing matunog sa isa sa bataon nga mga babayi ang Alma 5:45–46.

•Paano ni Alma nasayran sa iya mismo kaugalingon?

Karatola kag
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Ipaathag nga wala sing isa nga natawo nga may isa ka panaksihon kag nga para sa
madamo, ang pag-angkon sang isa ka panaksihon nagasugod sing pormal sa pangidaron
sang mga dalagita nga yara sa imo klase.

•May panaksihon ka bala parte sa ebanghelyo subong sa ginpaathag sa karatola?

•Mahambal mo bala sing tampad, subong ni Alma, nga “Nahibal-an ko sa akon mismo
kaugalingon”?

•Kon wala ka pa sing panaksihon, wala ka bala magpalibog kon paano ka makaangkon
sing isa?

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagsiling nga ang kada isa mahimo nga makaangkon
sang isa ka panaksihon:

“Makaangkon kita sang maathag nga kapat-uran sang pagkamatuod sang isa ka personal
nga Dios; sang nagapadayon nga aktibo nga kabuhi ni Cristo . . . ; sang pagkadiosnon
sang pagpanumbalik sang ebanghelyo paagi kay Joseph Smith. . . .  Ang mga ini mahimo
nga mahibal-an sang tagsa ka responsable nga tawo subong kapat-od sang ihibalo nga
ang adlaw nagasilak. Ang pagkapaslaw sa paglambot sini nga ihibalo amo ang pag-ako
nga ang isa wala nakabayad sang bili” (Faith Precedes the Miracle [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1972], pp. 13–14).

•Ano ang kinahanglan gid nga himuon sang tawo “sa pagbayad sang bili,” subong sa
ginapanugyan ni Pangulong Kimball? (Mag-angkon sang ihibalo—isa ka panaksihon—
sang Dios, kay Cristo, kag kay Joseph Smith kag sang pagpanumbalik sang ebanghelyo.)

Sa balaan nga mga kasulatan makita naton kon ano ang ginsiling sang iban nga mga
manalagna nga aton kinahanglan gid himuon sa pagbayad sang bili sang pag-angkon
sang isa ka panaksihon.

Ipanagtag ang mga pidaso sang papel nga may mga talamdan sang balaan nga kasulatan
Alma 32:27, Doctrine and Covenants 11:22, Moroni 10:4, Juan 7:17, kag Alma 5:46. Kon
bastante ang kadamuon sang klase, bahina ang bataon nga mga babayi sa apat ukon lima
ka grupo. Kon isa ini ka gamaygamay nga klase, paobraha sila sing tinag-isaisa ukon
pinarespares. Pagkatapos nga mabasa nila ang gintakay sa ila nga balaan nga kasulatan,
pamangkuta ang tagsa ka grupo sang masunod nga pamangkot:

•Suno sa balaan nga kasulatan nga inyo nabasa, ano ang bahin sang bili sang pag-
angkon sang isa ka panaksihon?

Samtang ginahatag ang mga sabat, isulat ang mga ini kag ang mga talamdan sang balaan
nga kasulatan sa pisara kag hambali kon paano ang tagsa sini makabulig sa pag-angkon
sang isa ka panaksihon.

Patalupangod: Pabayai ining lista sa pisara; pagatamdan ini sa ulihi sang leksyon.

•Pagkatapos nga imo mabayaran ang bili sang handum, pagtuon, pagpangamuyo,
matarong nga paggawi, kag pagpuasa, ano ang kinahanglan gid nga mabaton mo agud
makompleto ang pamaagi sang pag-angkon sang panaksihon?

Kon ang bataon nga mga babayi wala makasabat sing husto sining pamangkot, ipabasa
sa ila ang Moroni 10:4.

Handum sa pagpati (Alma 32:27).
Pagtuon sang balaan nga mga kasulatan kag sang

mga pulong sang binag-o nga mga manalagna
(Doctrine and Covenants 11:22).

Magpangamuyo nga may matuodtuod nga
katuyuan (Moroni 10:4).

Igawi ang mga prinsipyo sang ebanghelyo 
(Juan 7:17).

Magpuasa kag magpangamuyo (Alma 5:46).
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Bisan makaabot man ang mga ini sing gulpe ukon amat-amat, ang tanan nga mga
panaksihon maabot paagi sa gahum sang Balaan nga Espiritu. Ang isa ka panaksihon
nagaabot sa nagkalainlain nga katawhan sa nagkalainlain nga mga paagi apang
masunson nga ginlarawan ini bilang isa ka nagadabdab nga balatyagon sa aton mga
tagipusuon ukon isa ka ideya sa aton mga kaisipan (tan-awa sa Doctrine and Covenants
8:2–3; 9:8; Lucas 24:32).

“Ang isa ka nakasaksi indi bastante. Bisan gani ang saksi kag panaksihon sang orihinal
nga mga Apostoles nagpanggamot sa panaksihon sang Balaan nga Espiritu. Isa ka
manalagna ang nagsiling sa aton nga ang saksi sang Balaan nga Espiritu nagahimo sang
isa ka pat-in sa aton kalag nga mas makahuluganon sangsa ‘pagduaw sang isa ka anghel’
“ (Dallin H. Oaks, sa Conference Report, Okt. 1990, p. 36; ukon sa Ensign, Nob. p. 30).

Ang Personal nga Panaksihon Nagadala sing Dalagko nga mga Padya

Kon ang bataon nga babayi nakabaton sang isa ka panaksihon, nagadala ini sang iban pa
nga mga bugay sa iya kabuhi. Samtang imo ginabasa sa mga dalagita ining sugilanon
parte sa bataon nga babayi nga kaidad nila, pangabaya sila sa pagsugid sang mga bugay
nga nag-abot tungod sang iya panaksihon parte sa ebanghelyo.

“Sang Mayo 1972 si Julie [Wang] nagalakat sa isa ka kalye sa dakbanwa sang Kaohsiung,
Taiwan, sang makita niya ang duha ka bataon nga mga dumuluong nga nagapanagtag
sang mga pinikas nga papel sa tanan nga nagaalagi. Nagkuha sia sang isa ka pikas kag sa
wala madugay natukiban niya nga may malip-ot ini nga mensahe sang pagpanumbalik
sang ebanghelyo ni Jesucristo. . . .  Si Julie maid-id nga ginsagod sang mga pagtulun-an
sang ebanghelyo sa ila, kag ginpabatyag sia sang Espiritu sa pagtuon parte sa sining
pagpanumbalik. Ginbalik niya ang tarheta kag halos sa gilayon ginduaw sia sang mga
elder. Nahibal-an niya nga ang ebanghelyo matuod gikan sa tion nga iya ini nabatian,
kag naghandum sia sa pagpabunyag.

“Ang amay ni Julie [nga ministro sang ila katilingban] indi makahangop sang iya
ginapangayo. . . .  Wala’y sapayan, samtang ginsugiran sia ni Julie sing dugang parte
sa–Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw, ginbaton man
niya ang mensahe sang pagpanumbalik.

“Sa Domingo, Abril 1, 1973, si Julie nagkadto upod ang iya amay kag iloy kag 62 pa ka
iban nga mga katapo sang Simbahan sang K’e Liao sa kapilya Kaohsiung. Sa sina nga
adlaw si Julie nagtindog nga may luha ang mga mata samtang nakita niya ang iya amay
kag iloy nga nabunyagan. . . .  Napun-an sia sing kalipay sang iya nakita ang 48 pa gid ka
mga tawo nga iya ginpalangga sa bug-os niya nga kabuhi nga naglusong man sa mga
tubig sang pagbunyag.

“ . . . Paagi sa kusog, kaisog, kag panaksihon sang isa ka napulo’g lima ka tuig nga
dalagita, ang bilog nga katilingban nadala sa pagsulod sa–Ang Simbahan ni Jesucristo
sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw” (Malan R. Jackson, “Julie Wang,” New Era,
Hunyo 1973, p. 7).

•Ano nga bugay ang gindala sang panaksihon ni Julie sa iya kaugalingon nga kabuhi
kag sa mga kabuhi sang iban?

Ipaathag nga ang iban pa, nga pribado gawa, nga mga epekto sang panaksihon ang
ginpakita sini nga hitabo gikan sa kabuhi sang isa ka lamharon nga hinaylo. Pamatii ang
mga bugay nga gindala sang panaksihon sa iya kabuhi.

“Nabunyagan gid lang ako sa malip-ot nga tion sang matukiban ko nga nagakinahanglan
ako sang operasyon. Sang ang isa ka di-katapo nga abyan nagduaw sa akon sa ospital,
ginsugiran ko sia nga nabunyagan ako sa Simbahan. Nagsabat sia paagi sa pagsiling sa
akon nga yara ako sa ospital tungod nga nagsulod ako sa isa ka simbahan nga wala
nagapati kay Cristo. Nakibot ako sang iya kakulang sa ihibalo parte sa Simbahan,
samtang nga sia nagapuyo sa tunga sang mga katapo sa madamo nga tinuig.

“Wala pa gid ako makapahayag sang akon panaksihon halin sang una, apang
nabatyagan ko ang panginahanglan sa paghimo sini sa sina nga tion. Ginsingganan ko
sia nga nagasimba kami kay Jesucristo, kag nga sia Anak sang Dios, nga si Joseph Smith
manalagna sang Dios kag ang Simbahan nagapadayon sa pagbaton sang bugna karon
nga panahon.
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“Wala ko pagkumbinsiha ang akon abyan nga dapat sia magbuylog sa Simbahan, apang
sugod sina nga inagihan nakabatyag ako sang indi maasoy nga kusog sa sulod. Ini nga
kusog amo ang nagbulig sa akon sa mga adlaw sang akon pag-ayo kag nangin isa ka
dako nga ginhalinan sang kaumpawan halin sadto.”

•Paano ang pagpahayag sang imo kaugalingon nga panaksihon makabenepisyo sa imo?

•Ngaa nga ang pagpahayag sang imo panaksihon makadala sang kusog kag
kaumpawan sa sulod?

Singgani ang klase nga ang tagsa ka bataon nga babayi nga handa sa pagbayad sang bili
sa pag-angkon sang iya kaugalingon nga panaksihon makabaton sang panaksihon kag
sang mga bugay nga nagaabot upod sa sini.

Ang Panaksihon Dapat nga Dalayon nga Mapalig-on kag Mapaambit

Leksyon paagi sa paggamit sang mga bagay kag paghinambalanay

•Kon ang bataon nga babayi nakaangkon sang isa ka panaksihon sang ebanghelyo,
magarantiyahan bala sia nga ang iya panaksihon dalayon nga magapabilin sa iya?

Ipakita ang tanom sa bataon nga mga babayi.

•Paano mapaanggid ining tanom sa panaksihon sang isa ka bataon nga babayi? (Ining
duha nagakinahanglan sang dalayon nga pagsagod.)

•Ano ang matabo sa panaksihon kon wala ini matatap sing nagakaigo?

•Ano ang mahimo nga rason sa isa ka dalagita nga nadulaan sang iya panaksihon?
(Posible nga mga sabat: pagkapaslaw sa pagpakabalaan sang Adlaw nga Inugpahuway,
pagpatumbaya sang mga pangamuyo kag pagtuon sang ebanghelyo, pagbutang sang
kalibutanon nga mga butang labaw sa espirituhanon nga mga butang, paglapas sang
Pulong sang Kaalam.)

•Kon padayunon ko ang pagtubig kag pagtatap sining tanom ano ang matabo?

Inang amo man nga butang pareho man sa panaksihon.

•Paano naton mapadayon ang isa ka mabaskog nga panaksihon?

Sa sining bahin sang leksyon, tamdi ang pisara kag buligi ang bataon nga mga babayi
nga makahangop nga ang pagpadayon sa pagbuhat sang mga butang nga naghatag sa ila
sang panaksihon makabulig man sa ila sa pagpalig-on sini.

Ipaathag nga ang isa ka paagi sa pagpalig-on sang imo panaksihon amo ang 
pagpahayag sini.

Si Elder Gordon B. Hinckley nagsugid sa aton, “Sa tion nga nakabaton na sinang
panaksihon, aton na mangin obligasyon ang pagpamatuod sa iban” (sa Conference Report,
Seoul Korea Area Conference 1975, p. 12; mga italica gindugang).

•Ngaa “obligasyon” naton ang pagpahayag sang aton mga panaksihon? (Tan-awa sa
Doctrine and Covenants 88:81.)

•Isa sa kada apat ka mga sinapol sang sakramento sa Simbahan amo ang panaksihon
nga sinapol. Ngaa sa banta mo amo sini?

•Ano ang inyo nabatyagan kon ang isa ka tawo nagapahayag sang isa ka mabaskog nga
panaksihon parte sa ebanghelyo?

•Paano ini nagaapekto sa imo panaksihon?

Ipaathag nga ang aton mga panaksihon magabaskog samtang ginapahayag naton ang
mga ini kag samtang aton mabatian ang mga panaksihon sang iban.

Ang isa ka bataon nga babayi may subong sini nga inagihan sang nagapahayag sia sang
iya panaksihon:

Sugilanon “Makahalam-ot panumdumon kon ngaa ang panaksihon nagatubo sa tumalagsahon nga
kadasigon kon imo ini ginapaambit. Natawo ako kag ginbatiti sa Simbahan kag dalayon
ko nga ginapaninguhaan ka gid sing maayo ang pagtuman sang mga ginapanudlo sini.
Nagapati ako nga may mabaskog ako nga panaksihon subong sa bisan kay sin-o, apang
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wala ko pa gid matuod mapahayag ini. Siyempre, ang akon suod nga mga kaabyanan
nakahibalo sang akon mabaskog nga pagpati, apang tubtob lang ina dira.
“Nian isa sina ka adlaw nagapungko ako sa klase sa seminaryo sang mabatian ko ang
akon ngalan nga gintawag bilang isa sang tatlo sa klase nga magapatunga kag
magpahayag sang panaksihon. Naurungan ako, wala’y labot sang tuman nga kahadlok.
Sang mag-abot ang akon tuka nagtindog lang ako didto nga indi mahibal-an kon ano ang
ihambal kag nian ang mga pulong nagsugod sa paggwa. Sa pagkamatuod ginbubo ko
ang akon bug-os nga tagipusuon. Nagpahayag ako sang saksi nga si Jesus amo ang
Cristo, nga ang Simbahan matuod kag nga si Joseph Smith isa ka manalagna sang Dios
nga subong man sang Pangulo sang Simbahan karon nga panahon.

“Sang makatapos na ako may isa ako ka maalabaab, pinasahi nga balatyagon sa sulod.
Ang akon panaksihon nagtubo; Mabatyagan ko ini. Pareho ini sa pagbantay sang isa ka
bulak nga nagatubo sa madasig nga paghulag sa isa ka pelikula sang siyensya.”

Tamdi ang karatola kag ipaathag nga ining panaksihon sang dalagita nagalakip sang
tanan nga mga butang nga nahinambitan ni Elder McConkie.

•Daw ano kabaskog ang imo panaksihon?

•Ano ang imo ginahimo sa pagpalig-on sini?

•San-o ang katapusan nga tion nga nagpahayag ka sang imo panaksihon?

Kon nakabatyag ka sang pagpadasig, ipahayag ang imo kaugalingon nga panaksihon sa
bataon nga mga babayi. Ipautwas ang pagsalig nga ang tagsa ka babayi makahibalo sa
iya kaugalingon nga si Jesus amo ang Cristo, nga si Joseph Smith isa ka manalagna, nga
Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw amo lamang ang
matuod nga simbahan karon nga panahon, kag nga ginagiyahan kita karon nga panahon
sang buhi nga manalagna. Paisuga ang bataon nga mga babayi sa pagpahayag sang ila
mga panaksihon sa sulod sang madason nga bulan.
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Pagtuon sang Balaan 
nga Kasulatan

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makaangkon sang dugang nga handum sa pagtuon sang
balaan nga mga kasulatan adlaw-adlaw.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing lapis kag papel para sa tagsa ka bataon nga babayi.

2. Maghanda sing isa ukon masobra pa sang mga butang nga ginapatimaan sa Pauna.

3. Isulat ang tagsa sang masunod nga mga talamdan sang balaan nga kasulatan sa tarheta
sang index (index card) ukon sa isa ka pidaso nga papel kag ibutang ang mga tarheta sa
isa ka suludlan. Maghimo sang duplicate nga mga kopya kon kinahanglanon agud may
tarheta nga bisan isa lang para sa tagsa ka dalagita.

Mateo 18:15
2 Nefi 32:9
Doctrine and Covenants 121:7–8
Santiago 1:5–6

4. Maghimo sang inugtanda sa libro para sa tagsa ka bataon nga babayi subong sa
ginalaragway sa katapusan sang leksyon. (Kon posible, gamita ang madamol nga papel.)

5. Isa ka simana ukon masobra nga abanse, pangabaya ang duha ukon tatlo ka mga
katapo sang klase sa pagkari sa klase nga handa sa pagpaambit sang ila paborito nga
balaan nga kasulatan kag ipaathag kon ngaa pinasahi ini sa ila.

6. Opsyonal: Magtudlo sang isa ka bataon nga babayi sa pagpresentar sang “Ang
Pagbinagbinag Indi Tinonto.”

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ipakita ang isa ukon kapin sang masunod nga mga butang: isa ka delata nga wala sing
etiketa, isa ka botelya sang likido nga wala sing etiketa, isa ka sulundan sang bayo nga
wala sing mga panulin, ukon isa ka resipe nga wala sing mga panulin. Ipahangop kon
ano ang wala sa tagsa ka butang.

•Daw ano kaimportante ining mga butang sa ila karon nga kahimtangan?

•Mahibal-an mo bala kon paano gamiton ang mga ini?

•Ano ang bili sang mga panulin? (Nagahatag ang mga ini sang mga direksyon kag
nagabulig sa aton nga makahibalo kon paano gamiton ang mga butang ukon matuman
ang tal nga mga butang.)

•San-o naton kinahanglan ang mga panulin sa aton mga kabuhi?

•Diin ka makakita sang nasulat nga mga panulin para sa kabuhi? (Alsaha paibabaw ang
isa ka kopya sang balaan nga mga kasulatan.)

Balaan nga kasulatan Isulat ang balaan nga kasulatan 2 Nefi 33:4–5 sa pisara.

Ipabasa sa mga dalagita ang balaan nga kasulatan kag ipasabat subong sa mga rason ni
Nefi kon ngaa dapat kita magtuon sang balaan nga mga kasulatan.

Ayhan gusto mo nga isulat ang mga sabat sa pisara.
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Madamo nga mga Pagsakripisyo ang Nahimo Agud Makaangkon Kita sang Balaan
nga mga Kasulatan Karon nga Panahon

Sa bug-os nga maragtas ang mga manalagna gintulinan sa pagtipig sang mga rekord
sang ila mga pagpakigbagay sa Ginuo. Ang mga manalagna kag ang mga manugtipig
sang rekord naghimo sang dako nga mga pagsakripisyo makaangkon lang kita sang
balaan nga mga kasulatan.

Ipanagtag ang papel kag mga lapis sa bataon nga mga babayi. Takayi ang tagsa ka
dalagita sang isa ka libro sang balaan nga kasulatan kag tulini sia sa pagsugod kopya
sang tal nga libro sang balaan nga kasulatan nga yara sa iya. Pasugori sa mga dalagita
ang nahauna nga bersikulo sang una nga libro ukon seksyon. Tuguti sila sa pagkopya sa
duha ukon tatlo ka minutos antes sila pauntaton.

•Sa kadasigon sang imo pagkopya, daw ano kadugay ang magkopya sang bilog nga libro?

Ipahangop sa ila kon daw ano ka makatalaka ini ang magkopya sing kinamot sang isa ka
butang kag kon daw ano ka dako ang tion kag konsentrasyon nga ginakinahanglan sini.
Dagmita sa pagsiling kon daw ano kabudlay ini para sa mga manalagna sadto ang
pagkurit sang balaan nga mga kasulatan sa metal ukon ang pagsulat sang mga ini sa mga
scroll [tulun-an nga linukot]. Pagkatapos nga ang balaan nga mga kasulatan narekord,
ang paglubad sang mga diadema kag mga scroll [tulun-an nga linukot] gikan sa orihinal
nga hinambalan pakadto sa iban nga mga hinambalan nagakinahanglan sang binulan
nga pagtrabaho kag direkta nga pagbulig sang Ginuo.

•Luwas sa panahon kag pagpaninguha nga ginakinahanglan sa paglubad ukon pagkopya
sang balaan nga mga kasulatan, ano pa ang iban nga mga pagpaninguha ukon mga
pagsakripisyo ang ginhimo agud kita mahimo nga makaangkon sang balaan nga mga
kasulatan?

Ang mga sabat mahimo nga maglakip sang—

1. Mga pagpaninguha ni Nefi kag sang iya mga utod nga lalaki sa pagkuha sang mga
diadema nga saway (1 Nefi 3–4).

2. Makatalaka nga pagpaninguha ni Mormon sa pagpalip-ot sang malagpad nga mga
diadema ni Nefi kag pagtuga sang mga diadema ni Mormon nga gikan sa sini si Joseph
Smith naglubad sang Libro ni Mormon (Mga Pulong ni Mormon 1:1–5 kag Mormon
1:1–5; 5:8–9; 6:6).

3. Masinulub-on nga paghimulat ni Moroni sa pagkompleto kag paglubong sang mga
diadema nga bulawan (Mormon 8:1–5; Moroni 1:1–4).

4. Pag-antos ni Joseph Smith, paghingabot, kag pagkamartir sanglit ginlubad niya ang
Libro ni Mormon kag nagbulig sa pagpasad liwat sang Simbahan ni Jesucristo sa duta
(Joseph Smith—History 1:30–67; Doctrine and Covenants 135:1–3).

(Mga talamdan sang balaan nga kasulatan para gamiton sang manunudlo kag indi
kinahanglan nga basahon sa klase.) Dagmita sa pagsiling nga ining mga tawo ginhatagan
sang daw imposible nga mga buluhaton, apang sa pihak sina ang ila mga pagpaninguha
nagtugot sa pulong sang Dios nga yara sa duta karon nga panahon sa sinulat nga porma.

Matun-an Naton ang Pagkalipay sa Balaan nga mga Kasulatan

Ipapaambit sa bataon nga mga babayi nga gintakayan sang nagligad ang ila paborito nga
balaan nga kasulatan, nga nagapaathag kon ngaa importante ini sa ila.

•Ano ang panindugan ni Nefi parte sa balaan nga mga kasulatan? (Sa pagbulig sabat sini
nga pamangkot, ipabasa ang 2 Nefi 4:15.)

•Ano ang kahulugan sang, tungod kay ang aton mga kalag nagakalipay sa balaan nga
mga kasulatan? (Sa pag-agom, sa pagkasadya, kag sa pagpasalamat tungod sang balaan
nga mga kasulatan.)

Mga pasayod sang
katapo sang klase kag
paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan
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Ipaathag nga samtang kita nagatuon sa pagpangita sang mga sabat sang aton mga
problema sa balaan nga mga kasulatan, ang aton pagpasalamat kag kalipay tungod sa
balaan nga mga kasulatan magadugang.

Ipaathag nga si Parley P. Pratt, ang isa ka dumaan nga lider sang Simbahan,
nagapanugiron sang iya inagihan parte sa pagbasa sang Libro ni Mormon:

“Ginbuksan ko ini upod ang kakunyag, kag ginbasa ang tig-ulo nga pamihak sini.
Pagkatapos sina, ginbasa ko ang panaksihon sang pila ka mga saksi nga may kaangtanan
sa paagi kon paano nakita ini kag ginlubad. Pagkatapos sini ginsuguran ko ang iya mga
kaundan sugod sa primero. Nagbasa ako sa bilog nga adlaw; ang pagkaon nangin isa ka
pabug-at, wala ako sing luyag magkaon; ang pagtulog nangin isa ka pabug-at pag-abot
sang gab-i, kay ginpasulabi ko ang pagbasa sa tulog.

“Samtang nagabasa ako, ang espiritu sang Ginuo yara sa akon, kag nahibal-an ko kag
nahangpan nga ang libro matuod, subong kaathag kag katin-aw nga nahangpan sang isa
ka tawo kag nakahibalo nga sia nagakabuhi. Ang akon kalipay karon lubos na, subong
sang una, kag nagkasadya ako sing tuman nga nakabayad ini sa akon sa tanan nga mga
kasubo, mga pagsakripisyo kag mga pagpangabudlay sang akon kabuhi” (Autobiography
of Parley P. Pratt [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], p. 37).

Ipaathag nga ang balaan nga mga kasulatan personal nga bugna sa mga manalagna kag
samtang kita nagabasa sang balaan nga mga kasulatan mahimo nga mangin personal nga
bugna ang mga ini sa aton. Kon matabo ini mabatyagan naton ang aton mga kalag nga
nagakalipay sa balaan nga mga kasulatan.

Magpagabot sing isa ukon kapin pa sang mga tarheta sang balaan nga kasulatan gikan 
sa isa ka suludlan sa tagsa ka bataon nga babayi. Tudloi ang bataon nga mga babayi sa
pagpangita sang balaan nga kasulatan nga ginpat-od sa tarheta kag basahon ini sing
mahipos. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati samtang ginabasa mo 
ang masunod nga mga sitwasyon kag pagkatapos, magpamat-od kon bala ang balaan
nga kasulatan nga yara sa iya nagatanyag sang kasulbaran sa problema. Ang bataon nga
babayi ukon ang bataon nga mga babayi nga may balaan nga kasulatan sa nagakaigo nga
kasulbaran magabasa sang balaan nga kasulatan sing matunog.

Si Jodi kilala kaayo sa eskuwelahan. Si Susan abyan ni Jodi, apang nahisa sia kay Jodi. Si
Susan nagsugod sing kutsokutso sa eskuwelahan nga nakahalit sa kadungganan ni Jodi.
Ano ang dapat himuon ni Jodi? (Tan-awa sa Mateo 18:15.)

Si Maria nagakabalaka kaayo sa iya binuhatan sa eskuwelahan. Gusto niya nga
mangibabaw tubtob sa iya ikasarang. Nabatyagan niya nga nagapanginahanglan sia sing
bulig, apang wala sing may nahibal-an kon kay sin-o sia makadto ukon diin sia makakita
sang bulig nga iya ginakinahanglan. Ano ang dapat niya himuon? (Tan-awa sa 2 Nefi 32:9.)

Si Becky bag-o lang nadulaan sang suod nga katapo sang iya panimalay. Hinali kaayo
ang pagkadula kag gindaug sia sang kasubo. Diin sia makakita sang pagpaumpaw kag
paaliwansanan? (Tan-awa sa Doctrine and Covenants 121:7–8.)

Duha ka misyonero ang nagdulog sa puluy-an ni Tanja kag gin-agda sila pasulod. Sa tion
sang ila paghinambalanay, si Tanja may mabaskog nga handum agud mahibal-an kon
bala ang ila ginapanghambal matuod. Ano ang iya mahimo? (Tan-awa sa Santiago 1:5–6.)

•May isa bala sa inyo nga nakaagi nga nakakita kamo sang pag-ubay gikan sa balaan
nga mga kasulatan para sa isa ka problema?

Hatagi sing tion ang bataon nga mga babayi sa pagsugid sang ila mga inagihan kag sa
pagpaathag kon paano ang balaan nga kasulatan nakabulig sa ila. Kon may imo ka
halimbawa gikan sa imo kaugalingon nga kabuhi, ipaambit ini sa klase.

Ipanugyan nga sauluhon sang bataon nga mga babayi ang mga dinalan nga may
pinasahi nga pagkaimportante sa ila. Ipahangop nga ang Topical Guide [Sulundan sa
Topiko] nga yara karon sa edisyon sang Biblia sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw
nagapahapos sa pagpangita sang tal nga talamdan nga aton kinahanglan ukon dugang
nga balaan nga mga kasulatan sa tema nga sa diin may tal kita nga interes. Ipakita sa
klase ang Topical Guide [Sulundan sa Topiko] kag tuguti sila sa pagpangita sang isa ka
balaan nga kasulatan sa idalom sang isa sang mga ulohan agud masunaran nila kon
paano maggamit sining palasandigan.
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Ipaathag nga makabasa kita kag makatuon sa balaan nga mga kasulatan sa mga paagi
nga makahimo sang mga ini nga makahuluganon pa gid kag makalilipay pa gid para sa
aton. Ang isa ka bataon nga babayi nga nagsugod sang matayuyon nga programa sang
pagtuon sang balaan nga kasulatan nagapaambit sang masunod nga mga panglantaw sa
kauswagan kag kalipay nga iya naagom gikan sa iya pagtuon.

Ipapresentar sa bataon nga babayi nga gintakayan sang nagligad ang masunod: “Ang
Pagbinagbinag Indi Tinonto.”

“Natun-an ko sa tinagdiutay kon paano ang tanan nga balaan nga mga tawo sang Dios
nakatuon sa paghisayod sa Dios kag sa ebanghelyo. Indi ini isa ka dulot sa pinili nga pila,
kundi isa ka bugay nga ginpamatuod sa layi sang pagtuman, sa malawig nga mga inoras,
kag pagtuon.

“Samtang nagabasa ako sang balaan nga mga kasulatan . . . , natun-an ko ang pila ka mga
tig-una nga mga prinsipyo sang pagpamalandong kag pagpangita.

“1. Magpangamuyo pirme antes magsugod sa pagbasa sang balaan nga mga kasulatan.
Patawhayi ang imo kaisipan kag mangin hilway gikan sa sining kalibutan. Subong
man, magpangamuyo sa tanan nga tion nga nagabasa ka—samtang ang tal nga mga
ideya sang ebanghelyo nagapasanag sa imo kalag ukon samtang may mga
pamangkot ka. Indi magduhaduha sa pagtawag sa imo Amay.

“2. Magbutang sang papel kag lapis nga pirme nakahanda samtang nagabasa ka. Isa ini ka
makapapagsik nga kahiwatan, kag sa masunson ang mga handum, makakulunyag
nga mga ideya, ukon orihinal nga mga panghunahuna magapangalapkap sa wala
nagaandar nga kaisipan.

“3. Magbasa sing hinayhinay! Ini nga pagtuon indi palumba. Wala ginakinahanglan nga
imo tapuson ang ginapatuman nga kadamuon sang mga kapitulo antes magtulog.
Usiki sing pila ka adlaw ang isa lang ka kapitulo ukon bersikulo. Sauloha ang balaan
nga kasulatan kag magapamukadkad ini sang tinago nga mga kahulugan nga wala
mo pa matalupangdan, mga kahulugan nga may kalabtanan sa imo kabuhi karon.

“4. Magpamangkot sang mga pangutana samtang nagabasa ka sang balaan nga mga
kasulatan. . . .  Pamangkot kag dayon magtawag sa Ginuo. Samtang nagapamangkot
ako, ang mga ganhaan sang akon tagipusuon nahumlad kag nagbilin sing hulot para
sa Balaan nga Espiritu sa pagpuyo sa akon.

“5. Magdulog sa madamo nga beses sina nga adlaw kag binagbinaga ang isa ka panghunahuna
nga imo ginpadaloman sa pag-usisa. Halimbawa, timbang timbanga ang kamatuoran
‘higugmaa ang imo kasilingan subong sa imo kaugalingon.’ Sulita ang balaan nga
kasulatan, bantayi ang imo ginahimo, kag tipigi ang panghunahuna upod sa imo sa
isa ka gamay nga tarheta.

“Ini tanan isa lang ka bagay sa paghimo sa imo nga maghinayhinay; inadlaw-adlaw ini
nga pagbag-o. Mangin mapinasalamaton ka samtang ginapalab-as sini ang imo
panghunahuna. May bag-o nga direksyon nga magaabot sa imo kabuhi kag bisan gani
inadlaw-adlaw nga bugna.

“Tanan ining pagbinagbinag nagapadulong sa matuod kag madalom nga paghangop
sang ebanghelyo, sa aton misyon, kag sa himaya sang Dios. Sa madamo nga beses
samtang nagabinagbinag ka ginahawanan mo ang dalan para sa matam-is nga paghidaet
sang Balaan nga Espiritu sa pagsulod sa imo tagipusuon kag sa pagpasanag sang imo
bug-os nga pagkatawo sa kamatuoran. . . . 

“[Si Pangulong] Joseph Fielding Smith nagsiling, ‘Sa bug-os ko nga kabuhi gintun-an ko
kag ginbinagbinag ang mga prinsipyo sang ebanghelyo kag nagpangita sa paggawi sang
mga layi sang Ginuo. Bilang resulta may nag-abot sa akon tagipusuon nga dako nga
gugma para sa iya kag para sa iya buluhaton kag para sa tanan sadtong nagapangita sa
pagpasanyog sang iya mga katuyuan sa duta’ (Conference Report, Okt. 1971, p. 6; mga
italica gindugang).

“Hatagi sing tion sa pagbinagbinag. Amo ini ang yabi sa indi mapatihan nga kalipay kag
ihibalo diri sa kabuhi sang pagkamamalatyon.

“[Ang Manluluwas nagsiling,] ‘Ginabilin ko ining mga halambalanon sa inyo sa
pagbinagbinag sa inyo mga tagipusuon, upod sining kasuguan nga akon ginahatag sa
inyo, nga dapat kamo magtawag sa akon samtang ako malapit—
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“ ‘Magpalapit kamo sa akon kag ako magapalapit sa inyo’ (Doctrine and Covenants
88:62–63.)” (Susan Hill, “Pondering Isn’t Preposterous,” New Era, Mayo 1976, pp. 49–50).

Kasumahan Ipahangop nga ang pagbinagbinag sang balaan nga mga kasulatan makapadugang sang
aton kalipay kag kasadya sa mga ini kag nagadala sa aton nga malapit sa Manluluwas.
Hingapusan: Yabi sa Kalipayan

Sinambit nga mga pulong

Sa pagdagmit sa pagsiling nga ang balaan nga mga kasulatan may isa ka importante nga
kahulugan sa aton mga kabuhi, basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong:
“Ang tagsa sa aton, sa pila ka tion sang aton mga kabuhi, kinahanglan gid nga magtukib
sang balaan nga mga kasulatan sa aton mismo mga kaugalingon—kag indi lang sa
pagtukib sang mga ini sa makaisa, kundi sa pagtukib sang mga ini sa liwat kag sa liwat”
(Spencer W. Kimball, “How Rare a Possession—the Scriptures!” Ensign, Sep. 1976, p. 4).

Ginsugo man kita sang isa ka manalagna sang Dios nga kinahanglan gid kita nga
magbasa gikan sa Libro ni Mormon kada adlaw.

Si Pangulong Ezra Taft Benson nagsiling, “May isa ka libro nga kinahanglan naton nga
tun-an adlaw-adlaw, bilang tinag-isaisa ka tawo kag bilang mga panimalay, nga wala’y
liwan kundi ang Libro ni Mormon” (sa Conference Report, Abr. 1986, pp. 99–100; ukon sa
Ensign, Mayo 1986, p. 78).

“Kinahanglan naton nga magbasa adlaw-adlaw gikan sa mga pamihak [sini] [kag ini]
‘magapahilapit pa gid sa [aton] sa Dios paagi sa pagtuman sang mga pagsulundan sini,
sangsa ano man nga iban nga libro’ (History of the Church, 4:461)” (sa Conference Report,
Okt. 1988, p. 3; ukon sa Ensign, Nob. 1988, p. 4).

Handout Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing inugtanda sa libro. (Tan-awa sa ehemplo sa
idalom.) Pangabaya ang tagsa ka babayi sa pagsulat sa likod sang inugtanda sa libro sang
tal nga tion kada adlaw nga magabasa sia sang balaan nga mga kasulatan. Bisan kon sia
nagabasa lamang sang pila ka bersikulo kada adlaw, magbenepisyo sia sing dako.
Papagsika sia sa paggamit sang inugtanda sa libro bilang inugpat-in samtang nagabasa
sia sang balaan nga mga kasulatan kag bilang pahanumdom sang iya pangako sa
pagtuon sang balaan nga mga kasulatan adlaw-adlaw. Dapat man ini magpahanumdom
sa iya nga ang pagtuon kag pagbinagbinag sang balaan nga mga kasulatan amo ang mga
yabi sa iya kaluwasan kag kalipayan.

Usisaa
ang
Balaan

“Kay ang akon kalag nagakalipay sa balaan
nga mga kasulatan, kag ang akon tagipusuon
nagabinagbinag sang mga ini” (2 Nefi 4:15).
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Pagsumpong sang Sala

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magakilala nga dapat niya pabakuron ang iya
kaugalingon sa pagdaug sang mga pagsulay.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 15, Mga Paon, Mga Tugalbong, kag Mga Siod, makita sa katapusan sang
manwal. (Kon posible, puede ka makakuha sang pila ka matuodtuod nga mga paon
ukon mga tugalbong.)

2. Magdala sing isa ka lapis kag papel para sa tagsa ka bataon nga babayi.

3. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Paandam: Indi mag-ukot sa mga doktrina ni Satanas. Indi paghambali ang mga inagihan
nga naangkon sang tagsatagsa upod kay Satanas.

Ang Pagtuon kon Sin-o Gid si Satanas kag kon Ano ang Iya mga Katuyuan kag mga
Gahum Sarang Makabulig sa Bataon nga mga Babayi sa Pagdaug sang Pagsulay

Mga patimaan Ipanagtag ang isa ka lapis kag pikas sang papel sa tagsa ka bataon nga babayi kag
singgani ang klase sa pagnumero sang ila mga papel gikan sa isa tubtob sa napulo.
Samtang ginabasa mo ang masunod nga mga patimaan, ipasulat sa ila ang ngalan sang
tawo nga sa ila pagbanta nagasigo sa sina nga patimaan paagi sa numero sang patimaan.
Wala sing isa nga magahambal sing bisan ano sang matunog tubtob nga nabasa ang
tanan ka napulo nga mga patimaan.

Mga patimaan:

1. Isa ako ka espiritu nga anak sang Amay nga Langitnon.

2. Imo ako espiritu nga utod nga lalaki.

3. Nakatambong ako sadto sa Konseho sa Langit.

4. Isa ako sadto ka anghel sang Dios.

5. Nagahambal ako sadto nga may pagbulut-an sa nahamtangan sang Dios.

6. Ginatawag ako nga “Anak sang Kaagahon.”

7. Nagbato ako kag nagsikway sang plano sang Amay nga Langitnon.

8. Madamo sang akon espiritu nga mga utod nga lalaki kag babayi ang nagsunod sa akon.

9. May espiritu nga lawas lamang ako.

10. Ginpangunahan ko ang ikatlo nga bahin sang mga kasuldadohan sang langit gikan sa
nahamtangan sang Dios.

(Sabat: Si Satanas ukon si Lucifer.)

Ipaanggid ang mga sabat agud makita kon sin-o ang una nga nakakilala kay Satanas
ukon kay Lucifer.

Paghinambalanay •Paano ang pila sang mga paglarawan kay Satanas nakapalibog sa imo?
•Ano pa ang pila ka mga ngalan nga sa amo nakilal-an si Satanas? (Yawa, Manuglaglag,
Isa nga Malain, Kalaglagan, Prinsipe sang mga Yawa, Dragon, Man-og, Panulay, ang
amay sang tanan nga kabutigan, kag iban pa.)

Balaan nga kasulatan •Ano ang pila ka mga katuyuan ni Satanas sa duta? (Sa pagsabat sining pamangkot,
ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Moses 4:3–4.) (Si Satanas nagpangita sa paglaglag
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sang kahilwayan sa pagpili sang mga tawo, sa pag-agaw sang gahum sang Dios sa
ibabaw nila, sa pagdaya kag pagbulag sa mga tawo, kag sa pagguyod sa ila nga bihag
suno sa iya pagbuot.)

Ipaathag nga may isa pa ka rason kon ngaa ginasulay kita ni Satanas. Ipabasa sa mga
katapo sang klase ang 2 Nefi 2:27: “Kay [si Satanas] nagatinguha nga ang tanan nga mga
tawo mangin makaluluoy subong sa iya.”

•Makaangkon bala si Satanas sing gahum sa ibabaw naton?

Pagkatapos nga makasabat ang bataon nga mga babayi, basaha ang masunod nga
sinambit nga mga pulong:

“Si Satanas wala sing gahum sa ibabaw naton magluwas nga ihatag naton ini sa iya. . . .
Ang Dios wala gid nagapilit sa aton sa paghimo sang husto, kag si Satanas wala sing
gahum sa pagpilit sa aton sa paghimo sang malain” (Sterling W. Sill, sa Conference
Report, Abr. 1970, pp. 29–30; ukon sa Improvement Era, Hunyo 1970, p. 45).

•Ngaa importante nga mahibal-an kon sin-o gid si Satanas kag kon ano ang iya mga
katuyuan kag mga gahum? (Agud makilala ang iya mga padihot kag mag-andam sang iya
impluwensya agud makapabilin kita nga mabakod sa ebanghelyo kag masumpong sia.)

“[Si Pangulong] Spencer W. Kimball, nga nagahambal sa kadam-an sang mga lamharon,
nagpasalig sa ila nga ang kasayuran sang pagluntad, sang gahum, kag sang mga plano 
ni Satanas—upod ang mapiliton kag nagalanog nga panaksihon parte sa Dios kag sang
ebanghelyo kag sang mga plano sang aton Amay . . . —makabulig sa ila sa paglab-ot
sang wala’y tupong nga mga kadalag-an, nga mahimo nga magaapekto sang ila mga
kabuhi sa wala’y katapusan” (ElRay L. Christiansen, sa Conference Report, Okt. 1974, 
p. 30; ukon sa Ensign, Nob. 1974, p. 24).

Ang mga Pagsulay Nagaabot sa Nagkalainlain nga mga Paagi

Ipakita ang larawan sang nagkalainlain nga mga taga, mga tugalbong, mga paon, mga
siod, ukon ang matuodtuod nga mga butang.

•Ano ang katuyuan sining mga taga, mga tugalbong, mga paon, kag mga siod? (Sa
pagpaamag kag pagdakop sang isda ukon mga sapat.)

•Paano ining mga siod kag mga paon ginatabunan agud mahimo nga mangin
makagalanyat ang mga ini?

Ipaathag nga si Satanas nagagamit sang madamo nga madaya nga mga paon kag mga
tugalbong sa pagtinguha sa pagdakop sa aton. Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang
Alma 12:5–6.

•Suno sa balaan nga kasulatan, ano ang katuyuan sang mga siod ni Satanas?

•Ano ang pila ka mga siod nga ginagamit ni Satanas sing epektibo sa mga lamharon?

•Paano naton malikawan ining mga siod?

Pamangkota ang bataon nga mga babayi kon luyag nila nga tilawan ang maglakat sa
madulom nga kuwarto sa diin may pila ka mga tugalbong nga ginpahamtang.

•Paano ang kadulom makapahinay ukon makapadulog sang imo pag-uswag? (Indi kita
makakita, makaobra, ukon makahimo sang iban nga mga butang.)

Balaan nga kasulatan Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Doctrine and Covenants 50:23–25 agud matukiban
kon ngaa importante nga makaangkon sang kasanag sang Dios.

•Ano ang ginarepresentar sang kasanag? (Dios, ang iya kamatuoran, kag ang iya mga
buluhaton.)

•Paano makabulig ining kasanag sa pagtabog sang kadulom ukon kay Satanas gikan sa
imo kabuhi?

“Sa iya pagkamalalangon [si Satanas] nakahibalo kon diin kag kon paano magsalakay.
Yara sa pagkalamharon nga ang iya mga biktima labing mahuyang. . . .  Ang yawa
nagagamit sing madamo, madamo kaayo nga mga galamiton” (Ezra Taft Benson, God,
Family, Country: Our Three Great Loyalties [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], p. 247).
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Ang dumaan nga leyenda sang Griyego nagasugid sa aton sang isa ka pamatan-on nga
may isa lamang ka mahuyang nga bahin. Pangabaya ang katapo sang klase sa pagsaysay
sang sugilanon parte kay Achilles.

Sugilanon Si Achilles [Uh-kil-eez] isa sang pinakabantog nga mga baganihan sa mitolohiya sang
Griyego. Sa wala madugay pagkatapos sang iya pagkabun-ag, ang iya iloy, nga si Thetis,
nagtum-oy sa iya sa Suba sang Styx, nga suno sa leyenda magaamlig sang iya lawas
gikan sa kalaglagan. Apang, ang tubig wala makalab-ot sa tikod sang gin-uyatan sia ni
Thetis. Sa ika-napulo nga tuig sang Inaway nga Trojan, gintiro ni Paris sang pana ang
wala maamligan nga tikod ni Achilles. Si Achilles napatay sa pilas.

Paghinambalanay •Ano ang buot silingon sang pag-angkon sang tikod ni Achilles? (Sa pag-angkon sang
mahuyang ukon wala maamligi nga mga kahuyangan.)

•Paano nahibal-an ni Satanas ang aton mga kahuyangan? (Nakilala niya kita gikan sa
kabuhi sang wala pa mabun-ag.)

•Paano naton madaug ang aton mga kahuyangan?

Kasunod sa paghinambalanay, basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong: “Si
Satanas nakahibalo sang tanan nga mga pangdaya. Nahibal-an niya kon diin kita mahapos
sulayon kag kon paano kita buyukon sa paghimo sang malain. Sia kag ang iya mga
mensahero nagapanugyan sang kalainan, nagapahaganhagan sang kalubha sang sala,
kag nagahimo sang kalainan nga makagalanyat” (ElRay L. Christiansen, “Q and A,” New
Era, Hulyo 1975, p. 49).

Magtudlo sang isa ka katapo sang klase sa paglista sa pisara sang tagsa ka pagsulay nga
nahinambitan samtang ang masunod nga sinambit nga mga pulong ginabasa sing matunog.

“Karon, ang kasumpong nakahibalo nga ang diutay nga sala indi magpabilin nga diutay,
kag ginaabiabi niya ang bisan ano kag ang tanan sa iya ginharian paagi sa pagkuha anay
sa aton sa pagbinutig sing diutay, dayon ginabuligan kita sa pagtilaw sa pagpakatarong
sang aton mga kaugalingon sa paghimo sini ukon sa pagdaya ukon sa pagpangawat. Ang
iban nga tawo sa pagkamatuod ginasugyot nga indi magtahod sa Adlaw nga Inugpahuway
tubtob nga ini nangin pamatasan na nila. Ang iban nga tawo nagasugod sa paggamit
sang alak agud ‘magpatawhay diutay.’ Subong man, ang lakas nga paggamit sang druga,
mapasipalahon nga panghambal, indi pagtuman sa mga ginikanan, ukon paglimbong sa
iya kaugalingon nga kaupod—amo ini ang mga pamaagi niya sa pagkuha sa aton palayo
gikan sa nagakaigo nga padulungan. Nahibal-an niya sing maayo nga, kon padayunon,
ang subong sina nga kawilihan sa indi madugay nagaresulta sa pagbasol, mga kasubo,
kag kapiyerdehan, tungod ang mga ini nagadala sa aton sa dalagko pa gid nga pagpakasala.

“Wala sing duhaduha nga ang isa sang pinakamalain nga mga siod nga ginapahamtang
sang kasumpong amo ang pagkadi-putli” (ElRay L. Christiansen, sa Conference Report,
Okt. 1974, p. 29; ukon sa Ensign, Nob. 1974, p. 24).

Pisara Magpamangkot sang bisan ano nga dugang nga mga pagsulay nga mahimo masugata
sang bataon nga mga babayi. Idugang ang mga ini sa pisara.

Grupo nga kahiwatan Bahina ang klase sa mga grupo sang tatlo ukon apat ka dalagita. Sugoa ang grupo nga
hambalan ang duha ukon tatlo ka pagsulay nga nalista. Dapat sila magpat-od sang mga
paagi sa pagsumpong kag pagdaug sining mga pagsulay. Kasunod sang ila mga
paghinambalanay, ang tagsa ka grupo magapahayag sa klase. Samtang ginapahayag nila

Mga pagsulay

pagbinutig pag-inom
pagpangdaya pagpamudyot sang 
pagpasipala balaligyaon
pagpangawat pag-gamit sang mga druga
pagpabuyanbuyan pagsuay sa mga ginikanan
wala’y pagtahod sa Adlaw panglimbong

nga Inugpahuway pagkadi-putli
pagkadula sang paglaum malain nga pamulong

(kag iban pa)
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ang ila mga panugyan, panasa ang mga pagsulay sa pisara kag isli ang mga ini sing pat-
od nga mga pamaagi sa pagdaug sang pagsulay.

Posible nga mga sabat:

1. Maghimo sang nagakaigo nga mga pamat-od sa wala pa ang tion.

2. Likawi ang dagway sang kalainan.

3. Maghunahuna sing lain nga mga pamat-od.

4. Isli ang tema.

5. Maghanda sang mga pangamlig

6. Mangayo sing bulig paagi sa pangamuyo.

7. Mangayo sang laygay sang ginikanan.

8. Magpili sang maayo nga mga kaabyanan.

9. Maghinguyang sang tion sa pagbuhat sang mapuslanon nga mga butang.

10. Likawi ang mga kahimtangan nga sa diin ang mga pagsulay mahimo nga magtuhaw.

Ang Amay nga Langitnon Magabulig sa Tagsa ka Bataon nga Babayi Samtang
Nagapaninguha Sia sa Pagdaug sang Pagsulay

Ang masunod nga sinambit nga mga pulong nagapaathag kon paano kita makaangkon
sang lubos nga gahum sa pagsumpong sang pagsulay:

“Sa tanan niya nga kalainan nga ginahimo, ang kasumpong indi makapadayon magluwas
nga ang malinapason nagatugot sa iya sa pagpadayon, kag makaangkon kita sang lubos
nga gahum sa pagsumpong sang mga kalainan nga gintuga ni Satanas paagi sa pag-unong
sa mga prinsipyo sang ebanghelyo ni Jesucristo. Ang mga katapo sang Simbahan
makaangkon sang bugay sang Balaan nga Espiritu, ang manugpabatyag, bilang isa man ka
kaupod, kag kon ang Balaan nga Espiritu yara gid sa sulod naton, si Satanas kinahanglan
gid magpabilin sa gwa. Ang pagtuon sang balaan nga mga kasulatan, pagpangamuyo,
matutom nga pagtuman sang mga kasuguan sang Ginuo, ang paghikot sang mga
obligasyon kag mga tulumanon sa simbahan . . . makahatag sang basehan sa pag-angkon
sang Balaan nga Espiritu bilang dalayon nga kaupod kag manug-amlig” (ElRay L.
Christiansen, sa Conference Report, Okt. 1974, p. 30; ukon sa Ensign, Nob. 1974, p. 24).

Kon wala pa ini sa pisara, idugang ang tinaga “Pangitaa ang pagpakig-upod sang Balaan nga
Espiritu.”

Ang Manluluwas nagdagmit sa pagsiling sang importante kaayo nga paagi sa pagdaug
sang pagsulay. Ipabasa ang 3 Nefi 18:15, 18–19 sa bataon nga mga babayi. Idugang ang
tinaga “Magpangayo sing bulig paagi sa pagpangamuyo” kon wala pa ini sa pisara.

Ipahangop nga ginhambalan man kita sang tal nga paagi sa pagpangayo sang bulig kon
kita nagapangamuyo. Basaha ang Mormon 9:28.

•Sa ano nga paagi ining bersikulo nagapanugyan sa aton sa pagpangamuyo agud
madaug ang pagsulay? (Magpangayo “nga may di-mationg nga kalig-on, agud indi
kamo mahulog sa pagsulay.”) Idugang ang “Pagtapat nga indi mahulog” sa pisara.

Ang Amay nga Langitnon nagpanaad man nga buligan niya kita sa iban nga paagi.
Basaha ang 1 Mga Taga-Corinto 10:13.

•Ano ang ginhatag nga panaad?

Buligi ang bataon nga mga babayi sa paghangop nga kon sila mangin matutom sa ila
mga pagpaninguha sa paglikaw kag sa pagdaug sang mga pagsulay, ang Amay nga
Langitnon magatib-ong sa ila.

Paggamit sang Leksyon

Ipanugyan nga sundon sang bataon nga mga babayi ang mga panugyan nga ila ginlista
sa pisara kag dalayon nga panumdumon ang panaad nga ginhatag sa 1 Mga Taga-
Corinto 10:13.

Paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan
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Ang Ika-Duha nga Pagkari

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magakilala sang mga responsibilidad nga dapat ihanda
sang iya kaliwatan para sa Ika-duha nga Pagkari.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 16, Ang Ika-duha nga Pagkari (62562), makita sa likod sang manwal.)

2. Magdala sing pila ka mga libro sa himno.

3. Opsyonal: Maghimo sang malapad nga karatola sang Doctrine and Covenants 87:8.

4. Maghimo sing isa ka gamay, matahum nga tarheta para sa tagsa ka dalagita agud
taguon nga nagaunod sang mga pulong sang Doctrine and Covenants 87:8, ukon ano
man nga malip-ot nga pahayag nga imo napili sa bisan diin nga mga sinambit nga mga
pulong sa leksyon.

5. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Suguri paagi sa pagsugid sa mga dalagita nga sa bug-os nga maragtas sang kalibutan,
ang mga hari kag mga reyna nakadumala sa madamo nga katawhan sang duta. Ang iban
sining mga hari kag mga reyna nangin matarong nga mga monarka nga nagatratar sang
ila mga nasakupan sing matarong. Ang iban nangin malaut nga mga tagdumala nga
nagagamit sang ila gahum sa pag-abuso sang katawhan nga ila gindumalahan. Ining
mga tagdumala nangin indi takos sang pag-unong sang ila katawhan.

Larawan Sugiri ang mga dalagita nga ang matutom nga mga katawhan bisan diin nagpaabot sa
paggahum sang isa ka hari nga matarong kaayo kag mahigugmaon sa bagay nga takos
sia nga tawgon nga “Hari sang mga Hari.”

Ipakita ang larawan sang Manluluwas. Ipaathag nga ang kaliwatan sang bataon nga mga
babayi bahin sang gintawag sadto nga “harianon nga kaliwatan” sanglit ang isganan sa
tunga nila magabulig sa paghanda sang kalibutan para sa ika-duha nga pagkari sang
Manluluwas.

Pangabaya ang mga dalagita sa paghingalan sang mga kinaiya nga mahimo nga
maglarawan sang mga lamharon sang harianon nga kaliwatan, nga ang hari amo si
Jesucristo. Ilista ang mga pulong sa pisara kag hambali ang mga ini sa malip-ot:

pinili matinlo
matarong masinadyahon
malipayon maisog
takos dungganon
putli mapinalanggaon
matinuohon tampad
pinalabi malig-on

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Leksyon

29
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Ipabasa sa isa ka katapo sang klase ang masunod nga pahayag nga ginapatungod sa mga
lamharon sang Simbahan:

“Pinalangga ko nga mga kaabyanan, isa kamo ka harianon nga kaliwatan. Gin-amligan
kamo sa pagkari sa duta sa sini nga panahon para sa isa ka pinasahi nga katuyuan. Indi
lamang pila sa inyo, kundi tanan kamo. May mga butang nga hilimuon para sa tagsa sa
inyo nga wala sing iban nga makahimo pareho sa inyo. . . .  Kon inyo Sia pahanugutan,
nagasaksi ako nga ang aton Amay sa Langit magalakat upod sa inyo sa bug-os nga
panglakaton sang kabuhi kag magapadasig sa inyo nga masayran ang inyo pinasahi nga
katuyuan diri” (H. Burke Peterson, “Your Life Has a Purpose,” New Era, Mayo 1979, p. 5).

Ang Duta Kinahanglan gid nga Mahanda para sa Pagbalik sang Manluluwas

Ipahangop nga ang mga matarong nagapaabot upod ang dako nga kalipay sa ika-duha
nga pagkari sang Ginuo. Bulahan ang mga malakip sadtong mga magabulig sa paghanda
sang duta para sa iya pagkari. Ipaathag nga may madamo nga mga timaan kag mga
hitabo nga kinahanglan gid nga matabo antes mag-abot ang Ginuo sa himaya. Nagalakip
ang mga ini sang mga hitabo nga natabo na, sang pila sina nga nagakalatabo karon, kag
sang iban pa nga magaabot pa subong sa ginapanagna sang dumaan kag binag-o nga
mga manalagna.

Paghinambalanay
•Ano ang kinahanglan gid nga matabo sa duta antes magbalik ang Manluluwas?

Ang pila sa madamo nga mga timaan kag mga panagna nagalakip sang: ang pagtawag sa
Manalagna nga si Joseph Smith, ang paggwa sang Libro ni Mormon, ang pagpanumbalik
sang pagkapari kag sang Simbahan, ang pagpanumbalik sang templo kag mga ordenansa
sang pagkapari, ang pagwali sang ebanghelyo sa kalibutan, ang kalaglagan sang mga
malaut, ang pagluwas sang mga matarong. (Patalupangod: Indi maghinguyang sang tion
sa paghinambalanay sang tanan nga mga timaan kag mga hitabo nga kinahanglan gid
mag-una sa pagbalik sang Ginuo. Pagahambalan ang mga ini sa mas dako nga detalye sa
iban nga mga leksyon.)

Ipahangop nga ang mga ini kag iban pa nga mga hitabo nga nagauna sa Ika-duha nga
Pagkari nagkinahanglan kag magapadayon sa pagkinahanglan sang dungganon nga
kaliwatan agud ang mga ini matabo. (Patalupangod: Kon ang pulong nga kaliwatan
nagakahulugan lamang sa kinaandan nga paagi—nga buot silingon isa ka malip-ot nga
kalawigon sang panahon, ayhan katluan tubtob sa kap-atan ka tuig—ang mga dalagita
mahimo nga magsala sa pagdumdom nga nakahibalo kita sa banabana kon san-o
magabalik ang Manluluwas. Ipahangop nga ang ginatawag nga kaliwatan may pila ka
nagkalainlain nga mga kahulugan, lakip na ang kalawigon nga panahon sang isa ka libo
ka tuig. [Tan-awa sa Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. (Salt Lake City:
Bookcraft, 1966), p. 310.]) Responsibilidad sang tanan nga mga katapo sang Simbahan ang
magbulig sa paghanda sang duta para sa pagbalik sang Ginuo paagi sa pagkamatarong
kag paagi sa mainunungon kag matutom nga pag-alagad. Kinahanglan gid nga may
matutom nga mga Santos nga magbaton kag magpatuman sang mga panulin kag mga
katuyuan sang Ginuo, isa ka kaliwatan sang mapag-on kag di-malingkang nga mga
katapo sa pagpasulong sang pagtukod sang ginharian sang Dios sa duta.

Basaha ang masunod nga pahayag:

“Kon mag-abot sia sa aton, magaabot sia bilang isa ka mahimayaon, langitnon nga
Hari. . . . 

“ . . . Ang pagtukod sang iya ginharian amo ang dalayon nga nangin tema sang iya
katawhan. . . .  Aton katungdanan ang pagtukod sang Sion—indi pa ang kaugalingon
nga dakbanwa sang Sion sang Ginuo, kundi ang relihiyoso, katilingbanon, kag
ekonomikanhon nga pagdumalahan nga kinahanglan gid nga mag-una sa iya pagkari
bilang sulukdan sang mga kapungsuran. (Doctrine and Covenants 64:42.) Kinahanglan gid
naton nga maghanda sang kaliwatan sang ginpakabalaan nga mga santos nga handa sa
pagbaton sang ila Hari. ‘Gani, magtindog kamo sa balaan nga mga duog, kag indi malingkang,
tubtob ang adlaw sang Ginuo mag-abot’ “ (Courtney Lassetter, “When He Comes Again,”
Ensign, Hunyo 1976, pp. 68–70; mga italica gindugang).
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Ipakita ang karatola sang Doctrine and Covenants 87:8.

•Ano ang buot silingon sang “magtindog . . . sa balaan nga mga duog, kag indi
malingkang”?

Pagkatapos nga mapahayag sang mga dalagita ang ila mga ideya, patandai ang bersikulo
sa ila balaan nga mga kasulatan.

Ini nga Kaliwatan Ginpili sa Pagbulig Handa para sa Ika-duha nga Pagkari sang
Manluluwas

Singgani ang mga dalagita nga isa ka dako nga pribelihiyo ang magkabuhi sa dispensasyon
sang kabug-usan sang panahon. Ang dumaan nga mga manalagna nagpaabot upod ang
malipayon nga panan-awan sa sining adlaw nga ang ebanghelyo mapanumbalik kag
igawali sa tunga sang tanan nga mga kapungsuran kag kon ang katapusan nga mga
pagpanghanda mahimo para sa ika-duha nga pagkari sang Manluluwas.

Paghinambalanay •Paano kita makapat-od nga kaupod kita sa mga matutom nga nagabulig sa paghanda
para sa pagbalik sang Manluluwas?

•Ngaa kag paano kita kinahanglan gid nga magbantay batok sa kalibutanon nga mga
kahimtangan nga nagapalibot sa aton?

Gamita ang bisan diin ukon ang tanan nga mga sinambit nga mga pulong nga nagasunod
sa pagsuma sang papel sang “ulihing-tubo.” Sarang mo maagda ang mga katapo sang
klase sa pagbasa sing matunog sang mga pahayag nga nagalarawan sang mga panghangkat
kag mga responsibilidad sa aton panahon kag ipautwas ang mga ginapaabot sang Ginuo
para sa mga lamharon sang Simbahan.

1. ”Lain gid ini kaayo nga kaliwatan sa iban. Isa ini ka kaliwatan sang ang Ginuo
nagmando—kag ina, man, antes mahimo ang kalibutan—nga sa katapusan nga mga
adlaw ang Dios sang langit magatukod sang isa ka ginharian nga indi gid malaglag
ukon mahatag sa iban nga katawhan” (Wilford Woodruff, Discourses of Wilford
Woodruff, sel. G. Homer Durham [Salt Lake City: Bookcraft, 1946], p. 145).

“Ang Ginuo nagpili sang diutay nga isip sang pinili nga mga espiritu . . . sa pagkari sa
katapusan nga mga adlaw . . . sa pagpasad sang Ginharian sang Dios sa ibabaw sang
duta, sa pagtukod sini kag sa pagpangapin sini” (Wilford Woodruff, subong sa
ginsambit sa Our Lineage [kurso sang pagtuon para sa mga klase sa lista sang
kaliwatan, 1933], pt. 1, p. 4).

2. ”Indi kamo ordinaryo lamang nga mga pamatan-on kag bataon nga mga babayi. Pinili
kamo nga mga espiritu, madamo sa inyo ang ginhawiran nga reserba sa halos 6,000 ka
tuig sa pagkari sa sini nga panahon, sa sini nga tion nga ang mga pagsulay, mga
responsibilidad, kag mga oportunidad amo gid ang pinakadalagko. . . . 

“ . . . Nagapangamuyo kami nga kabay pa nga mangin handa kamo sa pagkapot sang
mga renda sang pagkalider. . . . 

“ . . . Nagapangamuyo ako nga kamo—ang mga lamharon kag ulihing-tubo—magatipig
sang inyo mga lawas kag mga kaisipan nga matinlo, nga hilway sa mga kahigkuan
sang kalibutan, nga kamo mangin angay kag putli nga mga galamiton sa pagtus-on
sang ginharian sang Dios nga madinalag-on sa pagpanghanda para sa ika-duha nga
pagkari sang Manluluwas” (Ezra Taft Benson, sa Conference Report, Okt. 1977, pp. 43,
46–47; ukon sa Ensign, Nob. 1977, pp. 30, 32).

3. ”Ang Ginuo nagpadala karon sang matahum nga kaliwatan sang mga lamharon nga
indi mangin mga lalaki kag babayi nga dalag-on. . . . 

“Panumduma, mga lamharon ko nga mga abyan, kinahanglan gid nga mangin
mayagpis kamo kag madasok. Kinahanglan gid nga mangin angay kamo sa palumba.
Kinahanglan gid nga ibutang ninyo ang pamatasan, integridad, kag ang mga prinsipyo
sang kamatuoran bilang amo ang nagagiya nga mga iwag sa madulom nga mga
inadlaw sa unahan. . . . 

“Magaabot nga pagkadungganon . . . ang nagahulat sa mga putli kag tampad sa mga
pinanudlo kag halimbawa sang Manunudlo” (Vaughn J. Featherstone, “These Are Not
Men to Be Conquered,” New Era, Abr. 1980, p. 5).
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4. ”Mga kauturan nga mga babayi, wala kamo mabun-ag sa sini nga panahon kag lugar
nga pasuerte. Yari kamo diri tungod diri kamo gusto ibutang sang Ginuo. . . . 

“ . . . Malig-on nga mga babayi ang ginakinahanglan, mga babayi nga magapabilin 
nga matinlo ang moralidad kon ang tanan sa palibot nila indi matinlo, mga babayi 
nga magapasad sang mga puluy-an nga diutay nga tipik sang langit kag sa diin 
ang panimalay ginasakdag kag ang magagmay nga mga kabataan ginaatipan kag
ginahatagan sang gugma kag igtalupangod sang ila kaugalingon nga mga iloy, mga
babayi nga magalikaw sa pornograpiya—indi lamang mga gulanggulang na nga mga
babayi, kundi bataon man nga mga babayi, nga magapangita sang personal kag
katilingbanon nga maayong pamatasan, nga magapaninguha nga mangin edukado pa
gid, nga magatahod sang pagbulut-an sang puluy-an kag sang pagkapari. Samtang
ang Simbahan nagatubo, mangin may panginahanglan para sa dugang nga mga
babayi, nga mga lider para sa dugang nga mga babayi bisan diin nga may kaisog sa
pagbantala sang ila panaksihon parte kay Jesucristo, mga babayi nga magapangamuyo
kag magatuon sa pagtukib kon ano ang ginakinahanglan sang Ginuo sa ila kag nian
magahimo sang husto nga mga pagpili kag itugyan ang ila mga kaugalingon sa mga
kamot sang Ginuo” (Betty E. Brown, sa Conference Report, Melbourne, Australia Area
Conference, Peb. 1976, p. 29).

5. ”Kamo, ang aton mga lamharon sa karon, naisip sa pinakabantog nga mga espiritu nga
igabun-ag sa kabuhi nga mamalatyon sa ano man nga dinag-on sang kalibutan. . . .
Maghanda kamo nga magmangin lider sa sinang mahimayaon nga adlaw sang milenya
kon si Cristo mismo ang magadumala bilang Hari sang mga Hari kag Ginuo sang mga
Ginuo” (Harold B. Lee, Happiness through Faith in Jesus Christ [family home evening
manual, 1977–78], pp. 34, 39).

Handout Hatagi ang tagsa ka dalagita sang tarheta nga imo ginhanda para sa iya nga nagaunod
sang mga pulong nga imo ginpili sa pagpahanumdom sa iya sang iya harianon nga
papel. Sugoa sia sa pagtipig sini sa diin mahimo niya nga matamdan ini sing masunson.

Hingapusan

Himno Kantaha ukon basaha sing dulungan ang tanan nga mga dinalan sang himno “Come, O
Thou King of Kings” (Hymns, no. 59).
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Pag-alagad

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makakita sing kalipay sa pag-alagad.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sang duha ukon tatlo ka galamiton, ukon mga larawan sang mga galamiton,
subong abi sang martilyo, lagari, kahig, pala, ukon screwdriver.

2. Isulat ang “Paagi sa Gugma Mag-inalagaray Kamo” (Mga Taga-Galacia 5:13) sa
wordstrip nga pagagamiton sa leksyon.

3. Antes ang leksyon, hambali upod sa panguluhan sang klase kon ano ang kahulugan
sang pag-alagad kag ang mga paagi nga ang mga katapo sang klase makaalagad,
alangay nga tinag-isaisa kag bilang grupo. Sa hingapusan sang tion sang klase, ang
bataon nga mga babayi mahimo nga magpili sang tinag-isaisa ukon grupo nga
proyekto sa pag-alagad.

4. Magpangabay sang apat ka bataon nga mga babayi sa paghanda sa pagpresentar sang
mga halimbawa sang pag-alagad gikan sa mga kabuhi sang apat ka manalagna (makita
sa ika-duha nga seksyon sini nga leksyon).

5. Magtudlo sang mga katapo sang klase sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna: Mga Galamiton sang Ginuo

Ipasundayag Ipasundayag ukon ipakita ang mga larawan sang pila ka galamiton.

•Ano ang yara sa mga galamiton nga magamit ang mga ini?

Ipaathag nga bisan ano pa ang katuyuan para sa sining mga galamiton, makahikot
lamang ang mga ini sang ila obra sa mga kamot sang tawo.

Si Elder Marion D. Hanks naghambal parte sa sahi sang mga galamiton nga pagagamiton
sang Amay nga Langitnon.

“Ang Ginuo nagsiling, nga nagapamulong parte sa Iya mga alagad, ‘Ang ila butkon
mangin akon butkon.’ [Doctrine and Covenants 35:14] Nakahunahuna bala kamo parte sa
sini? Sa akon amo ini ang isa sang pinakasagrado kag importante kag personal nga mga
tulin nga akon mabasa sa balaan nga mga rekord ukon sa bisan diin. Ang Ginuo
nagsiling nga ining akon butkon Iya butkon. Ining kaisipan, ining dila, ining mga kamot,
ining mga tiil, ining puyopuyo—amo lamang ini ang mga galamiton nga Iya
pagagamiton kon sa akon lang. Kon sa inyo lang, ang inyo mga butkon, ang inyo mga
palasandigan, ang inyo kinaalam, ang inyo dila, ang inyo kusog, amo lamang ang mga
galamiton nga pagagamiton sang Ginuo” (Service, Brigham Young University Speeches of
the Year [Provo, 15 Okt. 1958], p. 3).

•Ano ang kahulugan sa imo sining pahayag?

Ang Aton mga Manalagna Nagtudlo paagi sa Halimbawa kon Paano Mag-alagad sa
Iban nga Di-Maiyaiyahon

Ang mga manalagna, nga gintawag sang Amay nga Langitnon sa pagpanguna sang
Simbahan kag sa pagtudlo sa katawhan, nagpakita paagi sa halimbawa kon paano mag-
alagad sing di-maiyaiyahon bilang mga galamiton sang Ginuo. Ang bataon nga mga
babayi nga gintudlo sang nagligad dapat magpaambit karon sang masunod nga mga
sugilanon sa mga katapo sang klase.
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Joseph Smith

Si Mercy R. Thompson, isa ka babayi nga nakakilala sa Manalagna nga si Joseph,
nagsulat, “Indi ko gid malipatan ang mapinalanggaon nga pagbuylog kag inutod nga
kaluoy nga iya gid ginpakita sa akon kag sa akon ilo sa amay nga anak. Samtang
nagasakay upod sa iya kag sa iya asawa nga si Emma sa ila karwahe madumduman ko
nga nagapanaog gid sia kag magpanguha sang mga bulak sa kapatagan para sa akon
diutay nga anak nga babayi” (“Recollections of the Prophet Joseph Smith,” Juvenile
Instructor, 1 Hulyo 1892, p. 399).

•Ano nga pamatasan ang ginpakita ni Joseph Smith sa paghimo sining buhat sang 
pag-alagad?

George Albert Smith

“Samtang nagabiyahe sa tren sa tungatunga sang Dakbanwa sang Salt Lake kag San
Francisco, si Pangulong [George Albert] Smith may nakilala nga isa [ka lalaki] gikan sa
Napa, California.” Ang duha ka lalaki naghiagom sang isa ka malipayon nga
paghambalanay kag pagkatapos nga nagbulagay, nagsugod sa pagsulatay.

“Sa malawiglawig na nga tinion sang ulihi, natalupangdan ni Pangulong Smith nga wala
na sia makabalita sa abyan nga si John Delaney.” Sa pagpulupamangkot, nahibal-an ni
Pangulong Smith nga si Ginuong Delaney naospital. “Si Pangulong Smith nagpadala
sang mga mensahe sang pagpahalipay kag pagpaisog kag nagpanugyan nga. . . .  Si
Ginuong Delaney . . . ayhan maluyag magpamati sa pagwaragwag sang Tabernacle Choir
sa tagsa ka Domingo sang aga.” Nagpamati si Ginuong Delaney, kag ang iya mga
espiritu nabayaw. Nagsulat sia sa pagpasalamat kay Pangulong Smith kag naghinambit
nga “ginasigahum niya nga kuntani sa pila ka adlaw mabatian ang koro nga nagakanta
sang isa sang iya paborito nga mga pinili nga ambahanon, “The Lord’s Prayer.” . . .  Sa iya
kakibot kag dako nga kalipay iya nabatian ang koro nga nagaamba sini sa madason gid
sina nga Domingo sang aga. Hunahunaa kon daw ano ang kalipay ni Ginuong Delaney
sang mabatian niya ang dako nga organo sang Tabernakulo nga nagalanton sang pasakayle”
sang himno nga ginhatagan sang tion sang iya abyan nga mapatigayon. (Tan-awa sa
Edith Smith Elliott, “The Joy of Serving Humanity,” Instructor, Nob. 1966, p. 427.)

•Ano ang inyo matun-an parte sa pag-alagad sa iban gikan sa halimbawa ni Pangulong
Smith?

Joseph Fielding Smith

Sang si Joseph Fielding Smith nagapangidaron sang katluan kag apat ka tuig, gintawag
sia bilang isa ka katapo sang Konseho sang Napulo’g Duha ka Apostoles. Sa iya buluhaton,
nagabiyahe sia sa bug-os nga kalibutan kag nakilal-an sang mga katapo sa bisan diin nga
lugar. Apang ang iya asawa naghatag sang isa pa gid ka personal nga panghunahuna
parte sa sining dungganon nga tawo:

“Ang lalaki nga akon nakilala amo ang isa ka maluluy-on, mapinalanggaon nga bana kag
amay nga ang pinakadako nga handum sa kabuhi amo ang paglipay sa iya panimalay,
nga bug-os nga nagakalipat sang kaugalingon sa iya mga pagpaninguha sa paghimo sini.
Sia ang lalaki nga nagailiili sa pagpatulog sang nagabisyo nga bata, nga nagaestorya sang
mga sugilanon sa tion sang inugtulog sa magagmay nga mga kabataan, nga daw wala
ginakapoy ukon tama kasako sa pagpungko nga gab-i na kaayo ukon sa pagbangon sing
maaga pa sa pagbulig sa mga gulanggulang na nga mga kabataan sa pagsulbar sang
makalilibog nga mga problema sa eskuwelahan. Kon mag-abot ang balatian ang lalaki nga
akon nakilala nagabantay sing mapinalanggaon sa isa nga nagamasakit kag nagapabilin
sa iya tupad” (Ethel Smith, ginsambit sa Bryant S. Hinckley, “Joseph Fielding Smith,
”Improvement Era, Hunyo 1932, p. 459).

•Ano ang ginhimo ni Pangulong Joseph Fielding Smith nga nagpasundayag sang iya
gugma sa iya panimalay?

•Ano ang matun-an mo gikan sa halimbawa ni Pangulong Smith parte sa pag-alagad sa
imo kaugalingon nga panimalay?

Spencer W. Kimball

Si Elder Boyd K. Packer nagasugid sang masunod nga sugilanon parte kay Pangulong
Spencer W. Kimball:

Mga sugilanon kag
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“Ang panimalay kag ang mga kaabyanan kag mga kaupod ni Pangulong Kimball
nakahibalo nga wala gid sia nagapahimunong. Pirme lang sia indi mapahamtang sa
pagtapos sang mga butang nga hilimuon. . . . 

“Kis-a nalabyan ko [si Pangulo kag si Sister Kimball] sa dalanon, didto dapit sa dulunan
sang Idaho. Nagapadulong sila sa [isa ka] komperensya sa aminhan. Si Sister Kimball
ang nagamaneho, samtang si Brother Kimball didto sa likod nga pulungkuan, nga ang
iya gamay nga makinilya yara sa kinabatasan sini nga lugar sa iya sabak, nga ang mga
papeles yara sa iya magtimbang nga kilid, kay amo ini ang isa ka oportunidad sa
pagtrabaho, sa pagtrabaho pa gid sing dugang sa pagbulig sa iban” (“President Spencer
W. Kimball: No Ordinary Man,” Ensign, Mar. 1974, p. 6).

•Paano ginpakita ni Pangulong Kimball nga palangga niya ang mga katapo sang
Simbahan?

•Sa ano nga paagi si Sister Kimball naghatag sang pag-alagad?

•Paano ang buluhaton sang Pangulo sang Simbahan nagahatag sing bugay sa imo
kabuhi karon?

•Ano ang matun-an ninyo parte sa pag-alagad sa Simbahan gikan sa inagihan ni
Pangulong Kimball?

Makasunod kita sa halimbawa nga ginpahamtang sang mga manalagna sa pag-alagad sa
iban. Si Pangulong Spencer W. Kimball nagsiling: “Ang Dios nagatalupangod gid sa
aton, kag nagabantay sia sa aton. Apang sa kinaandan ginahatag niya ang aton mga
panginahanglan sa kalalangan sang isa ka tawo. Gani, importante kaayo nga mag-alagad
kita sa isa kag isa. . . .  Sa Doctrine and Covenants mabasa naton kon daw ano kaimportante
ang ‘pagtabang sa maluya, pagbayaw sang mga kamot nga nagahuyhoy, kag pagpalig-
on sang maluya nga mga tuhod.’ (Doctrine and Covenants 81:5.) Sa masunson ang aton
mga buhat sang pag-alagad nagalakip sang yano nga pagpaisog ukon sa paghatag sang
kalibutanon nga bulig paagi sa kalibutanon nga mga buluhaton—apang daw ano
kamahimayaon nga mga bunga ang magailig gikan sa kalibutanon nga mga buhat kag
gikan sa magagmay apang inanay nga mga hinimuan” (“There Is Purpose in Life,” New
Era, Sep. 1974, p. 5).

Ipaathag nga ang kalibutanon nagatumod sa yano, inadlaw-adlaw nga mga buhat. Si
Pangulong Kimball nagtudlo, kag ang mga kabuhi sang mga manalagna nagapakita, kon
paano ang inadlaw-adlaw nga buhat sang pag-alagad nakahatag sing bugay sa mga
kabuhi sang katawhan. Sa kalalangan sang pag-alagad, ang mga tawo nagahulag bilang
mga galamiton sang ila Amay nga Langitnon.

Ang Panindugan nga sa Diin ang Isa ka Tawo Nagaalagad Subong ka Importante sang
Ginhatag nga Pag-alagad

Wordstrip Ipatapik ang wordstrip “Paagi sa Gugma Mag-inalagaray Kamo.”

Sugilanon Ang masunod nga sugilanon nagapasundayag kon paano ang isa ka grupo sang bataon
nga mga babayi naghikot bilang epektibo nga mga galamiton sang pag-alagad:

Si Karen nabun-ag nga may deperensya sa utok, apang ang panan-awon para sa iya sa
pagkabuhi sang isa ka makahuluganon nga kabuhi nangin maayo, sa isa ka bahin tungod
sa bulig sang pila ka bataon nga mga babayi. Sa panahon sang iya pila ka nahauna nga
mga binulan sang kabuhi, si Karen daw pareho man sa iban nga mga bata. Nian, sa
inanay, natalupangdan sang iya mga ginikanan nga wala sia nagapakita sang pareho nga
pag-uswag subong sang iya magulang nga mga lalaki kag babayi sang magagmay pa
sila. Sang mahibal-an sang mga ginikanan ni Karen nga may deperensya ini sa utok,
nangin masinulub-on sila. Sa amo man, ang mga doktor nagpaisog sa ila. Si Karen sarang
makatuon sa paghimo sang madamo nga mga butang kon may isa nga magahatag sang
tion sa pagtrabaho upod sa iya.

Ang mga ginikanan ni Karen naghimulat sa paghatag sa iya sang pagpalangga kag
igtalupangod nga iya kinahanglan, apang ang iban pa nga mga kabataan sa panimalay
nagakinahanglan man sang tion sang ila mga ginikanan. Pagkahibalo sang problema
parte kay Karen, ang bataon nga mga babayi sa iya purok nagtanyag sang bulig. Sa
panahon sang tingadlaw ang bulos-bulos nga turno ginpahamtang agud nga ang mga
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dalagita makahinguyang sang isa ka oras kada aga kag hapon. Sang magsugod sa
pagbulig ang bataon nga mga babayi, si Karen wala sing mga maskulo sa pagsakdag
sang iya lawas. Ang iloy nagpaathag, “ ‘Ang mga dalagita nagbulig agud makaangkon
sia sang mga maskulo nga iya ginaangkon karon. Nagsugod sia pagkamang diutay; sang
magdugaydugay sila upod sa iya, nagsugod sia sa pagkamang pa gid. Nagakinahanglan
sia sang dalayon nga pagpadasig kag pagpaisog.

“ ‘Ang doktor nagpanugyan nga maghinguyang sia sang duha ka oras sa isa ka adlaw sa
paglumpat kag paghabyog sa pagbulig palig-on sang iya maskulo sa batiis. Sa sini nga
tion, si Karen kinahanglan nga lingawon sa paglipay sa iya agud maghinguyang sang isa
ka oras kada aga kag hapon sa paglumpatlumpat. Ang mga dalagita nagapakighampang
sa iya agud magpadayon sia sa paghulag.’ “

Sang magsugod ang klase sa panahon sang tigkadagas, lima sang bataon nga mga babayi,
ang isa Laurel kag ang apat mga Mia Maid, ang nagpadayon sa pagduaw kay Karen. Ang
tagsa ka babayi nagpili sang isa ka adlaw sa isa ka simana pagkatapos sang klase sa
paghinguyang sang isa ka oras kay Karen. Tungod sang pag-alagad nga ginhatag sang
bataon nga mga babayi, si Karen nakatuon sa paghimo sang mga butang nga ayhan wala
gid niya matun-i ukon mahimo nga nag-usik sing malawig nga tinion agud iya maandan.

Ang iloy ni Karen nagsiling, “ ‘Ang mga dalagita nangin matutom kaayo. Ginadala nila
sia sa pagpamasyar, ginabasahan sia sang mga Libro, ginapahampang sia sa mga dahon
kag nangin maayo lang nga mga abyan sa iya. Si Karen nagapaabot nga makita sila kada
adlaw. Nakalakat na sia sa pag-abot niya sa idad nga 2 1/2, isa ka tuig lang pagkatapos
nga ginsuguran sang mga dalagita ang ila proyekto sa pag-alagad sa iya.’ “

Nabatyagan man sang iloy ni Karen nga pagkatapos sang tanan nga igtalupangod nga
ginhatag sang mga dalagita kay Karen paagi sa pagpakighampang sa iya, pagsugilanon
sa iya, sa pagkugos sa iya, kag sa paghanas sa iya, ang pinakaimportante nga bahin sini
amo nga may pagpalangga kag pag-ulikid sila sa iya. (Tan-awa sa “Young Women’s
Loving Service,” Church News, 27 Nob. 1976, pp. 8, 13).

Paghinambalanay Magtamod sa wordstrip kag magpamangkot:

•Ano sa banta mo ang buot silingon sang Apostoles nga si Pablo sang maghambal sia,
“Paagi sa gugma mag-inalagaray kamo”?

•Paano ginpakita sang bataon nga mga babayi nga palangga nila si Karen kag ang iya
mga ginikanan?

•Ano nga sahi sang mga pagsakripisyo ang kinahanglan nga pagahimuon sang bataon
nga mga babayi sa paghatag sang mapinalanggaon nga pag-alagad kay Karen?

•Ano dapat ang aton panindugan kon maghatag kita sang pag-alagad?

Balaan nga kasulatan Sa pagsabat sini nga pamangkot, tawaga ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang 2
Mga Taga-Corinto 9:7.

Sa Inadlaw-adlaw nga mga Buhat sang Pag-alagad, Ang Tagsa ka Bataon nga Babayi
Makaagom sang Kalipay

Pangabaya ang mga katapo sang klase sa pagpamati sa mga panugdaon nga nahimo
sang bataon nga mga babayi nga nagtrabaho upod kay Karen nga nagpahayag sang ila
mga balatyagon parte sa pag-alagad nga ila ginhatag:

“ ‘Nagapanami sang akon balatyagon ang paghisayod nga nakabulig ako sa isa ka tawo. . . .
Wala gid ako magdumdom nga si Karen mahimo pa nga makalakat sang una namon nga
pag-umpisa. Pirme ko ginabutang ang akon kaugalingon sa iya lugar kag ginatilawan
nga handurawon kon daw ano ini batyagon para sa iya. Sa pagbanta ko amo ina ang
nagtulod sa akon nga magtapat pa gid sa pagbulig sa iya sa pagtuon kon paano maglakat.’ “

“Isa sang [isa pa ka bataon nga babayi] pinakadako nga mga padya amo ang makita si
Karen nga ginakunyag sa pagtuon sang bag-o naman nga butang. ‘Sa banta ko napuslan
gid ang nahinguyang nga tinion,’ siling niya” (“Young Women’s Loving Service,” p. 13).

Kon may isa ka inagihan ang bisan sin-o nga bataon nga mga babayi nga gusto nila
ipaambit, paisuga sila sa paghimo sini.
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•Ano ang mga padya sang pag-alagad?

•Kon nagahatag sang pag-alagad sa isa ka tawo nga nagakapaslaw sa pagpasalamat sa
imo, nga daw wala nagatamod sang imo kaayo, ukon wala makahibalo nga nagbuhat ka
sang pag-alagad, paano kamo dapat magbalos? (Buligi ang bataon nga mga babayi nga
makahangop nga ang pag-alagad indi dapat ihatag sa tuyo nga magbaton sang mga
pagpasalamat ukon pagdayaw.)

Pahanumdumi ang bataon nga mga babayi sang pahayag ni Pangulong Spencer W.
Kimball, “Sa masunson ang aton mga buhat sang pag-alagad nagalakip sang yano nga
pagpaisog ukon sa paghatag sang kalibutanon nga bulig paagi sa kalibutanon nga mga
buluhaton—apang daw ano ka mahimayaon nga mga bunga ang magailig gikan sa
kalibutanon nga mga buhat kag gikan sa magagmay apang inanay nga mga buhat.”

Paghinambalanay •Paano ka makaalagad bilang isa ka “galamiton” sa Amay nga Langitnon sa imo kabuhi?

•Ano nga sahi sang mapinalanggaon, inadlaw-adlaw nga pag-alagad ang imo mahatag
sa imo panimalay, sa imo mga kaabyanan, kag sa iban nga mga tawo nga imo masugata?

•Paano ang paghatag sining pag-alagad makadala sa imo sing kalipay?

Hatagi ang bataon nga mga babayi sing tion sa pagpanumdom parte sa sining pamangkot
sa wala pa sila makasabat. Nian, pahambali sa ila ang ila mga ideya. Mahimo ka
makapanugyan sang pila ka klase sang pag-alagad subong abi sang pagbasa sa isa ka
manghod nga lalaki kag babayi, isa ka yuhum ukon isa ka malulo nga pulong sa isa ka
kasilingan, ukon sa pagtuman sang sugo sang isa ka katapo sang panimalay ukon sang
isa ka kasilingan.

Paggamit sang Leksyon

Papagsika ang bataon nga mga babayi sa pagpahamtang sang isa ka tinutuyo sa bahin
sang pag-alagad kag kaluoy kon wala pa sila makasugod sang isa.

Hatagi sing tion ang pangulo sang klase sa pagpakighambal sa iya mga kaupod sa klase
parte sa isa ka proyekto sang grupo nga pag-alagad. Papilia sila sang isa ka tinutuyo kag
ibutang ini sa isa ka kalendaryo sang klase.

Presentasyon sang
pangulo sang klase
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Paggawi sang Isa ka 
Maligdong nga Kabuhi

PAUNA

Paagi sa balaan nga mga kasulatan kag sa iya mga manalagna, ang Ginuo nagtudlo sang
iya sulukdan sang moralidad sa tagsa ka dispensasyon. Ang pagkarumpag sang mga
sulukdan sa kalibutan sa palibot naton nagtuga sang dako nga pil-as sa tunga sang kon
ano ang ginabaton sang kalibutan kag sa kon ano ang ginatugot sang Ginuo. Kinahanglan
gid naton nga mahibal-an ang sulukdan sang moralidad sang Ginuo para magawi ini.

Samtang ginapresentar mo ang mga leksyon sa sini nga yunit, dapat himuon ang
pagpangandam sa pagpat-od nga ang bataon nga mga babayi matudluan sang sulukdan
sang Ginuo sa isa ka nagakaigo, mabinatyagon nga paagi nga nagakabagay sa kataason
sang ila kalambuan kag pagkahanda sa amo nga kasangkapan.

Sa sini nga mga leksyon, dapat ka nga may pinasahi nga kasayuran sang panginahanglan
sang pagtuytoy sang Espiritu sa imo ginatudlo, kon paano ka nagatudlo, kag kon san-o
ka magatudlo sini. Ang paghinambalanay dapat nga malimitihan lang sa mga bahin nga
ginpanudlo sang mga manalagna kag yara sa mga kasangkapan sang leksyon.

Ang pelikula nga Morality for Youth, nga nalakip sa kinopya nga pelikula pang-telebisyon
(videocassette) Come unto Me (videocassette) (53146), magahatag sang isa ka nagakaigo nga
pauna ukon hingapusan sa mga leksyon sa sini nga yunit. Ginarekomendar namon nga
imo igapakita ini nga mga seksyon sang videocassette sa pagsugod ukon sa hingapusan
sang mga leksyon sa sini nga yunit. Kulang ang tion sa isa ka hugnat sang klase agud
ilakip ang sekyon sang videocassette kag ang paghinambalanay sa sini bilang isa man ka
leksyon; gani, isa ka napain nga hugnat sang klase ang dapat gamiton sa pagpagwa sang
Morality for Youth kag paghinambalanay parte sa sini.

Patalupangod sa
manunudlo
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Grupo nga mga Kahiwatan: Isa ka Basehan
sang Maalamon nga Pagpakigkatipan

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makatuon nga ang maayo nga grupo nga mga kahiwatan
makabulig sa pagpalambo sang mga pagpakig-abyan sa tunga sang mga lalaki kag babayi.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing papel kag lapis para sa tagsa ka miembro sang klase.

2. Kon puede, maghimo sing mga kopya sang mga sinambit nga mga pulong sa ika-duha
nga seksyon sang leksyon agud mabasa sing matunog sang mga katapo sang klase.
Ayhan gusto mo nga bahinon ang malaba nga sinambit nga mga pulong ni Pangulong
Spencer W. Kimball sa tatlo ka malip-ot nga mga tinaga.

Basaha sing maid-id ang bug-os nga kasangkapan sang opsyonal nga leksyon ukon ang
kahiwatan sa katapusan sining leksyon. Kon magpamat-od ka sa paggamit sang grupo
nga paghinambalanay, himoa sa labing temprano ang paghatag sang alatipanon.

Ang Grupo nga mga Kahiwatan Makapalambo sang Bag-o nga mga Interes, Pagsalig
sa Kaugalingon, kag Katilingbanon nga mga Kabatid

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong gikan sa Unang Panguluhan kag
Konseho sang Napulo’g Duha:

“ ‘Ang mga dalagita nga Mia Maid kag mga manunudlo . . . may madamo nga mga
kahiwatan nga katilingbanon sing kinaiya nga ginplano para sa ila, alangay sa ila
eskuwelahan kag mga programa sang Simbahan, nga dapat makapasadya sa ila bilang mga
grupo. Dapat nila likawan ang mga kaangtanan nga lalaki-babayi nga pagpakigkatipan
nga silahanon’ “ (“Policies and Procedures,” New Era, Ene. 1971, p. 30).

Si Pangulong Spencer W. Kimball naghatag sa mga lamharon sang Simbahan sang
masunod nga laygay:

“Pinalangga kong mga lamharon, dapat kamo mangin pormal sa panghunahuna. Ang
kabuhi indi tanantanan para sa kasadyahan kag dinagyang. Isa ini ka pinakapormal nga
alatendihon. Mangin maayo para sa inyo ang pagtubo bilang kabataan, nga nagapakig-
upod sa pareho ninyo nga mga babayi kag lalaki sa una nga mga tinuig. Kon mag-abot
kamo sa mga pangidaron sang pagkalampukon, ang inyo katilingbanon nga mga pag-
inupdanay dapat gihapon nga mangin subong sang kinaandan nga pagkilalahay upod sa
mga soltero kag mga dalagita. Ang bisan ano nga pagpakigtipan ukon pagpinarisay nga
gwa sa katilingbanon nga mga paghisayranay dapat anay ipaisol tubtob sa idad nga ang
pinakanubo 16 ukon kapin, kag bisan pa dira dapat maggamit sang indi lahoglahog nga
kinaalam sa mga pagpili kag sa madangatan sini.

“Dapat gihapon limitahan sang mga lamharon ang suod nga mga pagpakig-angot sa pila
pa ka tuig, sanglit ang lalaki magalakat pa sa iya misyon kon sia 19 na ka tuig ang
pangidaron. Dapat nga limitado anay ang mga pagtabuay kag siyempre indi anay mag-
unauna sa mahirup nga mga kaangtanan nga may kalabutan sa pagpakighilawas.
Kinahanglan wala gid anay sing bisan ano nga sahi sang pagpakighilawas antes ang
kasal” (“Marriage—The Proper Way,” New Era, Peb. 1976, p. 5).

Sugoa ang bataon nga mga babayi sa pagsulit tan-aw sang mga tikang sang nagakaigo
nga mga kaangtanan sang lalaki kag babayi suno sa ginpahayag ni Pangulong Kimball.
Ayhan luyag mo nga ibalay ang mga ini sa pisara samtang nagasabat sila.

•Ngaa sa banta mo ginpanugyan ni Pangulong Kimball nga ang pagpakigkatipan indi
dapat magsugod tubtob sa pinakanubo napulo’g anum ka tuig ang pangidaron ukon kapin?

•Ngaa importante nga sundon ini nga laygay?
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“Ang tagsa ka lalaki dapat nga nagasupot na sang kuwarta para sa iya misyon kag
hilway sa bisan ano kag tanan nga mga kaangtanan agud mangin takos sia. Kon
magbalik sia gikan sa iya misyon . . . , dapat nga nga hilway na sia sa pagsugod sa
pagpangilala kag pagpakigkatipan. Kon makakita sia sang husto nga dalaga, dapat nga
may nagakaigo nga kasal sa templo. Ang isa ka tawo makaangkon sang tanan nga mga
bugay kon makontrol niya ang iya kaugalingon kag nagagamit sang mga inagihan sa
nagakaigo nga pasunod: nahauna, pila ka limitado, nga katilingbanon, pagpakig-angot
nga mga pagpangilala, dayon ang iya misyon, dayon ang iya pagpangaluyag, dayon ang
iya pagpakasal sa templo kag ang iya pag-eskuwela kag ang iya panimalay, dayon ang
iya palangabuhian nga trabaho. Sa lain nga pagpasunod mahimo nga mabudlayan sia”
(Spencer W. Kimball, “Marriage—The Proper Way,” p. 5).

Ining sinambit nga mga pulong nagasugid parte sa mga solterito. Tuksoa ang bataon nga
mga babayi sa pagpaathag kon paano man ini magamit sa mga babayi.

•Ano ang imo mahimo karon sa paghanda sang imo kaugalingon sa pagpakigkatipan pagkatapos
nga nangin napulo’g anum na ang imo pangidaron? (Ang mga sabat dapat maglakip
sang pagpakig-abyan sa mga solterito, pagpalambo sang bag-o nga mga interes, pag-
angkon sang katilingbanon nga mga kabatid.)

•Ngaa importante ang pag-angkon sang mga abyan nga di-kasari nga wala sang
romantiko nga mga kaangtanan?

•Ano nga mga benepisyo ang mahimo nga magaabot sa bataon nga mga babayi kag mga
pamatan-on samtang nagapakigbahin sila sa grupo nga mga kahiwatan?

Ayhan luyag mo nga malista ang mga sabat sang mga dalagita sa pisara. Pat-ura nga ang
masunod nga mga punto nahinambitan: Makaangkon sila sing pagsalig sa kaugalingon.
Makakita sila sang bag-o nga mga bahin sang kahuyugan kag kahiwatan. Makatuon sila
parte sa mga kahuyugan sang iban. Makatuon sila kon paano makighambal sa isa kag
isa. Makatuon sila sang katilingbanon nga mga kabatid. Sa kalalangan sang grupo nga
mga pag-inupdanay, sila mangin makawiwili pa gid nga katawhan.

Ang Grupo nga mga Kahiwatan Nagapasad sang isa ka Maayo nga Sadsaran sa
Pagpakigkatipan

Ipahangop nga ang mga lider sang Simbahan nagalaygay sa mga dalagita sa paggamit
sang mga tinuig antes ang pagpakigkatipan bilang isa ka tion sang pagpanghanda, isa ka
tion sang pagpasigo.

“ ‘Nakita ko ang mga tinuig antes ang pagpakigkatipan bilang isa ka tion nga ang
“pamaagi sang pagpasigo” nagapamukadkad. Ang mga dalagita dapat nga may amo
man nga kaayawan sa “pamaagi sang pagpasigo” subong sang ila naangkon sa pag-abot
sa isa ka tinutuyo.’ . . .  [Ang mga tinuig antes ang pagpakigkatipan amo ang tion] nga
ang dalagita nagahanda sa grupo nga mga kahiwatan, sa pag-agom sang kasadyahan, sa
paghamtong, sa paglambo. . . . 

‘Ang paghulat isa ka uyang. . . .  May madamo nga mga butang nga mahimo sang mga
dalagita imbes nga maghulat lang [nga mag-abot sang napulo’g anum ka tuig agud
makapakigkatipan]. Ang mga dalagita sarang makadab-ot, makakilala kon diin sila
karon kag magkasadya karon imbes nga maghulat lang sang matabo buas’ “ (Ruth H.
Funk, ginsambit ni Gerry Avant, “Pre-dating Years: A Vital Season,” Church News, 3 Dis.
1977, p. 9).

“ ‘May madamo nga matahum nga mga butang nga mahimo sang isa ka dalagita
magluwas sang maghulat lang sa isa ka pagpakigkatipan, subong sang pagtuon sa
pagkasadya upod sa mga tawo kag sa pagpalambo sang mga pag-inabyanay, nga
mangin halandumon kon pabayaan lang sang dalagita nga mag-amo lang sina.

“ ‘Ang dalagita nga may madamo nga mga kaabyanan daw sa amo pa ang makabihag
sang madamo pa gid. Samtang ginapasangkad niya ang iya sirkulo sang mga kaabyanan,
ang iban magasulod. Samtang ayhan wala pa sia nagapakigkatipan magapaambit sia
sang mga inagihan, magapasad sang mga handumanan kag mag-angkon sang kasadya.

“ ‘Kon ang isa ka dalagita makabatyag sing kalangkag kon kaisa, ukon matak-an sa
paghulat nga makapakigkatipan, dapat sia magdumdom sa pagpakighambal sa iya
Amay nga Langitnon parte sa sini nga butang.’
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“ . . . Ang mga tinuig sang pagpanghanda, nga tama man ka kinahanglanon, indi dapat
maawat dayon sang temprano nga pagpakigkatipan. ‘Dapat nga gamiton sang isa ka
dalagita ining tion sang iya kabuhi sing mahinalungon, nga nagahulat sa nagakaigo nga
panahon agud nga kon ang iya mga pagpakig-upod magdala sa iya sa isa ka sulundan
sang pagpakigkatipan, sa sina nga tion handa na sia sa pagkilala sang mga kinaiya nga
nagustohan niya nga sundon. . . . 

“ ‘Ang mga tinuig antes ang pagpakigkatipan, kon ginagamit sing nagakaigo, makahatag
sa isa ka dalagita sang mga inagihan nga magabulig sa iya nga makapalambo sang mga
kinatuhay nga magatugot sa iya nga mangin isa ka gamhanan, pat-od nga impluwensya
sa iban.’

“ . . . Kon wala ang ginakinahanglan nga tion sang pagpanghanda ang pagpakig-upod
sang isa ka dalagita mangin tama kanabaw. ‘Kon wala ang tion sang pagpanghanda, ang
isa ka dalagita mangin kulang sa paghanda para sa mga responsibilidad nga nagaupod
sa pagpakigkatipan kag pagpalig-on sa iban subong man sa iya kaugalingon’ “ (Ardeth
G. Kapp, ginsambit ni Avant, Church News, 3 Dis. 1977, pp. 9, 14).

Ang kaluyag sa grupo nga kahiwatan kinaandan sa mga lamharon, kon wala sila mapabuyo
sing temprano kag bata pa kaayo sa iban nga mga pamaagi, kag ang kalingawan kag
katilingbanon nga mga kahiwatan sang kadam-an makapaayo kag makalingaw. Ang
pisikal kag moral nga kasigurohan nagadugang sa pagdamo sang mga kaabyanan. Ang
kalingawan nga mga kahiwatan nga hinimohimo sang grupo indi lamang mangin dako
nga kasadyahan kundi pinakamapuslanon pa.”

Awata ang pagbasa sang sining sinambit nga mga pulong gikan kay Pangulong Kimball,
kag pangabaya ang mga dalagita sa pagpamati sing maayo sa mga ideya para sa grupo
nga mga kahiwatan nga ginrekomendar ni Pangulong Kimball.

Kon nasuguran mo na ang lista sang mga benepisyo sang grupo nga mga kahiwatan sa
pisara, magtudlo sang isa ka katapo sang klase sa pagdugang sa sining lista samtang
ginabasa ang nabilin nga sinambit nga mga pulong ni Pangulong Kimball. Kon indi man,
iparekord sa mga dalagita ang mga ini sing tinag-isaisa kag sulita sa pagmitlang ang mga
benepisyo pagkatapos nga mabasa.

“Ang mga fireside mahimo nga makatuga sang mga pagpakig-abyan, kag makapadasig
sang espiritu kag makahanas sang kaisipan. Ang grupo nga mga piknik makadisiplina
sang mga lamharon sa talahaon nga mga pamatasan kag pagpakighigala kag
nagapasangkad sang sirkulo sang mahirup nga mga abyan.

“Ang mga hinampang makapalambo sang lawas sa kusog kag pagbatas. Ang mga ini
makahanas sang espiritu sa pag-atubang sang mga kabudlayan kag mga kalutusan kag
mga kadalag-an, makatudlo sang pagkadi-mahikawon kag paghinangpanay, kag
makapalambo sang maayo nga pagkamanughampang kag pagpasaylo sa nagapasakop
kag sa tumalan-aw. Ang drama makapalambo sang kinaadman, makatudlo sang
pagpaumod, kag makapauswag sang pagpakighigala kag pag-inabyanay. Ang grupo nga
mga kahiwatan sa musika may amo man nga mga epekto, kag subong man
makapahumok kag makapaluto sang espiritu kag makapaayaw sang maartihon nga mga
panginahanglan. . . . 

“Ang gin-organisar sing maayo nga mga sinaot nagahatag sang maayo nga mga duog,
makalingaw nga mga tinion kag mapalaron nga mga kahimtangan nga makasugata sang
bag-o nga mga tawo kag sa pagpasangkad sang mga sirkulo sang mga kaabyanan.
Mahimo ang mga ini nga mangin bukas nga puertahan sa kalipayan. Sa isa ka kagab-
ihon sang masinadyahon nga pagsinaot kag paghinambalanay, ang isa mahimo nga
makakilala sang madamo nga maayo nga mga lamharon, diin ang kada isa may
halangdon nga mga kinaugali kag mahimo nga mataas pa ang sari sangsa bisan sin-o nga
kaupod sa bisan pila lang ka mga kinaiya. Diri ang mga pares makasugod sa pagpabili
kag magbanabana, nga nagatanda sang mga kinaiya, mga natapusan kag mga kinalabaw
paagi sa pagpaanggid kag kinatuhay. Ang tagsubong sina ka masinat-umom nga mga
pagpakig-abyan mahimo nga mangin basehan sang maalamon, mapili, panalagsa nga
pagpakigkatipan para sa mga nagakaigo nga pangidaron kag kahamtong nga ang ini
pagasundan sa ulihi sang nagakaigo nga tion sa dalayon nga pagpakigkatipan, kag sa
ulihi, paagi sa nagakaigo nga pagpangaluyag nga nagaresulta sa isa ka malipayon, wala
nagakatapos nga pag-asawahay” (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [Salt
Lake City: Bookcraft, 1969], pp. 221–22).
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Paabtikay sang utok Maghiwat sang paabtikay sang utok nga sinapol sa bag-o nga mga ideya para sa grupo nga
mga kahiwatan. Ipaathag ang masunod nga mga sulundan para sa paabtikay sang utok:

1. Magmangin matugahon. Indi pag-ihaboy ang bisan ano nga ideya.

2. Magpanumdom kon paano ang pila ka mga kahiwatan nga sa masami ginahimo sang
mga solterito mapasangkad sa paglakip sang mga dalagita, kag ang mga kahiwatan
sang mga dalagita mapasangkad sa paglakip sang mga solterito.

3. Hatagi sing igtalupangod ang mga kahiwatan nga mangin masadya kag subong man
makapalambo sang pagsalig kag katilingbanon nga mga kabatid (subong abi sang
pagtuon sa pagpakighambal sa isa kag isa sing matawhay, pagtuon sang nagakaigo
nga etiketa, kag iban pa).

Ang masunod nga mga ideya mahimo nga makabulig sa pagpakunyag sang
paghinambalanay:

Paindis-indis

Sa mga grupo nga may mga pamatan-on kag bataon nga mga babayi nga kaupod sa
pihak kag pihak, magpaindis-indis sa bisan ano nga sahi sang hampang, maraton, ukon
turneyo. Kon imo ginpili ang paghimo sang isa ka butang nga bag-o sa iban, siguroha
anay nga makahatag ka sang nagakaigo nga panulin. Ang posible nga mga kahiwatan
amo ang turneyo sa chess, hampang nga volleyball, kag paindis-indis sa pagplantsa sang
kamisadentro diin ang isa ka kamisadentro kinahanglan makompleto sa sulod sang
ginhatag nga tion.

Maghimo sang Imo Kaugalingon nga Sine

Magdala sang kamera nga pang-telebisyon ukon sine, pelikula, mga balayuon, kag yano
nga mga galamiton ukon iban pa nga kinahanglanon nga mga butang sa isa ka
makawiwili nga pahamtangan. Magsulat sang imo drama para sa sine samtang nagalakat
ka. (Indi na kinahanglan ang dinalan sang hambal, mga kahulugan sa guya lang.)
Planoha ang tanan magtingob karon dugaydugay para sa isa ka palagwaon.

Magsulat sang Imo Kaugalingon nga mga Libro

Paagi sa paggamit sang mga gunting, papel, kag kola, magsulat sang mga sugilanon nga
pang-kabataan paagi sa paggamit sang mga laragway gikan sa mga balasahon ukon sa
mga ginuhit sang mga manugdibuho sa grupo. Idonar ang natapos nga mga libro sa mga
ospital ukon sa mga alaypan sang mga kabataan.

Gilayon nga Sinehan

Magpangita sang isa ka sinulatan nga malip-ot, makahalam-ot nga drama ukon
melodrama ukon magsulat sang imo kaugalingon. Magtipon sang mga balayuon kag
magpanangkap sang yano nga gamit nga nagatuga sang tunog ukon musika. Papilia ang
tagsa ka tawo sang isa ka parte kag dayon basaha ang palagwaon nga wala sang bisan
ano nga pag-ensayo. Ayhan luyag mo nga i-tape ini kag pamatian ini dugaydugay nga
may pamahaw.

Kasadyahan sa Adlaw nga Wala sing Obra

Hisayri kon paano ang mga adlaw nga wala sing obra ginasaulog sa mga pungsod
magluwas sang imo. Sauloga ang adlaw nga wala sing obra subong sang ginahimo sang
tumandok nga pungsod nga may nagakaigo nga pagkaon, dekorasyon, kag kalingawan.

Ihatag ang Imo Kaugalingon

Dalha ang isa ka grupo sang kabataan sa alaypan sang hayop [zoo], parke, ukon sa duog-
halampangan. Magdala sing panyaga para sa ila. Ukon, magplano sang isa ka pinasahi
nga programa nga dalhon sa mga ospital ukon sa mga indi makahalin sa ila
nahamtangan (shut-ins).

Pormal nga Panyapon

Magplano sa paghanda kag magkaon sa isa ka pormal nga panyapon nga nagagamit
sang pilak, de leche kag iban pa nga nagakaigo nga mga butang. Antes ang panyapon,
magpabulig sa isa ka espesyalista sa pagtudlo sang katilingbanon nga etiketa (kon diin
nga tenedor ang gamiton, kon paano magkaon sang tal nga mga pagkaon, sang maayo
nga mga pamatasan, kag iban pa).
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Paghinambalanay Kon itugot sang tion, pamangkuta ang mga dalagita kon paano ang mga kahiwatan nga
ila ginpanugyan makabulig sa aton nga mangin maayo nga mga abyan sang alangay nga
mga dalagita kag mga solterito.

•Paano ang mga ini makahanda sa aton nga mangin makawiliwili pa gid nga mga pares
sa pagpakigkatipan?

Paggamit sang Leksyon

Ipanugyan nga ang bataon nga mga babayi magsunod sa laygay ni Pangulong Kimball.
Ang mga ginikanan indi na kinahanglan magkabalaka sa anak nga babayi nga
nagpangako sang iya kaugalingon sa pagsunod sining laygay. Ang dako nga
paghamtong ginapakita sang isa ka bataon nga babayi nga nakatuon sang isa ka husto
nga prinsipyo kag nagadumala sang iya kaugalingon sing nagahilisanto.

Basaha liwat ang katapusan sang pahayag ni Pangulong Spencer W. Kimball: “Ang isa ka
tawo makaangkon sang tanan nga mga bugay kon makontrol niya ang iya kaugalingon
kag nagagamit sang mga inagihan sa nagakaigo nga pasunod: nahauna, pila ka limitado
nga katilingbanon, pagpakig-angot nga mga pagpangilala, dayon ang iya misyon, dayon
ang iya pagpangaluyag, dayon ang iya pagpakasal sa templo kag ang iya pag-eskuwela
kag ang iya panimalay, dayon ang iya palangabuhian nga trabaho. Sa lain nga
pagpasunod mahimo nga mabudlayan sia” (“Marriage—The Proper Way,” New Era, Peb.
1976, p. 5).

Ipahangop nga nalakip sa mga bugay nga iya ginatumod amo ang dako nga bugay sang
maayo nga mga pagpakig-abyan. Ining lampukon nga mga tinuig amo ang tulumban
sang kabuhi sa paghimo sining pinasahi nga mga pagpakig-abyan kag paghanda para sa
pagpakigkatipan sa palaabuton.

Dugang nga Leksyon ukon Ginapanugyan nga Kahiwatan

Ayhan luyag mo padayunon ini nga tema sa ika-duha nga simana ukon maghiwat sang
isa ka fireside ukon kahiwatan sa tungatunga sang simana upod ang tatlo ukon apat ka
pamatan-on gikan sa imo purok ukon sanga ukon isa nga malapit nga nagapakigbahin sa
isa ka grupo nga paghinambalanay sa “Grupo nga mga Kahiwatan: Paghanda sa
Maalamon nga Pagpakigkatipan.”

Kon nakapamat-od ka sa paghimo sini, agdaha ang mga pamatan-on gikan sa mga
korum sang Pagkaparing’-Aaron sing mas temprano. Pat-ura nga ang pangulo sang
Bataon nga mga Babayi nagasiguro nga ang mga ngalan sang ginpang-agda nga mga
solterito may pahanugot sang imo obispo ukon pangulo sang sanga. Ipaduso sa mga
dalagita sa imo klase ang mga pamangkot sa imo sing abanse sa duha ka simana agud
makatipon ka sang isa ka lista sang nagakaigo nga mga pamangkot para ipabinagbinag
sa mga pamatan-on.

Yari ang pila ka ehemplo nga mga pamangkot:

1. Ano ang luyag sang mga lalaki sa pamiste sang mga babayi?

2. Ano ang luyag sang mga lalaki nga igasugilanon sa ila sang mga babayi?

3. Mas naluyagan bala sang mga lalaki ang mga babayi nga mahipos ukon babaan?

4. Luyag bala sang mga lalaki ang mga babayi nga magtawag sa ila sa telepono?

5. Ano ang pamatyag sang mga lalaki sa mga babayi nga nagagamit sang mapasipalahon
kag binastos nga hinambalan?

Ayhan ang mga pamatan-on may puruhan nga makahatag sing madinumdumon kag
makahuluganon nga mga sabat kon mabaton nila ang mga pamangkot antes ang tion.
Ayhan luyag mo man nga mahatagan ang imo mga dinapit sang pila ka nagakaigo nga
mga palasandigan kag mga sulundan, subong abi sang tinutuyo sining leksyon kag mga
sinambit nga mga pulong nga sa imo pagbanta nagakaigo nga ila mahibal-an (subong abi
sang mga pahayag ni Pangulong Kimball).

Pat-ura nga mahangpan sang mga pamatan-on nga ang grupo nga paghinambalanay
gintuyo sa pagbulig sa mga lamharon nga makita ang pagkaimportante sang pagpalambo
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sang mapaayo nga mga pagpakig-abyan sa sulod sang isa ka grupo, kag sa paggamit
sang grupo nga mga kahiwatan bilang isa ka basehan kag pagpanghanda sa maalamon
nga pagpakigkatipan.

Dapat ka nga maghulag bilang tagpahaganhagan kag sa sina dapat maggiya sang
paghinambalanay. Pat-ura nga nagakabagay ang tanan nga mga sabat kag mga tugda.
Mainandamon kag masinampaton nga tadlungon ang ano man nga sayop ukon di-
nagakabagay nga mga sabat. Bilang tagpahaganhagan, ikaw ang magapahamtang sang
tuno para sa presentasyon kag ipasayod sa mga tumalambong ang tema nga pagahambalan.
Suguri ang grupo paagi sa pagpakilala sang mga manugpasakop. Ipamangkot ang mga
pangutana gikan sa lista nga imo natipon, apang pamatii sing mainandamon ang mga
sabat kag magmangin hilway sa pagpamangkot sang iban nga mga pangutana nga sa
imo pagbanta kinahanglanon sa pagpatin-aw sang isa ka sabat ukon sa pagpasangkad
sang isa ka punto. Magplano sang dugang nga mga pamangkot nga pagagamiton sa
higayon nga nagahinay ang paghinambalanay. Paentraha ang tanan nga mga tigpasakop
sa paghinambalanay.

Sa hingapusan sang grupo nga paghinambalanay, sumaha ang presentasyon kag
pasalamati ang imo mga dinapit sa ila pag-entra.
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Personal nga Kaputli Paagi sa
Pagdisiplina sang Kaugalingon

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop kon paano ang pagdisiplina sang
kaugalingon nagabulig sa iya sa paggawi sang isa ka takos nga kabuhi.

PAGPANGHANDA 1. Maghimo sing lima ka mga wordstrip nga gamiton pagkatapos sang sugilanon parte
kay Ann.

2. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Matun-an Naton ang Pagdisiplina sang Aton mga Kaugalingon

Sugilanon Nagadaguob nga pagpamalakpak ang nagpuno sa kadak-an sang konsyerto. Isa sang
labing dalayawon nga mga byolinista sang kalibutan ang bag-o lang nakatapos sang iya
katapusan nga pinili nga lalantunon sa gab-i sang programa. Isa ka babayi ang
nagakapagkapag nga nagpanagil-ot pakadto sa entablado nga nagalaum sa pagpautwas
sang iya pagdayaw sa sining dalayawon nga artista. Paagi sa pagpanagil-ot sa tunga sang
kadam-an, sang ulihi nakalab-ot sia sa iya. Samtang nagapangamusta sang iya kamot,
nagsiling sia sa indi mapunggan nga kalipay kag kapagsik, “Abaw, ihatag ko ang akon
kabuhi kon makatukar ako sang pareho sina!” Nagsabat sing madasig ang byolinista,
“Ginang, nahimo ko ina!”

Paghinambalanay •Ano sa hunahuna mo ang ginkinahanglan nga himuon sang byolinista agud mangin
sampaton sa byolin? (Pagdisiplina sang iya kaugalingon sa paghanas, pagsikway sang
pila ka mga butang nga kuntani nangin mahapos ukon masadya gawa, mag-angkon sang
handum, mag-angkon sang sampaton nga manunudlo, magpahamtang sang isa ka
tinutuyo nga mangin isa ka dalayawon nga artista.)

Ipaathag nga madamo sa aton ginahimo ukon wala ginahimo sa kabuhi ginapat-od paagi
sa aton ikasarang sa pagdisiplina sang aton mga kaugalingon. Ining pagdisiplina nagalakip
sang paghimo sang mga butang nga mabudlay ukon marikot subong man ang indi
paghimo sang iban nga mga butang.

•Ano ang pila ka mga butang nga imo dapat himuon sa adlaw-adlaw nga ginabudlayan
ka sa paghimo? (Pabay-i nga magsabat ang mga dalagita.)

•Paano mo untaton ang paghimo sang mga butang nga imo nahibal-an nga indi mo
dapat himuon?

Pangabaya ang mga dalagita sa paghanduraw sang ila mga kaugalingon sa masunod nga
mga sitwasyon:

1. Ginasunlog ka sang imo utod nga lalaki. May bag-o lang sia ginsiling nga kon ano nga
nakapabatyag sa imo nga gusto mo sia singgitan ukon patup-an pa gani. Matapna mo
bala ang imo kaugalingon sa paghimo sini?

2. Domingo nga inugpuasa karon kag gutom ka katama, apang indi pa tion sa pagtapos
sang puasa. Mapunggan mo bala ang imo kaugalingon sa pagkaon?

• May diutay bala nga pagsinumpunganay sang balatyagon sa sulod nimo samtang
ginahambalan naton ini nga mga sitwasyon?

Ipahangop nga ang isa ka bahin naton daw gusto nga “magbuhi” kag magpautwas sang
aton mga emosyon ukon mga kaluyag; ang isa pa ka bahin nagahimud-os sa pagkontrol
sang aton mga emosyon kag mga kaluyag. Ang impluwensya nga nagahimud-os sa
pagkontrol kag pagpugong amo ang aton espiritu.
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“Isa sang sayop nga mga pagpati sang aton katilingban amo nga mga biktima kita sang
aton mga kaluyag kag mga silabo sang balatyagon. Apang ang kamatuoran amo nga ang
lawas ginakontrol sang espiritu nga nagapuyo sa sini” (Terrance D. Olson, “Teaching
Morality to Your Children,” Ensign, Mar. 1981, p. 14).

Pisara Isulat sa pisara: “Ang Aton Espiritu Nagakontrol sang Aton Lawas.” Ang pila ka butang
parte sa aton lawas mahapos kontrolon kag ang iban mabulubudlay gawa.

Ipahangop nga makontrol naton sing maayo ang pila ka bahin sang aton lawas—ang aton
mga tudlo, halimbawa. Kon singganan naton ang isa sang aton mga tudlo nga magtiko,
nagatiko ini. Kon singganan naton ini nga magtadlong, nagatadlong ini. Kon manduan
naton ang aton mga tiil, nagatuman dayon ang mga ini. Ipanugyan nga matun-an man
naton ang pagpili kon ano nga mga panghunahuna ang aton batunon, kag sa sini magtuon
sa pagbukas sang aton mga panghunahuna sa pat-od, mapuslanon nga mga direksyon.

Kahiwatan Ipaathag sa mga dalagita nga magatilaw ka sang isa ka eksperimento sa pagdisiplina sa
kaugalingon. Pangabaya ang mga dalagita nga ang kada isa maghulag sang ila tuo nga
kamot sa isa ka sirkulo, karon maghulag sang ila wala nga tiil pakadto-pakari, dayon
maghulag sang ila ulo paibabaw kag paidalom. Karon pangabaya sila sa pagpungko sing
tama kahipos kag maghunahuna sang bisan ano magluwas sa kon ano ang imo ilarawan
sa ila. Pagkatapos sina ilarawan sa detalye ang isa ka manamit nga pagkaon ukon
pangyam-is.

•Diin ang mas mabudlay, ang magsiling sa imo kamot ukon tiil kon ano ang himuon,
ukon ang magsiling sa imo panghunahuna kag mga emosyon kon ano ang himuon?

Ipahangop nga madamo sa mga tawo ang wala nagapati nga makontrol nila ang ila mga
panghunahuna kag madisiplina ang ila mga kaugalingon. Apang ang aton mga kaisipan
makahunahuna lamang sa isa ka panghunahuna sa isa ka tion. Makahimud-os kita sa
pagkontrol sang aton mga panghunahuna paagi sa pagpili sa pagpanumdom sang isa ka
lain nga butang. Ang iban nagabatyag nga ining sahi sang pagdisiplina indi na
kinahanglanon, ukon tama kabudlay, ukon indi makabayad sa kabudlay.

“Ang iban nangin ulipon sang pakusog nga mga pamatasan ukon nagapadaug sa mga
kaluyag ukon sa indi nagakaigo nga mga aksyon, kag magpakitluoy nga wala sila sing
mahimo batok sa ila pamatasan—nga sila ginapilit, ginganyat; nga ang pagsulay mas
makusog pa sangsa ila pagbuot sa pagsupak. Apang makapili kita. . . .  Mabugto naton
ang malain nga mga pamatasan; makaangkon kita sang maayo nga mga pamatasan;
makapili kita kon ano ang aton hunahunaon paagi sa lubos nga pagtapat sa paghimo sini”
(Richard L. Evans, “Self Control,” Improvement Era, Dis. 1963, p. 1113).

Batuna nga mabudlay gid man ang magkontrol sang aton mga kaugalingon, apang isa ini
ka bagay nga matun-an naton nga himuon. Ang aton Amay sa Langit nagsiling sa aton sa
pagtipig sang aton mga panghunahuna, mga kaluyag, kag mga emosyon sa sulod sang
tal nga mga dulunan. Bilang Amay naton, indi sia magsugo sa aton sa paghimo sang isa
ka butang nga indi naton masarangan nga himuon. Mga anak niya kita. May ikasarang
kita nga mangin subong sa iya.

Sugilanon Magpamati sing maayo sa masunod nga inagihan sang isa ka bataon nga babayi nga
ginahingalanan kay Ann. Tan-awa kon may matukiban ka nga pila ka butang nga
ginhimo ni Ann sa pagdisiplina sang iya kaugalingon.

“Ang tanantanan nagahimo sini, ti ngaa indi ko, paghimuon? Ang mga kasuguan
nagasiling lamang nga indi naton paggamiton ang ngalan sang Ginuo sa wala’y
kapuslanan. Nakita ko ang akon kaugalingon nga nagatilaw sa pagpakatarong sang akon
mga rason sa pagpanumpa, apang wala ini sing nabulig. Nakahibalo ako nga sala ang
magpanumpa, bisan pa nga ang tanan ko nga mga kaabyanan nagahimo sini. Padayon
ini nga nagatublag sa akon, kag sang ulihi nagpamat-od ako nga kinahanglan ko nga
himuon ang nagakabagay parte sa akon problema. Sa pila ka bagay nabatyagan ko ang
akon kaugalingon nga ‘mahigko’ kag di-takos sa pagpalapit sa Ginuo sa pangamuyo.
Apang nahibal-an ko nga kon indi ako maghinulsol, magalain lamang tapat ang tanan.

“Ginsuguran ko ang pagkontrol sang akon kaugalingon sa isa gid lang ka adlaw.
Nakahibalo ako nga nangin batasan ko na ang pagpanumpa. Nakabati ako sang madamo
nga malaw-ay nga mga hambalanon sa bilog nga adlaw sa eskuwelahan nga daw sa
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kinaandam naman lang ang magpanumpa. Nagtapat ako nga tilawan ko sa bilog nga
adlaw nga indi maghimo sini.

“Sa una nga adlaw hungod ko nga gintilawan, kag maayo ang akon lakat tubtob sa tion
sang tigpalanyaga. Sa amo nga tion ang kada isa nagakinagula kag magahod kag sa wala
ko lang mahibal-i, ang akon baba nakigbuylog na sa akon mga emosyon. Halos ko lang
natalupangdan nga nahambal ko na ini; apang sang madumduman ko liwat ining akon
pamatasan, nadulaan ako sing gana kag naglain ang akon pamatyag.

“Sa sina nga gab-i nagpangamuyo ako sing tama kahugot kag nagpangayo sing kalig-on.
Pagkadason nga adlaw nakatipon ako sang kaisog sa pagsugid sa akon duha ka suod nga
abyan sa eskuwelahan nga wala ako manamii sang amon hinambalan kag nga
nagapaninguha ako nga magbag-o. Nagtilaw ako liwat sa sina nga adlaw.

“Wala gid ako maghunahuna nga mangin mabudlay gid gali ini kaayo. Sa ano man nga
paagi, nabatyagan ko pirme nga mangin mahapos lang pirme ang maggawi suno sa
ebanghelyo. Naglab-ot sa apat ka adlaw tubtob nga nakalampuwas gid man ako sang
ulihi nga wala magpanumpa sa isa ka adlaw. Kinunyag gid ako kaayo apang nahibal-an
ko nga sa tagsa ka adlaw kinahanglan nga maghalong ako. Tama kadali ang makadanlog
kag magbalik liwat sa daan ko nga mga pamatasan.

“Padayon ako nga nagapangamuyo para sa kalig-on sa tanan nga tinion tubtob karon.
Nag-uswag ako kag nag-untat sa malain nga hinambalan, apang wala ko mabatyagi kon
bala ginpatawad na ako. Pagkatapos sina, nakahiwat kami sang panaksihon nga sinapol
sa amon sinapol para sa Bataon nga mga Babayi. Nagpangayo ako sing pasaylo sa akon
mga kaabyanan tungod sa nangin malain ko nga halimbawa. Nabatyagan ko ang Espiritu
didto sing tama kabaskog nga indi ko mapunggan ang akon kaluyag sa pagpahayag sang
akon panaksihon. Ginpautwas ko ang akon gugma sa akon Amay nga Langitnon kag sa
iya Anak kag sa ebanghelyo. Sang makatapos na ako, daw pareho lang nga isa ka dako
kaayo nga kabug-aton ang nakuha gikan sa akon mga abaga. Nakahibalo ako nga
ginpatawad na ako.”

Paghinambalanay Hambali ang inagihan ni Ann upod sa mga dalagita, paagi sa paggamit sang masunod
nga mga pamangkot bilang isa ka gabayan. Pagkatapos nga mahambalan ang tagsa ka
pamangkot, ipapilit ang nagakaigo nga wordstrip nga nagasaysay sang isa ka hingapusan
parte sa pagdisiplina sang kaugalingon nga makuha sa paghinambalanay.

1. Paano ni Ann ginpakatarong ang iya paggawi? Ngaa ginapakatarong naton ang aton
paggawi sa amo man nga paagi? Ngaa dapat naton likawan ini? (Ipapilit ang wordstrip:
“Kon ginapakatarong naton ang aton paglapas sang mga kasuguan, ginapahuyang
naton ang aton ikasarang sa pagkontrol sang aton mga kaugalingon.”)

2. Ano ang nagtulod kay Ann sa paggusto sa pagbag-o sang iya panggawi? Ano ang iya
nabatyagan? Ano ang matabo kon makalapas kita sang isa ka kasuguan? (Ipapilit ang
wordstrip: “Kon makalapas kita sang isa ka kasuguan, aton madula ang Espiritu sang
Ginuo.”)

3. Ano ang pila sang mga butang nga iya ginhimo sa pagdisiplina sang iya kaugalingon?
Paano ang pagsugid sa iya mga kaabyanan sang iya pamat-od nakabulig sa iya? Paano
ang pagtikang sing makaisa sa isa ka tion makabulig sa aton nga makatuon sa
pagdisiplina sang kaugalingon? (Ipapilit ang wordstrip: “Makatuon kita sa pagdisiplina
sang aton mga kaugalingon paagi sa pagtikang sing makaisa sa isa ka tion.”)

4. Ano ang pinakadako nga ginhalinan sang kusog ni Ann sa pagtuon sa pagdisiplina
sang iya kaugalingon? (Ipapilit ang wordstrip: “Ang aton Amay sa Langit magapalig-on
sa aton kon kita magpangamuyo nga iya buligan.”)

5. Ano ang nabatyagan ni Ann pagkatapos nga nalampuwasan niya ang iya problema?
Paano ang pagpahayag sang iya panaksihon nakabulig sa pagdala sang paghidaet sa
iya? (Ipapilit ang wordstrip: “Pagdisiplina sang kaugalingon nagadala sa aton sang
paghinangpanay upod sa aton Amay sa Langit kag sa aton mga kaugalingon.”)

Pangabaya ang mga dalagita sa pagpaambit sing isa ka inagihan nga ila naagom sa
pagdisiplina sang ila mga kaugalingon, nga ginadagmit sa pagsiling kon ano ang ila
nakita nga mapuslanon.
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Paagi sa Pagdisiplina sang Aton mga Kaugalingon Makagawi Kita sing isa ka Takos
nga Kabuhi

Ipahangop nga bisan pa kon nagatuon kita sa pagtukar sang isa ka instrumento sa
musika, nagapaninguha sa pagkontrol sang aton kainit sang ulo, ukon nagapilit sang
aton mga kaugalingon sa pagbangon kon daw maluyag pa gid kita magtulog, ang aton
mga pagpaninguha sa pagdisiplina sang aton mga kaugalingon sa ano man nga bahin
sang aton mga kabuhi makabulig sa aton sa aton mga pagpaninguha sa paggawi sang isa
ka takos nga kabuhi.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon:

“Isa ka misyonero nga nagaalagad sa nasidlangan nga Estados Unidos gin-atubang sang
isa ka estudyante sang kolehiyo nga indi gawa interesado sa mensahe sang [ebanghelyo]
sangsa istrikto nga pagsulundan-moral sang misyonero. Ang estudyante may pangyam-
id nga nagpamangkot sa misyonero kon paano niya nakontrol ang iya mga kaluyag kon
may madamo kaayo nga matahum nga mga babayi sa palibot, nga nagapalahidlahid nga
ang misyonero wala gid [sing normal nga mga balatyagon]. Nagpaathag ang elder: ‘Indi
na naman buot silingon nga abnormal ako; ugaling nahibal-an ko nga responsable ako
kag nagadumala sang kaisipan kag lawas. Sa imo pagdumdom wala ka sing mahimo sa
pagsupok sang imo mga kaluyag. Sa imo pagdumdom nga biktima ka sang mga ini.
Napamatud-an ko sa akon kaugalingon nga ako ang agalon sinang mga balatyagon’ “
(Terrance D. Olson, “Teaching Morality to Your Children,” p. 14).

Paghinambalanay •Ano ang nangin kinatuhay sa punto sang panglantaw sang estudyante sa kolehiyo kag
sang elder? Ano ang natun-an nga himuon sang elder parte sa iya mga balatyagon kag
mga emosyon?

Ipaathag nga ang moral nga katinlo kag pagkatakos nagakinahanglan sang pisikal nga
pagdumili kag pagkontrol sang kaugalingon.

Buligi nga mahangpan sang mga dalagita nga samtang nagahanas kita sa pagdisiplina
sang kaugalingon, ginapalig-on naton ang pagkontrol sang aton espiritu sa aton lawas.
Kag ang aton ikasarang sa pagkontrol sang aton mga kaugalingon nagadugang sa kada
tion nga nagahimo kita sang pagpili sa pagbuhat sini.

Magpili sa masunod nga mga sitwasyon sang magasigo sing maayo sa imo klase.
Pagkatapos sang tagsa ka sitwasyon, ipamangkot ang masunod nga mga pangutana: (1)
Paano magamit sang tawo ang pagdisiplina sang kaugalingon sa amo nga sitwasyon? (2)
Ano ayhan ang matabo kon ang tawo wala maggamit sini? (3) Ano kuntani ang nahimo
sang tawo sa pagtapna ukon sa paglikaw sa sitwasyon? (4) Paano ang pagdisiplina sang
kaugalingon importante sa tagsubong sina nga mga sitwasyon? Pagkatapos nga masabat
sang mga dalagita ang mga pamangkot, basaha ang mga hingapusan sang mga pagtuon
sang hitabo.

1. Pila sang akon mga kaabyanan sa eskuwelahan ang nag-agda sa akon sa isa ka
kasadyahan. Ginakunyag ako sa paglakat tungod kay isa sang mga solterito nga may
pagkapinasahi ko gid nga nagustohan nagsiling sa akon nga makadto sia didto kag
gusto niya nga magkadto ako. Nagapaabot gid ako nga makaupod sa iya sa sina nga
kasadyahan. Sang mag-abot ako kag ang akon mga amiga, namulalungan ko nga wala
sing mga ginikanan kag ang kasadyahan wala sing tsaperon. Ang mga suga
ginhungod nga medyo madulomdulom. Ang iban sang mga kabataan nagasinaot kag
ang iban pa nagapinarespares, nga nagahalukanay sa bibig, kag sa liog. Ang lalaki nga
akon naluyagan nakakita sa akon nga nagsulod.

Hingapusan Nahibal-an ko nga dapat ako magbiya sa kasadyahan, apang naluyag gid ako sa sining
lalaki. Nagakabalaka ako kon ano ang iya hunahunaon kon magbiya ako. Madulom sa
gwa. Indi ko gusto maglakat pauli sa amo nga kalayuon nga nagaisahanon. Sang ulihi,
lubos ko nga nakontrol ang akon mga balatyagon. Gintawagan ko ang akon mga
ginikanan kag ginhingyo sila sa pagkari kag kuhaon ako.

2. Nahibal-an ko nga indi kami dapat makigkatipan tubtob nga napulo’g anum na ang
amon idad, apang madamo ako sing kalingawan sa eskuwelahan nga
nagapakigsugilanon kag nagapakiglahog bisan diin upod sa mga lalaki. Ang isa sini sa

Sitwasyon kag
paghinambalanay

Sitwasyon kag
paghinambalanay

Mga pagtuon 
sang hitabo

Presentasyon sang
manunudlo

Presentasyon sang
manunudlo

Leksyon 32



160

ila amo si Brad, gwapuhon nga lalaki nga daw may luyag sa akon. Isa ka adlaw sa
pagpanyaga ginhagad niya ako sa pagtabo sa iya sa shopping mall kag magkadto sa
sinehan upod sa iya. May ginplano nga kahiwatan sang Bataon nga mga Babayi sa amo
man nga tion. Madali ang maghambal sa akon mga ginikanan nga makadto ako sa
kahiwatan kag sa baylo magsakay sa trak pakadto sa mall. Magabalik ako sa amo man
nga tion nga nagahingapos ang kahiwatan. Nagsiling ako, “Huo.” Apang, sang nag-
abot ang tion sa pagbiya ko sa puluy-an, nakabatyag gid ako sang kakulba. Gintawag
ako sang akon nanay sa pagpat-od nga yara ang akon dyaket kag nagsiling,
“Magkasadya ka!” Dayon nagbalik sia sa sulod sang balay.

Hingapusan Nagsugod ako lakat pakadto sa ginadulugan sang trak. Dapat nga nakabatyag ako sang
kalipay. Magatan-aw ako sang matahum nga sine upod sa lalaki nga may luyag sa akon.
Ti ngaa malain ang pamatyag ko? Ang akon katunga daw madalagan pakadto sa trak;
ang akon katunga daw madalagan pabalik. Nagdulog ako nga wala sing gihogiho sa
asiras. Ginpanumdom ko ang tanan nga pagpakunokuno nga akon himuon kon magpauli
ako, mga binutig nga igasiling ko sa madamo nga inadlaw. Sa sina nga tion nadumduman
ko ang tinaga sang akon tatay nga gintudlo sa amon: “Kon diin may pagbuot, didto may
pagdumili.” Nabatyagan ko ang akon kaugalingon nga nagaamat tawhay, nga nagasugod
sa pagpanumdom sing matin-aw gawa. Ginsugo ko ang akon kaugalingon nga magpauli,
magtawag kay Brad, singganon sia nga indi ako makakadto didto kag ngaa, kag dayon
magkadto sa kahiwatan. Ginhimo ko dayon ang akon ginsiling sa kaugalingon nga himuon.
Tapusa ining bahin sang leksyon paagi sa paghambalanay kon paano ang paghanas sang
pagdisiplina sang kaugalingon sa mga sitwasyon subong abi sadtong nahambalan na,
magatugot sa bataon nga mga babayi sa pagkontrol sang ila mga kaugalingon sa
paggawi sang takos nga kabuhi.

Hingapusan

Ipahangop sa mga dalagita nga ang tagsa sang mga inagihan nga nahambalan sa sini nga
leksyon, may pagpaninguha sa pagtilaw sa pagdisiplina sang kaugalingon, apang ang
tagsa ka tawo nakasarang sa paghimo sini. Sa tagsa ka tion nga ginadisiplina naton ang
aton mga kaugalingon, ginapalig-on naton ang aton ikasarang sa paggawi sang isa ka
takos nga kabuhi. Tapusa ang leksyon paagi sa masunod nga pahayag ni Pangulong
Brigham Young, nga nagapamatuod nga matun-an naton ang pagdaug sang aton mga
kaugalingon. Pangabaya ang mga dalagita sa pagpamati sa panaad nga ginahatag sa aton
kon kita nagapaninguha sa pagkontrol sang aton kaugalingon.

“Kon kamo nadaug sang isa ka sayop, ukon nakahimo sang hayag nga buhat nga wala
nagapanumdom; kon puno kamo sing malain nga silabo sang balatyagon, kag luyag nga
magpadaug sa ini, sa sina nga tion magdulog kag pabayai ang espiritu, nga ginbutang sang
Dios sa inyo mga lawas, nga magpanguna. Kon himuon ninyo ina, magapanaad ako sa inyo
nga inyo madaug ang tanan nga malain, kag magaagom sang mga kabuhi nga wala’y
katapusan” (sa Journal of Discourses, 2:256; mga italica gindugang).

Presentasyon sang
manunudlo



161

Paglikaw sa Nagapakanubo nga
mga Impluwensya sang Media

TINUTUYO Ang tagsa ka batan-on nga babayi makakilala kag makalikaw sa nagapakanubo nga
media sa iya kabuhi.

PAGPANGHANDA 1. Opsyonal: Magdala sing isa ka linaga nga itlog, wala mapaniti, puti kon mahimo; isa
ka suludlan nga may unod nga bastante nga tubig nga makalapaw sa itlog; kag isa ka
kutsara kag pangkolor sa pagkaon para sa pasundayag. Makagamit ka sang isa ka puti
nga pidaso sang henero imbes sang isa ka itlog.

2. Maghimo sing isa ka talamdan sa isa ka pisara ukon karatola. Ilista sa isa ka kubay ang
mga galamiton ni Lucifer nga nakilala ni Pangulong Spencer W. Kimball sa nahauna
nga seksyon sang leksyon. Sa ika-duha nga kubay ilista ang mga sulukdan sa
paghukom ni Pangulong Ezra Taft Benzon nga makita sa ika-duha nga seksyon sang
leksyon. Sa ikatlo nga kubay ilista ang mga paagi ni Obispo H. Burke Peterson sa
paglikaw sa nagapakanubo nga media. Tabuni ang tagsa ka kubay agud nga mapakita
ini sing lainlain sa nagakaigo nga tion.

3. Maghanda sang isa ka handout para sa tagsa ka babayi sang “Mga Gabayan sa
Pagtulutimbang sang Media.”

4. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga
sugilanon, balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo
luyag.

Ang Nagapakanubo nga Media Amo Ang Isa sang Pinakagamhanan nga mga
Galamiton ni Satanas

Paghinambalanay Pamangkota ang bataon nga mga babayi sa paghingalan sang pila ka mga elemento nga
may mapuslanon nga paggamit kag makahalit nga mga epekto. Ilakip ang mga butang
subong abi sang inugpamatay sang mga sapatsapat, mga inugpamomba, mga kemikal,
mga bulig sa pagpaninlo. Tapusa sa pagsiling nga ang epekto sang bisan diin sang mga
ini mahimo nga mangin maayo ukon malain, sandig sa kon paano ini sila ginagamit.

Ipaathag nga ang bagol kag nagakrus nga mga tul-an amo ang kalibutanon nga simbolo
sang paandam para sa isa ka makahililo nga elemento. Ang katawhan sa bilog nga
kalibutan nakakilala sini bilang isa ka ginlaragway nga paandam kon ano ang matabo sa
ila kon ila matomar ang amo nga mga elemento. Ang mga manalagna sa ulihing mga
adlaw nagpaandam sa aton sang isa pa ka sahi sang kahigkuan nga mahimo nga
makamamatay, indi sa aton mga lawas, kundi sa aton mga espiritu kag mga kaisipan. Ang
mass media—telebisyon, radyo, sine, mga balasahon, kag mga pamantalaan—nagapakig-
angot sa madamo nga mga tawo sa amo man nga tion. Ining mga media makabulig sa
pagpauswag sang buluhaton sang Ginuo sa duta, sa pagtudlo kag sa paglingaw. Apang
ini sila mahimo man nga magamit sa pagguba. Sila ang mayor nga galamiton sang
kaaway nga nagapangita sa pagrumpag sang moral nga panggawi sa aton tanan.

Paghinambalanay Ipaathag nga bisan pa nga may iban nga mga tawo nga nagalalis nga kita indi
maapektuhan sang pagpanghilawas, pagpasipala, kabastusan, kag kasingki nga mahimo
nga makita naton sa mass media, indi ini matuod.

Hambali upod sa bataon nga mga babayi kon ano ang pila sang makahalalit nga mga
epekto nga mahimo sang pagpanghilawas, pagpasipala, kabastusan kag kasingki.

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagpaandam sa aton sang pila sang mga katalagman
nga mangin resulta sang mga pagkataya sa nagapakanubo nga media:
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“Sa pagkamatuod . . . ang dako nga kalalat-an . . . masunson nga nagasugod sa isa ka
pagtan-aw sang isa ka [indi nagakabagay] nga pelikula sa sinehan ukon sa pagbukad
sang malaw-ay nga balasahon. Ang banas padulong sa malubha nga mga sala sang
pagpanghilawas, pagpanglahi, kag pagkaagi mahimo nga makasugod . . . sa pagtan-aw
sang pila sang mga programa nga nasentro sa pagkalawasnon kag kasingki nga karon
ginapakita sa telebisyon, lakip na ang network television [grupo nga sistema sang
telebisyon]” (sa Conference Report, Okt. 1976, p. 6; ukon sa Ensign, Nob. 1976, p. 6).

Si Pangulong Kimball nagpaandam man parte sa mga kalainan sang pornograpiya nga
makita sa tagsa ka dagway sang mass media: “May isa ka kaw-id sa tunga sang
pornograpiya kag . . . mga pagkabalingag. . . . 

“Makahalam-ot ang magpalahidlahid nga ang pornograpiya wala sing epekto. May isa
ini ka pat-od nga kaangtanan sa krimen. Ang pagpamatay, pagpangawat, pagpanglugos,
pagpamuta, kag ang pinatikang nga bisyo ginsagod sining imoralidad. Ang mga datos
(statistics) sa lawasnon nga krimen daw nagapakita sang isa ka kaangtanan sa tunga sang
krimen kag pornograpiya” (sa Conference Report, Okt. 1974, p. 7; ukon sa Ensign, Nob.
1974, p. 7).

Paghinambalanay Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghatag sang mga halimbawa sang mga
palagwaon ukon paanunsyo, kag iban pa, nga sila nataya sa adlaw-adlaw kag ipasugid
kon paano ang mga ini nakaimpluwensya sa mga pagpili nga ila nahimo parte sa
pamiste nga ila ginasul-ob, mga produkto nga ila ginagamit, kalingawan, kag iban nga
mga paagi nga ila ginagastohan sang tion kag kuwarta. Buligi ang mga dalagita nga
makita kon ano kaepektibo ang impluwensya sang media sa ila mga kabuhi. Hambali ang
negatibo nga mga paagi sang pag-impluwensya sang media sa ila.

Ipahangop nga ayhan indi naton matalupangdan tanan ang mga epekto sang
nagapakanubo nga mga imluwensya sa isa lang ka tion. Mapabay-an naton ang aton
kaugalingon nga magluya sa espirituhanon sa tinagdiutay, sa adlaw-adlaw, simana kag
simana, tubtob nga mabulagan kita sang kamatuoran, nga indi na madutlan sang
Espiritu sang Ginuo, kag masakop sang malain nga mga impluwensya nga
nagapadulong sa sala.

Karatola Ipakita ang nahauna nga kubay sang karatola ukon buksi ang lista sa pisara.
Sinambit nga mga pulong

Si Pangulong Spencer W. Kimball naglarawan kon paano ining espirituhanon nga
pagpalangluya nagakatabo:

“Si Lucifer sa iya yawan-on nga padihot nagatiplang sa di-mainandamon kag nagagamit
sang tagsa ka galamiton sa idalom sang iya kagamhanan. . . .  Magagamit sia sang iya [1]
katarungan sa pagpatalang kag sang iya [2] mga rason sa pagguba. [3] Pagatabunan niya
ang mga kahulugan, [4] buksan ang mga puertahan sing tag-isa ka pulgada sa isa ka tion,
kag [5] magtuytoy halin sa pinakapuro nga puti pakadto sa tanan nga mga landong sang
abuabuhon pakadto sa pinakadulom nga itom” (“President Kimball Speaks Out on
Morality,” Ensign, Nob. 1980, p. 94; pagnumero gindugang).

Sa paglaragway kon paano ang mga galamiton ukon mga pahito ni Lucifer
makaimpluwensya sa aton sing tinagdiutay, ipasundayag ang masunod: Itum-oy ang
linaga nga itlog (ukon puti nga pidaso sang henero) sing makaisa lang sa tubig nga may
pang-kolor sa pagkaon. Ipakita sa bataon nga mga babayi kon paano sini nakuha ang
pang-kolor sa pagkaon bisan pa nga tama ka lus-aw. Ayhan indi gani matalupangdan sa
primero. Dayon ibutang ang itlog sa may kolor nga tubig, nga ginakutsara ang tubig sa
ibabaw sang itlog sa madamo nga beses. Ipakita sa mga dalagita kon paano ang alukaba
sang itlog nagaamat itom sa tagsa ka tion nga huwaran mo ini sing pang-kolor sa pagkaon.

Paghinambalanay •Paano ini nga eksperimento mapahiangot sa aton pagpahayag sa nagapakanubo nga
mga impluwensya sang media? Paano ang pagtan-aw sinang bisan isa lang ka indi
mapahanugutan nga pelikula ukon programa sa telebisyon makaapekto sa imo? Diin ang
amo nga nagapadayon nga pagkataya mahimo nga magadala sa imo?

Ipaathag nga mahimo nga kon kaisa mabatyagan naton nga ang nagapakanubo nga
media indi makaapekto sa aton sing personal subong sa pag-impluwensya sini sa iban sa
palibot naton. Sa pagkamatuod, mahimo nga wala lang naton matalupangdi ang
negatibo nga epekto sini tubtob nga daw imposible na ang pagkakas sang mga ini.
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“Ang bantog nga manalagna nga si Mormon, nga nagatan-aw sa iya nalaglag nga
katawhan, nagsulat sa iya anak nga si Moroni sing isa ka labing makatalandog nga
panumbungon sang magsiling sia nga tungod sang pagkamalaut ang iya katawhan ‘nawad-
an sing igbalatyag.’ (Tan-awa sa Moro. 9:20.) Daw ano ka makahalanusbo ang pag-abot
sa kinapuntahan nga sa diin ang Espiritu kinahanglan gid nga magpalayo, kag nangin
indi na kita makasangkol sa paghangop ukon makabatyag sang husto sa sala” (Marvin J.
Ashton, sa Conference Report, Okt. 1977, p. 109; ukon sa Ensign, Nob. 1977, p. 72).

Paghinambalanay •Ano ang buot silingon sang nawad-an sing igbalatyag parte sa indi mapahanugutan
nga kaundan sang media? Paano kita mangin naanad na sa sining mga impluwensya sa
palibot naton nga nadulaan na kita sang aton husto nga paghangop parte sa kon ano ang
makapanubo kag ano ang indi? Daw ano kaimportante ang matarong nga mga sulukdan
sa paghukom kon ano ang dapat naton tan-awon, pamatian, kag basahon?

Ang Isa ka Bataon nga Babayi Makahukom sa Media kag Maglikaw Sinang mga
Butang nga Nagapakanubo

Ipahangop nga dapat nga may nahibal-an na kita antes kita magpili sang media nga aton
tan-awon, pamatian, ukon basahon. Ginapaandaman kita sa pagpili sing mahinalungon
sadtong mga opinyon nga sa diin ginasandig ang aton mga pamat-od. Ang iban mahimo
nga indi maggamit sang ginabaton nga mga sulukdan sa paghukom sa media. Ang
propesyonal nga manugsayasat mahimo nga magapapagsik sa bisan kay sin-o sa
pagtagamtam sang isa ka “matahum” nga pelikula, palagwaon sa telebisyon, tape, record,
ukon libro, bisan pa nga may indi mapahanugutan nga kasangkapan nga nalakip sa sini.
Si Pangulong Ezra Taft Benson naghatag sing mga sulukdan nga gamiton bilang mga
gabayan sa paghukom sang media. Bisan pa nga ang kalabanan niya nga ginatumod amo
ang mga libro nga aton ginabasa, ang amo man nga sulukdan puede magamit sa iban pa
nga media.

Karatola Ipakita ang ika-duha nga kubay sang karatola ukon buksi ang masunod nga lima ka mga
talaksan nga nasulat na sa pisara.

“Karon nga panahon, sa kabugana sang mga libro nga yara, ang palatandaan sang 
isa ka matuodtuod nga may tinun-an nga tawo amo ang paghibalo kon ano ang indi
pagbasahon. . . .  Subong sang ginlaygay sang iloy ni John Wesley sa iya: ‘Likawi [1] ang
bisan ano nga nagapaluya sa imo katarungan, [2] nagahalit sang kahumok sang imo
konsiyensya, [3] nagapalubog sang imo igbalatyag sa Dios, [4] nagadula sang imo
kaluyag sa espirituhanon nga mga butang, . . . [5] nagapadugang sang gahum sang
lawas sa hunahuna.’

“Ang kamatuoran nga ang isa ka libro nga daan wala nagakahulugan nga malahalon ini.
Ang kamatuoran nga ang tagsulat nga nagsulat sang isa ka maayo nga sinulatan wala
nagakahulugan nga ang tanan niya nga mga libro takos sang imo tion. Indi paghimoa
ang imo kaisipan nga ululaan sang basura sang iban nga tawo. Mas mabudlay ang
magtinlo sang kaisipan sang mahigko nga binasahan sangsa magtinlo sang lawas sang
mahigko nga pagkaon, kag labaw ini nga makahalalit sa kalag” (“In His Steps,” sa
Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young University Press, 1980], p. 61).

Paghinambalanay Hambali ang tagsa sining lima ka mga sulukdan. Buligi ang bataon nga mga babayi nga
makahangop nga ang nagapakanubo nga mga impluwensya sang media mahimo nga
mangin kabangdanan sang pagpalayo sang Espiritu, nga nagabilin sa aton nga wala sing
pangamlig sang Balaan nga Espiritu. Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon paano
nila magamit ining lima ka sulukdan sa pagpamat-od kon ano nga media ang ila pilion.

Ipaathag nga nagabudlay nga nagabudlay pa gid ang paghamulag sang aton mga
kaugalingon sa impluwensya sang nagapakanubo nga media nga daw nagalibot sa aton.
Apang, una sa tanan may mga pangandam nga aton mahimo sa paglikaw sini kag pila ka
mga aksyon nga aton mahimo kon yara kita nabutang sa mga sirkumstansya nga indi
naton makontrol.

Si Obispo H. Burke Peterson naglaygay sa aton nga “dapat nga wala sing bisan ano nga
[indi mapahanugotan] nga mga pelikula nga aton entrahan sa pagtan-aw ukon pagahambalan.
Kinahanglan gid nga wala gid sing pornograpiko nga mga balasahon, mga larawan, ukon mga
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sugilanon. . . .  May kaisog ka bala sa pagbiya sa isa ka malaw-ay . . . nga sine—ukon nagatan-
aw ka bala kag nagapamati, kag nagapanugyan sa imo kaugalingon, ‘Madali man lang
ini,’ ukon ‘Ang tanan nagahimo sini; ayhan isa ini ka mabaton nga sari sang
kalingawan’? May kaisog ka bala nga indi pagpasudlon sa imo puluy-an ang pila ka mga
palagwaon sa telebisyon nga puno sang halangpon nga mga paghambalanay parte sa
pagkalawasnon—kag bisan gani mga inagihan? Nakapanghunahuna ka bala sining ulihi
lang kon daw ano ka epektibo ining mga palagwaon sa pagtuhog sang bisan pa ang
pinakamabakod nga mga espiritu? . . .  Kinahanglan gid nga indi naton pagpakaunon
ang aton mga kaugalingon sang isa ka pagkaon nga basura!” (sa Conference Report, Okt.
1980, pp. 56–57; ukon sa Ensign, Nob. 1980, pp. 38–9; mga italica gindugang).

Ipakita ang ikatlo nga kubay sang karatola ukon itudlo ang ikatlo nga kubay sa pisara.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagkilala sang ginpanugyan nga mga paagi sa
paglikaw sang nagapakanubo nga media. Pangabaya ang mga katapo sang klase sa
paghinambalanay parte sa karatola ukon mga ginapanugyan sa pisara bilang mga
gabayan ukon posible nga mga kasulbaran sa masunod nga mga pagtuon sang hitabo.

1. Si Diane gin-agda sa isa ka kasadyahan kaupod sang iya mga abyan, nga sa diin isa ka
videocassette ang ipagwa. Nahibal-an na niya nga daan sa wala pa ang tion nga ang sine
isa ka mapangduhaduhaan nga kalidad sang pelikula kag nalugpayan niya ang
tagbalay nga ilisan ini. Apang sa isa pa ka okasyon, nakita ni Diane ang iya
kaugalingon sa isa ka sitwasyon nga sa diin wala niya mahibal-i nga daan sa wala pa
ang tion kon ano nga sari sang kalingawan ini. Isa yadto ka pelikula nga nakabaton
sang mataas nga pagpasulabi sa mga pamantalaan kag ang kalabanan sang iya mga
abyan nakakita na sini. Sila tanan nagasiling nga matahum ini. Nabalitaan ni Diane
nga nagalakip ini sang hambal, mga ideya, kag mga eksena nga nahibal-an niya nga
magapakahuya sa iya.

•Ano ang mga pililian ni Diane? Ano ang imo himuon sa sini nga mga kahimtangan?

2. Ang isa sang pinakasuod nga mga abyan ni Sarah daw nagakawili sa pagpamati pirme
sa iya paborito nga estasyon sang radyo. Isa ka adlaw ang ila paghinambalanay
nakalambot sa sahi sang musika nga ginapatukar pirme sang amo nga estasyon sang
radyo. Namangkot si Sarah kay Mary kon ngaa nagapamati sia sa sini bisan nga ang
mga pulong sa kalabanan sang mga musika nagapahangop sang madamo nga sahi
sang malaut nga mga panggawi. Si Mary nagsabat nga nanamian sia sang kumpas kag
mga tunog sang amo nga musika kag total wala man niya ginahatagi sing dako nga
igtalupangod ang mga pulong sini.

•Ano ang epekto nga mahimo sang mga pulong sang ambahanon sa iya bisan pa nga
wala sia nagapamati nga may lubos nga kasayuran sang mga ini? Ano kuntani ang
dapat isiling ni Sarah kay Mary?

3. Ang isa ka pamatan-on yara sa isa ka dako nga dakbanwa para sa isa ka paindis-indis
sa eskuwelahan. Ang iya tsaperon nagamasakit kag wala sia sing bisan isa nga
kakilala. May isa sia ka gab-i nga wala sing trabaho, gani nagpabilin sia sa hulot sang
iya otel kag nagtan-aw sang mga lista sa telebisyon. Sa iya kakibot, nasayran niya nga
isa lamang ka kable nga estasyunan sang sine ang ara, kag nagatanyag ini sang isa ka
pelikula nga nagapaitin-itin sang sine. Naghinguyang sia sang bilog nga gab-i sa
pagbais sa iya kaugalingon kon bala dapat sia matgan-aw ukon indi. Nangin isa ini ka
matuodtuod nga away sa pagdisiplina sang kaugalingon nga nagapaninguha sa
pagdaug sang pagsulay sa pagtan-aw bisan wala sing makahibalo kon matan-aw man
sia. (Tan-awa sa Jack Weyland, “The Quiet War,” New Era, Okt. 1981, pp. 12–19).

4. Ang amay sa isa ka panimalay nagtelepono sa sinehan nga sa diin isa ka pelikula nga
ginapagwa nga ang ila panimalay nagaplano sa pagtan-aw. Ginhambalan sia sang
manugdumala nga isa ini ka “mapahanugutan nga kalingawan para sa panimalay.”
Sang ila pag-abot ang una nga eksena amo ang maathag nga eksena sa hiligdaan. Ang
bug-os nga panimalay naggwa sa sinehan.

•Ano ang gintudlo sini nga amay sa iya mga kabataan? Kon ang amay nagpili sa
pagpabilin, diin nga galamiton ni Lucifer ang mahimo gingamit kon ang mga kabataan
magpadayon sa pagsunod sa iya halimbawa sa iban nga mga okasyon?

5. Si Dan kag si Martha nagapaninguha sa paghimo sang pamat-od kon ano ang himuon
sa isa sina ka gab-i. Si Dan nagpanugyan nga matan-aw sila sang sine. “Maayo man ina
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para sa akon, apang gusto ko ikaw paandaman nga nagagwa ako sa mga sine nga ubos
sa akon mga sulukdan,” ang sabat ni Martha.

Si Martha maathag nga nagpahamtang sing isa ka sulukdan nga indi sia maglapaw.
Ano ang pagahunahunaon sang isa ka lalaki sa isa ka babayi nga wala lamang
magpahamtang sang subong sina kataas nga mga sulukdan, kundi sa matuodtuod
gintuman ang mga ini sa isa ka pagpakigkatipan sa pihak sang risgo nga basi
masaklaw ang iya kaupod?

Si Pangulong Ezra Taft Benson nagsiling, “Ang pila sang pinakadako nga mga away nga
imo atubangon pagaawayon sa sulod sang malinong nga mga hulot sang imo
kaugalingon nga kalag” (“In His Steps,” p. 60).

Ipahangop nga kon kaisa kita lamang ang tawo nga nagatan-aw sang isa ka palagwaon
sa telebisyon ukon nagatulok sa isa ka bulutangan sang balasahon sa isa ka tindahan
sang mga groserya. Pamangkuta ang bataon nga mga babayi sa pagpanumdom kon ano
nga mga palagwaon sa telebisyon ang ila gintan-aw sang wala sing iban nga tawo sa ila
puluy-an. Diin sang mga galamiton ni Lucifer ang mahimo gamiton sang mga dalagita
kon nagtan-aw sila sang ano man nga butang nga indi mapahanugutan sa sini nga mga
sirkumstansya?

Hingapusan

Ipaathag nga ang impluwensya sang mass media mabatyagan sang minilyon ka tawo.
Apang dako kita sing mahimo bilang tinag-isaisa ka tawo sa paglikaw sang
nagapakanubo nga epekto sini sa aton. Ayhan magakinahanglan kita sa pagpangita ukon
maghulat sang maayo nga mga salida kag mga libro. Magakinahanglan kita sa paghibalo
ukon sa pagtuon kon paano kita magmangin pislian sa aton mga ginabasa, ginatan-aw,
kag ginapamatian, kag maggamit sang pagpugong kag pagdisiplina sang kaugalingon sa
mga pagpili nga aton ginahimo adlaw-adlaw.

Paggamit sang Leksyon

Hatagi ang bataon nga mga babayi sing mga kopya sang handout, “Mga Gabayan sa
Pagtulutimbang sang Media.” Ipanugyan nga maggamit sila sining mga gabayan sa
paglikaw sa nagapakanubo nga media sa ila mga kabuhi. Pangabaya sila sa paglakip
sining handout sa ila mga sinulat nga handumanan.
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Mga Gabayan sa Pagtulutimbang sang Media

Ang bisyo isa ka mantas nga makahaladlok sing dagway,
Agud kaugtan kinahanglan makit-an anay;
Apang sa dalayon nga nakit-an, nawong n’yang naandan,
Aton anay ginabatas, dayon ginahakos matapos nga ginakaluy-an.
(Alexander Pope, “An Essay on Man,” epistle 2, mga linya 217–21.)

Ang mga Galamiton ni Satanas

Nagagamit sang katarungan sa pagpatalang
Nagagamit sang mga rason sa pagguba
Magatabon sang mga kahulugan
Nagabukas sang mga puertahan sing tag-isa ka pulgada sa isa ka tion
Nagatuytoy halin sa pinakapuro nga puti pakadto sa tanan nga mga landong sang
abuabuhon pakadto sa pinakadulom nga itom. (Tan-awa sa Spencer W. Kimball,
“President Kimball Speaks Out on Morality,” Ensign, Nob. 1980, p. 94.)

Mga Sulukdan sa Paghukom sang Media

Kon ano ang nagapaluya sang imo katarungan
Kon ano ang nagahalit sang kahumok sang imo konsiyensya
Kon ano ang nagapalubog sang imo igbalatyag sa Dios
Kon ano ang nagadula sang imo kaluyag sa espirituhanon nga mga butang
Kon ano ang nagapadugang sang gahum sang lawas sa hunahuna
(Tan-awa sa Ezra Taft Benson, “In His Steps,” Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham
Young University Press, 1980], p. 61.)

Paano Maglikaw sa Nagapakanubo nga mga Impluwensya

Indi magtan-aw ukon maghambal parte sa indi mapahanugutan nga mga sine.
Indi magtulok sa pornograpiko nga mga balasahon, mga larawan, ukon mga sugilanon.
Maghupot sing kaisog sa paggwa sa isa ka malaw-ay nga sine.
Indi pagpasudla sa imo puluy-an ang mga palagwaon sa telebisyon nga may halangpon
nga paghambalanay kag inagihan. (Tan-awa sa H. Burke Peterson, sa Conference Report,
Okt. 1980, pp. 56–57; ukon sa Ensign, Nob. 1980, pp. 38–39.)
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Takos nga mga Panghunahuna

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop nga ang takos nga mga panghunahuna
magapadulong sa isa ka takos nga kabuhi.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sang filmstrip kag cassette Worthy Music, Worthy Thoughts (20 ka minutos; 51129).
Magdala man sang isa ka filmstrip projector, cassette player, kag telon. Ipahamtang ang
mga galamiton sa atubang sang klase.

2. Pila ka adlaw antes mo itudlo ini nga leksyon, tan-awa ang filmstrip. (Nalakip ang isa
ka kopya sang dialogo sang pelikula sa pagbulig sa imo sa paghanda sini nga leksyon.
Kon wala sing filmstrip, gamita ang dialogo sa pelikula sa “Ginapanugyan nga
Kahiwatan” nga seksyon sang leksyon bilang basehan sang paghinambalanay.)

3. Maghanda ang isa ka karatola sining balaan nga kasulatan: “Tuguti ang katakos nga
amo ang magpuni sang imo mga panghunahuna sing wala’y untat” (Doctrine and
Covenants 121:45).

4. Maghanda sang isa ka handout sang balaan nga kasulatan sa ibabaw para sa tagsa ka
bataon nga babayi. Tan-awa ang ginapanugyan sa katapusan sang leksyon.

5. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Samtang Nagatuon Kita sa Pagkontrol Sang Aton mga Panghunahuna, Nagaangkon

Kita sang Kusog sa Paggawi sang isa ka Takos nga Kabuhi

Ipaathag nga ang iban sang mga bataon nga mga babayi sa inyo klase may nahibal-an
nga isa ka tawo nga nakalapas sang layi sa pagkaputli kag hugot sa tagipusuon nga
nagahandum nga kuntani wala makahimo sinang dako nga kasaypanan. Ini nga leksyon
magahatag sa tagsa ka bataon nga babayi sang isa ka yabi nga panakot sang isa ka takos
nga kabuhi.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati sa masunod nga pahayag ni Elder
Boyd K. Packer kag pilia ining yabi nga panakot: “Ang aton mga panghunahuna amo
ang tulom-ukan, ang manugkontrol nga bahin nga nagagahum sang aton mga aksyon”
(Let Virtue Garnish Thy Thoughts, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo,
26 Sep. 1967], p. 4).

Ipakita ang karatola sang balaan nga kasulatan sang Doctrine and Covenants 121:45.

•Ngaa sa hunahuna mo nga ginasugo kita sang Ginuo sa pag-angkon sang katakos sa
aton mga panghunahuna “sing wala’y untat”?

Sa filmstrip nga Worthy music, Worthy Thoughts, ginpaathag ni Elder Packer kon paano ang
katakos makapuni sa aton mga panghunahuna, kag kon paano, paagi sa pagtuon sa
pagkontrol sang aton mga panghunahuna, makagawi kita sing isa ka takos nga kabuhi.
Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbantay sang tal nga mga paagi nga
makapalambo sila sang ikasarang sa pagkontrol sang ila mga panghunahuna.

Ipakita ang filmstrip. (Kon wala sing filmstrip, gamita ang dialogo sa pelikula bilang isa ka
basehan para sa paghinambalanay.) Sa hingapusan sang filmstrip, hambali kon paano ang
bataon nga mga babayi makapalambo sang ikasarang sa pagkontrol sang ila mga
panghunahuna.)

Paghinambalanay Ang masunod nga opsyonal nga mga pamangkot sa paghinambalanay nga imo gamiton:

1. Ano bala sa ginhambal ni Elder Packer ang ayhan labing mabudlay nga butang nga
imo maatubang sa mamalatyon nga kabuhi? (Ang pagtuon sa pagkontrol sang imo
mga panghunahuna.)

Filmstrip kag
paghinambalanay

Paghinambalanay
paagi sa karatola

Sinambit nga 
mga pulong

Presentasyon sang
manunudlo
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2. Ano ang pila sang mga kaayuhan nga maangkon sa pagkontrol sang imo mga
panghunahuna? (Magdaug sang mga kahuyugan, mag-angkon sang kaisog, magdaug
sang kahadlok, mag-agom sang isa ka malipayon nga kabuhi.)

3. Sin-o ang nagapamat-od kon ano ang imo mga panghunahunaon? (Ikaw.)

4. May nahunahunaan ka bala nga pila ka mga paagi nga sa diin ang mga indi maayo
nga mga panghunahuna mahimo nga daw wala’y sala kag indi makahalit?

5. Ano ang imo mahimo sa pagkuha sa imo kaisipan sang mahigko nga mga
panghunahuna?

6. Ano ang ginapanugyan ni Elder Packer nga gamiton sa pagbulig sa aton sa
pagkontrol sang aton mga hunahuna? (Maayo nga lanton.)

7. Ano ang katalagman sang indi-maayo nga musika? (Nagaagda ini sang indi-maayo
nga mga panghunahuna, masunson nga nagapanugyan ukon ginaupdan sang pagka
wala’y pagtahod, imoralidad, pagkayanggaw.)

8. Ano nga sari sang musika ang dapat naton pangitaon? (Nagabayaw, nagapadasig nga
musika nga nagapataas sang pagkaespirituhanon, pagtahod, kalipayan, kag
pagkatalupangod sang katahum.)

9. Ano ang isa sang mga bugay nga ginpanaad kon ginabantayan naton ang aton mga
kaisipan nga mapuno sang nagaalawas nga mga kaayuhan, sang matahum, kag sang
makapadasig? (Ang dalayon nga pagtuytoy kag diosnon nga pagpadasig sang Balaan
nga Espiritu.)

10. Ano ang ginrekomendar ni Elder Packer nga aton himuon sa pagkontrol sang aton
mga panghunahuna? (Magpili sang isa ka himno, tun-an ini, kag gamiton ini bilang
ilugan sang aton mga panghunahuna.)

Paggamit sang Leksyon

Ipanugyan nga ang tagsa ka bataon nga babayi magpili sang isa ka himno nga iya
magamit subong sang ginpanugyan ni Elder Packer. Papagsika sila sa pagsaulo sang mga
pulong sang himno kag sa paggamit sini bilang isa ka ilugan nga pagasundan sang ila
mga panghunahuna.

Handout Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sang isa ka handout: isa ka pang-musika nga
talamdan nga may balaan nga kasulatan “Tuguti ang katakos nga amo ang magpuni
sang imo mga panghunahuna sing wala’y untat” nga nasulat sa iya kalaptan. Basi gusto
nila nga isulat ang ngalan sang himno nga ila napili sa likod sang handout. Magtawag
sang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa liwat sang Doctrine and Covenants 121:45.
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Ginapanugyan nga Kahiwatan

Ipatulutimbang sa mga katapo sang klase ang mga ambahanon kag mga tape nga yara sa
ila puluy-an kag indi pag-ilakip ang iban nga indi makabulig sa ila sa pag-angkon sang
maayo nga mga panghunahuna.

Maayo nga Musika, Maayo nga mga Panghunahuna

Dialogo sa filmstrip ni Elder Boyd K. Packer

“Sang bata pa ako, nagapuyo kami sa isa ka puluy-an nga nalibutan sang isa ka lagwerta.
Daw wala sing bastante nga tubig didto para sa mga kakahuyan. Ang mga kanal, nga
pirme lang bag-o nga inarado sa tigpamulak, sa indi madugay mapuno sang mga
hilamon. Isa sina ka adlaw, sang ako ang gintulinan sa pagpaliso sang tubig gikan sa
irigasyon, nabutang ako sa isa ka problema. Samtang nagailig ang tubig sa mga inidas
sang kanal nga nasupnan sang mga sagbot, magaawas ini sa tanan nga direksyon.
Gintatap ko ang mga nagainawas, kag gintinguhaan sa pagpataas ang pangpang. Sa tion
nga matukapan ko ang isa ka buswang, may isa naman nga magasunod. Isa ka kaingod
ang nag-agi sa lagwerta. Nagtan-aw sia sing makadali kag dayon sa pila ka kandos sang
pala nahawanan niya ang idalom sang kanal kag nagtugot sang tubig sa pag-ilig palapos
sa ilugan nga iya nahimo. Nagsiling sia, ‘Kon gusto mo nga ang tubig magpabilin sa iya
matayuyon nga pag-ilig, kinahanglan nga himuan mo ini sing iya alagyan.’

“Sa amo nga inagihan, nahangpan ko nga ang mga panghunahuna, subong sang tubig,
magapabilin sa dapat sini nga agyan kon himuan naton ang mga ini sing duog nga ila
agyan. Kay kon indi, ang aton mga panghunahuna magasunod sa alagyan nga may
pinakadiutay nga pagbatok, nga pirme nagapangita sang manubonubo nga mga katapan.
Ayhan ang pinakadako nga hangkat kag ang pinakamabudlay nga butang nga imo maatubang sa
mamalatyon nga kabuhi amo ang pagtuon sa pagkontrol sang imo mga panghunahuna. Sa Biblia
nagasiling, ‘kay suno sa iya ginahunahuna, sa sulod niya amo sia’ (Mga Hulubaton. 23:7).
Ang isa ka tawo nga makakontrol sang iya mga panghunahuna nagdaug sang iya kaugalingon.

“Samtang nagatuon ka sa pagkontrol sang imo mga panghunahuna, madaug mo ang 
imo mga kahuyugan, bisan pa ang nagapakanubo nga personal nga mga kahuyugan.
Makaangkon ka sing kaisog, makadaug sang kahadlok, kag mag-agom sang isa ka
malipayon nga kabuhi. Ginhambalan ako sing isa ka gatos ka beses ukon kapin pa
samtang nagatubo ako nga ang mga panghunahuna kinahanglan gid nga makontrol,
apang wala sing isa nga naghambal sa akon kon paano. Naghunahuna ako parte sa sini
sa mga tinuig kag nagtapat nga ang kaisipan subong sang isa ka entablado. Sa mga tinion
sang pagmata ang kurtina napataas. May yara gid pirme mga buhat nga ginahimo sa sina
nga entablado. Mahimo nga mangin isa ini ka komedya, isa ka trahedya, makawiwili
ukon makatalaka, maayo ukon malain; apang pirme gid nga may pila ka buhat nga
palagwaon sa entablado sang imo kaisipan.

“Natalupangdan mo bala nga ang malandong nga magagmay nga mga panghunahuna
mahimo nga magkamang pasulod gikan sa mga kilid kag magganyat sang imo
igtalupangod sa tunga sang halos bisan ano nga ginabuhat sa sina nga entablado kag
wala sing bisan ano nga matuod nga katuyuan sa imo bahin? Ining malinapason nga mga
panghunahuna magatinguha sa pagsaka sa entablado sang tanantanan. Kon tugutan mo
ang mga ini sa pagpadayon, ang tanan nga mga panghunahuna sang bisan ano nga
katakos magahalin sa entablado. Mabilin ka, sanglit nagpasugot ka sa sini, sa impluwensya
sang indi matarong nga mga panghunahuna. Kon magpadaug ka sa mga ini, magabuhat
sila para sa imo sa entablado sang imo kaisipan sang bisan ano nga butang tubtob sa
kinapuntahan sang imo pagtugot. Mahimo nga magbuhat ang mga ini sang mga tema
sang kapaitan, pagpangimon, ukon pagdumot. Mahimo nga mangin bastos, indi
matarong nga panggawi, kag bisan pa tampalasan. Kon ila ang entablado, kon tugutan
mo sila, magahimo sila sang pinakasampaton nga pagganyat sa pagkapot sang imo
igtalupangod. Mahimo nila ang mga ini nga makawiwili siyempre, bisan papatihon ka
pa gani nga wala’y sala ang mga ini, kay mga panghunahuna man lang ang mga ini. Ano
ang imo ginahimo sa isa ka tion nga subong sina, kon ang entablado sang imo kaisipan
gin-agaw sang magagmay nga mga yawa sang mahigko nga panghunahuna, bisan sila
isa ka abuabuhon nga daw sa halos matinlo, ukon ang mga mahigko nga wala nagabilin
sing hulot para sa pagduhaduha? Kon imo mapuno ang imo kaisipan sang matinlo kag
mapuslanon nga mga panghunahuna, sa sina nga tion wala sing hulot para sa sining
mapiliton nga mga magagmay nga yawa, kag magahalin ang mga ini.
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“Nahibal-an ko nga sa kalibutan karon nga inadlaw masunson nga mabudlay ang
pagbantay sang imo kaisipan nga mapuno sang maayo nga mga panghunahuna. Ini
nagakinahanglan sang mainandamon nga pagkontrol. Bisan pa, mahimo ini kon maghimo
ka sang isa ka may kasigurohan nga duog nga kadtuan sang imo mga panghunahuna.
Nasalapuan ko ang isa ka paagi sa paghimo sang amo nga duog, kag luyag ko nga
ipaambit ini sa inyo. May kalabtanan ini sa musika—maayo nga musika. May isa ka
mangin-alamon nga kis-a nagsiling, ‘Ang musika amo ang isa ka pinakamakusog nga
mga instrumento para sa pagdumala sang kaisipan.’ Kon nagadumala ini sa isa ka
positibo nga paagi ukon isa ka negatibo nga paagi ginapat-od ini paagi sa kon ano ang
madala sini sa entablado sang imo kaisipan. Kon makasiling ka nga ang isa ka ambahanon
isa ka espirituhanon nga makapadasig ukon ini nagaganyat sa imo sa pagtan-aw sa imo
kaugalingon sa isa ka dungganon pa gid nga panglantaw, ang musika makapaayo. Kon
nagalingaw lamang ini ukon nagabayaw sang imo mga espiritu, kon amo may isa man
ka mapuslanon nga bahin. Apang kon ini nagahimo sa imo nga mag-ukot sa lawasnon,
dutan-on nga paagi ukon maghunahuna sang indi matarong nga mga handum, kon amo,
ang musika nga ina dapat nga likawan. Indi ina takos nga musika.

“May yara gid pirme sadtong mga nagakuha sang matahum nga mga butang kag
nagapahigko sang mga ini. Natabo ini sa kinaugali, natabo ini sa literatura, sa drama, sa
arte; kag siyempre natabo ini sa musika. Sa madamo nga siglo nangin maathag nga kon
ang indi amo nga sahi sang mga pulong maplastar sa matahum nga musika, ang mga
ambahanon makapatalang sa mga tawo. Kag ang musika mismo, sa paagi sang pagtukar
sini, paagi sa iya kumpas, paagi sa kataas sang tuno sini, makapahabol sa espirituhanon
nga balatyagon.

“Nagakabuhi kita sa isa ka panahon nga ang katilingban nagaagi sa isa ka indi
direkta, apang mabaskog, nga pagbag-o. Nagadugang nga nagadugang ini nga nangin
mapahanuguton sa ano man nga ginabaton sini bilang kalingawan. Ang resulta, amo nga
kadamuan sang mga musika nga ginatukar sang kinilala nga mga manuglingaw sa karon
nga panahon daw laban nga gintuyo sa pagsugyot sangsa paglugpay, laban sa pagkaugot
sangsa pagpakalma. Ang iban nga mga musikero nagapakita sing hayag nga
pagpasanyog sang indi matarong nga mga panghunahuna kag aksyon.

“Kamong mga lamharon, indi ninyo dapat nga butaon ang inyo mga kaisipan sang
indimaayo nga musika sang aton panahon. Indi ini maayo. Makapasulod ini sa entablado
sang imo kaisipan sang indi maayo nga mga panghunahuna kag magbutang sang isa ka
kumpas nga sa diin sila nagasaot kag sa diin ikaw nagahulag. Ginapakanubo mo ang imo
kaugalingon kon nagabuylog ka sadtong mga butang nga kon kaisa nagalibot sa mga
kasubrahan sa musika—ang pagbastos, ang pagkawala’y pagtahod, ang imoralidad, ang
mga pagkayanggaw. Ang subong sina nga musika indi bagay sa inyo.

“Magmangin mapisli sa kon ano ang inyo ginapamatian kag ginadihon. Mangin bahin
ini sang inyo kaugalingon. Ginakontrol sini ang inyo mga panghunahuna kag
nagaimpluwensya man sang mga kabuhi sang iban. Ginapanugyan ko nga usisaa ninyo
ang inyo mga musika kag ipahabog inang nagapasanyog sang nagapakanubo sang mga
panghunahuna. Ang subong sina nga musika indi dapat nga panag-iyahan sang mga
lamharon nga may kabalaka sa espirituhanon nga kalambuan.

“Indi buot ko silingon nga ang tanan nga musika karon nga panahon nagabunga sang
indi maayo nga mga panghunahuna. May mga musika karon nga panahon nga
nagapadugang sang paghinangpanay sang katawhan; musika nga nagapadasig sang
kaisog; musika nga nagapukaw sang mga balatyagon sang pagkaespirituhanon,
pagtahod, kalipay, kag pagtalupangod sang katahum.

“Ang Ginuo nagsiling, ‘Kay ang akon kalag nagakalipay sa ambahanon sang tagipusuon;
sa pagkamatuod, ang ambahanon sang matarong isa ka pangamuyo sa akon, kag
pagasabton ini sang isa ka bugay sa ila mga ulo’ (Doctrine and Covenants 25:12). Ang
Unang Panguluhan sang Simbahan, sa isa ka panugdaon parte sa impluwensya sang
musika sa aton mga kabuhi, nagsiling:

“ ‘Paagi sa musika, ang ikasarang sang tawo sa pagpahayag sang iya kaugalingon
nagaabot lapaw sa dulunan sang ginabungat nga hinambalan sa kapino kag gahum. Ang
musika magamit sa pagpataas kag pagpadasig ukon sa pagdala sang mga mensahe sang
pagpakanubo kag kalaglagan. Gani importante nga bilang mga Santos sa Ulihing mga
Adlaw gamiton naton sa tanan nga mga tinion ang mga prinsipyo sang ebanghelyo kag
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pangitaon ang pagtuytoy sang Espiritu sa pagpili sang musika nga ginalibot naton sa
aton mga kaugalingon’ (Priesthood Bulletin, Dis. 1970, p. 10).

“May dako kami nga pagsalig sa inyo, nga mga lamharon sang aton Simbahan. Nakaidog
kita sa isa ka ehemplo sang programa nga sa diin ang inyo mga luyag kag mga handum
nagapangibabaw gawa sa aton mga kahiwatan. Nagabutang ini sing dako nga
responsibilidad sa inyo, ilabi na gid ang mga gintawag sa inyo sa mga palangakuan sang
pagkalider. Tuguti ako sa pagsiling sa inyo, nga mga lamharon nga mga lider, sa paghatag
sang mahinalungon nga igtalupangod sa musika nga inyo ginaplano sa inyo mga
kahiwatan. Magkonsulta sa inyo mga manugpanugyan samtang ginahimo ang mga
pagpili. Kinahanglan ninyo ang benepisyo sang ila kaalam, kay ang kal-ang sa tunga
sang Simbahan kag sang kalibutan, parte sa mga kasubrahan sang iya musika, mas
maligwa sa aton panahon karon sing diindiin sangsa mga nag-alagi nga mga dinag-on.

“Si Pangulong J. Reuben Clark, isa sang mga bantog naton nga mga lider sa Simbahan,
nagpaathag sa sini nga paagi:

“ ‘Ayhan indi kita, sa idalom sang aton tulumanon, makahatag ukon makapahanugot
sang indi maayo nga kalingawan sa pagpati nga kon indi naton pag-ihatag ini ang mga
lamharon magakadto sa kon diin sa pagkuha sini. Mabudlay para sa aton ang magpatindog
sang isa ka lamisa sang rolyeta sa kadak-an para sa kalingawan sang simbahan para sa
katuyuan sang pagsugal, sa balibad nga kon indi naton pag-ihatag ini ang mga lamharon
magakadto sa balay pasugalan sa pagsugal. Indi gid man naton matuod mapahanugutan
ang aton mga lamharon sa amo sini nga pagpalakat.’

“Kag indi man nagakaigo ang maghatag sang sahi sang musika kag klima nga nagaganyat
sang mga lamharon sa kalibutan. Kinahanglan gid nga magtindog ka sing malig-on kag
indi pag-ikompromiso ang ano man nga nahibal-an mo nga husto kag maayo; kinahanglan
gid nga may kaisog ka sa pagpasiga sang mga suga paibabaw kag sa pagpauntat sang
musika kon ang mga ini wala sing mahatag nga sahi sang klima nga nagabunga sang
takos nga mga panghunahuna; kag kinahanglan gid nga magpamilit ka sa pagbantay sang
mataas nga mga sulukdan sang pamiste kag paghikot gikan sa mga nagalingaw kag subong
man sa mga nagatalambong. Ginapahanumduman ko kamo nga indi aton ang pribelihiyo,
indi pribelihiyo sang bisan sin-o nga gintawag bilang mga lider, bisan lamharon ukon
hamtong, sa pagpadalus-os sang Simbahan bisan diin pakadto, nga nagalaum sa
pagbutang sini sa banas nga daw amo na gani ang ginalaktan sang mga lamharon. Ang
Simbahan malig-on kag nakaangkla, nga nagaid sing bilog sa kamatuoran, kag ang tanan
mangin may kasigurohan sa sulod sini. Ang aton buluhaton amo ang paghatag sang sahi
sang pagkalider nga magatuga sa isa ka matin-aw nga alagyan nga sundon sang mga
pamatan-on, isa ka alagyan nga magabulig sa ila sa pagbatak sang ila mga sulukdan kag
mabantayan sila nga may kasigurohan gikan sa indi maayo nga mga impluwensya sang
kalibutan. Luyag ko nga laygayan kamo sa pagpalambo sang inyo mga kinaadman, kag
kon kamo may inyo kinaadman sa musika, hunahunaa ini: May madamo pa nga mga
musika nga pagahimuon, madamo pa nga pagatukaron. Mangin inyo ang takos nga
musika, nga makabatak, nga magapalapnag sang ebanghelyo, makatandog sang mga
tagipusuon, makahatag sing kaumpawan kag kalig-on sa nagamwan nga mga kaisipan.

“May madamo nga mga halimbawa, palareho nga dumaan kag moderno, nga
nagapamatuod sang impluwensya sang matarong nga musika. Ang katalaw nadula kag
ang mga kaisipan napuno sang paghidaet samtang ang mga pulong ‘Kari, Kari, Kamong
mga Santos’ naghatag sa mga pionero sing kaisog sa pag-atubang sang ila mga pagtilaw.
Ining amo man nga ambahanon nangin isa ka pagpadasig sa madamo sa mga katuigan.
Sa isa ka tion nagapakighambal ako sa isa ka piloto nga bag-o lamang makabalik gikan sa
isa ka makatalagam nga paglupad. Naghambalanay kami parte sa kaisog kag parte sa
kahadlok kag namangkot ako kon paano niya nadala ang iya kaugalingon sa atubang
sang iya mga nabatas. Nagsiling sia, ‘May paborito ako nga himno, kag kon daw wala na
sing paglaum, kon daw diutay na gid lang ang paglaum nga makabalik kami, igasulod
ko ini sa akon kaisipan kag daw subong nga ang mga makina sang eroplano magakanta
balik sa akon.’

“ ‘Kari, kari, kamo mga Santos;
lakat sa kalipay
Bisan budlay.
Ining panglakaton
Grasya mangin aton.’
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“Gikan sa sini nagkapyot sia sa pagtuo, ang isa ka kinahanglanon nga panakot sa kaisog.

“Ang Ginuo mismo nakahanda sa iya pinakadako nga pagtilaw paagi sa impluwensya
sang musika, kay ang balaan nga kasulatan nagsaysay: ‘Kag sang nakaamba sila sing
ambahanon, naggwa sila pakadto sa bukid sang mga Olivo’ (Marcos 14:26).

“Dumduma, kamong mga lamharon, gusto ko nga dumdumon sang tagsa sa inyo nga
inyo ini Simbahan, kag sia ang inyo Ginuo kag ang inyo Manluluwas nga nagatindog
dapit sa timon. Ang iya padayon nga pagtuytoy kag pagpadasig yara natigana sa inyo
kon kamo nagapuno sang inyo kaisipan nga nagaawas sang maayo, sang matahum, sang
nagapadasig. Kag amo ini ang isa ka paagi sa paghimo sini. Magpili sang isa ka paborito
nga himno ukon ambahanon, subong sang ginhimo sang akon abyan nga piloto, isa nga
may mga pulong nga makapabayaw kag musika nga maligdong, isa nga nagapabatyag
sa imo sang isa ka butang nga subong sa pagpadasig. May madamo nga matahum nga
mga ambahanon nga mapilian. Pangitaa ang pagtuytoy sang Espiritu sa paghimo sang
imo pagpili. Irepaso ang ambahanon sa inyo kaisipan sing mahinalungon. Sauloha ini.
Bisan pa nga wala kamo sing kahanas sa musika, makahunahuna kamo sing bug-os sang
sa isa ka yano nga ambahanon. Karon, gamita ini bilang alagyan nga sundon sang inyo
mga panghunahuna. Himoa ini nga inyo alagyan sa tion sang ital-ital.

“Sa tion nga masalapuan ninyo ang kamalamalahan nga mga bida nga nagalusot gikan
sa pagpatupong sa mga higadhigad sang inyo panghunahuna pakadto sa entablado sang
inyo kaisipan, patukara ini, subong sa gihapon. Ini makapabag-o sang bug-os ninyo nga
kahuyugan.

“Sanglit ang musika makabayaw kag matinlo, ang malain nga mga panghunahuna
magalusot palayo nga nahuy-an. Kay subong nga ang katakos, kon papilion, indi
makasimpon sa higko, ang kalainan indi makapahanugot sa pagkayara sang kasanag. Sa
husto nga tion masalapuan ninyo ang inyo kaugalingon nga nagahagonghagong sang
musika sa sulod, halos sa gilayon, sa pagtabog pagwa sang indi maayo nga mga
panghunahuna. Samtang nagapakiglabot kamo sa matarong kag map uslanon nga mga
butang, bantayi ang inyo mga kaisipan nga mapuno sang maayo nga mga panghunahuna,
mga lamharon, kay suno sa iya ginahunahuna sa sulod niya amo sia kag makaangkon
kamo sing ikasarang sa paghimo sadtong mga butang nga makadala sing katumanan sa
inyo mga kabuhi.

“Ikaw isa ka anak nga lalaki ukon isa ka anak nga babayi sang Dios nga Makagagahum.
Nagapahayag ako sang saksi nga ang Dios amo ang aton Amay, nga kita iya mga anak,
nga palangga niya kita kag ginhatagan sing dako kag mahimayaon nga mga butang sa
sini nga kabuhi. Nahibal-an ko ini, kag nagapasalamat ako sa iya tungod sa makabayaw
nga impluwensya sang maayo nga musika sa akon kabuhi nga nag-impluwensya sang
akon mga panghunahuna kag nagbayaw sang akon kalag.”
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Matarong nga Paggawi sa 
Tunga sang mga Kasakuon

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makatuon sa paggawi sing matarong sa tunga sang
kasakuon.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 17, Daniel (62096), makita sa likod sang manwal.

2. Magdala sing mga libro sa himno kag mga lapis para sa mga katapo sang klase.

3. Maghanda sing isa ka kopya sang handout “Matarong nga Paggawi sa Tunga sang mga
Kasakuon” para sa tagsa ka dalagita.

4. Opsyonal: Maghanda sing isa ka handout: “Kabay nga makabatok ako sa kalibutanon
nga mga kasakuon sa karon nga panahon agud nga makagahum ako sa selestiyal nga
himaya sa walay katubtuban.” (Tan-awa sa Hingapusan.)

5. Magtudlo sang isa ka bataon nga babayi nga maghanda sa pagpanguna sa klase sa
pagkanta sang “True to the Faith” (Hymns, no. 254). Ayhan gusto mo nga tapuson ang
tion sa klase paagi sa pagkanta sini nga himno.

6. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Si Evan Stephens, nga sang una isa ka tigpamuno sang Tabernacle Choir, bag-o pa gid 
lang nakatapos sa pagpanguna sang koro sa isa ka sesyon sang pang-kabilugan nga
komperensya. Mahinay sia nga nagpungko sa iya pulongkuan kag naghilay, sing diutay
sa atubang, nga may kalangkag nga nagahulat sang mensahe nga igapaalinton ni
Pangulong Joseph F. Smith sa indi madugay. Nasadyahan sia sa sermon sang manalagna
nga ang tema amo ang parte sa mga lamharon, sa kalibutanon nga mga kasakuon nga ila
masugata, kag sa pagkaimportante sang ila pag-unong sa mga pagtulun-an sang
ebanghelyo. Pagkatapos sang pag-alagad, si Propesor Stephens naglakatlakat nga
nagaisahanon pasaka sa City Creek Canyon, nga nagabinagbinag sang diosnon nga
ginpadasig nga mga pulong sang Pangulo. Naglingkod sia “sa ibabaw sang isa ka bato
nga nagatindog sing malig-on sa idalom sang [indi-hamak] nga buylo sang nagasagana
nga tubig.” Ang bato daw para sa iya simbolo sang iya nabatian sa sina nga aga. Sa hinali
lamang ang mga pulong kag musika nag-abot sa iya para sa isa sang mga himno nga
mangin paborito sang mga lamharon. Samtang nagapungko sa ibabaw sadtong dako nga
bato, ginsulat niya ang mga pulong kag ginkomposo ang musika sa “True to the Faith.”
Sia man, subong sang manalagna, nagapalangga sang mga lamharon kag ini nga
ambahanon “amo ang iya espirituhanon nga laygay sa ila.” (Pinasibo gikan kay J. Spencer
Cornwall, Stories of Our Mormon Hymns [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1963], pp. 173–74.)

Paghinambalanay Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sang isa ka libro sa himno kag ipabukad sa ila ang
“True to the Faith.” Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbulosbulos sa pagbasa
sang apat ka mga dinalan kag koro.
•Ano nga mensahe ang gintinguha nga ipahayag sang manugkompos?

Makapuyo Kita sing Matarong sa Isa ka Indi Matarong nga Kalibutan

Ipahangop nga gikan sa ginsuguran sang panahon, ang mga lalaki kag babayi nakapakita
sang indi hamak nga kaisog sa pagpili nga indi “mag-ulouklo” kundi sa pagpuyo sing
matarong sa tunga sang pagpamigos gikan sa indi matarong nga kalibutan nga nagalibot
sa ila. Ang isa ka dumaan nga halimbawa sini sa balaan nga kasulatan amo si Daniel sa
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Daan nga Katipan.

•Paano ni Daniel ginpamatud-an nga mahimo makapuyo sing matarong sa indi
matarong nga kalibutan?

Ipapangita sa mga dalagita ang libro ni Daniel sa Daan nga Katipan.

Handout Hatagi ang tagsa ka dalagita sing isa ka handout nga nagalakip sang mga pamangkot kag
mga talamdan. Pahanumdumi ang mga dalagita sang masunod nga mga detalye, kag
hatagi sila sing tion sa pagpangita sang mga sabat sa mga pamangkot kon makita ang
mga ini sa texto.

Ipaathag nga si “Daniel gindala sa isa ka dumuluong nga duta sang lamharon pa sia—sa
isa ka duta nga may di-kinaandan nga mga pamatasan, isa ka di-kinaandan nga
hinambalan, di-kinaandan nga palibot, kag isa ka di-kinaandan nga [relihiyon]. . . .  Ang
iya nahauna nga pagtilaw . . . nag-abot sang magmando ang hari nga [ang mga gindala
sa Babilonia dapat] mag-inom sang iya alak kag magkaon sang iya bugana nga pagkaon.
Si Daniel nakahangop gikan sa mga kasuguan nga gintudlo sa iya sang iya mga
ginikanan, sang mga kasuguan sang Ginuo, nga ini nga mga butang indi maayo para sa
iya lawas. . . .  Si Daniel kag ang iya mga abyan gintudluan [sadto] sa pagtuman sang
mga kasuguan sang Dios. . . .  Si Daniel nagpakitluoy nga sia kag ang iya mga abyan
pagatugutan sa pagsunod sang mga pagsulundan sa ikaayong-lawas nga ginhatag sa
ila.” Nagpanugyan sia sang isa ka napulo-ka-adlaw nga pagtilaw sa pagtan-aw kon diin
nga sari sang pagkaon ang mangin labaw nga maayo. (Panugdaon nga pinasibo gikan
kay L. Tom Perry, “In the World,” Speeches of the Year, 1981 [Provo: Brigham Young
University Press, 1981], pp. 2–7.)

Handout 1. Ano ang mga resulta sang pagkaon ni Daniel kon ipaanggid sa pagkaon sang hari?
(Daniel 1:15)

2. Paano ginbugayan sang Dios si Daniel kag ang iya mga abyan sa ila pagkamatutom
kag pagtuman sang iya layi sa ikaayong-lawas? (Daniel 1:17)

Ang ika-duha nga hangkat kay Daniel nag-abot sang magdamgo si Haring
Nabucodonosor kag gusto nga mapatpat ini. Wala sing mga salamangkero ukon mga
astrologo sa ginharian nga makasugid sa hari kon ano ang iya damgo kag kon ano
ang kahulugan sini. Nagpaakig ini sing tuman sa hari sa bagay nga nagmando sia nga
ang tanan nga mga mangin-alamon sa Babilonia pamatyon, lakip na si Daniel.

3. Ano ang ginhimo ni Daniel sang mabalitaan niya kon ano ang ginaplano nga himuon
sang hari? (Daniel 2:16)

4. Paano nabaton ni Daniel ang mga sabat nga iya kinahanglanon parte sa damgo sang
hari? (Daniel 2:18–20)

5. Pagkatapos nga nahatag ni Daniel ang pagkapatpat sang damgo sang hari, ano ang
nangin reaksyon sang hari kag ang padya ni Daniel? (Daniel 2:47–48)

Si Daniel may ikatlo pa gid nga pagtilaw. “Nabatak niya ang iya kaugalingon
padulong sa isa ka mataas nga palangakuan sa idalom sang tatlo ka nangin mga hari
[kag] gintangdo nga puno sang tanan nga mga prinsipe. Ang . . . mga prinsipe nahisa
kay Daniel. . . .  Nagtinguha sila sa pagpangita sang bisan ano nga sala, nga ila
makuha kag mapresentar sa hari. Sang wala sila sing nakita, nagkinahanglan sila nga
[magpadihot] sang isa pa ka buko. Ang malaut nga mga prinsipe nagpresentar sang
isa ka bag-o nga layi sa hari nga nagapahayag nga sa sulod sang katluan ka adlaw
wala sing isa sa ginharian nga pagatugutan sa pagpangamuyo [kundi kinahanglan
gid] nga magdayaw lamang sa hari. Ang hari naghunahuna nga daw isa ini ka maayo
nga ideya . . . , gani nagbutang sia sing isa ka silot sa [mga nagasuay] sang layi. . . .
Sang mabatian ni Daniel ang bag-o nga layi, dako ang iya pagkatublag, [kay] ang
pagpangamuyo [kag] pagpakig-angot sa iya Dios [importante kaayo sa iya].” (Tan-
awa sa Perry, “In The World,” p. 6.)

6. Ano ang silot sa pagsuay sini nga layi? (Daniel 6:7)

7. Ano ang ginhimo ni Daniel, bisan pa nga nakahibalo sia sang mando kag sang silot
sini? (Daniel 6:10)

“Ang mga may gusto nga mapahalin si Daniel sa iya palangakuan nagpanilag sa iya
sa iya balay, kag, sang makita nila sia nga nagapangamuyo [ginsugiran nila ang hari].
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Palangga sang hari si Daniel, kag nahangpan niya nga isa ka makakulugmat nga
pagtiplang ang ginhimo sa iya sang malaut nga mga prinsipe. Gintinguhaan niya nga
bag-uhon ang layi sa pagluwas kay Daniel sa mga leon, apang ginpahanumduman sia
sang mga prinsipe nga wala sing layi nga nahimo sang hari nga sarang bag-uhon”
(Perry, “In the World,” p. 6).

8. Ano ang ginsiling sang hari kay Daniel sang itagbong nila sia sa lungib sang mga
leon? (Daniel 6:16)

“Si Daniel nagpakita sing isa ka dako nga halimbawa sa atubang sang hari nga [ang
hari] nagsalig sa Dios ni [Daniel] [sa] pagluwas kay Daniel gikan sa lungib sang mga
lion. Ang hari nagpaligad sang bilog nga gab-i sa pagpuasa para kay Daniel.
Pagkaaga nagdalagan sia sa lungib sang mga leon kag nagsinggit sing mabaskog [sa
iya]” (Perry, “In the World,” p. 6).

9. Ano ang ginpamangkot sang hari kay Daniel? (Daniel 6:20) Ano ang sabat ni Daniel?
(Daniel 6:22)

10. Pagkatapos nga masaksihan ining milagro kag ang pagkamainunungon ni Daniel sa
iya Dios, ano nga mando ang ginhimo karon sang hari? (Daniel 6:26–27)

(Panugdaon nga pinasibo gikan kay L. Tom Perry, “In the World,” Speeches of the Year,
1981, pp. 2–7.)

Paghinambalanay Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpaanggid sing mahipos sang ila
kaugalingon nga mga pangako sa ila pagpati sa iya ni Daniel.

•May kaisog ka bala sa paghimo sang ginhimo ni Daniel?

Ipahangop ang indi hamak nga impluwensya ni Daniel nga nagaisahanon lamang sa
bug-os nga ginharian paagi sa pagpili sa paggawi sing matarong.

Ipahangop nga ang mga hangkat sa aton karon nga panahon mangin may lain nga
porma sangsa kay Daniel. Apang ang mga hangkat sa aton magaabot, kag daw pareho
ang mga ini kabudlay sang mga natabo kay Daniel. Kag ang mga resulta sang aton mga
pamat-od mahimo nga mangin matayog sing malambutan.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon sang isa ka bataon nga babayi nga indi magsugot sa
pagpaubos sang iya mga sulukdan sa pagpakigkatipan:

“Sia gid lamang ang katapo sang Simbahan sa iya klase sa eskuwelahan. Isa sia ka kilala
nga bataon nga dalaga upod sa mga pamatan-on, kag may madamo nga mga
oportunidad nga makagwa sa pagpakigkatipan. Ang mga solterito sa iya klase wala
nagatuman sang mga sulukdan nga ginatudlo sa iya sa aton Simbahan. Nagpamat-od sia
sa pagsugid sa tagsa ka lalaki nga nagahagad sa iya sa pagpakigkatipan kon ano nga mga
sulukdan ang iya ginagawi. Kon makigkatipan man ugaling sia sa ila, ginapaabot sila sa
paggawi suno sa iya mga sulukdan. Kuhaon niya anay ang subong sina nga pangako
gikan sa ila antes sia magbaton sang isa ka pagpakigkatipan. Isa ka adlaw ang dako nga
kampyon sa campus sa hampang nga football nagpalapit sa iya antes hiwaton ang
pinakaespesyal nga sinaot sang tuig kag nagsiling, ‘Abi nimo, luyag ko kuntani nga
hagaron ka sa pagkadto sa sinaot upod sa akon kon mapanubo mo bisan diutay ang imo
mga sulukdan.’ Wala sing pang-alag-ag ang iya tingug sang magsabat sia, [‘Ginakasubo
ko, apang kon nagakahulugan nga panubuan ang akon sulukdan sa paggwa upod sa
imo, indi ako makaupod sa imo. Nakahimo ako sing isa ka pangako sa paggawi suno sa
mga ini bisan pa kon sin-o ang nagapanghagad sa pagpakigkatipan’]” (L. Tom Perry, sa
Conference Report, Okt. 1979, p. 51; ukon sa Ensign, Nob. 1979, p. 36).

Paghinambalanay •Ngaa sa hunahuna mo ining bataon nga babayi may kaisog sa pagsabat subong sang
iya ginhimo?

Ipahangop nga si Daniel wala mapabay-i nga wala sing bulig sang magpili sia sa paggawi
sing matarong kag kita amo man. Palangga sang Ginuo ang tanan niya nga mga kabataan,
gusto niya nga sila magmadinalag-on, kag wala nagapabaya sa aton pagpanagadsad nga
wala sing bulig. Apang, gusto man niya nga makatuon kita gikan sa aton mga inagihan
agud nga makaangkon kita sang ihibalo kag kaisog sa paggawi sing matarong sa
masunson pa gid.
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Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Isa sia ka mapinalanggaon nga Amay nga gusto nga makaagom kita sang kalipayan nga
nagaresulta indi gikan sa pagkainosente kundi gikan sa napamatud-an nga mga
pagkamatarong. Gani kon kaisa, indi niya pag-ipaliko ang mahuol nga mga pagtuon sang
mga inagihan nga mahimo nga magaabot sa tagsa sa aton—bisan pa nga magabulig sia
sa aton sa pag-atubang sa mga ini” (Neal A. Maxwell, “Talk of the Month,” New Era,
Mayo 1971, p. 30; mga italica gindugang).

•Ano nga mga ginahalinan sang bulig magluwas sa aton Amay nga Langitnon ang
natigana sa aton sa aton pagpasimpalad sa paggawi sing matarong?

Isulat ang sabat sang mga dalagita sa pisara. Ang iban sang ila mga sabat mahimo nga
maglakip sang: mga ginikanan kag iban pa nga mga katapo sang panimalay, ang Balaan
nga Espiritu, balaan nga mga kasulatan, pagkapari kag mga lider sang Simbahan, maayo
nga mga abyan. Magpangayo sang mga halimbawa kon paano naton magamit ining iban
nga mga ginahalinan sa nagkalainlain nga mga hitabo sa pagbulig sa aton nga maggawi
sing matarong. Pangabaya ang mga dalagita sa pagpaambit sang pila ka mga inagihan
nga ayhan ila naagom sa ila mga pagtinguha sa paggawi sing matarong sa tunga sang
kalibutanon nga mga kasakuon.

Ang Kalipay kag mga Bugay Nagaabot sa Ila nga Nagapili sang Pagkamatarong

•Ano ang mga bugay nga nag-abot bilang resulta sang mabaskog nga pagpati ni Daniel?

Ipahangop nga si Daniel nakahibalo nga indi sia makabatyag sing maayo parte sa iya
kaugalingon kon magbato sia sa iya Dios. Sa iya, mangin malain pa ina sangsa kamatayon
mismo. Paano sia makaagom sang matuodtuod nga kalipay sa iya tagipusuon kag kalinong
sa sulod kon talikdan niya ang iya nahibal-an nga amo ang matuod ukon wala magtugot
sa pagpahibalo sang iya mabaskog nga pagpati? Gani, wala’y sapayan sang kalibutanon
nga pagpamigos kag mahuol nga mga sirkumstansya, ginpili niya ang maggawi sing
matarong. Sa paghimo sini, ginbugayan sia sang aton Amay nga Langitnon kag ginpadyaan
sang hari. Kita, amo man nga, pagabugayan kon kita magpili sa paggawi sing isa ka takos
kag matarong nga kabuhi. Mahimo nga tilawan kita kag ayhan indi makaagom sang
manggad kag kabantugan nga ginaduso sang kalibutan, apang mangin manggaranon kita
sa mas importante nga mga bahin sang aton mga kabuhi. Si Elder James E. Faust nagsiling:

“Sanglit ang katakos kag pagtuo sa masunson indi madali nga ibaligya sa merkado, ang
iban magabatyag nga makagawi sila sa bisan ano nga mga sulukdan nga ginapanugyan
sang ila kapritso ukon huyog. Sa isa ka katilingban nga wala sing panindugan—wala
sing moralidad, wala sing mga sulukdan—madamo man ang nagakabuhi nga wala sing
mga balatyagon sang bili sang kaugalingon, pagtahod sa kaugalingon, kag dignidad. Indi
hamak nga kadamuon sang mga lamharon, kag mga gulanggulang man, ang wala
makahibalo, subong sang ginapamatud-an sang hurubaton sang dakbanwa sang
Nottingham, England: Vivet post funera virtus (‘ang katakos padayon nga nagakabuhi
pagkatapos sang kamatayon’)” (sa Conference Report, Abr. 1981, p. 9; ukon sa Ensign,
Mayo 1981, p. 9).

Paghinambalanay •Ano ang pila sang mga kalipay kag mga bugay nga nahinambitan nga nagaabot gikan
sa takos kag matarong nga paggawi? Ngaa nga mas importante ang mga ini sangsa
ginapasidunggan sing mga pagdayaw kag mga himaya sang kalibutan?

Hingapusan

Sa pihak sang magal-umon nga larawan nga masunson nga ginapinta sang kalibutan,
may mga binag-ong-panahon nga mga Daniel sa aton tunga. Kita man, mahimo nga
mangin subong kay Daniel kag maggawi sing matarong sa tunga sang mga kasakuon
nga nagalibot sa aton nga nakahibalo nga ang aton Amay nga Langitnon yara pirme sa
pagtib-ong kag pagbendisyon sa aton. Mahimo kita nga mangin “tampad sa pagtuo” kag
indi “magpang-alag-ag.”

Himno Bilang panghingapos nga ambahanon, kantaha ang “True to the Faith” (Hymns, no. 254).

Opsyonal nga handout “Kabay nga makabatok ako sa kalibutanon nga mga kasakuon karon nga panahon agud
nga makagahum ako sa selestiyal nga himaya sa wala’y katubtuban.”
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Matarong nga Paggawi sa Tunga sang mga Kasakuon

1. Ano ang mga resulta sang pagkaon ni Daniel kon ipaanggid sa pagkaon sang hari?
(Daniel 1:15)

2. Paano ginbugayan sang Dios si Daniel kag ang iya mga abyan sa ila pagkamatutom
kag pagtuman sang iya layi sa ikaayong-lawas? (Daniel 1:17)

3. Ano ang ginhimo ni Daniel sang mabalitaan niya kon ano ang ginaplano nga himuon
sang hari? (Daniel 2:16)

4. Paano nabaton ni Daniel ang mga sabat nga iya kinahanglanon parte sa damgo sang
hari? (Daniel 2:18–20)

5. Pagkatapos nga nahatag ni Daniel ang pagkapatpat sang damgo sang hari, ano ang
nangin reaksyon sang hari kag ang padya ni Daniel? (Daniel 2:47–48)

6. Ano ang silot sa pagsuay sini nga layi? (Daniel 6:7)

7. Ano ang ginhimo ni Daniel, bisan pa nga nakahibalo sia sang mando kag sang silot
sini? (Daniel 6:10)

8. Ano ang ginsiling sang hari kay Daniel sang itagbong nila sia sa lungib sang mga
leon? (Daniel 6:16)

9. Ano ang ginpamangkot sang hari kay Daniel? (Daniel 6:20) Ano ang sabat ni Daniel?
(Daniel 6:22)

10. Pagkatapos nga masaksihan ining milagro kag ang pagkamainunungon ni Daniel sa
iya Dios, ano nga mando ang ginhimo karon sang hari? (Daniel 6:26–27)
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Ang Pagkaimportante sang
Kamatuoran sa Paggawi sang Isa

ka Maligdong nga Kabuhi

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop sang pagkaimportante sang kamatuoran sa
paggawi sang isa ka maligdong nga kabuhi.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sing mga wordstrip subong sang makita sa nahauna nga seksyon sang leksyon.

2. Maghanda sing isa ka talamdan sang laragway sa pisara subong sang ginapanugyan sa
ika-duha nga seksyon sang leksyon.

3. Opsyonal: Maghanda sing handout subong sang makita sa idalom sang “Paggamit sang
Leksyon.”

4. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Mahibal-an Naton ang Kamatuoran sang Tanan nga mga Butang

Isulat ang masunod nga dinalan sa pisara: “aaaaaa amo ang ihibalo sang mga butang kon ano
ang mga ini sa aaaaaa kag kon ano ang mga ini aaaaaa, kag kon ano ang mga ini aaaaaa,”
Pangabaya ang mga dalagita sa pagbukad sang Doctrine and Covenants 93:24 sa pagpuno
sang kulang nga mga pulong sa sini nga pagpakahulugan sang kamatuoran. Pagkatapos
nga mapun-an nila ang kulang nga mga pulong, patandai sa tagsa ka lamharon nga babayi
ini nga balaan nga kasulatan. Pangabaya ang isa ka dalagita sa pagbasa sini sing matunog.

Samtang nagatamod sa balaan nga kasulatan, buligi ang bataon nga mga babayi sa
paghangop nga ang wala’y katapusan nga kamatuoran wala nagabag-o. Ang
kamatuoran nga ginpahayag sang Dios sa aton diri sa duta amo man ang gintudlo sa
aton sa kabuhi sang wala pa mabun-ag kag mangin amo man ini sa wala’y katapusan.
Wala ini nagabag-o.

Wordstrip Ipatapik ang wordstrip: “Ang Kamatuoran Wala Nagabag-o.”

•Paano naton makita ang kamatuoran?

Pangabaya ang duha ka bataon nga mga babayi sa pagpangita kag basahon ang Santiago
1:5 kag Jacob 4:13. Dagmita sa pagsiling nga ang Dios amo ang ginhalinan sang tanan
nga kamatuoran. Makapangamuyo kita sa aton Amay nga Langitnon sa paghibalo sang
iya kamatuoran. Matun-an naton ini nga kamatuoran paagi sa Espiritu.

Si Pangulong Kimball naghatag sa aton sining giya sa pagbulig sa aton sa aton
pagpangita sang kamatuoran:

“Mahimo nga mahibal-an mo. Indi kinahanglanon nga magduhaduha ka. . . .  Ang
kinahanglan nga pamaagi amo ang: magtuon, maghunahuna, magpangamuyo, kag
magbuhat. . . .  Ang Ginuo nagpanaad sing liwatliwat nga magahatag sia sa imo sing isa
ka ihibalo sang espirituhanon nga mga butang kon nabutang mo ang imo kaugalingon sa
isa ka nagakaigo nga kahimtangan sang kaisipan. . . .  ‘Kag paagi sa gahum sang Balaan
nga Espiritu inyo masayran ang kamatuoran sang tanan nga mga butang.’ (Moroni 10:5.)”
(Spencer W. Kimball, “Absolute Truth,” Ensign, Sep. 1978, pp. 7–8; mga italica gindugang).

Paghinambalanay •Ano ang apat ka mga tikang nga ginpanugyan ni Pangulong Kimball nga magatuytoy
sa aton padulong sa kamatuoran?
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Samtang ang mga dalagita nagasabat, ipatapik ang nagakaangay nga mga wordstrip:
“Masayran Naton ang Kamatuoran Kon Kita: “ “Magtuon,” “Maghunahuna,”
“Magpangamuyo,” “Magbuhat.” Gamita ang masunod nga balaan nga mga kasulatan sa
pagbulig sa bataon nga mga babayi sa paghibalo kon paano gamiton ang mga tikang.

1. Magtuon. (Juan 5:39)

2. Maghunahuna. (3 Nefi 17:2–3; Moroni 10:3; Doctrine and Covenants 88:62–63)

3. Magpangamuyo. (Jeremias 29:12–13; Alma 5:45–46; Moroni 10:4)

4. Magbuhat. (Juan 7:16–17)

Sugilanon Si Elder Richard G. Scott nagpanaysayon sang masunod nga sugilanon:

“Ang Ginuo nagahatag sa aton sang kamatuoran kon kita nagagawi sing matarong. Kon
kaisa nagaabot ini bilang sabat sa isa ka salakuan, tampad nga pangamuyo sa pagpangayo
sang bulig kon kita nagakinahanglan sang giya. May nadumduman ako isa sina ka gab-i sa
patag sang misyon, . . . nakaangkon ako sing isa ka mabaskog nga balatyagon nga ang isa
sang mga misyonero may problema. Gintinguhaan ko sa pagpanumdom kon sin-o ayhan
ini apang indi ko mapat-od. Nagsaka ako sa matapan nga bahin sang atop sang amon
puluy-an sa misyon (mission home). Sa bilog nga gab-i nagpangabudlay ako, nga
nagatulutimbang sa akon kaisipan sang tagsa ka magkaupod, ang tanan nga akon nahibal-
an parte sa tagsa ka misyonero(a), kag nagpakitluoy sa Ginuo nga kon mahimo sugiran niya
ako kon diin yadtong misyonero nga nagakinahanglan sang bulig. Sang ulihi, samtang
nagapamanagbanag na ang kaagahon, ginpadasig ako nga mahibal-an kon sa diin nga
bahin sang misyon sia nagapuyo. . . .  Nagkadto ako didto kag paagi sa nagakaigo nga mga
pagpakighinun-anon nasalapuan ko kag ginbuligan ang tawo nga gusto sang Ginuo nga
buligan. Huo, ang Dios nagasabat sang pangamuyo kag nagahatag sa aton sing kamatuoran
kon kita nagagawi sing matinumanon kag nagagamit sang kinahanglanon nga pagtuo”
(“Truth,” sa Speeches of the Year, 1978 [Provo: Brigham Young University Press, 1979], p. 101).

Paghinambalanay Ipahangop kon paano gingamit sang pangulo sang misyon ang apat ka tikang nga
natandaan sa mga wordstrip. Dagmita sa pagsiling nga ang Ginuo naggamit sang
“balatyagon” sa paghatag sang kinahanglanon nga bulig kag ang pangulo sang misyon
nagkinahanglan gid nga maghunahuna, magpangabudlay paagi sa pagtulutimbang sang
kasayuran sa iya kaisipan, kag magpakitluoy sa Ginuo antes niya nahimo nga mahibal-
an kon ano ang himuon.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga inagihan ni Pangulong Joseph F. Smith:

“Sang bata pa ako . . . , masunson ako nga nagalakat kag nagapangabay sa Ginuo sa
pagpakita sa akon sang pila ka makatililingala nga butang, agud nga makabaton ako
sang isa ka panaksihon. Apang ginpunggan sang Ginuo ang mga katingalahan sa akon,
kag ginpakita sa akon ang kamatuoran, dinalan sa dinalan, pagsulundan sa pagsulundan,
diutay diri kag diutay didto, tubtob nga nahimo niya nga masayran ko ang kamatuoran
gikan sa akon alimpudwan pakadto sa mga dapa-dapa sang akon mga tiil, kag tubtob
nga ang pagpangduhaduha kag kahadlok lubos nga nadula sa akon. . . .  Paagi sa mga
paghutik sang mahinay kay diutay kag mahinay nga tingug sang Espiritu sang buhi nga
Dios, ginhatagan niya ako sang panaksihon nga akon karon ginaangkon. Kag sa sini nga
prinsipyo kag gahum hatagan niya ang tanan nga mga kabataan sang tawo sang isa ka
ihibalo sang kamatuoran nga magapabilin sa ila, kag magahimo ini sa ila nga masayran
ang kamatuoran, subong nga nasayran ini sang Dios, kag sa paghimo sang kabubut-on
sang Amay subong sang paghimo sini ni Cristo” (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed.
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1939], p. 7).

Kasumahan Sa madali, ipahayag sa malip-ot ini nga bahin sang leksyon paagi sa pagtamod liwat sa
mga wordstrip kag pagpahayag liwat sang mga ini.

Makapasad Kita sang isa ka Takos nga Kabuhi sa Sadsaran sang Kamatuoran

Basaha kag tandai ang balaan nga mga kasulatan nga nalista sa idalom. Sa paggamit sang
mga ini bilang isa ka basehan para sa paghinambalanay, buligi ang bataon nga mga
babayi sa paghangop sang mga punto nga nagasunod.

1. Moses 5:58; Moses 5:12. Ang kamatuoran sang ebanghelyo gintudlo kay Adan kag kay
Eva, nga nagtudlo man sini sa ila mga kabataan.

Paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan
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2. Moses 5:13. Si Satanas nagkari sa tunga sang mga kaliwatan ni Adan, nga nagpatalang
sa madamo paagi sa iya mga kabutigan. “Ang pagsikway sa Dios nagabutang sa mga
tawo sa idalom sang impluwensya ni Satanas. Sa idalom sang iya impluwensya
madulaan sila dugaydugay sang isa ka ihibalo parte sa Dios kag mangin lawasnon,
dutan-on, kag yawan-on” (Marion G. Romney, “Truth and Knowledge,” sa Speeches of
the Year, 1977 [Provo: Brigham Young University Press, 1978], p. 63).

Ipaathag nga ang isa sang mga butang kon ngaa yari kita diri sa pagtuon amo ang kon
paano makakilala sang kamatuoran agud makapili sang maayo imbes nga malain.
Kinahanglan nga mahangpan naton nga si Satanas magahimo sang tanan sa idalom sang
iya kagamhanan sa pagpatalang sa aton kag sa pagguyod sa aton nga mangin “lawasnon,
dutan-on, kag yawan-on.” (Maghanda sang masunod bilang isa ka chart ukon iguhit ini
sa pisara.)

Paghinambalanay Samtang nagatamod sa talamdan, pamangkuta ang bataon nga mga babayi sang
masunod nga mga pangutana:

•Ano ang aton kahimtangan samtang nagasulod kita sa kabuhi sa duta sa tion sang
pagkabun-ag?

•Samtang nagatubo kita kag nagasugod sa pagsulod sa mga kaangtanan, diin sa duha ka
banas ang nagaguyod sa aton sa alagyan ni Satanas?

•Ano nga panggawi ang makadala sa aton sa alagyan sang kamatuoran sang Dios?

•Diin nga alagyan ang nagarepresentar kon ano gid ang magkabuhi sing wala’y katapusan?

•Sa diin nga alagyan ang butig?

Ipahangop nga ang aton Amay sa Langit naghatag sa aton sing yabi sa pagpat-od sang
maayo sa malain kag makakilala sang iya kamatuoran. Ipabasa sa bataon nga mga babayi
kag patandai ang Moroni 7:15–17. Kon nagaatubang kita sang isa ka pagpili ukon gusto
nga makahibalo kon ang isa ka butang maayo ukon malain, makapamangkot kita sa aton
mga kaugalingon, “Nagaagda bala ini sa akon sa pagbuhat sang maayo? Magapalig-on
bala ini sang akon pagtuo kay Cristo?

Sugilanon Pangabaya ang mga dalagita sa pagpangita kag basahon sing dulungan ang Juan 8:32.
Dayon papamatia sila sa masunod nga mga sugilanon. (Magabulig ini sa mga dalagita
nga mahangpan ang pagkaimportante sang kamatuoran, kon paano makilala ini, kag kon
paano ang magbuhat suno sa sini.)

Si Ann nagaatubang sang isa ka mabudlay nga sitwasyon parte sa isa ka kaangtanan sa
pagpakigkatipan. May dako sia nga kawili sa isa ka pamatan-on nga indi katapo sang
Simbahan. “Nadumduman ko ang pagpangamuyo sa pagpat-od kon ano ang husto para sa
akon, kag sang makuha ko ang sabat, indi ko gusto nga mamati. Nabatyagan ko nga kon
akon tapuson ang kaangtanan sa sini nga tawo indi na gid ako makakita sing isa para sa
akon. Ginsumpong ko ang mga balatyagon nga akon nabaton sa akon mga pangamuyo,
apang nahibal-an ko nga husto ang mga ini. Nahibal-an ko sa akon tagipusuon kon ano ang
pagabuhaton. Nahibal-an ko nga kon akon padayunon ini nga kaangtanan guyuron ako sini
palayo sa akon dapat pagakadtuan. Nakigbatok ako apang sang ulihi nakaangkon ako sing
kaisog sa pagsunod sang mga pagpabatyag nga akon nabaton sa akon mga pangamuyo.
Nahibal-an ko nga palangga kita sang aton Amay nga Langitnon kag masakitan sia upod sa
aton kon mapilitan kita sa paghimo sang mabudlay nga mga pagpili.’
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Paghinambalanay •Paano ni Ann natun-an ang kamatuoran sang iya kaangtanan upod sa pamatan-on?

•Ano ayhan ang mahimo nga natabo kon nagtalikod si Ann sa kamatuoran kag
nagpadayon sa pagpati nga ang ini nga kaangtanan maayo para sa iya?

•Paano ang pagkahibalo sang kamatuoran kag ang pagsunod sini nakahilway kay Ann?

•Diin sa duha ka alagyan nga ginarepresentar sa chart ang ginasunod ni Ann?

Sugilanon Ang iya obispo nagapakighinun-anon kay Jennifer. Namangkot sia sang isa ka bagay parte
sa isa ka tal nga kasuguan. Samtang ginalarawan niya ang panggawi nga may
kalabtanan sa pagtuman sini nga kasuguan sa hinali nasayran ni Jennifer nga may
nahimo sia nga isa ka butang nga indi maayo. Nagkubakuba ang iya dughan kag ang iya
mga kamot nagsugod nga ginpamalhas. Mahimo nga makakumod sia sing “Huo,” kag
pabay-an nga makaligad ang bug-os nga butang kag magpadayon sa iban pa nga mga
pamangkot—ukon mag-ako sia sang problema.

Paghinambalanay Hambali kon diin nga mga pagpili ang magapahapos sa kaugalingon kag diin ang
magakinahanglan sang disiplina sa kaugalingon.

•Ano ang mahimo nga matabo kon wala pagsapaka ni Jennifer ang pagpabatyag kag
nagpili sa pagbinutig? Diin sa duha ka alagyan sia magaagi?

Basaha ang masunod nga paglarawan sang mga resulta sang paglikaw sa kamatuoran.
“Wala sing tawo nga nabuhi sa pagbinutig ang lubos nga mangin hilway. Sia lamang nga
nagadala ukon nakadala na sang amo nga nagapadayon nga palas-anon ang makasaysay
sing nagakaigo sang amo nga pahayag. Dapat gid itanom sa aton kaisipan nga indi husto
ang isa ka sayop, tungod lamang nga madamo ang nagahimo sini. Ang isa ka sayop nga
buhat bisan pa wala makit-i, indi husto” (Marvin J. Ashton, sa Conference Report, Abr.
1982, p. 14; ukon sa Ensign, Mayo 1982, p. 11).

Ipahangop nga si Satanas aktibo nga nagatinguha sa pagpatalang sa aton. Kon gusto
naton nga maglikaw sa pagsulod sa iya mga banas, kinahanglan gid nga may kaisog kita
sa paghimo kon ano ang sa pamatyag naton nga amo ang husto.

Hingapusan Ipaathag nga kon kita maukod nga nagatuon, nagapanghunahuna, nagapangamuyo, kag
nagabuhat, makapasad kita sang aton mga kabuhi sa isa ka mabakod nga sadsaran sang
kamatuoran sang ebanghelyo. Mahangpan naton ang mga prinsipyo sang ebanghelyo,
kag samtang nagapaninguha kita sa pagtuman sang mga ini, itib-ong kita sang Ginuo sa
tanan naton nga mga pagtilaw, mga kasakitan, kag sa aton mabudlay nga mga pagpili.
Ang pagkamatinumanon sa kamatuoran magahilway sa aton gikan sa kabasulanan, sa
kalisud, kag sa sala. Mangin hilway kita sa paggawi sang isa ka takos nga kabuhi kag
makaagom sang wala’y katapusan nga kalipay, kay “ang kamatuoran nagapabilin sa
gihapon kag sa gihapon” (Doctrine and Covenants 1:39).

Sinambit nga 
mga pulong
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Paggamit sang Leksyon

Hatagi ang mga dalagita sang ginhanda nga handout. Pangabaya sila sa paggamit sini sa
paghukom sang maayo sa malain, sang kamatuoran sa kasaypanan, paagi sa pagpaabot
kon ang panggawi magadala sa ila pakadto ukon palayo sa Ginuo.

Puraw

Nagaagda bala ini sa akon sa
paghimo sang maayo?

Kaputli
Puraw nga

Nagabuyok bala ini sa akon
sa paghimo sang malain?

Imoralidad
Kabuhi sang sala
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Pag-atipan sang Aton 
Pisikal nga mga Lawas

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makatuon sa paghatag bili sa iya pisikal nga lawas kag
tipigan ini sa pinakamaayo nga kondisyon nga mahimo.

PAGPANGHANDA 1. Magkuha sing masunod nga mga larawan gikan sa likod sang manwal: num. 13, isa ka
templo (ukon magpili sing isa ka larawan sang templo gikan sa librarya sang balay-
tilipunan); kag num. 18, mga dalagita nga nagabanatbanat.

2. Magkuha sing isa ka lapis kag isa ka pikas sang papel para sa tagsa ka bataon nga babayi.

3. Magkuha sing mga bulig sa pagpaninlo (subong abi sang habon, tubig, inugpakuha
sang baho, husay, inugpanguskos, shampoo, sipilyo, kag bal-ag sa kuko).

4. Magguhit sang isa ka dako nga dibuho sang isa ka dalagita sa papel nga lapaan ukon
sa karatola nga papel kag tabasa ini sa lima ka bahin, nga dagway sang puzzle, subong
sa ginapakita. Markahi ini subong sa ginalaragway. Maghanda sa pagpakita sini sa isa
ka tapi nga malisuliso ukon sa isa ka dakudako nga karatola.

5. Kon luyag mo, maghanda sang isa ka chart sang Mga Grado sang Kusog kag Pagbatas
nga itapik.

6. Kon luyag mo, magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang balaan nga
mga kasulatan.

Antes ang leksyon, maghiwat sang isa ka kahiwatan sa adlaw sang simana nga sa diin
ang mga dalagita makakuha sang masunod nga Pagtilaw sang Kusog kag Pagbatas.
(Magpakuha sang duha ukon tatlo ka lubid nga yara, nga ang tagsa mga walo kag tunga
ka tapak ang kalabaon.) Ukon magtudlo sang tagsa ka dalagita sa pagtan-aw kon
makapila ka beses sia makalumpat sa pisi nga wala sing laktaw. Dayon ipasugid sa tagsa
ka dalagita ang isip sa imo antes ang leksyon. Kon isa ini ka tinag-isaisa nga kahiwatan,
usisaa sa tagsa ka dalagita sa tion sang simana sa pagpat-od nga nakakompleto sia sang
iya alatipanon.

Patalupangod sa
manunudlo

Ihibalo

Banat-
banat

Pahu-
way

Pagpang-
hipid

Pagpat-
ibsol

Leksyon

37



185

Pagtilaw sang Kusog kag Pagbatas

Pakuhaa ang duha ukon tatlo ka dalagita sing isa ka utod nga lubid ang tagsa sa ila kag
patilawa sila sa pagskip [lumpat-lukso] sing kalim-an ka beses nga wala sing untat kag
ang lubid wala nagatandog sa ila mga tiil ukon ulo. Basi gusto nila maghanas sing kis-a
antes ang matuodtuod nga pagtilaw. Dapat ilista sang tagsa ka dalagita sa isa ka pikas
sang papel ang isip kon pila ka beses ang iya ginlumpat.

Paandam: Ang sin-o man nga dalagita nga may pisikal nga mga kakulangan sa lawas
ukon malubha nga mga problema sa ikaayong-lawas indi dapat magkuha sini nga
pagtilaw, apang makabulig sia sa iban sa pag-isip kag paglista sang ila mga tali.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang isa ka Dalagita nga Nagahatag sing Bili sa Iya Lawas kag Gusto nga Mangin

Makabibihag Nagaatipan sang Iya Kaugalingon

Ipakita ang larawan sang templo kag ipabasa ang 1 Mga Taga-Corinto 3:16–17. Dagmita
sa pagsiling nga ginsugo kita sa pag-atipan sing maayo sang aton mga lawas.

Ipakita ang ulohan nga seksyon sang dako nga puzzle sa tapi nga malisuliso ukon sa dako
nga karatola.

•Diin sa balaan nga mga kasulatan naton makita sang kasayuran parte sa kon paano
mag-atipan sang aton mga lawas? (Doctrine and Covenants 89; ang Pulong sang Kaalam)

•Suno sa Pulong sang Kaalam, ano nga mga butang ang indi naton dapat pasudlon sa
aton mga lawas? (Alak ukon maisog nga ilimnon, tabako, kag mainit nga mga ilimnon,
ilabi na gid ang kape kag tsa.)

Balaan nga kasulatan Luwas sa pagtuman sang Pulong sang Kaalam, ang isa ka dalagita makahimo sing
madamo nga iban pa nga mga butang nga ang iya templo mangin makabibihag, matinlo,
kag putli. Pangabaya ang mga dalagita sa pagpangita kag basahon sa ila mga
kaugalingon ang Doctrine and Covenants 88:124.

•Ano ang ginasugo sa aton sini nga balaan nga kasulatan parte sa pag-atipan sang aton
mga kaugalingon?

Pangabaya ang isa ka dalagita sa pagbasa sing matunog sang katapusan nga katunga
sina nga balaan nga kasulatan sugod sa pulong magpahuway.

Ibutang ang pikas sang puzzle nga may marka “pahuway” sa tapi nga malisuliso ukon
karatola.

•Ngaa sa hunahuna mo ang Ginuo nagalaygay sa aton sa pagpahuway sing temprano
kag magbangon sing temprano?

•Ano ang mga bentaha sang mag-agom sing husto nga kalawigon sang pagpahuway?
(Ilista ang mga sabat sa pisara: mangin maayoayo ang ginapakita sa eskuwelahan,
mangin malipayon pa gid, magbatyag sing maayo pa gid, makaangkon sing dugang nga
kapagsik, mangin maayo pa gid tan-awon.)

•Paano ang sobra nga pagtulog mahimo nga makahalit?

Pangabaya ang mga dalagita sa pagbukad sang Doctrine and Covenants 42:41 sa pagtukib
sang isa pa ka paagi nga mahimo sila nga mangin makabibihag pa gid. Dagmita sa
pagsiling nga ang pisikal kag subong man ang moral nga katinlo importante. Idugang
ang seksyon nga may marka “pagpanghipid” sa puzzle.

Ipakita ang mga bulig sa pagpanghipid. Dagmita sa pagsiling nga ang kada isa mangin
makabibihag pa gid kon may matinlo nga mga ngipon, panit, kag buhok. Ipahangop nga
ang isa ka lab-as nga kahumot makabibihag, samtang ang balhas kag baho sa lawas
mahimo nga makapadula sing gana. Pangabaya ang mga dalagita sa pagtalupangod sang
ila mga buhok, panit, mga kuko, kag mga ngipon kag magpamat-od kon paano nila
mapauswag ang ila panggawi sa pagpanghipid. Ipanugyan nga magpili sila sing isa ka
maayo nga panggawi sa pagpanghipid nga himuon sa tion sang madason nga simana.
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Ibutang ang pikas sang puzzle nga namarkahan “pagpatibsol” sa tapi nga malisuliso ukon
karatola. Hatagi ang tagsa ka katapo sang klase sing isa ka pikas sang papel kag isa ka
lapis kag pangabaya sila sa paglista sang kon ano kadamo nga nagkalainlain nga mga
prutas kag mga utanon nga ila mahimo sa duha ukon tatlo ka minutos. Dayon pangabaya
ang dalagita nga may pinakamalaba nga lista sa pagbasa sini. Ipadugang sa iban nga
mga dalagita ang bisan ano nga nagkalainlain nga iban nga yara sa ila, kag dayon
ipadugang sa lista sang tanantanan ang mga butang nga wala nila madumdumi. Pat-ura
nga ang lista nagalakip sang mga prutas nga sitrus kag berde kag dalag nga mga utanon.

•Ano nga sari sang pagkaon magluwas sa mga prutas kag mga utanon ang aton
kinahanglan kada adlaw? (Mga tinapay ukon mga uyas; karne, mga itlog, manok, ukon
isda; gatas kag iban pa nga mga produkto gikan sa gatas.)

Dagmita sa pagsiling ang mga pagtinuhay. Sa masunson ang pagkaon sang isa ka bataon
nga babayi indi bastante sanglit nagakaon lamang sia sang pila ka paborito niya nga mga
pagkaon. Magtamod sa malaba nga lista sang mga prutas kag mga utanon nga ila ginhimo
kag papagsika sila sa pagtilaw sang kon ano naman nga butang nga bag-o.

Pangabaya ang mga dalagita sa pagbaliskad sang ila mga papel sa pihak kag sa isa tubtob
duha ka minutos pahimoa sang isa ka lista sang mga pagkaon nga sa ila pamatyag diutay
lamang sing sustansya nga mahatag.

•Ano ang ginahimo sining mga pagkaon sa imo dagway kag ikaayong-lawas? (Pat-ura
nga ang sabat nagalakip man sang naangkon nga kabug-at.)

Dagmita sa pagsiling nga agud maggwa ang ila pinakamaayo nga dagway, kinahanglan
gid nila nga buhinan ukon biyaan ang iban sini nga mga butang. Isulat sa pisara: “Biyai
ang ano man nga maayo para sa ano man nga butang nga maayo pa gid.”

•Ano ang “ang maayo pa gid” nga aton makuha paagi sa pagbiya sang wala sing
sustansya nga pagkaon? (Dagmita sa pagsiling nga ang nagakaigo nga mga panggawi sa
pagkaon makapauswag sang panit, buhok, mga mata, mga ngipon, kag korte sang lawas.)

•Nahibal-an naton nga mabuhinan ang aton bug-at paagi sa pagpahaganhagan sang indi
kinahanglanon nga pagkaon kag magbanatbanat sang nagakaigo nga kalawigon, apang
paano kita makapadugang sang bug-at nga indi magkaon sang madamo nga mga pagkaon
nga indi maayo para sa aton?

Makapadugang kita sing bug-at paagi sa paggamit sang maayo nga pamensar kag
pagkaon sang dugang pa nga sarisari sang mataas sing kaloriya nga masustansya nga
mga pagkaon.

Nahambalan naton ang pagpanghipid, pagpatibsol, ang Pulong sang Kaalam, kag ang
nagakaigo nga pagpahuway; apang ang aton dalagita (itudlo ang puzzle)
nagakinahanglan gihapon sang kon ano pa man nga butang sa pagkompleto sang iya
pisikal nga kaayuhan.

Ibutang ang katapusan nga seksyon nga namarkahan “pagbanatbanat” sa tapi nga
malisuliso ukon sa karatola.

Ipapilit ang masunod nga chart sang tali ukon isulat ini sa pisara.

Mga Grado sang Kusog kag Pagbatas

10 tubtob sa 24 ka pasunod nga mga lumpatlukso—kinaandan

25 tubtob sa 44 ka pasunod nga mga lumpatlukso—maayo

45 tubtob sa 50 ka pasunod nga mga lumpatlukso—labing maayo

Hambali kon ano ang natukiban sang mga dalagita parte sa ila kusog kag pagbatas.

Ipakita ang larawan sang bataon nga mga babayi nga nagabanatbanat kag hambali ang
pagkaimportante sang aktibo nga pagpasakop sa hinampang, sinaot, dalagan, lakat kag
iban pa nga pisikal nga mga kahiwatan.

•Ngaa kinahanglan naton ang magbanatbanat?

•Ano ang iban sang makalilipay nga mga paagi sa pagkuha sang bastante nga
pagbanatbanat?

Luwas pa sa madamo nga pisikal nga kahiwatan, ang pormal nga mga pagbanatbanat sa
masunson makabulig sa aton sa pagpatig-a sang aton mga maskulo ukon sa pagpalig-on
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paghinambalanay

Paghinambalanay
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sang isa ka tal nga bahin sang lawas. Nagabulig man ang mga ini sa aton sa paggamit
sang mga kaloriya nga aton ginakaon. Ipanugyan nga ang tagsa ka dalagita magpili sang
isa ka pagbanatbanat ukon kahiwatan nga sa iya pamatyag makabenepisyo sa iya kag
magplano sa paghimo sina nga pagbanatbanat ukon kahiwatan sa madason nga simana.

Dagmita sa pagsiling nga ang pisikal nga ikasangkol naangot sa kabilugan nga
pagkaepektibo sa inadlaw-adlaw nga kabuhi.

Ang Nagakaigo nga Pag-atipan sang Aton mga Lawas Nagadala sang Madamo nga
mga Padya

Paghinambalanay •Ano nga mga padya ang mahimo nga magaabot tungod sa paghimo sining tanan nga
mga butang nga aton ginhambalan? (Posible nga mga sabat: mas maayong panglawas,
mas maayong paglaragway sa kaugalingon, dugang nga kapagsik, mas makabibihag nga
panghitsurahon, mas malipayon nga pamatyag.) Papagsika ang tagsa ka dalagita sa
paghingalan sang bisan isa lang ka butang.

•Angayan bala nga sakripisyohan ini nga mga butang?

Napahamtang naton tanan ang isa ka plano para sa paghikot sang pinakamaayo nga
mahimo sa pag-atipan sang aton bilidhon nga pisikal nga mga templo. Kinahanglan gid
nga hikuton naton ini nga plano sing dalayon tubtob nga ang maayo nga mga panggawi
mahimo na nga mangin kinaandan. (Kuhaa ang isa ka seksyon sang puzzle.) Ang aton
mga lawas indi makahikot sa ila pinakamaayo ukon magpakita sang ila pinakamaayo
kon indi masunod ang tagsa ka bahin sa sini nga plano. (Ibalik ang pikas sa iya lugar.)

Si Elder Delbert L. Stapley nagsiling: “May isa ka malapit nga kaangtanan sa tunga sang
pisikal nga ikaayong-lawas kag espirituhanon nga kalambuan. . . .  Kon ang pisikal nga
ikaayong-lawas sang isa ka tawo mahalitan paagi sa pagsuay sang wala’y katapusan nga
mga layi sang Dios, ang espirituhanon nga kalambuan maapektuhan man” (sa
Conference Report, Okt. 1967, p. 74; ukon sa Improvement Era, Dis. 1967, p. 77).

Paggamit sang Leksyon

Magsaksi sang pagkaimportante sang nagakaigo nga pag-atipan sang aton pisikal nga
mga lawas kag papagsika ang tagsa ka dalagita sa paghimo sang kon ano sa sini nga
simana sa pagpauswag sang iya pag-atipan sang iya lawas.

Panaksihon sang
manunudlo
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Pagpatibsol kag ang 
Pulong sang Kaalam

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop kag maghandum sa paggamit sang tig-una
nga mga prinsipyo sang husto nga pagpatibsol nga nalakip sa Pulong sang Kaalam.

PAGPANGHANDA 1. Putsa sa inugregalo nga pulutsan ang pila ka masustansya nga mga pagkaon, subong
abi sang kon anuano nga prutas, utanon, bug-os nga produkto sang uyas, pinaanukan
sing maayo nga itlog, ukon keso. Himoa man ang subong sa iban nga wala sing
kaloriya nga mga pagkaon, subong abi sang dulse, soda pop, sinapsap nga patatas
(potato chips), pastel, ukon cookies. Isulod ining tanan nga mga regalo sa isa ka dako nga
puyo nga papel agud nga ang tagsa ka bataon nga babayi sa klase mahimo nga
makapili sing isa.

2. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga
sugilanon, balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo
luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ipakita sa klase ang puyo nga papel nga may mga butang nga naputos sa inugregalo nga
pulutsan. Tuguti ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpili sang isa ka regalo gikan sa
puyo kag buksan ini.

Pangabaya ang mga dalagita sa pagpaathag kon diin nga mga regalo ang pinakamaayo
para sa ila. Dayon ipahunahuna sa ila kon ano nga benepisyo ang aton maangkon sa
pagkaon sang masustansya nga mga pagkaon.

Ipanugyan sa bataon nga mga babayi nga may kahilwayan sila sa pagpili bisan pa sa
pagpili sang mga pagkaon nga ila ginakaon, kag kon magapili sila sang nagakaigo nga
mga pagkaon, pagapadyaan sila sang maayong panglawas.

May Espirituhanon nga mga Rason para sa Pagpalambo sang Pisikal 
nga Ikaayong-Lawas

Sugilanon Basaha ang masunod nga sugilanon parte kay Daniel kag kay Haring Nabucodonosor:

Sa mga adlaw ni Haring Nabucodonosor sang Babilonia, ang katawhan sang Ginharian
sang Juda, gindala nga mga bihag. Si Daniel isa ka lamharon nga prinsipe nga, upod sa
iban nga kinilala nga mga pamatan-on gindala sa palasyo agud tudluan sang tinun-an
kag hinambalan sang mga Caldeanhon. Sang ginhatagan sia sang pagkaon nga ang
Ginuo nagsugo sa mga Judeo nga indi magkaon, ginpangabay niya ang pinuno nga
opisyal sang palasyo sa paghatag sa iya kag sa iya mga kaupod sang pagkaon nga
ginatugot sa ila nga kaunon. Ang pinuno nga opisyal naghunahuna nga ang pagtugot
sini nga pangabay mahimo nga mangin kabangdanan nga silutan sia sang hari. Apang
nalugpayan sia ni Daniel nga tugutan sila sa pagkaon sang ila kaugalingon nga pagkaon
sa sulod sang napulo ka adlaw.

Pagkatapos sang napulo ka adlaw, si Daniel kag ang iya mga kaupod nangin mas maayo
pa tulukon ang panglawas sangsa iban nga nagkaon sang pagkaon sang mga
Caldeanhon. Ang pinuno nga alagad naghatag sa ila sang ila kaugalingon nga pagkaon
sa sulod sang madason nga tatlo ka tuig. Sa katapusan sadto nga tion, gintilawan sila
sang hari. Mas maalam sila sangsa tanan nga mga salamangkero kag mga astrologo sang
hari. (Tan-awa sa Daniel 1.)

Leksyon paagi 
sa paggamit sang
mga bagay
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Ipaathag nga wala sing layi nga pisikal ukon temporal lamang. Ang tagsa ka layi may isa
ka espirituhanon nga kalabtanan. Ang aton mga lawas isa ka dulot gikan sa Dios. Kilala
niya kita, kag nahibal-an niya kon ano ang aton kinahanglanon. Ginhatagan niya kita
sing mga sulundan para sa mga butang nga makapabaskog sang aton mga lawas, kag
paagi sa pagkontrol sang kaugalingon kag pagtuman sa sining mga sulundan, magaani
kita sang espirituhanon nga mga benepisyo kag mga bugay.

Paghinambalanay •Ano ang tawag naton sa mga sulundan nga ginpahamtang sang Ginuo para sa pag-
atipan sang aton mga lawas? (Ang Pulong sang Kaalam.)

•Ngaa importante para sa aton ang magsunod sini nga layi?

Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi sing matunog ang 1 Mga Taga-Corinto 3:16–17 kag
ang 1 Mga Taga-Corinto 6:19–20. Hambali ining duha ka balaan nga mga kasulatan upod
sa klase. Pamangkuta sila kon ngaa ginatawag ni Pablo ang aton mamalatyon nga lawas
nga isa ka templo. Pahambali sa ila kon ngaa importante ang pag-amlig sang aton
mamalatyon nga mga lawas kag kon paano naton mahimo ini.

Paghinambalanay Pangabaya ang mga katapo sang klase sa pagsugid sa imo kon ano nga mga grupo sang
pagkaon ang ginahunahuna sang binag-o nga mga pagbulut-an sa dyeta ang aton
kinahanglan para sa isa ka balanse kaayo nga dyeta kada adlaw.

Bahina ang pisara sa apat, kag ibutang ang mga sabat sang bataon nga mga babayi sa
tunga sang nawala nga kilid sang pisara sa idalom sang ulohan “Balanse Kaayo nga
Dyeta.”

Ini nga mga sabat pagagamiton sa ulihi sa leksyon agud ipaanggid sa mga pagkaon nga
ginapanugyan sa aton nga kaunon sa Pulong sang Kaalam. Pat-ura nga ang mga sabat
nagalakip sang kon ano ang ginapakita sa idalom sang ulohan. (Tan-awa ang ehemplo
nga laragway sa pisara sa katapusan sang leksyon.)

Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon ano ang indi husto sa mga dyeta sang
masunod nga bataon nga mga babayi:

1. Sa pamatyag ni Tina ang pamahaw indi kinahanglanon kag nagapatambok. Pag-abot
sang tigpalanyaga nagaugtas sia kag nagapasingit kag indi niya mabug-os ang iya
kaisipan sa iya ginabuhat.

2. Sa pamatyag ni Sue nasubrahan ang iya kabug-at kag namat-od sia sa pagdyeta sing
gulpe. Nagkaon lamang sia sang mga bareta sang dulse sa paghatag sa iya sang madali
nga kabaskog. Nagmasakiton gid sia kaayo pagkatapos lamang sang tatlo ka adlaw.

3. Si Chris namat-od nga indi magkaon sang bisan ano luwas sa lamigas sang trigo kag
bug-os nga tinapay nga trigo sanglit nakabati sia nga maayo ini kaayo para sa lawas.

4. Si Diane gusto nga mangin katapo sang isa ka grupo; gani, bisan may diabetis sia kag
magadyeta sa mga pagkaon nga wala sing kalamay, nag-upod sia sa iya mga abyan
kada adlaw sa pagkaon sang dulse, sorbete, kag iban pa nga mga matam-is.

Paghinambalanay Hambali upod sa bataon nga mga babayi kon ano kadako ang bili sang ila ikaayong-
lawas.

•Ano ang imo batyagon kon nagamasakit ka kag napilitan sa pagpabilin sa hiligdaan sa
malawig nga panahon?

•Ngaa imposible ang magbutang sang bili sa ikaayong-lawas?

•Kon nadulaan ka sing ikaayong-lawas may kabilinggan pa bala kon pila ang imo
kuwarta?

•Mapaangid mo bala ang ikaayong-lawas sa bisan ano nga umalagi nga bugay, subong
abi sang isa ka dako nga balay, isa ka malahalon nga awto, bakasyon sa iban nga
pungsod, ukon isa ka matahum nga aparador sang mga biste?

•Paano ang imo pisikal nga ikaayong-lawas makaapekto sang imo espirituhanon nga
panglawas?

Ipaathag nga ang aton mga lawas isa ka dulot gikan sa Dios kag ginapuy-an sang aton
langitnon nga mga espiritu. Ang aton pisikal nga lawas may epekto sa espiritu nga
nagapuyo sa sini. Ang aton pisikal nga ikaayong-lawas masyado ka malahalon kag
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bilidhon nga dapat ini atipanon kag bantayan sing mainandamon agud nga mahibal-an
naton ang aton dako nga ikasangkol bilang mga anak nga babayi sang Dios.

Ang Pulong sang Kaalam Nagalakip sang mga Sulundan para sa Pisikal kag
Espirituhanon nga Ikaayong-Lawas

Balaan nga kasulatan Pangabaya ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagbukad sa seksyon 89 sang Doctrine and
Covenants kag basahon ang pauna nga pahayag. Hambali ang ginsuguran kag katuyuan
sang seksyon samtang ginasabat ang mga ini sa sini nga mga panugdaon.
Pangabaya ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Doctrine and Covenants 89:1–2.
Hunahunaa nga ulolupod kon para kay sin-o kag kon sa ano nga paagi sinulat ang
Pulong sang Kaalam. Pahambali sa mga dalagita kon ngaa sa ila pamatyag nga ang
Ginuo mahimo nga magkabalaka sa umalagi nga kaluwasan sang mga Santos.

Sa pagpat-od nga nahibal-an sang bataon nga mga babayi nga ang Pulong sang Kaalam
isa ka wala nagaliwat nga kasayuran para sa aton karon nga panahon, basaha ang
masunod:

“Wala’y duhaduha nga ang rason kon ngaa ang Pulong sang Kaalam ginhatag—indi
bilang ‘kasuguan ukon pagpugong’ amo nga sadto nga panahon, sa labing minus, kon
ginhatag ini bilang isa ka kasuguan magadala ini kuntani sa tagsa ka tawo, nga
nayanggaw sa paggamit sining makahalalit nga mga butang, sa idalom sang paghukom;
gani ang Ginuo nangin maluluy-on kag naghatag sa ila sing isa ka kahigayuan sa
pagdaug, antes Niya sila dal-on sa idalom sang layi. Sang ulihi, ginpahibalo gikan sa sini
nga pulpito, ni Pangulong Brigham Young, nga ang Pulong sang Kaalam isa ka bugna
kag isa ka sugo sang Ginuo. Luyag ko nga hinambitan ina nga kamatuoran, sanglit indi
ko gusto nga magbatyag kamo nga wala kita ginapunggi. Indi naton gusto nga mabutang
sa idalom sang paghukom” (Joseph F. Smith, sa Conference Report, Okt. 1913, p. 14).

Pangabaya ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Doctrine and Covenants 89:3.
Hambali ang mga tinaga “pinasibo sa kapasidad sang maluya kag sang pinakamaluya
sang tanan nga mga santos.” Sanday sin-o ang nalakip sini?

Ipabasa sa isa pa ka bataon nga babayi ang Doctrine and Covenants 89:4.

Sugiri ang bataon nga mga babayi nga ang Ginuo, tungod sang iya kabalaka sa aton,
nagpaandam sa aton nga ang mga tawo magahangad sa pagpanghimulos sang aton mga
kahuyang.

Pangabaya sila sa pagpanugyan kon ano nga “mga kalainan kag mga buko . . . ang
nagaluntad sa sulod sang mga tagipusuon sang nagahimbon nga mga tawo.”

Ipahunahuna sa ila kon paano ang pagpaanunsyo sa mga balasahon, telebisyon, kag iban
pa nga media nagalaragway sang pagpanabako kag pag-inom.

Sugiri ang mga dalagita nga ang madason nga lima ka mga bersikulo mahimo nga matawag
nga mga paandam sa Pulong sang Kaalam. Pangabaya sila sa pagpamati kon ano ang
mga butang nga indi maayo para sa lawas samtang ini nga mga bersikulo ginabasa.

Isulat ang Indi para sa Lawas sa ibabaw sang nawala nga bahin sang pisara.

Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang Doctrine and Covenants 89:5–9.

Sa bulig sang bataon nga mga babayi, ilista ang mga butang nga indi naton dapat pasudlon
sa aton mga lawas. (Tan-awa ang ehemplo nga pisara sa katapusan sang leksyon.)

Kon ang mga dalagita magsabat “mainit nga mga ilimnon,” basaha ang masunod nga
mga pulong sang Manalagna nga si Joseph Smith nga ginhatag sang Hulyo 1833, lima ka
bulan pagkatapos nga nabaton ang bugna. Makabulig ini sa ila sa pagkilala sang tsa kag
kape nga amo ang mainit nga mga ilimnon nga ginatumod sa Pulong sang Kaalam.

“ ‘Nahangpan ko nga ang iban nga tawo nagapakatarong sang ila mga kaugalingon sa
paggamit sang tsa kag kape, tungod kay ang Ginuo nagsiling lamang sang “mainit nga
mga ilimnon” sa bugna sang Pulong sang Kaalam. . . . 

“ ‘[Tsa kag kape] amo ang buot silingon sang Ginuo sang magsiling Sia sang “mainit nga
mga ilimnon” ’ “(Joseph Smith, suno sa sinambit ni Joel H. Johnson, A Voice from the
Mountains [Salt Lake City: Juvenile Instructor Office, 1881], p. 12).

Paghinambalanay
paagi sa pisara kag sa
balaan nga kasulatan
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Pangabaya ang mga dalagita sa pagbinagbinag kon ano ang napamatud-an sang siyensya
kag medisina sining ulihi lamang nga mga tinuig parte sa pagpanabako, pag-inom, kag
tsa kag kape. Pangabaya sila sa paghinambit tubtob sa masarangan nga kadamuon sang
tal nga mga paagi nga ini nga mga butang napamatud-an na nga makahalit sa aton
ikaayong-lawas. Ang mga sabat dapat nga maglakip sang isa ka mataastaas nga
kadamuon sang kanser; diabetes; balatian sa tagipusuon, baga, kag atay; kag halit sa
wala pa mabun-ag nga lapsag.

Paghinambalanay paagi sa balaan nga kasulatan kag sa pisara

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati sing maid-id sa madason nga walo
ka bersikulo para sa mga butang nga maayo para sa aton.

Isulat ang Pagagamiton sa ibabaw sang pisara sa ikatlo nga bahin.

Pangabaya ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Doctrine and Covenants 89:10–17.

Sa bulig sang bataon nga mga babayi, ilista sa idalom sang ulohan ang maayo nga mga
pagkaon nga ginapanugyan sa aton sang Ginuo nga kaunon. Basaha liwat ang balaan
nga mga kasulatan kon kinahanglanon. (Tan-awa ang ehemplo nga pisara sa katapusan
sang leksyon.)

Patamdi sa bataon nga mga babayi ang nabalanse sing maayo nga pagkaon nga nalista
sang una sa pisara, kag ipaanggid ini sa mga pagkaon nga pagagamiton sa Pulong sang
Kaalam. Ipakita nga ang duha ka lista palareho.

Ipahangop kon paano ang mga pagkaon nga nalista sa Pulong sang Kaalam makasabat
sang mga sulukdan para sa tig-una nga maayo nga pagpatibsol karon nga panahon.
(Palareho sila.)

Hambali ang kalabtanan sang mga pulong nga ginagamit sa bersikulo 11: “sa panahon
sini; ang tanan nga mga ini pagagamiton sing mainandamon kag may pagpasalamat.”

Isulat sa ibabaw sang pisara sa malayo nga natuo nga bahin Mga Panaad kon Matinumanon.
Pangabaya ang isa pa gid ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Doctrine and Covenants
89:18–21. Sa bulig sang bataon nga mga babayi, ilista ang ginpanaad nga mga padya para
sa pagtuman sang Pulong sang Kaalam. Basaha liwat ang balaan nga mga kasulatan kon
kinahanglanon. (Tan-awa ang ehemplo nga pisara sa katapusan sang leksyon.)

•Ano nga espirituhanon nga mga bugay ang ginpanaad kon kita magtuman sini nga layi?

•Ano ang buot silingon sang Ginuo sang tinago nga mga bahandi sang ihibalo?

•Paano mo maalagaran pa gid sing maayo ang Ginuo paagi sa pagtuman sini nga layi?

•Paano ang pagtuman sini nga layi karon nga panahon makabulig sa imo sa pagpalapit
pa gid sa imo Amay sa Langit?

Sugiri ang bataon nga mga babayi nga ang aton Amay sa Langit isa ka maluluy-on kag
mapainumuron nga amay. Palangga niya kita kaayo, apang wala’y sapayan sina, kon
wala kita nagatuman sang iya mga kasuguan, indi sia makahatag sa aton sang panaad,
kag ang mga bugay nga kuntani mangin aton madula.

Hingapusan

Balaan nga kasulatan Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang Doctrine and Covenants 29:34–35.

Bisan pa nga madamo sang mga kasuguan sang Dios ang nagaapekto sa aton umalagi
nga mga kabuhi, ginahatag ang mga ini para sa tal nga katuyuan sa pagpauswag sang
aton espirituhanon nga kaayuhan. Sa kalalangan sang pagtuman sang iya mga kasuguan,
makaagom kita sang temporal nga kalipayan subong man sang espirituhanon nga mga
bugay.

Paggamit sang Leksyon

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbinagbinag sang wala’y katapusan nga
kinaiya sang espiritu nga nagapuyo sa sulod sang ila mga lawas. Papagsika sila sa
pagpat-od nga ang ila mga espiritu may matawhay, may maayo nga mga puluy-an nga
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sa diin magakabuhi agud nga sila magatin-ad kag mag-uswag sa pinakadulunan sang ila
kapasidad kag maagom ang pinakadako nga panaad sa tanan—ang selestiyal nga
kabuhi.

Ehemplo nga pisara 

INDI PARA SA LAWAS

1. Tabako
2. Maisog nga mga

ilimnon (alkohol)
3. Mainit nga mga

ilimnon (kape
kag tsa)

 NABALANSE SING
MAAYO NGA PAGKAON

1. Protina nga mga
pagkaon subong abi
sang karne, isda,
manok, itlog

2. Mga prutas kag mga
utanon

3. Gatas kag mga
produkto sang gatas

4. Mga produkto sang
uyas subong abi sang
tinapay kag lamigas

PAGAGAMITON

1. Mga herbal (mga tanom
 kag mga utanon)
2. Mga prutas
3. Mga karne kag manok

(pagagamiton sing
panalagsa)

4. Tanan nga uyas, ilabi 
na  gid ang trigo

MGA PANAAD KON
MATINUMANON

1. Ikaayong-Lawas
2. Kaalam
3. Mga bahandi sang

ihibalo—tinago nga mga
bahandi

4. Kusog
5. Pangamlig gikan sa

nagalaglag nga anghel
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Lakas nga Paggamit sang Druga

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makakilala sang mga epekto sang lakas nga paggamit
sang druga sa lawas kag sa espiritu.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing isa ka lapis para sa tagsa ka bataon nga babayi.

2. Opsyonal: Maghanda sing isa ka kopya sang listahan (checklist) sa Pauna para sa tagsa
ka bataon nga babayi.

3. Opsyonal: Maghanda sing isa ka karatola nga nagaunod sang kahulugan sang lakas
nga paggamit sang druga nga ginhatag sa Pauna.

4. Opsyonal: Maghanda sing isa ka karatola sa sini nga mga pulong gikan sa 1 Mga Taga-
Corinto 3:17: “Kay ang templo sang Dios balaan, kag ina nga templo amo kamo.”

5. Magtudlo sang mga katapo sa paghinambalanay kon ngaa nga ang mga rason sa lakas
nga paggamit sang druga wala sing kamatuoran kag kapag-on, nga nagagamit sang
mga kasangkapan sa sini nga leksyon ukon sang ila kaugalingon nga mga ideya (tan-
awa ang ika-duha nga seksyon sang leksyon).

6. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka lapis kag isa ka kopya sang listahan
(checklist) sa idalom. Pangabaya sila sa pagkilala sadtong mga elemento nga ginatawag
nga mga druga ukon nagaunod sang mga druga, paagi sa pagbutang sang tsek sa tupad
sang mga ini.

Listahan (checklist)

marijuana

tabako

caffeine

LSD

cocaine

crack

alkohol

heroin

barbiturates

amphetamines

mga pildoras para sa dyeta

Paghinambalanay Pagkatapos sang isa ukon duha ka minutos, hambali ang mga butang sa listahan
(checklist), nga nagatugda man sa iban nga imo mapili. Singgani ang bataon nga mga
babayi nga tanan ini nga mga elemento, dugang pa sa madamo nga wala malista, mga
druga ukon nagaunod sang mga druga. Ipakita nga ini nga mga druga may kinatuhay sa
isa kag isa sa madamo nga mga paagi. Ang iban mga depressant (nagapaluya sa dalagan
sang mekanismo sang lawas), ang iban mga stimulant (nagapabaskog sa dalagan sang
mekanismo sang lawas), kag ang iban mas makahalalit pa gid sangsa iban. Apang ang
tanan sang mga ini makapayanggaw ukon makatuga sang pagsalig na lang diri.
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Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paglaragway sang lakas nga paggamit sang
druga. Hambali ang tanan nila nga mga ideya. Ipahangop nga ang kalabanan sang mga
druga mga mapuslanon nga mga bulong para sa pagbulong sang mga balatian. Apang ang
lakas nga paggamit sang druga amo “ang sobra na nga paggamit sang indi pagpamulong
nga paggamit sang mga druga tungod sang mga pagbaylo nga matuga sang mga ini sa
emosyon, panghunahuna, ukon pamatasan” (Ira W. Hillyard, “Drug Abuse: It Starts in the
Medicine Cabinet,” Ensign, Abr. 1977, p. 42). Ipakita ang karatola kag hambali ini nga
kahulugan sang lakas nga paggamit sang druga. Ilakip kag dagmita sa pagsiling ang ideya
nga ang wala nagakaigo nga paggamit sang wala sing reseta kag may reseta nga mga
bulong lakas man nga paggamit sang druga. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
pagtanom sang kahulugan sa ila hunahuna samtang nagapadayon ang leksyon.

Ang Lakas nga Paggamit sang Druga Indi Mapakatarong

Ipahangop nga bisan pa nga ang kalabanan sang mga tawo nakahibalo sang katalagman
sang lakas nga paggamit sang druga, nagalapnag gihapon ang amo nga problema. Ang
mga lamharon kag mga tigulang nagabatyag sang nagadugang nga pag-ipit sa paghimo
sang ginahimo sang ila mga abyan kag mag-eksperimento sa mga druga. Tungod sining
malubha kag nagadugang nga problema, nagakinahanglan kita sa paghangop kon ngaa
ini nagakatabo kag mangita sang mga paagi sa pagsumpo sini.

Si Elder Marvin J. Ashton nagpamangkot, “Ano ang mga kabangdanan nga ang isa ka
mabakod, matahum, mapagsik nga lamharon nga tinuga nagatugot sa isa ka kemikal sa
pagkontrol sang iya pamatasan? (sa Conference Report, Abr. 1971, p. 13; ukon sa Ensign,
Hunyo 1971, p. 30). Pangabaya ang mga katapo sang klase sa pagpanugyan sang mga
rason kon ngaa nga ang mga lamharon nagakaduyog sa mga druga. Ilista ang ila mga
panugyan sa pisara kag hambali ang mga ini, nga nagapadasig sa ila sa pagpaathag sang
ila mga ideya. Sa sini nga bahin sang leksyon, indi paghambali kon ngaa nga ining mga
rason sa paggamit sang mga druga mahimo nga mangin wala’y kamatuoran kag kapag-
on. Ini nga paghinambalanay magaabot sa ulihi sa leksyon. Ang iban nga mga rason
mahimo nga maglakip sang pag-ipit sang mga kalanupad, pagpalagyo sa problema,
pagkabatabata, ang pagkayara sini, kag pagkaepektibo sang anunsyo.

Ini nga mga ideya ginpadako sa mga pahayag nga nagasunod. Pangabaya ang mga katapo
sang klase sa pagbasa sang mga ini, nga pagginadugangan ang mga ini kon luyag mo.

1. Pag-ipit sang kalanupad. Ang pagbaton sang iban mahimo nga daw importante. Ang
mga ginaipit sang mga kaabyanan sa pag-eksperimento sa druga ayhan magahimo sini
agud padayon nga batunon sia ukon magapabilin ang iya pagkabantog.

2. Pagpalagyo sa mga problema. Ang iban nga tawo mahimo nga magabatyag nga ang ila
mga problema kag mga kasakuon indi na maantos. Mahimo nga maghangad sila sa
pagpalagyo sa mga ini paagi sa mga druga nga nagapaluya sang pangalibutan ukon
nagatuga sang isa ka makatalalupangod nga pagpadasig nga nagatuga sang isa ka
temporaryo nga maayo nga pamatyag.

3. Pagkabatabata. Ang balatyagon sang pagkamabusision, kataka, ukon pagbato amo ang
kabangdanan sang paggamit sang iban nga mga tawo sang mga druga. Mahimo nga
nagapangita sila nga mangin bahin, sang aksyon, kag kinagula. Ang mga lamharon
kon kaisa mahimo nga maghunahuna nga mas magulang ang ila mga panghitsurahon
sangsa matuod nila nga pangidaron kon nagahimo sila sang mga butang nga ila
ginakabig nga iya sang “hamtong.”

4. Ang pagkayara sini. Tungod sang ilegal nga pagpalusot sang druga kag tungod sang
madasig nga pagpatubas sang bag-o nga mga druga, ang pagkayayara sang
makahalalit nga mga elemento nagadugang. Ini kag ang iban pa nga mga kahimtangan
nagapahapos sang pag-angkon sini nga mga druga. Ining mas mahapos nga paagi sa
pag-angkon sang mga druga ayhan makahimo man sang ila sini paggamit nga daw
naluyagan pa gid sang iban nga mga tawo.

5. Pagkaepektibo sang anunsyo. Ang mga anunsyo sang ambungan, maysalig, mauswagon,
maayo sing panglawas kon tulukon nga mga tawo makahimo sang indi maluyagan
nga mga produkto nga mangin makagalanyat. Ang makailengganyo nga mga paagi
sang pag-anunsyo kon kaisa makalugpay kag makahimo sini nga mga produkto nga
daw maluyagan.

Paghinambalanay
paagi sa pisara
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Paghinambalanay Pagkatapos nga mahambalan kon ngaa ang mga tawo nagagamit sa indi husto sang
druga, magtamod sa mga butang sa pisara kag pamangkuta ang bataon nga mga babayi
kon ngaa nga ang mga rason nga nalista wala’y kamatuoran kag kapag-on kag wala
nagapakatarong sa lakas nga paggamit sang druga.

Kon nakapangabay ka sa kon sin-o nga katapo sang klase sing mas temprano nga
hambalan kon ngaa nga ang mga rason sang lakas nga paggamit sang druga wala’y
kamatuoran kag kapag-on, sandig sa mga kasangkapan sa leksyon ukon sa iban nga mga
ideya, ipapresentar sa ila ang ila mga ideya sa sini nga tion. Kon indi gani, pangabaya
ang mga katapo sang klase sa pagbasa sang masunod nga mga pahayag:

1. Pag-ipit sang kalanupad. Nagakinahanglan kita sa pagpalambo sang personal nga mga
pagpati parte sa mga butang nga husto kag sayop, sing temprano pa sa aton mga
kabuhi. Samtang may mga kalanupad nga magapadasig sa aton sa paghimo sang indi
maayo, may mga kalanupad man nga nagahimo sang husto kag ang ila mga halimbawa
mahimo naton nga sundon. Kon sundon, dapat nga mangin kaupod kita sadtong mga
nagapahamtang sang ila kaugalingon nga matarong nga alagyan kag nagapaisog sa
iban sa pagsunod, imbes nga mangin kaupod sadtong maluyahon nga nagapadaug sa
pag-ipit sa paghimo sang sala. Dako kaayo ang aton mabulig sa mga lakas nga
nagagamit sang druga paagi sa “pagpakita sang isa ka halimbawa sang mabakod,
maayo sing panglawas nga Cristohanon nga pagkabuhi.” Mapakita naton sa aton
inadlaw-adlaw nga mga kabuhi “ang mga padya sang tadlong nga pagkabuhi, subong
abi sang maayong panglawas, kalipayan, paghidaet, kag hinimuan” (Victor L. Brown,
Jr., “Q and A,” New Era, Mayo 1971, p. 33).

2. Pagpalagyo sa mga problema. Ang mga kasakuon kag mga ginapangayo sang mga
inagihan sang kabuhi matuodtuod. Ang tagsatagsa nagakinahanglan sang kahilwayan
ukon kabag-uhan sa tion kag tion, apang sa mabaton nga mga paagi. Ini nga
kahilwayan makaabot paagi sa paghinambalanay sang mga problema upod sa
panimalay, sa mga kaabyanan, sa mga lider sang Simbahan kag sa mga manunudlo,
ukon sa propesyonal nga mga manuglaygay. Ang kabag-uhan sarang makaabot sa
dagway sang maayo nga kalingawan—mga hinampang kag pang-kultura nga mga
kahiwatan, matugahon nga mga kahuyugan, mga pagpaliwaliwa, pahuway, kag pag-
alagad sa iban. Ini nga mga sari sang mga kalingawan nangin indi lamang isa ka
kahilwayan gikan sa mga kasakuon, kundi nagaamot man sa aton balatyagon sang
kabilinggan. Dapat naton likawan ang paggamit kag lakas nga paggamit sang alkohol
kag mga druga bilang mga paagi sa pagpalagyo sa aton responsibilidad sa paghikot
para sa aton mga kaugalingon.

3. Pagkabatabata. Ang pamaagi sang pagtubo kag pagtuon isa ka butang nga tanan kita
nagaagi. Ining duna nga pamaagi may puruhan nga magresulta sa kasaypanan
samtang nagalakat. Apang, ang pagtubo kag pagtuon mahimo nga maupdan sang
maayo nga pamat-od kag pagkontrol sang kaugalingon sa tanan nga mga bahin sini.
Sa pagkadimalas nga ang iban nga “madinalidalion nga mga lamharon nga [mga
tawo] . . . nagapangita sing mga kalakunyagan sa pagpalalim sadtong matinalak-on
nga mga tinuig sang pagtubo sa pagkahamtong. Pagkabati sang ‘mga tindak’ sang
druga apang may diutay ukon wala sing nahibal-an sa mga katalagman nga naangot
sa sini, ang iban sining mga lamharon naumid—sa amat-amat man ukon kon kaisa sa
indi hungod—sa makahalalit nga mga druga” (Hillyard, “Drug Abuse,” p. 41).

4. Ang pagkayara sini. Ang pagkayara sang ano man nga butang wala nagakahulugan nga
ina maayo ukon kinahanglan naton nga mag-ambit sini. Kinahanglan gid kita nga
magpalambo sang aton kaugalingon nga mga kusog sa pagpangapin sang aton mga
kaugalingon gikan sa madamo nga yara sa katilingban, apang indi man masiling nga
kalaluyagan. “Siyempre ang pagkayara sang bag-o kag mas makusog kag
makatilingala nga mga druga sa dako nga kadamuon nangin isa ka sangkap [sa
nagadugang nga paggamit sini]. . . .  Ini nga mga druga nakalusot sing tuman kaabtik
pasulod sa mayor nga ilugan sang mga butang nga ginagamit adlaw-adlaw, kag ang
paggamit sang mga ini bilang isa ka sungkod sa pagbulig sa mga tawo nga makatakod
sa bisan ginagmay nga mga pagtilaw sa inadlaw-adlaw nga kabuhi nangin kinaandan
na lang” (Hillyard, “Drug Abuse,” p. 42).

5. Pagkaepektibo sang anunsyo. Samtang ang mga anunsyo nagahatag sang kasayuran,
masunson ini nga nagalubag, nagamaneho, ukon nagapahibalo sang bahin lamang.
Ang iban nga mga anunsyo nagapanaad nga ang mga druga makapaayo sang bisan

Opsyonal nga
presentasyon sang
katapo sang klase
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ano nga balatian. Nagakinahanglan kita sang bastante nga nahibal-an agud makagamit
kita sang maayo nga paghukom sa pagtimbangtimbang sang mga anunsyo. Kon kita
indi maabtik, mahimo kita nga “mapapati sa paghunahuna nga ang mga druga isa ka
kinaandan, kag gilayon nga bulong para sa bisan ano nga makapamasakit sa aton ukon
nagapakasubo sa aton” (Hillyard, “Drug Abuse,” p. 42).

Ipaathag nga imbes mapatalang sang mga rason nga daw sa nagapakatarong sang indi
nagakaigo nga paggamit sang mga druga, kinahanglan naton nga itingob ang ihibalo sa
kaalam sa pagpabakod sang aton kaugalingon batok sa kahuyang kag pagpatalang.

“Ang druga kag alkohol daw nangin pinasahi nga makabuluyok sa aton dinag-on, bisan
pa nga gingamit ang mga ini sang tawo sa nanuhaytuhay nga mga dagway kag sa
nanuhaytuhay nga mga rason halin pa sang pagsugod sang panahon. Pirme nagapanaad
ang mga ini sang kahilwayan. Pirme nagabinutig ang mga ini” (E. Brent Frazier, “Drugs:
Why Do Kids Start? How Can You Help?” Ensign, Ago. 1975, p. 67).

Dapat Naton Mahangpan ang mga Madangatan sang Lakas nga Paggamit sang Druga

Ipaathag nga ang ginapahanugutan nga mga druga, nga ginahatag ukon maangkon paagi
sa isa ka manugbulong, masunson nga kinahanglan sa ikaayong-lawas kag kaayuhan.
Apang, kon ginagamit nga supak ukon wala sing panulin sang isa ka manugbulong,
makahalalit ang mga ini. Ang iban nga mga druga, lakip na ang wala sing reseta nga
mga druga, nga ginatomar sa indi husto nga mga rason, alangay nga makaguba sa lawas
kag sa espiritu.

Paghinambalanay •Ano ang pila ka mga pisikal kag espirituhanon nga mga madangatan sang lakas nga
paggamit sang druga?

Dagmita sa pagsiling nga ang konsepto nga ang mga nagatomar sang subong sini nga
mga druga sa kinaandan nagahimo sini nga nakahibalo, nga nagapakatarong nga may
kinamatarong sila sa paggamit sang ano man nga ila mapili, nga may katarungan sila sa
mga kabangdanan nga mahimo mahangpan ukon indi sang iban, nga ang mga elemento
indi makahalalit, kag sa masunson nga ang mga madangatan indi malubha ukon wala
sing kabilinggan. Ang mga ini kag iban pa nga wala’y kamatuoran kag wala’y kapag-
unan nga mga pagpakiglalis makadangat sa makaluluoy nga pamat-od sa indi husto nga
paggamit sang mga druga. Ang subong sina nga pamat-od—bisan sa pag-eksperimento
lamang—makaguba indi lamang sa tawo kundi sa iban man sa palibot niya. Ang
paggamit sang makahalalit nga mga druga indi isa ka pribado ukon personal nga butang;
indi malikawan nga makaapekto ini sing madalom sa mga kabuhi sang iban nga sa
masunson mga inosente, kag nagadangat ini sa indi kinahanglanon nga kasubo. Ang
lakas nga paggamit sang druga isa ka makakulugmat kag makahas nga pangagda sa
madalom pa gid nga mga kabudlayan, dako nga kasakit, kag posible nga kapahamakan.

Ang masunod nga mga pagtuon sang hitabo mga matuod nga kasaysayan sang mga
lamharon nga naduyog sa lakas nga paggamit sang druga. Pangabaya ang mga katapo
sang klase sa pagbasa sang mga ini sing matunog. Dayon hambali ang pila ka mga
detalye sang tagsa ka hitabo sa pagbulig sa bataon nga mga babayi nga makahangop
sang makaguba nga mga dangatan sang indi nagakaigo nga paggamit sang mga druga.

Pagtuon sang hitabo Si Jim isa ka aktibo nga pari nga Santos sa Ulihing mga Adlaw. Yara man sia sa grupo
sang mga humalampang sa football sang high school. Ang iban nga mga katapo sang grupo
magatipon sina sa katapusan nga mga adlaw sang simana sa pag-inom sang serbesa kag
magtabako sang marijuana, kag si Jim namat-od sa pag-upod sa ila. Naghunahuna sia
nga indi sia mag-inom ukon magtabako; mangalipay lang sia sa pagpakig-upod sa iya
mga abyan. Apang nakahibalo sia, nga ang iya mga ginikanan indi magpasugot kon ila
mahibal-an kon diin sia makadto. Sang ulihi nadaug sia sa pag-ipit sang kalanupad kag
nagsugod sa pag-inom sang serbesa kag nagtabako sang marijuana upod sa ila. Sa tagsa
ka tion nga iya ini ginahimo, nagapauli sia nga nagadala sang karga nga nakahimo sia
sang isa ka butang nga malubha kaayo. Sanglit ginatublag sia sang iya konsiyensya,
nagsugod sia sa pagpangita sing mga balibad nga indi mag-entra sa mga kahiwatan sa
Simbahan kag nagsugod sa pagbatyag nga nangin malayo sia sa iya panimalay.

Paghinambalanay •Ano ang nangin gilayon nga mga bunga sang paggamit ni Jim sang druga?
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•Ano ang mahimo nga mangin malawig sing epekto nga mga bunga sini?

•Paano makaapekto ang pagkaduyog ni Jim sa mga druga sa iya sa pisikal kag
espirituhanon?

Pagtuon sang hitabo “Si Barbara nayanggaw sa heroin sa pangidaron nga napulo’g duha, pagkatapos sang
duha ka tuig sang sobra nga paggamit sang marijuana. Ang pagkayanggaw sa heroin
nagahimo sa iya, sa sinang linghod nga pangidaron, nga isa ka puta kag makawat.
Dugang pa sa heroin, nagagamit man sia sang sobra nga kadamuon sang alkohol kag mga
barbiturates. Mga duha lang ka bulan pagkatapos sang iya ika-napulo’g walo nga
kaadlawan, nagtomar sia sang isa ka dako nga dosis sang LSD, kag ini nga druga, sa
pagbinuyluganay sang tanan nga iban pa, matuodtuod nga nagguba sang iya kaisipan”
(Hillyard, “Drug Abuse,” p. 41).

Paghinambalanay •Ano ang nabatyagan mo parte sa sini nga sugilanon?
Hambali ang dugang nga pagkaduyog ni Barbara sa madamo nga sari sang mga druga.

•Ano ang epekto sang inagihan ni Barbara sa imo kon sia imo utod ukon isa ka suod nga
abyan? Ano ang mangin epekto sini sa panimalay?

•Sa sulod sang mga tinuig sang pagtinguha kag pagsarurot ni Barbara, paano sia
naapektuhan sa pisikal kag sa espirituhanon?

Pagtuon sang hitabo Samtang sila nagalakat pauli gikan sa eskuwelahan, si Janet kag ang iya mga abyan
nagpamat-od nga sila tanan maluyag magpabuhin sang pila ka timbang. Nagdulog sila
sa isa ka tindahan, kag ang tagsa sa ila nagbakal sang isa ka pakite sang mga pildoras
para sa pagdyeta nga naanunsyo bilang isa ka mahapos nga paagi sa pagpabuhin sang
timbang. Sa sulod sang malip-ot nga panahon, ang kalabanan sang mga dalagita ayhan
nabuhinan sang timbang nga luyag dulaon ukon nag-untat sa pagtomar sang mga
pildoras. Apang, si Janet iya, nakanotar nga kon nagatomar sia sang mga pildoras daw
nagdugang ang iya kapagsik, gani nagpadayon sia sa pagtomar sini, bisan pa nga
nagbuhin na ang iya timbang nga luyag niya dulaon. Nabatyagan niya nga daw ini nga
mga pildoras amo ang kabangdanan nga madamo sia sing mahimo sa tagsa ka adlaw.
Wala sia sing makita nga malain sa sini sanglit ang mga pildoras wala ginaresetahi kag
legal. Wala gid niya mahibal-i nga nagasalig na lang sia sa mga ini tubtob nga namat-od
sia sa pag-untat sa paggamit sa mga ini.

•Ngaa nga indi ini isa ka maayo nga paagi sa pagpabuhin sang timbang? Ano ang mga
katalagman sang pagsalig sa pildoras sa pagkontrol sang mga gana?

•Ano nga bunga—pisikal, emosyonal, kag espirituhanon—ang mahimo nga magaresulta
gikan sa lakas nga paggamit ni Janet sang druga?

•Ano nga mga bunga ang mahimo sa buas-damlag ni Janet tungod sang iya lakas nga
paggamit sang druga?

Hambali ang katalagman sang mangin inosente nga pagkayanggaw ukon pagsalig sa
daw indi makahalit nga wala ginaresetahi nga mga druga.

Pagtuon sang hitabo “Subong sini nga tion sang nagligad nga tuig . . . didto ako sa isa ka lugar . . .
mabinatyagon nga nagasalimuang sa kon ano nga butang ukon ano. Nagapuyo ako
malayo sa amon sa isa ka hinimohimo nga kalibutan sang isa ka mantas sa druga, nga
napuno sang kon anuano nga mga panan-awan. Ang yara sa akon palibot amo ang wala
ko ginapangita. . . . 

“Samtang padayon ko nga ginasiling sa akon kaugalingon, ‘Malipayon ka,’ nagalibog
ang akon ulo kon ngaa ginabudlayan ako sa pagpati sa akon kaugalingon. Nangin isa
ako ka tawo nga nagasalig sa kon ano nga butang luwas sa akon kaugalingon. Samtang
nagapalapit pa gid ako sa eksena, nagaamat man ako palayo sa akon mga kaabyanan.

“Sa diin ako? Ano ako? Sin-o ako? Ginatublag ako adlaw kag gab-i sini nga mga
palamangkutanon, kag adlaw-adlaw ginadaldal ako palayo sa mga sabat.

“Isa sina ka gab-i samtang nagalakat ako sa mga kalye sa idalom sang impluwensya sang
ang akon-lamang-pusher-ang-nakahibalo-kon-ano, may natukiban ako. Sa tunga sini nga
kahilwayan ang isa lamang ka butang nga akon buot makab-ot amo ang kamatayon. Kag
isahanon ako nga nagatindog, nagakapuot sa akon kapung-aw’ (Charleen Hurson, “Start
the World; I Want to Get On,” New Era, Abr. 1972, p. 12).
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Paghinambalanay •Ano ang pila sang pisikal kag espirituhanon nga mga bunga sini nga sari sang inagihan?

•Paano ini nga dalagita makadaug sang iya mga problema kag magbag-o sang iya kabuhi?

Pangabaya ang isa ka katapo sang klase sa pagbasa sang masunod nga pahayag:

“Magmangin listo ka. Indi ka magkorto sing panan-aw sa pagpaayaw sa paggamit sang
alkohol, tabako, kag mga druga. Indi listo ang tawo nga nagahimo sina. Binalingag ina
iya, pasayloha lang ako sa sinang maparas nga pulong, ang maggamit sang cocaine,
marijuana, ukon bisan ano nga iban pa nga mga druga nga nagaagaw sa imo sang kontrol
sang imo kaisipan. Pagkatapos sang tagsa ka pinadasig sang druga nga “matayog,” yara
man ang bueltada nga “sarurot.” Ngaa nga maggasto sang kuwarta sa sinang makahalit
lamang sa imo? Ngaa nga magmangin ulipon sa isa ka panggawi nga makabalabag
lamang kag makapanubo sang tiyog sang imo buas-damlag?” (Gordon B. Hinckley, sa
Conference Report, Okt. 1981, p. 57; ukon sa Ensign, Nob. 1981, pp. 40–41).

Ipakita ang karatola sang mensahe gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 3:17. Basaha kag hambali
ang bersikulo kag patandai ini sa bataon nga mga babayi sa ila balaan nga mga kasulatan.
Ipahangop nga ang mga paandam kag mga panaad sang Pulong sang Kaalam (Doctrine
and Covenants 89) madapat sa paggamit kag lakas nga paggamit sang mga druga. Ang
indi mahinalungon nga paggamit sang mga elemento nga makahalit sa lawas, batok sa
laygay sang Ginuo kag sa mga kasuguan.

Hingapusan

Dagmita sa pagsiling nga ang isa lamang ka maalam nga pamat-od parte sa ano man nga
makahalalit nga mga druga amo gid lamang ang indi gid paggamit sang mga ini, bisan
diutay. Basaha ang masunod nga pahayag:

“Madamo kaayo nga mga tawo ang nagasiling, ‘Ang isa ka sigarilyo, ang isa ka tasa nga
tsa ukon kape, ang isa ka yupyop sang marijuana indi makasakit sa imo, kag ang isa ka
tagay sang alkohol siyempre indi makasakit sa bisan kay sin-o.’

“Gusto ko nga idagmit sa pagsiling nga kon wala ka gid nagahimo sa primero, indi ka
gid makahimo sang ika-duha. Indi ka gid maduyog sa alkohol ukon mangin isa nga
nayanggaw” (N. Eldon Tanner, sa Conference Report, Abr. 1975, p. 114; ukon sa Ensign,
Mayo 1975, p. 77).

Paggamit sang Leksyon

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghimo sang isa ka personal nga pangako
nga indi gid maggamit sing indi nagakaigo sang mga druga ukon sa pagpakigsimpon sa
mga abyan nga nagahimo sini. Ipanugyan nga tinguhaan man nila nga magbulig sa iban
nga makahangop sang katalagman kag kasakit nga mahimo nga dal-on sang lakas nga
paggamit sang druga sa ila mga kabuhi kag sa mga kabuhi sadtong yara sa palibot nila.
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Ang Pag-atipan sang Ikaayong-
Lawas sa Puluy-an

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makakilala sang bili kag benepisyo sang pag-atipan sang
ikaayong-lawas sa puluy-an.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sing handout para sa “Matuod kag Butig nga Pagtilaw” para sa tagsa ka
bataon nga babayi.

2. Kon luyag imo, magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang mga
sugilanon, balaan nga mga kasulatan, kag mga sinambit nga mga pulong.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Paghinambalanay Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagsaysay sang personal nga mga inagihan sa
pag-atipan sang isa ka tawo nga nagmasakit sa ila puluy-an. Ano nga mga butang ang ila
natun-an sa sini nga inagihan? Ano kuntani ang ila luyag nga mahibal-an sang nagabulig
sila sa pag-atipan sina nga tawo?

Madamo Kita sing mga Oportunidad sa Paghatag sing Pag-atipan sa Ikaayong-Lawas
sa Aton mga Puluy-an

Ang pagtipig sang maayong panglawas kag pagtapna sang mga aksidente amo ang duha
ka importante nga mga butang nga dapat talupangdon sa paghatag sang pag-atipan sang
ikaayong-lawas sa puluy-an. Apang, bisan pa kon ini nga mga pag-andam mahinalungon
nga ginatuman, ang mga aksidente ukon mga masakit sa kinaandan nagaigo sa tagsa ka
panimalay sa iban nga tion. Gani isa ka kaalam ang paghupot sang ihibalo sang first aid
[unang panabang] kag pag-atipan sang puluy-an. Ang masunod nga sugilanon
nagapahangop sang nagkalainlain nga mga kabatid nga matun-an sang sin-o man sa
paghatag sing maayo nga pag-atipan sang ikaayong-lawas sa isa ka tigulang nga
pasyente sa puluy-an.

Sugilanon Si Ann napulo’g duha ka tuig ang pangidaron sang ang iya Lola Olsen natumba sa ila
likuran kag nabalian sang iya tuo nga balikawang. Ang mga manugbulong nagbutang
sang isa ka sibit sa bali nga tul-an sa pagpalig-on sini kag sa pagbulig sini sa pag-ayo.
Gintugutan sia sa pagbiya sa ospital pagkatapos sang lima ka adlaw, apang ang mga
manugbulong nagpanugyan nga magpuyo sia sa isa ka balay-alaypan ukon iban pa nga
dapit nga sa diin sia makaangkon sang bastante nga pag-atipan samtang ang iya tul-an
nagahimali. Ang iloy ni Ann namangkot sa ila panimalay kon magapasugot sila sa
pagpakigbahin sang responsibilidad sa pag-atipan sang ila lola kon magkari ini sa
pagpuyo upod sa ila. Magaangkon sila sang dugang nga buluhaton, subong abi sang
paglaba sang hapin sa hiligdaan kag bata nga mga inugtulog, paghimos sang pagkaon sa
isa ka bandeha, pagbanyos sa iya likod kag mga batiis sang losyon, pagbulig sa iya sa
pagbanatbanat, pagtulod sang iya wheel chair, kag sa pagbantay sa iya nga magmalipayon
paagi sa mainabyanon nga paghambalanay.

Sanday Ann, Ben (ang iya sini anum-ka-tuig sing pangidaron nga utod nga lalaki), kag
Sanday Frances kag Margaret (ang iya sini magulang nga kapid nga mga utod nga
babayi) naghangdo sa pagbulig sa pagyaya nga pag-atipan [nursing care]. Sa primero si
Lola indi makahalin sa iya hiligdaan. Ang gulanggulang na nga mga dalagita amo ang
nagailis sang iya mga hapin sa hiligdaan. May isa nga nagapaliso kay Lola gikan sa isa ka
kilid pakadto sa isa samtang ang iban nagailis sang katunga sang hiligdaan sa isa ka tion.
Si Ann kag ang mga kapid amo ang nagahanda sang kalan-an nga bandeha. Si Ben iya
nagdala sa iya lola sang basabasa nga sibin sa pagtrapo sang iya sini mga kamot kag
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nawong. Kon Domingo, si Ann magapuksi sang isa ka rosas gikan sa hardin kag ibutang
ini sa plorera sa ibabaw sang bandeha nga kalan-an ni Lola. Pirme ini nagadala sang isa
ka yuhum sa nawong ni Lola.

Si Ben nanamian magbanyos sang losyon sa mga kamot kag mga butkon ni Lola. Sa
balos, ginaestoryahan sia sini parte kay Lolo Olsen, nga namatay isa ka tuig antes nabun-
ag si Ben. Isa ka gab-i, sang si Lola Olsen nawad-an sing kapagsik tungod sang iya
mahinay nga pag-ayo ang amay ni Ann naghatag sa iya sang isa ka bendisyon.

Sang mahibal-an sang mga utod nga babayi ni Ann nga ang matunog nga tukar
nagapanerbyos kay Lola, ginpahinayan nila ini. Si Nanay nag-arkila sang isa ka wheel
chair kag bulig sa paglakat [walker] gikan sa isa ka balay-palatikangan sang mga medical
supplies. Si Lola nakabawi sang iya kabaskog paagi sa pagpungko sang pila ka takna kada
adlaw sa iya wheel chair. Si Ben kag si Ann nagbulosbulos sa pagbulig sa iya sa mga
pagbanatbanat nga ginhatag sang manugbulong sa iya. Ang mga kabataan nasadyahan
sa pagtulod sa iya palibot sa balay kag palibot sa mga kaingod kon masanag ang adlaw.
Sang handa na si Lola sa pagtindog kag magtuon sa paggamit sang iya mga batiis liwat,
si Tatay nagbulig sa iya nga magtindog sa mamag-an nga metal nga bulig sa paglakat.
Ginaduso niya ini sa pagpanukod agud ang iya mga batiis mangin mabaskog pa gid.
Sang ulihi ginpahigad na niya ang bulig sa paglakat kag naggamit na lang sang baston
agud ipanukod.

Sang indi na ni Lola kinahanglanon bisan ang baston sa paglakat ang tanan nagkalipay.
Sa amo man, ang panimalay nagbatyag sang diutay nga kasubo, kay nahibal-an nila nga
handa na sia sa pagpauli. Si Lola Olsen makinaugalingon, kag bisan pa nga
mapinasalamaton sia sa bulig sang panimalay, malipayon man sia sa pagbalik sa iya
puluy-an kag sa madamo nga mga abyan sa iya kaugalingon nga mga kaingod.

Ilista sa pisara ang pila sang malahalon nga mga leksyon nga natun-an sang panimalay ni
Ann paagi sa pag-atipan kay Lola.

(Mahimo nga malista ang masunod: pagbinuligay, kabatid kag pamaagi sa ikaayong-
lawas, ang bili sang mga bendisyon sang pagkapari, maluluy-on nga pag-alagad, ang
pagdisiplina sa kaugalingon, pagkadi-maiyaiyahon, pagpakigbuylog sa balatyagon, kon
paano magpakigbagay sa bag-ong mga kahimtangan sa ila puluy-an.)

•Paano ini nga inagihan makabulig sa ila sa paghanda sa pag-atipan sang ila
kaugalingon nga mga panimalay sa palaabuton?

Paghinambalanay Ano ang iban pa nga mga kahimtangan nga nagakinahanglan sang mga kabatid sa pag-
atipan sa ikaayong-lawas nga mahimo matabo sa puluy-an? (Ang pagkabun-ag sang isa
ka lapsag, ang isa ka aksidente, ang nagdugay ukon grabe nga balatian, nagapabaskog
gikan sa operasyon, ang pag-atipan sang isa ka katapo sang panimalay nga may
kasablagan, isa ka masakit nga nagaliwatwat.)

Matun-an Naton ang mga Kabatid sa Tig-una nga Pag-atipan sang Ikaayong-Lawas

Balaan nga kasulatan Pangabaya ang mga katapo sang klase sa pagbasa kag tandaan ang katapusan nga mga
tinaga sa Doctrine and Covenants 38:30: “Kon kamo nakahanda indi kamo mahadlok.”

Ang pagkahanda indi lamang ang pag-angkon sang mga panigana para sa mga tinion
sang ital-ital kag balatian. Ini nagalakip man sang pag-angkon sang mga kabatid kag
importante nga kasayuran nga makabulig sa aton sa paghikot sing nagakaigo. Kon kaisa
ang maghimo sing sala nga butang sa tinion sang isa ka emerhensya mas makatalagam
pa sangsa indi maghimo sang bisan ano. Sa iban nga mga kahimtangan, ang gilayon
lamang nga nagakaigo nga aksyon amo ang makaluwas sang mga kabuhi. Ang pagtuon
sang pila sining mga kabatid makahatag sa aton sing pagsalig kag ikasarang sa paghikot
sing maalamon kon mag-abot ang panginahanglan.

•Paano ang aton pagkahanda sa pagdumala sang isa ka nahalitan ukon ang
kahimtangan sa pag-atipan sang ikaayong-lawas makaapekto sa aton kaugalingon nga
panggawi kag sa sabat sang isa ka nahalitan ukon nagamasakit nga tawo?

Paghinambalanay Ilakip ang masunod nga mga ideya sa inyo paghinambalanay. Kon nasobrahan ang imo
kakulba ukon kabalaka, ang nahalitan ukon nagamasakit nga tawo makabatyag sini nga
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kabalaka kag magakabalaka man. Dapat ka magpakita sing katawhay. Kon may mga
kahadlok ka, magsambit ka sang isa ka pangamuyo sa imo tagipusuon. Ang Amay nga
Langitnon magabulig sa imo sa pagpadayon sing isa ka matawhay kag nagapadasig nga
panghulag kag magapadasig sa imo sa paghimo sang husto nga mga butang. Importante
ang makakuha sang bulig gikan sadtong mga nakahibalo kon ano ang himuon, ilabi na
sa tion sang isa ka emerhensya. Magabulig man ini sa imo sa pagpadayon sa isa ka
matawhay nga panghulag.

Ang nagakaigo nga pag-atipan sang isa ka lapsag ukon bata nga nagatakangtakang isa ka
importante nga kabatid. Sanglit ang kalabanan sang bataon nga mga babayi magalibang
sang mga kabataan sa ila kaugalingon kag sa iban nga mga panimalay, dapat nga may
pat-od sila nga kasayuran nga makuha dayon.

•Ano nga mga kasayuran ang imo kinahanglan kon ikaw nagaatipan sang mga
kabataan? (Kon diin ang puluy-an sang bata nga ginalibang, ang numero sang telepono
ukon kon diin ang mga ginikanan makadto, ang ngalan sang manugbulong sang ila sini
panimalay kag numero sang telepono, ang pang-emerhensya nga numero sang mga
paramediko kag departamento sang bombero, ang numero sang telepono sa sentro sa
pagkontrol sang hilo, ang ngalan kag numero sang telepono sang isa ka responsable nga
himata ukon abyan kon ang mga ginikanan sini indi maabot.)

Bisan pa nga mahimo nga indi mo magamit ang bisan diin sini nga kasayuran, ang
paghupot sini makahatag sa imo sing pagsalig nga makabulig sa imo sa paghulag sing
maalamon sa tinion sang isa ka emerhensya.

Ang ordinaryo nga pamensaron amo ang salandigan sang kalabanan sang pag-atipan sa
lapsag. Pananglitan, binagbinaga ang masunod nga mga pamangkot:

•Ano ang pila sang mga paandam sa pag-atipan sang isa ka lapsag? Sang isa ka bata nga
nagatakangtakang?

Ipaathag ang mga sabat sang bataon nga mga babayi kag idugang ang iban pa nga mga
paandam subong abi sang: indi gid pagbayai ang isa ka lapsag nga nagaisahanon sa isa
ka sopa ukon hiligdaan, ukon sa sulod sang isa ka batiya nga paliguan; indi gid pagbayai
ang isa ka bata nga wala sing nagaatipan sa isa ka duog nga halampangan; kuguson kag
patig-abon ang isa ka lapsag pagkatapos padidi sini.

Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon ano pa ang iban nga mga pamaagi ang
dapat mahibal-an sang mga manuglibang-sa-bata.

Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sang isa ka “matuod kag butig” nga panid sa
pagtilaw sang iya ihibalo sang first aid [unang panabang] kag iban pa nga mga pamaagi
sa pag-atipan sa ikaayong-lawas. Ang bataon nga mga babayi may nagkalainlain nga
kadamuon sang ihibalo.

Matuod kag Butig nga Pagtilaw

1. Ang pinakamaayo nga paagi sa pagtapna sang pag-agay sang dugo amo ang
paggamit sing pagpit-ag nga may isa ka hamil nga tela ukon sang palad sang kamot
diretso sa pilas.

2. Ang isa ka emerhensya nga kahimtangan bahin sa pagginhawa nagakatabo kon ang
pagginhawa mag-untat kag ang napuot nga biktima indi makahambal. Gamita ang
Heimlich nga pagmaniobra.

3. Indi magtilaw sang mga pamaagi nga wala ka sing nahibal-an parte sa sini sanglit
mahimo nga magtuga ka sang dugang nga kahalitan. Magkuha sang hanas nga bulig
sa labing madali.

4. Indi paghulaga ang nahalitan nga tawo tubtob nga mag-abot ang bulig sang mediko
luwas lang kon ang biktima mangin may katalagman pa gid sa iya sini nahamtangan.

5. Kon ang biktima nakatulon sang makahalalit nga mga kemikal ukon hilo, tawagi ang
sentro sa pagkontrol sang hilo ukon ang labing malapit nga ospital para sa mga
panulin antes maghimo sang bisan ano.

6. Indi gid paghatagi ang lipong nga pasyente sang pagkaon ukon tubig.

7. Sa tion sang baba-sa-baba nga pagpabalik sang pagginhawa, ang ulo sang pasyente
dapat ihilay pabalik agud nga ang iya sag-ang nagatanga paibabaw. Ang iya ilong
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dapat nga pisgaon sing mahinay agud nga magtakop sa pagtapna sang hangin nga
maglusot sa mga buho sang ilong.

8. Sa pagtapna sang isa ka nahalitan nga tawo sa pagkalisang, dapat sia padayon nga
pahigdaon kag tabunan sang habol kon ginatugnawan sia.

9. Ang katawhay kag ang nagapasalig nga panggiho sang first aider [unang-
manugtabang], makapaumpaw sa biktima kag makapakalma sang iya mga kahadlok
nga mahimo nga makapadugang sang kahigayunan nga malisang sia.

10. Ang cold compress [pabugnaw] nga ginadap-ig sa lagob nagabuhin sang kahigayunan
sang pagpalanghubag kag pagdugo sa idalom sang mga kaunoran.

11. Ang tourniquet isa ka makatalagam nga paagi sa pagtapna sang pag-agay sang dugo
kag indi na ini karon isa ka ginabaton nga paagi sang first aid [unang-panabang]
luwas kon masulog kaayo ang pagdugo kag indi matapna sa bisan ano pa nga paagi.

12. Ang gamay nga bagras nga gintuga sang pagkalisgis ukon pagkakagos sang panit
dapat nga hugasan sa habon kag tubig sa pagtapna sang impeksyon.

13. Kon ang isa ka tawo naaksidente nga masudlan sang kemikal ang iya mata, dalia sa
paghugas ang mata sang madamo nga tubig. Hulumi ang matinlo nga sibin sa
mabugnaw nga tubig sa gripo kag ipuga ang tubig sa kilid sang mata nga ang ulo
sang pasyente napahilay agud nga ang tubig mag-ilig pagwa sa higad sang mata.
Liwata ini nga pamaagi sa pagpagwa sang tanan nga makahalalit nga mga elemento.

14. Ang tagsatagsa dapat nga magtuon sa pag-amlig sang iya kaugalingon sa sobra nga
kainit ukon katugnaw.

15. Indi pagtanduga ang nabalian nga biktima luwas lamang kon lubos nga
kinahanglanon.

16. Ang tawo nga nakaangkon sang grabe nga bunal sa iya ulo dapat nga hatagan sing
igtalupangod sang mediko, bisan pa nga may pangalibutan sia, kag dapat nga
mainandamon nga bantayan sa sulod sang baynte kuwatro oras tubtob sa kwarenta’y
otso oras pagkatapos sini.

17. Indi pagbayai ang bata nga wala sing nagaatipan sa sulod sang sirado nga salakyan,
ilabi na gid sa mainit nga panahon.

18. Ang pinakamaayo nga paagi sa pagpalong sang kalayo sa bayo sang isa ka tawo amo
ang pagpaligid sa biktima sa isa ka alpombra ukon habol ukon paligiron sia sa duta.

19. Dapat mo nga saulohon ukon ibutang sa madali makuha ang pang-emerhensya nga
numero sang telepono sa inyo duog.

20. Tagoa ang tanan nga mga kemikal kag mga hilo sa indi madab-ot sang mga kabataan.

(Pinasibo sa Relief Society Courses of Study, 1976–77, pp. 39–66.)

Paghinambalanay Ang bataon nga mga babayi makakilala nga ang tanan nga mga sabat pulos matuod.
Hambali ang ano man nga pamangkot nga indi sila makasiguro. Ipadala sa bataon nga
mga babayi ang ila mga papel sa pagtilaw sa ila puluy-an para sa talamdan sa ulihi kag
pagtuon.

Hingapusan

Importante nga mahibal-an ang mga hilikuton sa first aid [unang-panabang] kag iban pa
nga mga kabatid sa pag-atipan sang ikaayong-lawas sa puluy-an. Dapat kita magtuon
kag makighisayod sang bag-o nga mga pamaagi. Kon makahibalo kita sang yano kag
husto nga mga pamaagi ang pag-atipan sa iban mangin mas mahapos kag mahimo nga
makaluwas sang mga kabuhi.

Paggamit sang Leksyon

1. Pamangkuta ang mga katapo sang klase kon diin sang masunod nga mga bahin ang
luyag nila nga may dugang nga panulin. Sa pahanugot sang inyo lider sang pagkapari,
planoha ang subong sina nga mga pasundayag para sa isa ka adlaw sa simana nga
kahiwatan. Indi pag-ipasundayag ang mga ini sa isa ka Domingo.
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a. Isa ka iloy nga nahanas ukon may nahibal-an sa pag-atipan sang bata, ukon isa ka
nars, sa pagpasundayag sang pag-atipan sang lapsag, subong abi sang pagligo kag
pagpadidi.

b. Isa ka may ikasangkol nga tawo subong abi sang isa ka Scoutmaster, boluntaryo sa
Red Cross, manugbulong, ukon nars sa pagpasundayag sang baba-sa-baba nga
pagpabalik sang pagginhawa, sang Heimlich nga pagmaniobra para sa isa ka tawo
nga napuot, paggamit sang pit-ag sa pagtapna sang pag-agay sang dugo, kag
pagbulong sa kalisang.

2. Ipapasundayag sa isa ka may ikasangkol nga tawo ang mga kabatid sa pang-puluy-an
nga pagbatiti, subong abi sang pag-ilis sang mga hapin sang kama samtang ang isa ka
pasyente yara sa hiligdaan, pagkuha sang pulso kag temperatura.

3. Bilang isa ka klase, dramaha kon paano magtelepono para sa emerhensya nga bulig sa
departamento sang bombero ukon sentro sa pagkontrol sang hilo, paghatag sang
nagakaigo nga pagpakilala, ginapuy-an, kag kinaiya sang emerhensya.

4. Papagsika ang bataon nga mga babayi sa pagpalista sa isa ka kurso sang Red Cross sa
first aid [unang-panabang] ukon pagyaya sa puluy-an [home nursing] ukon iban pa nga
kaanggid nga mga kurso nga may yara.
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Matuod kag Butig nga Pagtilaw

1. Ang pinakamaayo nga paagi sa pagtapna sang pag-agay sang dugo amo ang
paggamit sing pagpit-ag nga may isa ka hamil nga tela ukon sang palad sang kamot
diretso sa pilas.

2. Ang isa ka emerhensya nga kahimtangan bahin sa pagginhawa nagakatabo kon ang
pagginhawa mag-untat kag ang napuot nga biktima indi makahambal. Gamita ang
Heimlich nga pagmaniobra.

3. Indi magtilaw sang mga pamaagi nga wala ka sing nahibal-an parte sa sini sanglit
mahimo nga magtuga ka sang dugang nga kahalitan. Magkuha sang hanas nga bulig
sa labing madali.

4. Indi paghulaga ang nahalitan nga tawo tubtob nga mag-abot ang bulig sang mediko
luwas lang kon ang biktima mangin may katalagman pa gid sa iya sini nahamtangan.

5. Kon ang biktima nakatulon sang makahalalit nga mga kemikal ukon hilo, tawagi ang
sentro sa pagkontrol sang hilo ukon ang labing malapit nga ospital para sa mga
panulin antes maghimo sang bisan ano.

6. Indi gid paghatagi ang lipong nga pasyente sang pagkaon ukon tubig.

7. Sa tion sang baba-sa-baba nga pagpabalik sang pagginhawa, ang ulo sang pasyente
dapat ihilay pabalik agud nga ang iya sag-ang nagatanga paibabaw. Ang iya ilong
dapat nga pisgaon sing mahinay agud nga magtakop sa pagtapna sang hangin nga
maglusot sa mga buho sang ilong.

8. Sa pagtapna sang isa ka nahalitan nga tawo sa pagkalisang, dapat sia padayon nga
pahigdaon kag tabunan sang habol kon ginatugnawan sia.

9. Ang katawhay kag ang nagapasalig nga panggiho sang first aider [unang-
manugtabang], makapaumpaw sa biktima kag makapakalma sang iya mga kahadlok
nga mahimo nga makapadugang sang kahigayunan nga malisang sia.

10. Ang cold compress [pabugnaw] nga ginadap-ig sa lagob magabuhin sang kahigayunan
sang pagpalanghubag kag pagdugo sa idalom sang mga kaunoran.

11. Ang tourniquet isa ka makatalagam nga paagi sa pagtapna sang pag-agay sang dugo
kag indi na ini karon isa ka ginabaton nga paagi sang first aid [unang- panabang]
luwas kon masulog kaayo ang pagdugo kag indi matapna sa bisan ano pa nga paagi.

12. Ang gamay nga bagras nga gintuga sang pagkalisgis ukon pagkakagos sang panit
dapat nga hugasan sa habon kag tubig sa pagtapna sang impeksyon.

13. Kon ang isa ka tawo naaksidente nga masudlan sang kemikal ang iya mata, dalia sa
paghugas ang mata sang madamo nga tubig. Hulumi ang matinlo nga sibin sa
mabugnaw nga tubig sa gripo kag ipuga ang tubig sa kilid sang mata nga ang ulo
sang pasyente napahilay agud nga ang tubig mag-ilig pagwa sa higad sang mata.
Liwata ini nga pamaagi sa pagpagwa sang tanan nga makahalalit nga mga elemento.

14. Ang tagsatagsa dapat nga magtuon sa pag-amlig sang iya kaugalingon sa sobra nga
kainit ukon katugnaw.

15. Indi pagtanduga ang nabalian nga biktima luwas lamang kon lubos nga
kinahanglanon.

16. Ang tawo nga nakaangkon sang grabe nga bunal sa iya ulo dapat nga hatagan sing
igtalupangod sang mediko, bisan pa nga may pangalibutan sia, kag dapat nga
mainandamon nga bantayan sa sulod sang baynte kuwatro oras tubtob sa kwarenta’y
otso oras pagkatapos sini.

17. Indi pagbayai ang bata nga wala sing nagaatipan sa sulod sang sirado nga salakyan,
ilabi na gid sa mainit nga panahon.

18. Ang pinakamaayo nga paagi sa pagpalong sang kalayo sa bayo sang isa ka tawo amo
ang pagpaligid sa biktima sa isa ka alpombra ukon habol ukon paligiron sia sa duta.

19. Dapat mo nga saulohon ukon ibutang sa madali makuha ang pang-emerhensya nga
numero sang telepono sa inyo duog.

20. Tagoa ang tanan nga mga kemikal kag mga hilo sa indi madab-ot sang mga kabataan.

(Pinasibo sa Relief Society Courses of Study, 1976–77, pp. 39–66.)
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Ang Ikasarang agud
Magmadinalag-on

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahibalo nga may ikasarang sia agud magmadinalag-on.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing papel kag lapis para sa tagsa ka bataon nga babayi.

2. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Basaha ang masunod nga pahayag:

“Ang isa sang pinakadako nga mga kahuyangan sang kalabanan sa aton amo ang aton
kakulang sang pagtuo sa aton kaugalingon. Ang isa sang aton kinaandan nga mga
kapaltahan amo ang pagpanubo sang aton indi-hamak nga bili” (L. Tom Perry, “Be the
Best of Whatever You Are,” sa Speeches of the Year, 1974 [Provo: Brigham Young
University Press, 1975], p. 77).

Kahiwatan Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sang isa ka pikas sang papel kag isa ka lapis.
Pahimoa ang tagsa sa ila sang isa ka lista sang mga butang nga wala niya maluyagi parte
sa iya kaugalingon. Ini nga lista para lamang sa iya; indi niya kinahanglan nga
ipakigbahin ini sa bisan kay sin-o. Dayon ipapanas sa mga dalagita ang bisan ano nga
materyal nga kinahanglanon sa ila mga lista nga indi nila maabot sa gilayon sa ila karon
nga ginakita. Dayon ipapanas sa ila ang tanan nga pisikal nga mga kinaiya nga indi nila
maliwat (halimbawa, ang kataas, kolor sang mga mata, porma sang sag-ang, kadakuon
sang mga tiil). Ipatan-aw liwat sa mga dalagita ang ila mga lista. Ayhan makita nila nga
may pila lamang ka mga butang ang nabilin. May puruhan nga magalakip ang mga ini
sang espirituhanon nga mga kinaiya, pagkatawo kag personal nga mga kapinasahi, kag
pisikal nga mga kapinasahi nga mahimo mapauswag paagi sa pagdyeta kag
pagpatahum.

Ipahangop nga ang kadamuan sang mga butang nga indi naton maluyagan parte sa aton
mga kaugalingon indi mahimo nga maliwat. Kon ginabaton naton ini nga mga butang
sing subong kapinasahi sang aton mga pagkatawo, sa sina matuon naton ang aton
panahon, kusog, kag igtalupangod sa mga bahin nga sa diin sarang kita makahimo sang
mga pag-uswag. Ini nga leksyon magasentro sa amo nga mga bahin nga sa diin
makahimo kita sang mga pag-uswag kag sa amo magapadugang sang aton ikasarang
agud magmadinalag-on.

Indi Naton Dapat Pagpakanubuon ang Aton mga Kaugalingon

Sa tagsa ka adlaw nagaatubang kita sang aton kag iya sang iban nga mga kapinasahi kag
mga kinaiya. Sa masunson ginahukman naton ang aton mga kaugalingon suno sa aton
makita. Sa malain nga palad, masami naton nga ginahunahuna ang ila lamang mga
kabaskog kag ang aton mga kahuyangan. Maayo kuntani kon nangin pareho kita kataas
kay, pareho kaniwang kay, pareho sing pamiste kay, pareho katahum kay, pareho
kamakinaadmanon kay, pareho kaalisto kay, pareho kaespirituhanon kay—kag ang lista
nagapadayon sa aton mga kaisipan. Sa tagsa ka tion nga ginatan-aw naton ang aton mga
kaugalingon sa subong sina kakitid kag kanegatibo nga paagi, ginahalitan naton ang aton
mismo pagtahod sa kaugalingon kag mapaslawan sa pag-angkon sang mga benepisyo
sang aton mga kusog kag mga kinaadman. Ilabi gid nga mahalitan naton kon paano ang
pagtan-aw naton sa kaugalingon kon ang aton grupo sang kalanupad nagpahamtang
sang mga sulukdan kag sa aton pamatyag wala naton ginatupongi ang mga ini.
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Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Ang isa ka hapaw nga maayong paglaragway sa kaugalingon indi [mag-uswag] paagi
sa padayon nga pagtugot sa iban sa pagpatindog sang mga sulukdan para sa aton kag
paagi sa naandan nga pagpadaug sa pagpang-ipit sang kalanupad. Ang mga lamharon
sa masami nagasalig sa maayong paglaragway sang iban sang ila kaugalingon imbes nga
sa ila kaugalingon” (James E. Faust, sa Conference Report, Abr. 1981, p. 8; ukon sa
Ensign, Mayo 1981, p. 9).

Paghinambalanay Pangabaya ang mga dalagita sa pagpanumdom sang mga lista nga ila nahimo parte sa
mga butang nga wala nila maluyagi sa ila mga kaugalingon.

•Ngaa kon kaisa ginapadako naton ang aton kaugalingon nga mga kahuyang?

•Paano ang pagpakanubo sang aton mga kaugalingon makaupang sang aton mga
kinaadman, sang aton kahiwatan sa simbahan, kag sang aton mga oportunidad sa
pagkalider?

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong gikan kay Elder Marvin J. Ashton:

“Ang isa ka maalam nga manunudlo kag pangulo sang Katilingban sang mga
Tigpaumpaw sa estaka . . . nagpasalida sang isa ka dako nga larawan sa isa ka telon.
Nagapakita ini sang isa ka maidlak-sing-mata nga bata nga lalaki nga wala mahusay ang
buhok kag nagakursimano, sa madalom nga pagpanumdom. Ang tig-ulo mabasa,
‘Nahibal-an ko nga indi ako bastabasta kay ang Dios wala nagahimo sang inugpilak.’
Palihog suliton ko, ‘Nahibal-an ko nga indi ako bastabasta kay ang Dios wala nagahimo
sang inugpilak’. . . . 

“Ang tagsa ka tawo nga binuhat sa tagsa ka lakat sang kabuhi nagakinahanglan sang
bulig sa pagpasad sang pagtahod sa iya kaugalingon kag pagsalig sa kaugalingon. . . .
Ang paglaragway sang isa ka tawo sa iya kaugalingon wala sing kapin ukon kulang
sangsa iya natun-an paagi sa iya mga inagihan kag sa iya mga pagpakigbagay sa iban. Isa
ka makapahalipay nga butang ang pagdumdom nga may isa ka tawo nga nakabulig sa
isa ka sulundon nga bata nga lalaki sa pagpalambo sang iya personal nga kinaugali. May
isa ka tawo, ayhan isa ka iloy, isa ka manunudlo sa Primarya, isa ka kasilingan, ukon
bisan isa ka ambahanon subong sang ‘Ako Anak sang Dios,’ nga naghimo sining diutay
nga bata nga lalaki nga makamarasmas nga isa sia ka tawo. Nahibal-an niya nga indi sia
inugpilak. Nahibal-an niya nga indi sia imposible. Nahibal-an niya nga isa sia ka tawo
nga binuhat nga palangga sang iya Amay nga Langitnon” (sa Conference Report, Okt.
1981, p. 125; ukon sa Ensign, Nob. 1981, p. 89).

•Diin naton ginabase ang paglaragway naton sang aton kaugalingon?

Ginapahangop ni Elder Ashton nga ang paglaragway sang isa ka babayi sa iya
kaugalingon nabase mismo sa iya mga inagihan subong man sa iya pagpakigbagay sa
iban. Ang pagtahod sa kaugalingon maapektuhan paagi sa kon ano ang pamatyag naton
sa aton mga kaugalingon kag kon ano ang ginasiling sang iban sa aton.

Samtang ginabasa mo ang masunod nga pahayag, papamatia ang mga dalagita sang isa
ka bag-o kag gamhanan pa gid nga paagi sa pagtulu-timbang sang ila paglaragway sang
ila mga kaugalingon.

“Ang mga bili sang pagtuo sa Dios kag maayo nga pamatasan . . . masunson nga
ginasikway sang madamo bilang wala sing kapuslanan. Ini ang isa ka dalan nga natalana
sa kapaslawan sanglit wala sini ginaisip ang gamhanan nga pagkaimportante sang
makinaugalingon nga mga butang nga sarang naton mahibal-an apang indi matakos.
Pananglitan, palangga ko ang akon asawa kag panimalay, kag nabatyagan ko ang ila
gugma sa akon. Indi mo matakos kon daw ano kadalom ang amon mga balatyagon sang
gugma para sa tagsatagsa, apang ina nga gugma matuodtuod gid sa amon. Ang kasakit
mabudlay man nga takson, apang ini matuodtuod. Amo man ang parte sa pagtuo sa Dios.
Mahibal-an naton ang Iya pagkayara bisan pa nga indi naton masarangan nga takson ini
sa kapin ukon kulang. Si Pablo nagpahayag, ‘Ang Espiritu mismo nagapahayag sang saksi
sa aton espiritu, nga kita mga anak sang Dios’ “ [Mga Taga-Roma 8:16] (James E. Faust, sa
Conference Report, Abr. 1981, p. 9; ukon sa Ensign, Mayo 1981, pp. 9–10).

Pangabaya ang mga dalagita sa pagpanumdom kon ano ang ginsiling ni Elder Faust
parte sa mga butang nga mabudlay takson parte sa aton mga kaugalingon. Ilista ang mga
ini sa pisara.
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•Ano ang pila ka mga impluwensya nga makaapekto kon ano ang nabatyagan naton
parte sa aton mga kaugalingon. Mahimo nga maglakip ang mga ini sang—

1. Isa ka paghangop sang aton diosnon nga kinaiya bilang mga anak sang Dios.

2. Kon ano ang aton mga ginikanan nagahambal sa aton.

3. Kon paano ang reaksyon sang aton masaligan nga mga abyan sa aton.

4. Kon ano ang pamatyag sang mga manunudlo sang aton buluhaton sa eskuwelahan.

5. Ang mga kadalag-an kag mga kapaslawan nga aton naagihan.

Si Eleanor Roosevelt nadumduman sa iya madalom nga paghangop sang magsiling sia,
“Wala sing isa nga makapabatyag sa imo sing kalunod nga wala ka sing pahanugot”
(“Points to Ponder,” Reader’s Digest, Peb. 1963, p. 261).

•Ngaa kon kaisa nga ginatugutan naton ang iban sa pagpabatyag sa aton sing kalunod?
(Sanglit masunson kita nga nakahanda sa pagpati sang pinakamalain parte sa aton mga
kaugalingon kag napaslawan sa pagpanumdom sang aton mga kabaskog kag ikasangkol;
sanglit nagakabalaka kita kaayo parte sa mga opinyon sang iban.)

•Paano ka makabantay agud indi magpakanubo sang imo kaugalingon?

Kon ang bataon nga mga babayi ginabudlayan sa pagsabat sini nga pamangkot,
pangabaya sila sa pagpanghunahuna parte sa sini sa makadali. Ang nabilin sang leksyon
nagaunod sang mga panugyan nga makabulig sa ila sa pagsabat sini.

Ang Aton Panghunahuna parte sa Aton mga Kaugalingon Nagabulig sa Aton Agud
Magmadinalag-on

Ipahangop nga kita tanan indi magpalareho sing mga kinaadman, mga ikasarang, ukon
mga ikasangkol. Apang ang tagsa sa aton may isa ka butang nga maayo kita maghimo.
Kinahanglan naton nga tukibon ang aton kaugalingon nga pinasahi nga mga kinaugali
kag magtukod gikan sa mga ini. Nagakinahanglan kita sing bastante nga pagsalig sa aton
kaugalingon agud kita mag-uswag. Makasugod kita paagi sa paghunahuna nga mahimo
kita nga magmadinalag-on.

“Ang mga panghunahuna may isa ka dako kaayo nga kalabtanan sa kon paano kita
nagakabuhi, kon kita mapagsik ukon masinulub-on, kon kita nagaagom sang kadalag-an
ukon nagaagi sang isa ka grado sang kapaslawan, kon kita nagaagom sang
pagkaespirituhanon ukon nagaantos gikan sa kakulang sini, kag sa madamo nga mga
bagay, sa banta ko, kon nagatuman kita ukon wala nagatuman sang mga layi sang Dios.
Ang pila ka binag-o nga mga manugbanta sang pamatasan nagapatimaan nga ang pamaagi
sang tawhanon nga panghunahuna pareho gid sang dalagan sang isa ka computer kon ang
pangalibutan kag ang naidalom nga pangalibutan sang kaisipan amo ang hambalan. Ang
aton ginpasulod sa amo nga pamaagi may dako nga kalabtanan sa aton ginapagwa parte sa
panindugan, panimuot, kag pamatasan” (Dean L. Larsen, “Thoughts about Thoughts,”
Speeches of the Year, 1976 [Provo: Brigham Young University Press, 1977], p. 116).

•Paano magalain ang imo kabuhi kon may pangalibutan nga ginapili mo ang positibo
nga mga panghunahuna parte sa imo kaugalingon sa sulod sang isa ka kalawigon sang
panahon?

•Paano kita makabutang sang positibo nga mga panghunahuna sa aton may
pangalibutan nga kaisipan?

Tukiba ang posible nga mga padugi, halimbawa, sa paghambal sang positibo sa imo
kaugalingon, nga ginapapagsik ang kaugalingon sang isa ka positibo nga mga panugyan
subong abi sang “Mahimo mo ini!”

Ang masunod nga mga pagtuon sang hitabo nagapakita kon paano ang aton mga
panghunahuna makaimpluwensya sang aton ikasarang agud magmadinalag-on.

Pagtuon sang Hitabo 1

Ang iloy ni Cindy nagasako sa paghimos sang panyapon sa lamisa sa 6:00 kay may
sinapol sia nga tambungan sa 7:30. Si Cindy nagapanghunahuna parte sa iya alatipanon
sa eskuwelahan para sa madason nga adlaw samtang ginapamutang niya ang mga
pinggan kag mga kubyertos nga pilak sa ila sini lugar. Si Nanay nagtawag gikan sa
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kusina, “Dalia, Cindy, kahinay sa imo.” Si Cindy ginhambalan nga mahinay sia sing pila
na ka beses sining karon lang kag nagasugod sia sa pagpati sini. “Sa banta ko mahinay
gid man ako,” nahunahuna niya.

Paghinambalanay •Paano maislan ni Cindy ang iya negatibo nga mga reaksyon sang isa ka positibo nga
reaksyon?

Pagtuon sang Hitabo 2

Si Sue nagsugod sa pagkuha sang mga leksyon sa biolin sa isa ka kasilingan nga isa ka
manunudlo. Nagbatyag sia sing tama kabalik-awot sa pag-uyat sang pana kag biolin kag
ginsingganan niya ang iya manunudlo nga daw indi sia mag-uswag sa sini nga bagay.
Ginpasalig sia sang manunudlo nga paagi sa paghanas amat-amat nga mabatyagan niya
nga indi gid man mabudlay ini. Apang si Sue nagbatyag nga indi gid sia makasarang sa
pagtu-on, gani sa wala madugay lubos na gid sia nga nag-untat sa paghanas.

Paghinambalanay •Ano ang mangin reaksyon sang manunudlo ni Sue pag-abot ni Sue sa madason niya
nga leksyon?

•Ang ini bala nga reaksyon magapamatuod sa hunahuna ni Sue nga indi sia makatuon
sa pagtukar?

•Ano ang matuodtuod nga problema ni Sue—ang kakulang sang ikasarang sa musika,
ukon ang isa ka negatibo nga pagpati parte sa iya kaugalingon?

•Sa ano nga paagi ginpat-od mismo ni Sue ang maabtan sang iya mga leksyon sa biolin?

Pagtuon sang Hitabo 3

Si Becky nagpulaw sa madalom nga kagab-ihon sa paghuman sang pamulongpulong nga
iya ginahanda para sa eskuwelahan. Sang iya ginbasa ini sa iya iloy sa madason nga aga
sa wala pa sia makalakat sa eskuwelahan nagsiling sia, “Sa banta ko maayo gid man ang
akon pamulongpulong, indi bala?” Ang iya iloy nagsabat nga matuod gid nga ato isa ka
maayo nga pamulongpulong kay gin-usikan niya sang panahon ang paghanda sini.

Paghinambalanay •Paano ang kaugalingon nga panghunahuna ni Becky, nga ginsakdag sang
pagpakamaayo sang iya iloy, makaapekto sang iya pagpresentar sa eskuwelahan?
•Ano ang mahimo matabo kon wala sia mag-usik sang panahon sa paghanda sang iya
pamulongpulong? Ano ang mangin pamatyag niya parte sa iya kaugalingon?

Ipaathag nga may madamo nga mga bagay nga makaapekto sang aton pagtahod sa
kaugalingon. Apang ang pinakaimportante sini amo ang aton kaugalingon nga
panghunahuna. Responsable kita sini. Makapili kita sa pagtugot sang aton negatibo nga
mga panghunahuna sa paglutos sa aton, ukon makapili kita sang mga positibo nga
makabulig sa aton agud magmadinalag-on. Nakahibalo kita nga matuodtuod kita nga
espiritu nga mga anak sang langitnon nga mga ginikanan kag ang aton kapasidad sa
pagtubo sa madamo nga mga bagay wala sing dulunan. Kon pilion naton, mapauswag
naton ang aton kaugalingon nga dagway, mapalambo ang aton mga kinaadman kag
ihibalo, kag madugangan ang aton kabalaka kag gugma para sa iban.

Ang tagsa sa aton nabun-ag agud magmadinalag-on kag dapat nga maghunahuna sang
positibo, nga nagagamit sang isa ka diosnon nga talaksan nga amo ang magatakos sang
aton mga kaugalingon subong sang ginapahayag sang masunod nga sinambit nga mga
pulong:

“Ang dignidad sang kaugalingon mapataas sing dako paagi sa pagtulok paibabaw sa
pagpangita sing pagkabalaan. Subong sang dalagko nga mga kahoy, dapat kita nga
maglab-ot paibabaw agud makaangkon sang kasanag. . . .  Nakakita ako sang tawhanon
nga dignidad kag bili sang kaugalingon nga ginpahayag sing matigda sa mga kabuhi
sang labing mapainubuson sang mapainuboson, sa mga kabuhi sang imol subong man sa
mga kabuhi sang may pormal nga tinun-an kag sang may manggad” (James E. Faust, sa
Conference Report, Abr. 1981, p. 9; ukon sa Ensign, Mayo 1981, p. 10).

Hingapusan

Ipaathag nga may madamo nga mga beses nga kita tanan nagabatyag sang daw medyo
kakulang sangsa iban nga tawo. Nagakinahanglan kita sa pagpaanggid sang aton mga
kaugalingon sa aton pinakamaayo nga mga kaugalingon kag magpangita sang mga
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kauswagan nga yara man lamang sa aton kaugalingon nga mga kapabilidad. Ang isa
sang pinakadako nga mga hangkat amo ang pagdaug sang pamatyag nga indi kita
importante. Ang aton kabuhi may isa ka katuyuan. Nabun-ag kita agud magmadinalag-
on kag mangin subong sang Dios.

Paggamit sang Leksyon

1. Maghanas sa pagbaton sang mga pagdayaw paagi sa yano nga pagsiling sang “Salamat
sa imo.” Indi maghimo sang negatibo nga mga tugda subong abi sang, “Ay ining daan
nga bayo,” ukon “Indi ako makahibalo magkanta,” ukon “Ang akon buhok indi gid
man subong sina kanami.” Indi pagpabugal ang magbaton sang mga pagdayaw.

2. Tan-awa ang lista nga nahimo sa pagsugod sini nga leksyon. Magpili sang isa ka
butang nga mailisan kag suguri sa pagpauswag inang personal nga kinaiya.
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Kaisog sa Pagtilaw

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makaangkon sing kaisog sa pagbaton sang mga
oportunidad sa pagpauswag sang iya kabuhi.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 19, si Ester, nga makita sa likod sang manwal.

2. Maghanda sing isa ka chart nga may Josue 1:9 nga nasulat sa sini.

3. Maghanda sing mga pinikas sang papel nga may mga topiko para sa paghinambalanay
nga nasulat sa mga ini.

4. Maghanda sa pagsugid sang isa ka personal nga hitabo nga sa diin nagkinahanglan ka
sing kaisog sa pagtilaw sang isa ka butang nga bag-o.

5. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Ini nga leksyon nagasentro sa kaisog sa pagtilaw sang bag-o kag makabayaw nga mga
butang, subong man sa kaisog sa pagpadayon sa pagtilaw sa tion sang mahuol nga mga
sitwasyon. Pat-ura nga indi masal-an sang mga dalagita ini nga kaisog sa kakahas sa
paghimo sinang padasudaso kag indi matarong.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Nagakinahanglan sing Kaisog sa Pagtilaw sang Bag-o kag Makabayaw nga mga Butang

Pangabaya ang mga dalagita sa paghunahuna sang isa ka tion sang sila nagtilaw sang isa
ka butang nga bag-o kag maayo, subong abi sang paghatag sang isa ka pamulongpulong,
pagtilaw sa pag-entra sa isa ka kahiwatan ukon talapuanan, pagtilawtilaw sa isa ka bag-o
nga hampang, ukon pagtuon sang isa ka bag-o nga kabatid. Pangabaya sila sa
pagpaambit sang ila mga balatyagon parte sa sina nga inagihan. Dayon ipaathag nga
nagakinahanglan sing kaisog sa pagtilaw sang isa ka butang nga bag-o kag makabayaw.

Samtang ginahambalan ninyo ang mga balatyagon sang bataon nga mga babayi parte sa
ila inagihan, ipagwa ang masunod nga mga ideya:

1. Kalabanan sang mga tawo may mga balatyagon sang kahadlok kon nagaatubang sila
sang isa ka bag-o nga inagihan.

2. Kinaandan lamang ang magbatyag sang kahangawa kag katahap sa pagtilaw sang isa
ka butang nga bag-o.

3. Indi naton kinahanglan nga tugutan ang aton mga kahadlok sa pag-upang sa aton sa
pagtilaw sang mga butang nga magapalig-on kag magpauswag sang aton mga kabuhi.

•Ano ang pila sang mga kahadlok nga magaupang sa aton sa pagtilaw sang bag-o nga
mga butang?

Samtang ginapaambit sang mga dalagita ang ila mga ideya, ipagwa ang punto nga
kalabanan sang mga tawo nahadlok nga mangin lain ukon pagayagutaon kon sila
mapaslaw sa isa ka butang nga bag-o. Ini nga mga kahadlok sa masunson nagapugong sa
mga tawo sa pagtilaw sang isa ka bag-o nga kabatid ukon kahiwatan.

Maghambal parte sa kahulugan sang pulong nga kaisog. Buligi ang bataon nga mga
babayi sa paghangop nga ang kaisog nagahatag sa aton sing kusog sa pagtilaw. Kon
nahadlok kita sa pagtilaw sang bag-o kag makabayaw nga mga butang, mahimo nga
mapauntat naton ang aton pag-uswag kag magapugong sa aton mga kaugalingon sa pag-
agom sang mga inagihan nga magapalig-on kag magapasangkad sang aton mga kabuhi.
Ang kaisog kon ginagamit nga may pagtuo, para sa matarong nga mga katuyuan amo ang isa
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sang pinakamabaskog nga mga galamiton nga yari sa aton sa pagbulig sa aton nga
mapauswag ang aton mga kabuhi.

Paghinambalanay •Ano ang pila sang maayo nga mga butang nga sa diin nagakinahanglan ka sang kaisog
sa paghimo?

Yari ang masunod nga pila ka mga panugyan: Paghatag sang isa ka pamulongpulong,
pagsugod sang isa ka paghinambalanay kaupod sa kon sin-o nga bag-o, pagpangamuyo
sa atubang sang isa ka grupo, pagtilaw sa pag-entra sa isa ka kahiwatan sa eskuwelahan,
paghatag sang isa ka pagdayaw, pagpakilala sang ebanghelyo sa isa ka abyan, pagtuon
sang isa ka bag-o nga hampang, pag-ako sang kasaypanan kag pagkasubo, kag pagsulod
sa isa ka trabaho.

Ipahangop nga ang tagsa sa aton sa iban nga tinion, nagbatyag sining mga kahadlok kag
mga katahap. Apang nagadugang ang aton kalig-on kag pagkahanda para sa dako pa gid
nga mga hangkat kon indi naton pagtugutan ang kahadlok nga magakontrol sang aton
mga handum sa pagpauswag sang aton kabuhi. May matahum kita nga ginahalinan sang
pagsakdag nga makabulig sa aton sa pagdaug sang kahadlok kag sa paghatag sa aton
sing kalig-on sa pagtilaw sang bag-o, makabayaw nga mga butang.

Ipakita ang chart sang Josue 1:9. Ipabasa kag ipasaulo ini sa bataon nga mga babayi.
Itanom sa ila mga panghunahuna nga ang Ginuo magasakdag sa aton kag magahatag sa
aton sing kusog kon kita nagapangita sang iya bulig samtang nagatinguha kita sa aton
mga kaugalingon sa paghimo sang maayo nga mga butang.

Kahiwatan Papilia ang tagsa ka dalagita sing isa sang mga pidaso sang papel nga imo ginhanda nga
nagaunod sang masunod nga mga topiko para sa paghinambalanay. Ipabasa ini sa iya sa
klase kag dayon isugid kon paano ang tagsa ka panugyan makabulig sa isa ka tawo nga
makaangkon sing kaisog sa pagtilaw. Mahimo nga luyag mo nga magdugang sa iya mga
panghunahuna paagi sa pagpagwa sang dugang nga mga kasangkapan parte sa sina nga
topiko kon nagabatyag ka sang panginahanglan.

Magmangin Handa. (Maghimo sang mga pamat-od parte sa mga sulukdan kag mga bili
antes mag-abot ang isa ka ital-ital. Magabulig ini sa imo sa pagpanghunahuna sing mas
maathag kag maghatag sa imo sing kaisog sa paghimo sang husto. Magmangin handa sa
pagtindog sa imo pamat-od wala’y sapayan sang mga pagpang-ipit kag mga emosyon.)

Magmangin Mahapos Tudluan. (Magmangin handa sa pagpamati kag magtuon. Tan-awa
kag usisaa ang sitwasyon sing wala’y pagpasulabi tubtob sa imo mahimo antes magtilaw
sini. Mag-andam sa pagpakatig-a kag sayop nga bugal. Magpamati sa Espiritu para sa
pagtuytoy.

Mag-angkon sang isa ka Positibo nga Panindugan. (Kilalaha kag batyaga ang imo bili bilang
isa ka anak sang Dios. Dumduma nga ginpadala ka diri agud magmangin madinalag-on.
May mga kinaadman kag mga ikasarang ka nga magatubo sing malig-on pa gid samtang
ginagamit mo ang mga ini.)

Magpamangamuyo. (Ang pangamuyo isa ka ginahalinan sang kusog nga makahatag sa
imo sing kaisog sa pagtilaw kag sa pagdaug sang kahadlok. Ang Balaan nga Espiritu
magabulig tuytoy kag magpalig-on sa imo.

Mag-angkon sang Pagsalig. (Kilalaha nga madamo ka sing mga palasandigan sa pagbulig
sa imo kon magtilaw ka sang bag-o nga mga butang. May kaisipan ka sa
pagpangatarungan: panimalay, mga lider sang Simbahan, mga manunudlo, mga abyan,
kag ang balaan nga mga kasulatan nga masandigan.)

Himoa ang Imo Pinakamaayo. (Ang imo pinakamaayo amo ang tanan nga ginakinahanglan
sa pagtilaw sang bisan ano nga butang nga bag-o. Indi ka magkahadlok nga malugaw-
an, kay ang pagtilaw magahimo sa imo nga maayo pa gid bisan pa kon ang mga resulta
indi subong kahimpit sa imo luyag.)

Makaangkon Kita sing Personal nga Kusog Kon may Kaisog Naton nga Ginaatubang
ang Bag-ong mga Oportunidad

Ipahangop nga ang balaan nga mga kasulatan nagasugid sang madamo nga mga tawo
nga may kaisog nga nag-atubang sang bag-o kag makahalangkat nga mga oportunidad.
Tungod sang ila kaisog, ang ila mga kabuhi napalig-on kag ginbugayan. Si Ester isa ka
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matahum nga bataon nga Hebreo nga dalaga nga nakapamana sang isa ka hari sang
Persia. Ang pinuno nga ministro sang hari nagadumot sa mga Judeo kag naghimbon sa
pagpapatay sang katawhan ni Ester. Nakahatag ini sing dako nga kasubo kay Ester kag
sa iya katawhan. Sa pagkahibalo nga kinahanglan gid nga maghulag sila para sa ila
kaluwasan, si Mordecai, pakaisa ni Esther, nagkadto sa iya sa pagpangayo sang bulig.
Nagpangabay sia sa iya sa paghambal sa hari kag tinguhaan nga mahaylo ini sa pagbaylo
sining makakulugmat nga plano. Sa sina nga panahon isa ka pamatasan nga ang isa ka
tawo mahimo nga ipapatay tungod sa pagkadto sa hari nga wala ginaagda. Si Ester
nakahibalo sini. Kon magkadto sia sa hari kag ipanubo niya sini ang iya setro tuhoy sa
iya, mahimo sia nga magpakighambal upod sa hari, apang kon kaptan sang hari ang setro
sing tadlong paibabaw, ini magakahulugan sang iya kamatayon. Si Ester nagkinahanglan
sa pagpamat-od kon igabutang niya ang iya kabuhi sa katalagman agud tilawan sa
pagluwas ang iya katawhan.

•Basaha sing dulungan ang Ester 2:5–17; 3–4.

•Ano sa hunahuna mo ang nabatyagan ni Ester sang nagatubang sia sa sini nga sitwasyon?

Ginpadala ni Ester ang iya sabat kay Mordecai. Tuguti nga hambalan sang mga dalagita
ang Ester 4:16.

Balaan nga kasulatan Ayhan luyag mo nga isaysay sa imo kaugalingon nga mga pulong kon ano ang natabo
sang makita sang hari si Ester (tan-awa sa Ester 5:1–3).

•Paano sia naghanda sa sini nga pagtilaw sang kaisog?

•Nahibal-an bala ni Ester kon mangin madinalag-on sia ukon mapaslawan?

•Ano sa hunahuna mo ang nabatyagan ni Ester pagkatapos nga nahimo niya ang
pagbulig sa iya katawhan?

Ipaathag nga ang pagtilaw sang pagtuo kag kaisog nagpalig-on kay Ester. Sanglit nangahas
sia sa pagtilaw, nangin isa sia sang labing pinalangga nga mga babayi sang Israel.

Kon may oras pa, isaysay ang sugilanon parte kay Gideon gikan sa Daan nga Katipan
(Mga Hukom 6–8). Si Gideon isa ka pamatan-on nga kulang sing pagsalig sa kaugalingon
kag ginakabig ang iya kaugalingon nga pinakaubos sa panimalay sang iya amay. Isa ka
adlaw, samtang nagalinas sia sang trigo, isa ka anghel ang nagpakita kag nagpungko sa
idalom sang kahoy nga roble.

Ginsingganan sang anghel si Gideon nga gusto sang Ginuo nga luwason niya ang Israel
gikan sa mga kaaway sini, ang mga Midianhon. Namangkot si Gideon kon paano niya
mahimo ining dako nga buluhaton.

Balaan nga kasulatan Pangabaya ang mga dalagita sa pagbukad sang Mga Hukom 6:16 sa pagtukib kon paano
si Gideon ginsabat sang Ginuo.

Ipaathag nga si Gideon nangin malig-on kaayo sa kaisog nga nasarangan niya nga gub-
on ang halaran kay Baal. Sang ulihi ginpangunahan niya ang iya tatlo ka gatos nga mga
tinawo batok sa isa ka panong sang mga Midianhon, kag subong kay Ester, nagbulig sa
pagluwas sang iya katawhan.

•Paano ini nga mga pagtilaw sang pagtuo kag kaisog nagbaylo kay Gideon?

Ipahangop nga ang Ginuo nagapanaad sa tagsa sa aton nga kon may kaisog kita sa
paghimo kon ano ang husto, mangin kaupod naton sia kag makaangkon kita sing kalig-
on sa pag-atubang sang inadlaw-adlaw nga mga pagtilaw kag mga oportunidad. Ining
personal nga kalig-on makabulig sa aton sa pag-atubang sang mga kapaslawan kag
makaangkon sang kusog sa pagtilaw liwat.

Hingapusan

Basaha ang masunod nga pahayag ni Elder F. Enzio Busche:

“Nagakinahanglan sing kaisog kag pangako ang magsunod sang mga pagpadasig sang
Espiritu sanglit mahimo nga magapahadlok ang mga ini sa aton samtang ginatuytuyan kita
sang mga ini pausoy sa bag-o nga mga banas, nga kon kaisa mga banas nga wala pa sing
isa nga nakaagi sang una, mga banas sang ika-duha nga milya, sa paghimo sing may
kinatuhay sa ginahimo sang kalibutanon nga mga tawo. Pananglitan, mahimo nga
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ginapadasig kita nga magyuhum kon may isa nga nagsaklaw sa aton, sa paghatag sing
gugma nga sa diin ang iban nagahatag sing kaugot, sa pagsiling sang salamat sa imo nga sa
diin ang iban wala sing makita nga ano man nga dapat pasalamatan, sa pagbaton sang mga
trabaho nga ang iban mahuya sa paghimo, sa pagpangayo sing pasaylo sa diin ang iban
magapangapin sang ila mga kaugalingon, kag sa paghimo sang tanan nga daw sa binuang
nga mga butang nga ang Espiritu nagapadasig sa isa ka matarong, tampad, nagapamati
nga tagipusuon sa paghimo” (“The Only Real Treasure,” New Era, Dis. 1979, p. 5).

Hambali ang mga sitwasyon nga ginsambit ni Elder Busche, sa pagbulig sa mga dalagita
nga makita ang pagkaimportante sang kaisog sa amo man nga mga sitwasyon sa ila
kaugalingon sga mga kabuhi.

Paggamit sang Leksyon

Ipanugyan nga ang bataon nga mga babayi magpangamuyo anay antes magtilaw sang
bag-o nga mga butang. Papagsika sila sa pagpangita sang pagtuytoy sang Balaan nga
Espiritu sa pagtukib kag pag-agom sang bag-o nga mga oportunidad nga magapabakod
kag magabayaw sang ila mga kabuhi. Ipanugyan nga ila isulat sa ila sinulat nga
handumanan kon ano ang ila nabatyagan antes kag pagkatapos nga naagom nila ini nga
mga oportunidad.
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Matarong nga Paggawi

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makakilala sang mga balatyagon sang pagtahod sa
kaugalingon nga nagaupod sa matarong nga paggawi.

PAGPANGHANDA 1. Antes ang leksyon, magbutang sing mga isa ka kutsarita nga duta sa isa ka gamay nga
kristal nga garapon. Sudli ang garapon sing halos gabang sang tubig. Butangi sing
takop ang garapon, kag luguon ang sinimbog. Hulati sing napulo ka minutos kag iula
ang tubig nga una ang ibabaw sang linugdang. Sudli liwat sang tubig ang garapon kag
iula. Hulati liwat sing napulo pa gid ka minutos kag iula ang tubig sa ibabaw. Sulita ini
nga pamaagi sing apat ukon lima ka beses agud nga ang tubig sa ibabaw mangin
kasarangan ang katin-aw kon ang duta maglugdang sa idalom sang garapon. Ini nga
pamaagi nagakuha sang ano man nga butang nga mahimo nga matunaw sa tubig.

2. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Kahiwatan Kuhaa ang garapon nga may tubig kag duta nga nagatungtong sa lamisa sa labing minus
napulo tubtob sa napulo’g lima ka minutos. Ang tubig dapat nga matin-aw na sa ibabaw
sang naglugdang nga duta. Hambali ang mga dalagita sa pagbantay kon ano ang matabo
sa tubig kon imo luguon ang garapon. Ang tubig nagalubog. Itungtong liwat ang
garapon sa lamisa.

Balaan nga kasulatan Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang Isaias 57:20–21.

Ipaathag nga ang mga nagapuyo sa higad sang baybayon nakahibalo kon ano ang
matabo sa tubig sa tunga sang bagyo. Ang tanan nga sari sang higko kag mga butang 
nga may kabuhi ginaukay paibabaw gikan sa idalom sang dagat kag ginabatibati, nga
nagapaalimbukad sang “lunang kag dag-at.” Wala sing kapahuwayan kag may kagumon
samtang ang mga balod ginalabugay nga wala sing luoyluoy sa palibot.

Paghinambalanay •Sa ano ginapaanggid ni Isaias ang “dagat nga natublag; kay indi ini makapahuway”?
Sang ang Dios nagsiling, “wala sing paghidaet . . . sa malauton,” ano nga paghidaet ang
iya ginatumod? (Paghidaet sa kaisipan, matin-aw nga konsiyensya.) Buligi ang mga
dalagita sa paghangop nga kon ang isa ka tawo makahimo sang mga sala kag wala
nagahinulsol, wala sia sing kapahuwayan ukon wala sia sing paghidaet. Ini nga wala’y
kapahuwayan nagatuga sang isa ka butang nga matabo. Ano ini? Giyahi ang
paghinambalanay sa paglakip sang ideya nga ang kabasulanan kag pagkadula sang
pagtaha sa kaugalingon amo ang pila sang mga resulta.

Ipaathag nga ang pagkadula sang pagtahod sa kaugalingon nga ginadala sang
pagkamalaut pareho sang isa ka “dagat nga natublag.” Wala sing paghidaet sa kabuhi
sang isa ka tawo nga malauton.

•Paano ang pagkamalaut nagaamot sa pagkadula sang pagtahod sa kaugalingon?

Matarong nga Paggawi Nagapadugang sang Pagtaha sa Kaugalingon

Ipaathag nga kon kaisa ang pagtaha sa kaugalingon ginahambalan suno sa mga butang
nga mahimo sang isa ka tawo, subong abi sang pagtukar sang isa ka instrumento sa
musika, paghimo sing ngalan sa eskuwelahan ukon sa hinampang. May isa ka butang
nga mahimo sang tagsatagsa nga magapalambo kag magapadugang sang pagtaha sa
kaugalingon kag ina amo ang paggawi sing matarong. Kon ang isa ka tawo nagatinguha
sa paggawi sang isa ka matarong nga kabuhi, makaangkon sia sang katawhay sa iya
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tagipusuon nga indi maangkon sa iban nga paagi. Mangin maayo ang pamatyag niya sa
iya kaugalingon. May isa ka lider sang Simbahan nga naghimo sini nga pahayag:

“Wala ako sing nahibal-an nga bisan ano nga butang nga makadala sing dugang nga
kalipayan sangsa makahibalo nga ang aton nahimo ukon ginahimo husto kag matarong”
(Rex D. Pinegar, “What It Means to Establish a Relationship with Christ,” sa Speeches of
the Year, 1977 [Provo: Brigham Young University Press, 1978], p. 91).

May isa pa ka lider sang Simbahan nga naghimo sang pulopareho nga pahayag:

“Kon ang isa ka tawo nagapakig-away sa iya kaugalingon nga mga kahuyang nagapakig-
away sia sa pinakabalaan nga away nga mahimo sang mamalatyon nga mga tinuga. Ang
padya nga nagaabot gikan sa kadalag-an sa sini nga paghimakas amo ang labing
nagalawig, labing makaalayaw, kag ang labing matahum nga maagom sang tawo’
(Bryant S. Hinckley, That Ye Might Have Joy [Salt Lake City: Bookcraft, 1958], p. 83).

•Ang matarong nga paggawi nagakahulugan lamang bala sang paggawi nga wala
nagapakasala?

•Ano pa gid ang dugang nga malakip sini? Ilista sa pisara ang pila sang mga paagi nga
nagagawi kita sang isa ka matarong nga kabuhi.

Ang pila ka mga halimbawa amo ang mga: pangako sa tig-una nga Cristohanon nga mga
prinsipyo subong abi sang katampad sa kaugalingon kag sa iban, katakos, pagkaputli,
pagtuo, katarong, kaugdang, pag-alagad sa iban.

Ipapangita sa bataon nga mga babayi kag ipabasa ang Doctrine and Covenants 121:45.
Hambali ang mga tinaga, “sa sina ang imo pagsalig magabakod sa atubang sang Dios.”
Buligi ang bataon nga mga babayi sa paghangop nga kon sila nagagawi sing matarong
makaangkon sila sang isa ka balatyagon sang kaugalingon nga kabilinggan nga
magahimo sa ila sa pagtindog sa atubang sang ila mga ginikanan, obispo, kag Amay nga
Langitnon nga may matin-aw nga konsiyensya.

Ibuhos ang igtalupangod sa garapon nga may duta kag tubig kag magtugda nga karon
malinong na ini, ang higko nagsugod sa paglugdang sa idalom kag ang tubig nagatin-aw.

Paghinambalanay Hambali ang malinong kag nagapasalig nga mga epekto nga nagahalin sa paggawi sang
mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nalista sa pisara.

Isaysay ang masunod nga duha ka sugilanon sa pagbulig sa mga dalagita nga
makahangop kon paano ang paghidaet makaabot gikan sa matarong nga paggawi.

Sugilanon Si Marie amo ang subang sa lima ka mga kabataan. Ang iya iloy pirme nagasalig sing
dako sa iya sa pagbulig sa iya mas lamharon nga mga kabataan kag nagapaabot sa iya
nga mangin mapainumuron kag mapinalanggaon sa ila gikan sa tion nga bata pa sia
kaayo. Si Marie nag-amat nga natak-an sa amo kadako nga responsibilidad para sa iya
mga utod nga lalaki kag babayi, ilabi na gid karon nga gulanggulang na gawa sia kag
may madamo na nga mga kaabyanan kag mga kahiwatan nga ginaentrahan. Nagsugod
na sia nga maakig sa iya mga utod nga lalaki kag babayi kag indi na maayo ang iya
pagtratar sa ila. Ginasinggitan na niya sila kag ginasingganan sila sa pagpalayo kag
pabay-an sia nga mag-isahanon sa tion nga magpalapit sila sa iya para sa kon ano nga
tuyo. Wala na sia nagapakighambal sa ila parte sa ila mga kahiwatan ukon bisan gani
nga tugutan sila sa pagkadto sa iya hulot. Nagsugod na sia sa paglikaw sa pagpauli
pagkatapos sang klase; sa tigaylo nagakadto sia sa mga balay sang iya mga kaabyanan
agud nga indi sia makaatipan sa “sinang mga bata nga masabad.” Kon kaisa
matalupangdan niya ang isa ka masubo kag mamingaw nga panulok sa ila mga mata
kon makita niya sila sa kalan-an nga lamisa, apang wala niya pagtugiti ina sa pagbaylo
sang paagi nga iya sila ginatratar.

Sugilanon Sa pamatyag ni Nancy nga ang isa sang mga pagtilaw sa iya kabuhi amo ang tigulang
nga babayi nga nagapuyo didto nayon sa kalye. Si Gng. Smith nagapuyo nga isahanon
kag sa masunson nagakinahanglan sang bulig sa iya balay kag ugsaran. Si Nancy sang
una nagakadto sa pagbulig sa iya sing pila ka beses, apang sa tion sang iya ini ginahimo,
indi lamang nga sia ang maghimos sa balay kag sa mga trabaho sa ugsaran, kundi nga
magapamati pa sia kay Gng. Smith nga nagahambal sa madamo nga inoras. Sa pamatyag
ni Nancy nga ang pagkadto didto isa ka pag-usik sang panahon, kag mas maayo pa ang
magpakig-upod sa iya mga kaabyanan. Ginpangabay si Nancy sang iya iloy sa pagtilaw
sang isa ka eksperimento. Ginpangabay niya si Nancy sa pagtilaw sa pagkadto sa balay

Presentasyon sang
manunudlo

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Sinambit nga 
mga pulong

Sinambit nga 
mga pulong



217

ni Gng. Smith sing isa lang ka hapon sa isa ka simana kag indi lamang magpaninlo sang
iya sini balay, kundi matuodtuod magpapamati sa iya kag tilawan sa paghangop ang
mga butang nga iya ginahambal. Nagsiling sia nga himuon lang ini ni Nancy sa isa ka
bulan, kag dayon mahimo niya nga untatan na kon gusto niya. Namat-od si Nancy sa
pagtilaw sini nga eksperimento agud nga ang iya iloy magauntat na sa pagsamok sa iya
parte sa pagkadto sa balay ni Gng. Smith.

Sa nahauna nga simana, gintilawan niya sing maayo ang pagpamati kay Gng. Smith, kag
nakita niya ang iya kaugalingon nga nagabatyag sing diutay nga kasubo sa tigulang na
nga babayi sang mamarasmasan niya kon ano kabudlay ang iya sini pangabuhi. Sa
madason nga simana samtang nagapaninlo kag nagapamati sia, amat-amat niya nga
nahibal-an nga si Gng. Smith madamo sing natun-an gikan sa tanan nga mga inagihan
nga iya naangkon kag indi gid man gali sia subong ka makatalaka sa paghunahuna ni
Nancy. Pagkatapos sang bulan, indi lamang nga nagbatyag sia sang gugma kag paghatag
sing bili kay Gng. Smith, kundi nabatyagan niya nga importante gid sia kaayo sa isa ka
tawo nga nagakinahanglan gid sa iya sing maayo.

Paghinambalanay •Diin nga dalagita sa hunahuna mo ang nagbatyag sang labing dako nga paghidaet sa
iya kabuhi? Diin sa ila ang labing maayo ang pamatyag sa iya kaugalingon? Ngaa?
•Ano ang pila ka mga benepisyo sang pagsugod sing temprano sa kabuhi sa paggawi
sang isa ka matarong nga kabuhi? (Masugdan mo ang maayo nga mga pamatasan sing
temprano; mag-agom sing dugang nga mga kahigayunan para sa pagtubo, paglambo,
pag-uswag, pagtahod sa kaugalingon; mag-angkon sing diutay nga kahigayunan sa
paghimo sang dalagko nga mga kasaypanan nga magadangat sa pagkadula sang pagtaha
sa kaugalingon.)

Ang Ginuo Naghambal sa Aton nga “Ang Pagkamalaut Wala gid nga Mas-a Nangin
Kalipayan”

Kuhaa ang kristal nga garapon nga may tubig kag duta, kag luguon ini sing makusog
agud nga ang tubig magahigko liwat. Ipahangop nga sa kabaliskaran sang malinong nga
pagsalig nga nagaabot sa isa ka tawo subong kay Nancy nga nagatinguha sa paggawi
sing matarong, ang isa ka tawo nga nagatugot sang pagkamalaut sa iya kabuhi pareho
lang sang “dagat nga natublag.”

Basaha ang Alma 41:10 kag Mga Taga-Galacia 6:7.

•Ano ang aton mabatyagan kon kita makahimo sing kasaypanan? Ngaa indi ini isa ka
matawhay nga pamatyag? Paano mo ilarawan ang balatyagon sang kabasulanan? Ano
ang matabo sa aton bili sang kaugalingon kon kita nagabatyag sang kabasulanan?
Nagatuga bala ini sing isa ka kinatuhay sa paagi sang aton pagtan-aw sa aton mga
kaugalingon?

Ipaathag nga ginapapati sa aton sang kalibutan nga dapat naton dulaon ang mga
balatyagon sang kabasulanan imbes nga dulaon ang mga sala nga nagatuga sang mga
balatyagon sang kabasulanan.

Paghinambalanay Ipahangop nga kita tanan nabun-ag nga may igbalatyag sang husto kag sayop. Ini nga
igbalatyag sa masunson ginatawag nga aton konsiyensya. “Kay yari karon, ang Espiritu
ni Cristo ginahatag sa tagsa ka tawo, agud iya makilala ang maayo sa malain” (Moroni
7:16). Ini nagahatag sa aton sing ikasangkol sa pagkilala kon kita nakahimo sang isa ka
sayop kag nagapadasig sa aton sa pagpalayo sa malain.

•Ano ang matabo kon masunson naton nga wala ginasapak ang aton konsiyensya?
(Mahimo kita nga indi na gawa mabinatyagon sa mga pagpadasig sini.)

Si Elder James E. Faust nagsiling: “Ang iban ayhan magabatyag nga makagawi sila suno
sa bisan ano nga mga sulukdan nga ginapanugyan sang ila kapritso kag huyog. Sa isa ka
hilway sa panindugan nga katilingban—hilway sa mga moral, hilway sa mga
sulukdan—madamo man ang nagakabuhi nga hilway sa mga balatyagon sang bili sang
kaugalingon, pagtahod sa kaugalingon, kag dignidad” (sa Conference Report, Abr. 1981,
p. 9; ukon sa Ensign, Mayo 1981, p. 9).

Paghinambalanay •Ngaa nga nagasiling ang Ginuo nga ang pagkamalaut wala gid nga mas-a nangin
kalipayan? Sa ano nga mga paagi kita makabatyag sing dugang nga kasigurohan kag
katawhay kon kita may mga sulukdan?

Sinambit nga 
mga pulong

Presentasyon sang
manunudlo

Paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan

Patalupangod sa
manunudlo
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Kon Madula ang Pagtaha sa Kaugalingon, Sarang Ini Mabawi

Paghinambalanay •Paano naton mabawi ang nadula nga mga balatyagon sang bili sang kaugalingon,
pagtahod sa kaugalingon, kag dignidad?

Ipaathag nga wala sing isa sa aton nga nagatubo nga indi makahimo sang mga butang
nga sayop. Kon aton madula ang pagtahod sa kaugalingon kag magbatyag sang
kabasulanan, mabaylohan naton ang aton personal nga mga pamatasan kag panggawi
paagi sa paghinulsol. Ang pagbaton sang kapatawaran gikan sa Ginuo makahimo sa aton
nga mag-ayoayo gawa ang aton pamatyag sa aton mga kaugalingon sangsa halos bisan
ano pa man nga butang.

Hingapusan

Ipaathag nga ang paghinulsol kag ang pagpatawad sang iya mismo kaugalingon
nagapanumbalik sang paghidaet sa kaisipan kag nagapalinong sang “dagat nga
natublag” sang isa ka tawo. Ipahangop kon daw mangin ano katin-aw ang tubig sa
botelya kon masala ini sa pagkuha sang ano man nga duta nga nagapabilin. Ang aton
pagtaha sa kaugalingon mahimo nga mabawi kon lubos kita nga nagahinulsol kag
mabawi ang isa ka matin-aw nga konsiyensya.

Paggamit sang Leksyon

Ipatulutimbang sa mga dalagita ang ila kaugalingon nga mga aksyon kag pat-uron inang
mga butang nga kinahanglan nila nga hinulsolan ukon baylohan agud magdala sang
dugang nga pagtaha sa kaugalingon.

Presentasyon sang
manunudlo
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Maalamon nga 
Paggamit sang Tion

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop sang pagkaimportante kag mga benepisyo
sang maalamon nga paggamit sang tion.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing papel kag lapis para sa tagsa ka dalagita.

2. Ipakita ang ka sarisari nga mga kagamitan sa pagtakos sang oras, subong abi sang
orasan nga kristal, ukon orasan sa itlog, madamo nga sari sang mga orasan, isa ka relo
nga may segundo ukon isa ka metronome.

3. Tipuna ang masunod para sa leksyon nga nagagamit sang mga bagay nga ginalarawan
sa leksyon (ayhan gusto mo nga maghanas sang leksyon nga nagagamit sang mga
bagay antes ang klase):
a. Isa ka pinta nga garapon ukon matin-aw nga yahong.
b. Bastante nga mga bato (1 tubtob 1 1/2 ka pulgada ang diametro) sa pagpuno sang

pinta nga garapon.
c. Kapin ukon kulang sa isa ka pinta sang balas, bugas, ukon asin.
d. Isa ka pinta sang tubig.

4. Maghanda sing duha ka kopya sang Lista sang Talamdan sa Balaan nga Kasulatan
(tan-awa sa “Timed scripture search”). Indi pag-ilakip ang mga pulong sa sal-ot
(parentheses).

5. Maghimo sing isa ka karatola nga nagapakita sang laygay sang sampaton sa ikasarang
nga ginalarawan sa leksyon.

6. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga
sugilanon, balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo
luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Leksyon paagi sa paggamit sang mga bagay

Ipakita ang sarisari nga mga kagamitan sa pagtakos sang oras.

Paandara ang isa ka kagamitan sa pagtakos sang oras subong abi sang orasan sa itlog, isa
ka mapadulog nga relo, ukon nagaragingring nga relo, sa isa ka minuto kag ibutang ini
sa atubang sang klase.

Bisan pa nga daw isa ka malawig nga tion ang magpungko lang, pangabaya ang mga
dalagita sa pagpungko nga mahipos sa sulod sang isa ka minuto.

Paghinambalanay •Pila ka minutos ang aton ayhan ginagamit sing maalamon sa tagsa ka adlaw? Pila ang
sa indi maalamon?

•Ano ang mahimo nga matapos sa napulo tubtob napulo’g lima ka minutos sang
maalamon nga paggamit sang tion?

•Nagapati ka bala nga may salabton ka tungod sang imo paggamit sang tion?

Pagkatapos nga makasabat ang mga dalagita, ipakita nga may isa ka butang nga sa diin
ang tanan nga tawo magkapareho: ang tagsatagsa may amo man nga inadlaw-adlaw nga
bahin sang tion. Ang tagsa ka bataon nga babayi responsable sa tion nga ginhatag sa iya.

Leksyon
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Responsable Kita kon Paano Naton Ginagamit ang Aton Tion

Ipahangop nga ang balaan nga mga kasulatan nagatudlo sa aton sa paghimo sang
maalamon nga paggamit sang tion. Bahina ang bataon nga mga babayi sa duha ka grupo.
Magtudlo sing isa ka manugsulat para sa tagsa ka grupo; hatagi sia sing isa ka lapis kag
sang nahanda nga Lista sang Talamdan sa Balaan nga Kasulatan.

Lista sang Talamdan sa Balaan nga Kasulatan

1. May isa ka (tion) sa tagsa ka (katuyuan) (Manugwali 3:1).

2. Ang (tagipusuon) sang maalam nga (tawo) makahangop sang (tion kag paghukom)
(Manugwali 8:5).

3. Indi mo (pagpatamadtamaran) ang imo (tion) (Doctrine and Covenants 60:13).

4. Kinahanglan gid sila nga (hukman) sa ila mga (buhat) . . . nga nahimo sang (dutan-on nga
lawas) sa ila mga adlaw sang (pagtilaw) (1 Nefi 15:32).

Pagkatapos sang senyas sa pagsugod, dapat pangitaon sang tagsa ka grupo ang mga
talamdan kag ang manugsulat magapuno sang tagsa ka blangko sang nagakaigo nga
pulong ukon mga pulong. Indi magpalapaw sa tatlo ka minutos. Pangabaya ang mga
manugsulat sa pagbulosbulos basa sang natapos na nga mga pahayag sang balaan nga
kasulatan.

Ipabasa sa isa ka katapo sang klase ang masunod nga pahayag ni Pangulong Brigham
Young:

“Karon, mga kauturan nga babayi, . . . ang tion amo ang tanan nga matipon nga
puhunan nga yari diri sa duta; . . . kon gamiton sing husto, nagadala ini sinang
magapadugang sa imo kasulhayan, kahapusan, kag kaayawan. Binagbinagon naton ini,
kag indi na kita magpungko nga nagapanimuko, nga nagausik sang tion” (Discourses of
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941], 214).

Ang Epektibo nga Paggamit sang Tion Nagadala sang Espirituhanon kag Temporal
nga mga Bugay

Paghinambalanay •Ngaa indi epektibo ang paggamit naton sang aton tion? (Hambali ini sa detalye, nga
nagapangabay sa mga dalagita sa pagpaambit sang ila mga halimbawa gikan sa ila
kaugalingon nga mga kabuhi ukon sa mga kabuhi sang iban.)

Pat-ura nga ang masunod nga mga punto mapagwa sa paghinambalanay.

Posible nga mga rason sa pag-usik sang tion:

1. Wala nagaplano sing nagakaigo

2. Wala nagatan-aw sing maathag kon ano ang kinahanglan nga himuon kag kon ano ang
labing importante nga himuon sing una

3. Pagpabuyanbuyan

4. Wala nagaorganisar sang tion ukon mga buluhaton

5. Wala nagagamit sang nagakaigo nga mga galamiton ukon kasangkapan ukon sang
labing maayo nga padugi sa paghuman sang buluhaton

6. Nagapuno sang tion sang indi importante nga mga butang

Ipaathag nga ang pagplano, pagtudlo sang ulunahon, pag-organisar, pagsugod, kag
paggamit sang husto nga mga galamiton kag mga padugi makahimo sang kabuhi nga
indi gawa makalalas-ay kag mangin dugang nga mapuslanon. Ang maalamon nga
paggamit sang tion nagahatag sa isa ka tawo sing ikasangkol sa pag-agom sang mas
dako nga espirituhanon kag temporal nga mga bugay.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbulig husay sang masunod nga mga
sitwasyon agud nga ang mas dako nga temporal kag espirituhanon nga mga bugay
magaabot para sa dalagita sa tagsa ka hitabo nga ginatun-an.

Mga Pagtuon sang
hitabo kag
paghinambalanay

Sinambit nga 
mga pulong

Inorasan nga
pagpangita sang
balaan nga kasulatan
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Pagtuon sang Hitabo 1

Si Ann, nga isa ka pangulo sa klase sang Bataon nga mga Babayi kag aktibo nga estudyante
sa high school [mataas nga buluthoan], nagakuha sang mga leksyon sa musika kag amo
lamang ang anak nga babayi sa ila puluy-an. Ang iya kabuhi daw pirme lang yara sa ital-
ital tungod sa buluhaton sa puluy-an, kahiwatan sa Simbahan, mga paghanas, mga sinapol,
pagpatahum sa kaugalingon, kag mga responsibilidad sa puluy-an. Daw indi sia makakita
sing tion sa pagbasa sang balaan nga mga kasulatan, nga kon kaisa nagakatulugan sa
tion sang iya mga pagpangamuyo, kag masunson nga nagakaulihi sa mga sinapol.

•Paano si Ann makaagom sang isa ka mahusay nga kabuhi sangsa mag-antos sang isa
nga magamo? (Dapat niya nga pat-uron kon diin nga mga butang ang labing importante
kag dayon planohon ang iya tion sa paglakip sang pangamuyo, inadlaw-adlaw nga
pagtuon sang balaan nga kasulatan, kag iban pa nga mga butang.)

Pagtuon sang Hitabo 2

Si Christine nagahinguyang sang madamo nga mga tinakna pagkatapos sang pag-
eskuwela sa pag-atipan sang iya mga manghod nga lalaki kag mga babayi. Luyag niya
nga makaangkon sang dugang nga tion sa pagpalambo sa espirituhanon kag sa paghanas
sa pila ka kabatid sa pang-puluy-an nga kahimuan.

•Paano niya sakuton ang iya mga responsibilidad sa pag-atipan sa paglambo sa
espirituhanon kag pang-puluy-an nga kahimuan? (Mahimo niya nga tudluan ang mga
kabataan sang mga leksyon sa ebanghelyo kag mga ambahanon; maghimo sang isa ka
plano kag tudluan ang mas lamharon nga mga kauturan nga babayi sa pagluto,
pagpanahi, ukon magbuhat sang obra sang kamot; magbasa sang balaan nga mga
kasulatan kag mga sugilanon sa balaan nga kasulatan sa mga kabataan.)

Pagtuon sang Hitabo 3

Si Lisa nagahikot sang iya mga alatipanon sa simbahan kag isa ka maayo nga estudyante,
mapisan nga mamumugon, kag isa ka mabinuligon nga anak nga babayi. Ginahinguyang
niya ang iya ekstra nga tion sa pagpamati sa mga musika, sa paglangoy,
pagpamalandong, kag paghanduraw.

•Ano ang mahunahuna mo parte sa paagi nga ginahinguyang ni Lisa ang iya ekstra nga
tion? (Si Lisa daw mapuslanon kaayo kag maayo ang pagdumala sang iya tion. Ang tion
sa pagpahuway, pagpatawhay, kag paglingawlingaw dapat nga ilakip sa aton pagtalana
sang oras. Ang wala sa talana nga tion indi pirme masiling nga nausik nga tion.)

Ipabasa ang masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Ang ahaw nga ‘kasakuon’ indi masiling nga ebidensya na sang maalamon nga
paggamit sang tion. Dapat nga may tion para sa pang-kaisipan kag espirituhanon nga
kalambuan subong man sa pagpatawhay: tion sa pagsimba kag tion sa pagpahayag sang
aton pagpasalamat tungod sa aton ikasarang sa pagtrabaho, kag pagpanghunahuna, kag
pagpangamuyo, kag pagbasa, kag pagbulig, kag pagdamgo, kag pagkadlaw, kag
pagplano, kag pagtuon. . . . 

“Ang tion nga aton ginahinguyang sa pagtuon parte sa aton Amay sa langit magadala
sang indi masugid nga mga bugay sa aton sa bug-os nga mga adlaw sang aton mga
kabuhi” (John Longden, “Time Is of the Essence,” Improvement Era, Hunyo 1966, pp.
511–12).

Ang Maalamon nga Paggamit sang Tion Nagakinahanglan sang Pagplano

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pag-isip sang mga kahiwatan nga kinahanglan
gid nila nga sundon adlaw-adlaw (pag-eskuwela, kaon, tulog, paghimo sang buluhaton
sa puluy-an, kag iban pa). Sa tion nga mapat-od ini nga mga kahiwatan butangi sang isa
ka bato para sa kada isa sa isa ka pinta nga garapon ukon yahong. (Ang yahong ukon
garapon nagarepresentar sang isa ka baynte kuwatro oras nga adlaw.) Pun-a ang garapon
sang mga bato. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghingalan sang iban pa nga
mga butang nga ginakinahanglan nila nga himuon kada adlaw (pagkadto kag pagpauli
gikan sa eskuwelahan, paghimos sang hiligdaan, pag-ilis, pagpaligo, pagpaninlo sang
hulot, pag-atipan sang mga hinuptanan, pagpangamuyo, pagtuon sang balaan nga mga
kasulatan, paghanda sang inugsul-ob, paghanas sang musika, pagtambong sa mga
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sinapol sa Simbahan, kag iban pa). Sa tion nga mapat-od ining iban nga mga kahiwatan,
idugang ang balas, bugas, ukon asin sa garapon sang mga bato tubtob nga puno ini kon
tulukon. (Ang balas nagarepresentar sining dugang nga mga kahiwatan.) Akoa nga ang
mga kabuhi sang bataon nga mga babayi pareho kapuno sang makita nga garapon.
Dayon dugangi sang tubig, nga nagapaathag nga bisan sa tion sang makita nga daw
masako nga adlaw may tion gid sa pagpamalandong, paglingawlingaw, kag iban pa nga
makabayaw nga mga kahiwatan. (Ang tubig nagarepresentar sini nga mga kahiwatan.)
Tanan kita dapat nga magtinguha sang isa ka nagakaigo nga balanse sa paggamit sang
aton tion. Ang paghuman sang tanan nga aton kinahanglan kag ang handum sa paghimo
nagakinahanglan sang mainandamon nga pagplano.

Sugilanon “Kis-a may isa ka sampaton sa ikasarang nga nagpalapit sa pangulo sang isa ka dako nga
korporasyon sa asero kag ginbalay ang mga pag-alagad sang iya sini kompaniya. ‘Indi
maayo,’ ang sabat sang pangulo, ‘Indi maayo ang gwa sang akon pagdumala karon,
subong kuntani sang akon nahibal-an. Aksyon ang amon kinahanglan kag indi ang
dugang nga ihibalo. Kon mapagiho mo kami suno sa amon nahibal-an nga amo ang
dapat himuon, bayaran ko ikaw bisan pila ang imo pangayuon.’

“ ‘Maayo kon amo,’ sabat sang palamangkutan. ‘Mahatagan ko ikaw sang isa ka butang
sa pila ka minutos sa pagpadugang sang imo ginahimo kag aksyon sa singkuwenta
porsyento. Una, isulat sa isa ka blangko nga panid ang anum ka labing importante nga
mga buluhaton nga imo pagahimuon buas. Ika-duha, ibutang ang mga ini sa pasunod
sang ila pagkaimportante. Ikatlo, kuhaa ini nga panid una sa tanan buas sa aga kag
suguri ang paghimo sang butang nga nauna. Kon matapos mo ini himoa ang butang nga
ika-duha, dayon ang ikatlo nga butang. Himoa ini tubtob sa oras nga inug-untat sa
pagtrabaho. Indi magpalibog kon duha ukon tatlo lamang ang imo matapos ukon bisan
isa lang ka butang ang imo matapos. Ang labing importante lang ang imo himuon. Ikap-
at, kuhaa ang katapusan nga lima ka minutos sang tagsa ka adlaw nga inugtrabaho sa
paghimo sang “kinahanglan gid” nga lista sang buluhaton sa madason nga adlaw.’

“Ginbalita, nga ginpadalhan sang pangulo ang palamangkutan sing $25,000 para 
sa ideya, $1,000 para sa tagsa ka baynte singko minutos nga ginhinguyang sa
paghinambalanay” (Teacher Development Program—In-service Series 2, 1971–72, 
Participant Materials, p. 58).

Ipakita ang karatola nga nagaisip sang mga laygay sang sampaton sa ikasarang.

Laygay sang Sampaton sa Ikasarang

1. Isulat ang labing importante nga mga buluhaton nga himuon.

2. Numerohi ini suno sa pasunod sang pagkaimportante.

3. Suguri sa pagtrabaho ang nahauna nga numero sa aga.

4. Kon ang nahauna nga numero matapos na, magkadto sa ika-duha nga numero 
kag padayon.

5. Kada gab-i, maghimo sang isa ka bag-o nga lista nga gamiton sa madason nga adlaw.

•Paano malakip ang aton Amay nga Langitnon sa sini nga plano? (Pangayoa ang bulig
sang aton Amay sa paggamit sang aton tion kag sa pagpat-od sang mga ulunahon.

Pagsulat Ipanagtag ang isa ka blangko nga panid sang papel kag isa ka lapis sa tagsa ka dalagita.
Ipabahin sa tagsa ka bataon nga babayi ang iya papel sa tatlo ka kubay nga nasulatan ang
una nga kubay sang “Kinahanglan gid Himuon,” kag ang ika-duha “Dapat Himuon,” kag
ang ikatlo “Luyag Himuon.” Tulini ang bataon nga mga babayi sa pagsulat sa idalom
sang ulohan “Kinahanglan gid Himuon” sang mga butang nga kinahanglan gid nila nga
himuon buas; sa idalom sang ulohan “Dapat Himuon” sang mga butang nga dapat nila
himuon; kag sa idalom sang ulohan “Luyag Himuon” sang mga butang nga manamian
sila sa paghimo para sa kalingawan. Parehos ini sa mga butang nga nakilal-an sa leksyon
paagi sa paggamit sang mga bagay, sa bato, balas, kag tubig. Pangabaya ang bataon nga
mga babayi sa pagnumero sang mga butang sa katapusan nga duha ka kubay suno sa
pasunod sang ila pagkaimportante, tungod kay amo ini ang mga kahiwatan nga ila
makontrol.
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Paggamit sang Leksyon

Ipatan-aw sing maid-id sa bataon nga mga babayi ang importante nga mga butang nga
ila ginpat-od, kag binagbinagon kon paano nila magamit ang ila tion sing mas epektibo
sa paghuman sang labing importante nga mga kahiwatan sa katapusan nga duha ka
kubay. Ipanugyan nga sundon nila ang pamaagi sang sampaton sa ikasarang sa sulod
sang duha ka simana. Hatagi sila sing tion sa pagpahayag sang ila kadalag-an sa sulod
sang duha ka simana.

Papagsika ang mga dalagita sa pagluhod kag pagpalapit sa Ginuo sa pangamuyo kada
aga. Makapakighambal sila sa iya parte sa ila mga tulumanon kag mga ulunahon para sa
sina nga tal nga adlaw, sa pagpangayo sing bulig kag pagpadasig sa paghikot, kag dayon
magsugid sang mga resulta sa iya sa gab-i.

Ginapanugyan nga mga Kahiwatan

Sa pahanugot sang obispo ukon pangulo sang sanga, agdaha ang isa ka may ikasangkol
kaayo nga tawo (halimbawa, isa ka estudyante sa kolehiyo, isa ka lamharon nga iloy,
ukon iban pa nga mga katapo sa inyo purok labi na gid ang organisado-kaayo) sa
pagpaambit sang iya panugyan kon paano maghimo sang epektibo nga paggamit sang
isa ka tawo sang iya tion.
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Ang Bili sang Obra

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magatamod sang bili sang obra.

PAGPANGHANDA 1. Opsyonal: Maghanda sing mga libro sa himno agud nga ang mga dalagita makakanta
sang nom. 252, “Put Your Shoulder to the Wheel.”

2. Opsyonal: Maghanda sing isa ka bato nga may pulong obra nga nasulat diri para sa
tagsa ka dalagita.

3. Magtudlo sang isa ka bataon nga babayi sa paghambal parte sa obra nga sa diin may
kaangtanan sia kag isa pa ka bataon nga babayi sa paghambal parte sa isa ka proyekto
sang pag-alagad subong sa ginalarawan sa sini nga leksyon.

4. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
balaan nga mga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Obra Isa ka Tig-una nga Bahin sang Plano sang Ebanghelyo

Pangabaya ang mga dalagita sa pagpamati samtang nagahambal ka sang pila ka mga
pulong kag mag-alsa sang ila mga kamot sa pagpakita kon diin nga mga pulong ang
nagadala sang positibo nga mga pamatyag sa ila. Ihambal ini nga mga pulong—bakasyon,
trabaho, pagpatawhay, obra—nga nagadulog kada matapos ang isa sa pagtalupangod sang
mga sabat.

Ipahangop nga ang ideya parte sa obra sa masunson daw indi gid makagalanyat sa aton.
Apang ang ikasarang kag oportunidad sa pag-obra sa pagkamatuod makadala sing
dalagko nga mga bugay sa aton mga kabuhi.

•Ano ang mahimo nga mangin kinatuhay sang imo kabuhi karon kon ang imo mga
ginikanan wala gid sing huyog sa paghimo sang ano man nga obra para sa imo?

•Ano ayhan ang Simbahan karon kon ang dumaan nga mga katapo sang Simbahan wala
sing huyog sa pag-obra?

Balaan nga kasulatan Basaha sing dulungan ang Moses 5:1 kag Exodo 20:9.

Ipaathag nga ang mga manalagna sa ulihing mga adlaw nagtudlo sa aton nga mangin
mapisan, magsalig sa kaugalingon, kag makatib-ong sa kaugalingon. Basaha ang
masunod nga pahayag:

“Wala sing tunay nga Santos sa Ulihing mga Adlaw, samtang may pisikal ukon
emosyonal nga ikasarang nga kinabubut-on nga magasaylo sang iya kaugalingon nga
palas-anon ukon kaayuhan sang iya panimalay sa iban. Mientras tanto nga makasarang
sia, sa idalom sang pagpadasig sang Ginuo kag paagi sa iya kaugalingon nga mga
pagpangabudlay, panigan-an niya ang iya kaugalingon kag ang iya panimalay sang
espirituhanon kag temporal nga mga kinahanglanon sang kabuhi” (Spencer W. Kimball,
sa Conference Report, Okt. 1977, p. 124; ukon sa Ensign, Nob. 1977, pp. 77–78).

Sang pagsugod sang programa sa welfare sa karon nga panahon, ang Unang Panguluhan
nagpahayag: “Ang aton tig-una nga katuyuan [amo] ang pagpatindog, tubtob sa
masarangan, sang isa ka sistema nga sa idalom sini ang sumpa sang pagkatamad
pagadulaon, ang mga kalainan sang isa ka pagpalimos dulaon, kag ang pagkinaugalingon,
kapisan, pagkinot, kag pagtahod sa kaugalingon sa liwat mapasad sa tunga sang aton
katawhan. Ang tinutuyo sang Simbahan amo ang pagbulig sa katawhan sa pagbulig sang
ila mga kaugalingon. Ang obra pagabayawon bilang nagadumala nga prinsipyo sa mga
kabuhi sang aton mga katapo sang Simbahan’ (sa Conference Report, Okt. 1936, p. 3).
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•Ngaa nga ang obra dapat nga mangin isa ka “nagadumala nga prinsipyo sa aton 
mga kabuhi”?

•Ngaa nga ang pagkatamad ginatawag nga isa ka “sumpa”? Ano ang mga “kalainan
sang pagpalimos”?

•Ano nga mga bugay ang mangin aton kon aton gamiton ini nga prinsipyo? (Isulat ini
nga mga pulong, pagkinaugalingon, kapisan, pagkinot, kag pagtahod sa kaugalingon sa pisara.)

Paghinambalanay Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon may yara sa ila nga nagmasakit nga wala
na sila sing mahimo. Kon padugayon sa isa ka malawig nga tion sang panahon, ano
ayhan ang ila batyagon kon indi sila makasarang sa paghimo sang bisan ang
pinakagamay nga mga buluhaton sa pag-atipan sang ila mga kaugalingon?

Ang isa ka bataon nga babayi nga nagpabilin sa iya hiligdaan sa bug-os nga tig-ilinit
tungod sang isa ka malubha nga balatian nanumpa nga indi na liwat magreklamo sa
pagbangon sa aga. Dako ang iya pasalamat nga nagamit niya liwat ang iya mga kamot sa
paghikot sang ila kinahanglan nga obra.

Ipaathag nga ang isa sang labing importante nga mga bahin sa pag-agom sang kalipayan
amo ang pagpalambo sang kinabatasan sa pag-obra sing kinabubut-on. Ang aton obra
mahimo nga mangin makaalayaw, makawiwili, makahalangkat, makabayaw sa kaisipan,
mapiliton kag matugahon. Indi ini kinahanglan nga mangin makasulum-od, makatalaka,
makakalapoy, makapadumili, ukon wala sing hangkat. Ang aton panindugan amo ang
magapamat-od kon diin sini nga mga panglantaw ang aton mabaton. May isa ka babayi
nga nakatuon sining importante nga leksyon subong sang ginalaragway sa masunod nga
sugilanon:

Sugilanon “Sang pito ka tuig nga nakaligad, si Ann Clynick nagsugod sang isa ka pag-alagad sang
paglibang sa bata sa iya puluy-an sa paglikaw sa ginapaabot nga bug-os-panahon nga
trabaho sa gwa sang iya puluy-an.

“Upod ang apat ka nagatakangtakang nga mga bata sa puluy-an kag isa ka bata sa
eskuwelahan sa sina nga tion, kag ang pinansyal nga mga palas-anon nga nagaipit sa
panimalay, nagsiling sia nga ang palaligban indi sa kon mag-obra sia ukon indi, kundi sa
kon ano lang nga sari sang obra ang dapat niya himuon. . . . 

“Samtang ang plano nakasulbar [sang problema nga magpabilin sa puluy-an upod sa iya
mga kabataan], sa wala madugay nagtuga naman ini sang isa pa.

“ ‘Ginakaugtan ko ini,’ siling niya. ‘Nasalapuan ko ang akon kaugalingon nga nagaobra
60 ka oras sa isa ka simana nga nagaatipan sang mga kabataan sang iban nga mga tawo.
Wala gid ako makaagi nga mangin manuglibang sang bata sang tin-edyer [lampukon] pa
ako. Sa pagkamatuod, wala gid ako malipay sa pagpakig-upod sa mga kabataan, luwas
sa akon kaugalingon nga mga kabataan. Kag nagapamatok ako sa amo nga sitwasyon
sing dugang sanglit sa pamatyag ko daw ginpilit lang ako sa sini. Makalalas-ay ini kaayo.

“ ‘Apang indi ko ini matalikdan kag indi man ako maluyag mag-obra sa gwa.’

“Sa nahauna nga duha ka tuig, gin-agwanta na gid lang niya ang tagsa ka adlaw, nga
nagtinguha sa pag-ilis sang lainlain nga mga lampin sa tunga sang pagpaninlo sa balay
kag pagpangluto, wala’y labot sa hangkat sang pagkontrol sang 10 ka mapagsik nga mga
kabataan—ang iya kaugalingon kag anum pa nga iban.

“ ‘Isa sina ka adlaw nabasahan ko ang isa ka sinulatan sang isa ka Pang-Kabilugan nga
Pagbulut-an nga nagasugid sang isa ka tawo nga nagapakighambal sa isa ka manuglampaso
nga babayi nga may makatalaka nga buluhaton sang paglampaso sang isa ka grupo sang
mga hagdanan . . . adlaw-adlaw.

“ ‘Sang magreklamo ang babayi parte sa pagkamakatalaka sang iya kabuhi, ang tawo
nagpaathag nga kon sia ang may trabaho nga subong sina, tinguhaan niya ini nga
mangin makawiwili paagi sa pagtukib sang tanan nga butang parte sa sini. . . . 

“ ‘Ang ginhimo sina nga sugilanon sa akon amo ang pagpamarasmas agud nga
makahangop nga ang imo kahuyugan tuhoy sa kon ano ang imo ginabuhat amo ang
importante, kag indi gid man ang trabaho mismo,’ siling ni Ginang Clynick.

“ ‘Gikan sa sina nga tion, namat-od ako sa pagtuon sang tanan nga akon mahimo nga
matun-an parte sa pag-atipan sang mga kabataan’ . . . nagpalista sia sa [madamo nga]
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mga klase. . . .  May iya na karon programa nga maayo gid ang paglambo nga may bug-
os sia nga kurikulom para sa mga kabataan nga ginplano isa ka tuig sing abanse. May
listahan sang mga nagahululat para sa iya mga pag-alagad . . . 

“ ‘Gani ang natabo amo nga sa nagligad nga pito ka tuig, sa pamatyag ko nasangkulan ko
ang paghimo sang butang nga akon ginakaugtan kag makatalaka, paagi lamang sa
pagbaylo sang akon kahuyugan,’ nagsiling si Ginang Clynick. . . . 

“ ‘Natun-an ko ang mga butang, nagtubo ako kag nalipay ako sa akon ginahimo’ “ (John
Forster, “Attitude—Not Necessarily Job Itself—Is Important,” Church News, 29 Mayo
1982, p. 12).

Paghinambalanay Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon may isa sa ila nga may amo man nga
inagihan nga luyag nila ipaambit.

•Paano ini nga inagihan makadapat sa ginakinahanglan nga mga klase sa eskuwelahan,
sa buluhaton sa balay, sa part-time nga mga trabaho, ukon sa mga alatipanon sa simbahan
nga ayhan daw sa indi makawiwili? Paano ang aton kahuyugan makaimpluwensya kon
paano naton ginahimo ang aton obra? Ano ang pila ka mga padya sang obra nga maayo
ang pagkahimo?

Basaha ang masunod nga pahayag:

“Indi gid pagpakanuboa yadtong mga nagatrabaho sa mga palamugnan nga manubo
ang ginakita. May dako nga dignidad kag bili sa ano man nga minatuod nga palangitan-
an. Indi paggamita ang pulong nga pang-suluguon para sa ano man nga trabaho nga
nagapauswag sang kalibutan ukon sa mga tawo nga nagapuyo sa sini.

“Wala sing dapat kahuy-an sa ano man nga talahaon nga obra” (Boyd K. Packer, sa
Conference Report, Abr. 1982, p. 121; ukon sa Ensign, Mayo 1982, p. 84).

Ang Obra Importante sa Aton Temporal, Katilingbanon, kag Espirituhanon nga
Kaayuhan

Sugilanon May isa ka manlulugayaw nga kis-a nagahinampot sa isa ka sapa nga yara sa iya alagyan.
Isa ka estranghero ang nagpakita kag ginsingganan sia nga kon mamulot sia sang mga
dakaldakal kag isulod ang mga ini sa iya bulsa, pag-abot niya sa iya kaladtuan, nga
magabatyag sang kasubo kag kalipay. Nagtuman sia subong sang ginhambal sa iya sang
estranghero kag nagpadayon sa pagsakay. Sang pag-abot niya sa madason nga baryo,
ginkuha niya ang mga dakaldakal gikan sa iya bulsa kag sa iya kakibot nakita nga nahimo
ang mga ini nga malahalon nga mga hiyas. Sa sina nga tion nahangpan niya kon ano ang
buot silingon sang estranghero. Nagbatyag sia sing kasubo nga wala sia mamulot sang
madamo pa nga mga bato, apang nalipay nga namulot sia sing subong kadamo sang yara
sa iya.

Magguhit sing mga sirkulo nga nagarepresentar sang mga dakaldakal sa pisara. Isulat sa
mga ini ang mga punto nga nalakip sa masunod nga paghinambalanay subong sa
ginpakita. Sirkulohi ang apat ka mga pulong nga yara na sa pisara gikan sa inyo nagligad
nga paghinambalanay: pagkinaugalingon, kapisan, pagkinot, kag pagtahod sa kaugalingon.

Paghinambalanay •Kon ini nga manlulugayaw amo ang kada isa sa inyo sa katapusan sang imo kabuhi,
ano bala ang mangin simbolo sang mga dakaldakal sa inyo?
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             mga                      mga
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              manggad                 pagkinaugalingon
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•Ano ang pila ka mga tinutuyo nga gusto mo malambot? Ano ang pila sang mga
kinaugali kag mga pagkabutang nga luyag mo maangkon sa tion sang imo kabuhi?

•Ano ang mangin pamatyag mo sa ulihi sa imo kabuhi kon wala mo paghimusli ang
mga oportunidad sa pagpamulot sang “mga dakaldakal” nga imo gusto?

Binalaybay Ang isa ka paagi sa pagpahayag sini nga ideya amo ang nagasunod:

Sa mga masubo nga pulong sang pluma ukon dila

Ang pinakamasubo amo ang mga pulong: “Amo unta!” (John Greenleaf Whittier, “Maud
Muller,” A Treasury of the Familiar, ed. Ralph L. Woods [New York: Macmillan Publishing
Co., 1942, p. 236.)

Ipahangop nga, sa malain nga palad, madamo nga mga tawo ang indi makalambot sang
ila mga tinutuyo ukon makahimo sang ila ginaplano nga himuon tungod lamang kay
indi sila buot nga mag-obra ukon wala nagaobra sing mas maayo pa gid. Indi sila
maluyag “magbayad sang bili’ para sa kalipayan nga mahimo nila nga maangkon.
Madamo nga tawo nga nagapanglakaton sa dalanon sang kabuhi ang wala makahangop
nga sarang nila, nga wala nagagamit sang salamangka, mailisan ang ila mga handum
sang katumanan—paagi sa pag-obra para sa mga ini.

Basaha ang masunod nga pahayag:

“Wala sing harianon nga dalan pakadto sa bisan ano man nga tinun-an, bisan ano ini. . . .
Wala sing harianon nga dalan pakadto sa bisan ano nga butang nga maayo. Wala sing
butang nga nagaabot nga angayan sang suhol ukon pagpakamahal kon indi paagi sa
pagpangabudlay sing maayo. Wala ako nagasapak bisan daw ano ka pa ka mangin-
alamon, ang pagsulundan amo gihapon” (J. Reuben Clark, Jr., ginpasibo sa Vital
Quotations, comp. Emerson Roy West [Salt Lake City: Bookcraft, 1968], pp. 401–2).

Ipahangop nga matakos naton ang maayo nga mga resulta sang obra sa tatlo ka
kabilugan nga bahin.

Sa idalom sang “mga dakaldakal” sa pisara, magkurit sing tatlo ka linya kag ibilin nga
blangko ang mga ini. Samtang nagapadayon ang paghinambalanay, pun-i ining mga
blangko sing mga pulong temporal, katilingbanon, kag espirituhanon.

Idugang sa pisara:

Isulat ang pulong temporal sa nahauna nga blangko. Ipaathag nga ang obra
ginakinahanglan para sa aton pagpabilin nga buhi.

“Ang tanan nga aton maangkon sa kabuhi nga may materyal nga kinaiya nagaabot
bilang isa ka patubas sang pagpangabudlay kag kaluoy sang Dios. Ang obra lamang ang
nagapatubas sang mga kinahanglanon sang kabuhi” (Ezra Taft Benson, sa Conference
Report, Okt. 1980, p. 45; ukon sa Ensign, Nob. 1980, p. 32).

Ipaathag nga nahibal-an naton nga ang obra may bili man sang kuwarta. Kinaandan kita
nga ginabayaran ukon ginapadyaan suno sa aton kabatid, ikasarang kag
pagkamasaligan.

•Ano nga mga tikang ang kinahanglan naton nga himuon karon para sa aton temporal
nga kaayuhan sa palaabuton?
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•Ano nga mga panggawi ang makapugong sa aton sa pagtuon sa pag-obra sa pag-atipan
sang aton kaugalingon nga temporal nga mga panginahanglan?

•Paano ang pagsugot sa pag-obra makabulig sa imo sa imo buluhaton sa eskuwelahan
kag sa kabuhi sang imo panimalay?

Ipasugid sa isa ka bataon nga babayi ang pila sang mga obra nga iya ginahimo. Diin sia
nagtuon kon paano maghimo sang iya obra? Paano sia malipay sini? Paano sia
nagauswag ukon nagadugang sa iya kabatid?

Sa isa ka pamulongpulong sa mga estudyante sa kolehiyo, gindagmit sa pagsiling ni
Elder Dallin H. Oaks, ang pangulo sadto sang Brigham Young University, ang
pagkakinahanglanon para sa mga estudyante sa magtuon sa pag-obra kag pagdisiplina
sang ila mga kaugalingon.

“Malaka lang ang mga butang nga nagahatag sa akon sing dugang nga kasakit sangsa
magtan-aw sa mga pamatan-on kag mga babayi nga wala makahibalo sang ila ikasangkol,
nga wala . . . nagadisiplina sang ila mga kaugalingon sa obra nga kinahanglanon sa pag-
angkon sang mga kabatid kag nagatuon sang kinaiya sang isa ka maayo nga edukasyon.
May sobra kaayo nga kaligoy, sobra kaayo nga pagtan-aw sang telebisyon, sobra kaayo
nga pagpainit sa kahilamnan, sobra kaayo nga pagpangita sing kinalipay, sobra kaayo
nga pagsalig sa mga opinyon kag obra sang iban, tama ka diutay nga pagsalig-sa-
kaugalingon” (Dallin H. Oaks, “The Formula for Success at BYU,” Speeches of the Year,
1979 [Provo: Brigham Young University Press, 1980], p. 169).

Paghinambalanay Hambali ang mga upang sa obra nga ginsambit ni Pangulong Oaks.

•Paano naton madisiplina ang aton mga kaugalingon sa paghimo sing maayo pa gid nga
obra sa eskuwelahan? Ano ang kaligoy?

•Ano ang pila sang mga pamatasan kag mga panggawi nga magapugong sa aton sa pag-
usik sang aton ikasangkol?

Pisara Isulat ang pulong katilingbanon sa ika-duha nga blangko.

Basaha kag tandai ang masunod nga balaan nga mga kasulatan: Doctrine and Covenants
68:31, 42:42; 75:29.

•Paano ang pagkatamad makaganoy sa mga tawo sa makasasala nga mga buhat?
Hambali ang mga epekto sang pagkatamad sa isa ka tawo, sa isa ka panimalay, kag sa isa
ka komunidad.

Ipabasa sa isa ka tawo ang tugda ni Elder Neal A. Maxwell parte sa aton katilingbanon
nga responsibilidad sa pag-obra:

“Kon makatuon kita sa pag-obra sing temprano pa sa aton kabuhi mangin maayo pa gid
kita nga mga tawo, maayo pa gid nga mga katapo sang mga panimalay, maayo pa gid
nga mga kasilingan, kag maayo pa gid nga mga gintutun-an ni Jesucristo, nga Sia mismo
nagtuon sa pag-obra bilang isa ka panday” (“Gospel of Work,” Friend, Hunyo 1975, p. 7).

Paghinambalanay •Paano ang aton pagpasugot sa pag-obra makahatag sing bugay sa mga kabuhi sang
mga katapo sang aton panimalay? Sa aton mga abyan sa eskuwelahan? Sa mga tawo sa
komunidad?

Ipasugid sa isa ka bataon nga babayi ang iya balatyagon parte sa isa ka proyekto sa pag-
alagad. Ano nga obra ang nahimo? Paano ini nakabulig sa iban? Ano ang ila reaksyon?
Ano ang iya pamatyag?

Dagmita sa pagsiling nga ang isa ka katilingban nga may maayong panglawas
nagasandig sa pagpasugot sang iya mga katapo sa pag-amot paagi sa ila obra. Indi kita
makatuman sang aton mga papel bilang mga estudyante, mga misyonero, mga lider,
mga ginikanan, kag mga banwahanon kon indi kita magtuon sa pag-obra.

Pisara Isulat ang pulong espirituhanon sa ikatlo nga blangko.

Ipahangop nga nakita ni Adan kag ni Eva nga ginpakamalaut sang Ginuo ang duta
tungod sa ila (tan-awa sa Moses 4:23).

•Ngaa nga ang pagpakamalaut sa duta sa pagkamatuod makahatag sing benepisyo kay
Adan kag kay Eva? Ano nga mga kinabatasan ang mapatubas sang ila panginahanglan
sa pag-obra sa ila?
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•Ano ang matabo sa aton mga kalag kon nagaobra kita? Kon wala kita nagaobra?

Basaha sing dulungan ang Doctrine and Covenants 75:3–5. Ano ang ginasugo sang Ginuo
nga aton himuon? Ano ang aton mangin padya?

Hingapusan

“Kita mga kabulig sa pagtuga upod sa Dios. Ginhatagan niya kita sing kapasidad sa
paghimo sang buluhaton nga iya ginbilin nga wala matapos, sa pagkontrol sang kusog,
sa pagmina sang mineral, sa pagbaylo sang mga bahandi sang duta para sa aton
kaayuhan. Apang ang labing importante, ang Ginuo nakahibalo nga gikan sa tunawan
sang pag-obra nagagwa ang matig-a nga ubod sang kinabatasan” (J. Richard Clarke, sa
Conference Report, Abr. 1982, pp. 109–10; ukon sa Ensign, Mayo 1982, p. 77).

Kantaha ukon basaha ang tanan nga mga dinalan sang “Put Your Shoulder to the Wheel”
(Hymns, no. 252).

Paggamit sang Leksyon

Hatagi ang tagsa ka dalagita sing isa ka dako nga dakaldakal ukon bato nga may pulong
obra nga nasulat sa sini. Papagsika ang kada isa sa pagpauswag sang iya mga kabatid kag
sang iya panindugan parte sa obra
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Ang Katuyuan kag 
Bili sang Edukasyon

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop sang katuyuan kag bili sang iya edukasyon
sa bug-os niya nga kabuhi.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 20, Bataon nga Babayi sa isa ka Palangitan-an; larawan 21, Lamharon nga Iloy
nga Nagabulig sang Iya mga Kabataan sa Pagbasa; larawan 22, Bataon nga Babayi nga
Nagatudlo sa isa ka Sinapol sa Simbahan. Ang tanan makita sa likod sang manwal.

2. Opsyonal: Maghanda sing isa ka pasundayag sang mga kasangkapan sa edukasyon
subong abi sang mga text book sa eskuwelahan, mga balaan nga kasulatan, mga libro sa
musika, ruler.

3. Opsyonal: Maghanda sing tatlo ka wordstrip nga nagasiling: “Sa palangitan-an,” “Sa
puluy-an,” “Sa Simbahan kag komunidad.”

4. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga
sugilanon, mga balaan nga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo
luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Sugilanon Si Jeffrey R. Holland, samtang pangulo sang Brigham Young University, nagpanugiron
sang masunod nga sugilanon:

“Luyag ko nga sugiran kamo sang isa ka matuod nga sugilanon parte sa isa ka lamharon
nga bata nga lalaki nga wala gid makaagom sing oportunidad sa pag-eskuwela sa
malawig na kaayo nga panahon. Namatay ang iya Amay, nga diutay sing ginbilin nga
kuwarta para sa panimalay sini nga bata. Isa sina ka adlaw ang bata nagbalatian sing
malubha sang buti kag madamo sing palya sa eskuwelahan.

“Sa hinay-hinay nag-uswag ang iya maayong panglawas, kag nalipay sia nga nakabalik
sia liwat sa pag-eskuwela. Apang nakabalik sia sa eskuwelahan sa isa lang ka tuig, nga
nakatapos sang ika-pito nga grado, sang mag-untat sia sing lubos sa pag-eskuwela.
Pagkatapos sina, Sia kag ang iya utod nga lalaki nagkinahanglan nga magpangita sing
mga trabaho sa pagbulig pangita sing nagakaigo nga kuwarta nga ibakal pagkaon kag
biste nga ginakinahanglan sang panimalay.

“Ang bata nagpangabudlay sing indi hamak, nagdako sing mapagros kag madamo sing
natun-an paagi sa iya mga inagihan. Nagbasa sia sang mga libro sa tagsa ka kahigayunan,
kag nawili sia sa pagtuon sang mga butang nga wala niya matun-i tungod sa indi pag-
eskuwela. Sa masunson magsiling sia kon daw ano kasubo nga sia iya wala makaangkon
sing pormal nga edukasyon. Isa sia ka mabuot nga tawo kag nagapangabudlay sing
maayo sa pagpalambo sang iya kaugalingon. Kag nagpadayon sia sa paglaum nga sa
iban nga adlaw makaeskuwela sia liwat. Apang wala gid sia mahatagi sina nga
kahigayunan. Ining diutay nga bata nga nagdako nga gusto magpadayon sang iya pag-
eskuwela amo ang akon amay.

“Tungod sang inagihan sang akon amay, nagkabalaka gid sia kaayo nga makaangkon
ako sang isa ka maayo nga edukasyon. Kon magsiling ako, ‘Apang indi ko gusto nga
mag-eskuwela,’ magasiling sia, ‘Kon amo ako ang mabulos sa imo. Sa hunahuna mo
sapakon ako sang manunudlo? Ambot kon makaigo ako sa pulongkuan sa imo lamisa?’

“Naham-ot pirme ako sina sanglit sa hunahuna ko mahadlok gid ang akon manunudlo
kon makita ang isa ka dako na nga tawo nga nagaeskuwela, kag nahibal-an ko nga indi sia
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makaigo sa isa ka gamay nga pulongkuan sa akon lamisa. Gani magakadto na lang ako
sina sa eskuwelahan. . . . 

“Sang ulihi sang makagradwar ako sa high school [mataas nga eskuwelahan], makaalagad
sa misyon, kag makatapos sang akon mga kurso sa kolehiyo, nagpadayon ako sa pagkuha
sang Ph.D. gikan sa isa ka eskuwelahan sa New England. . . . 

“Sang mabaton ko ang akon diploma gusto ko nga ang akon amay ang mag-angkon sini.
Wala gid sia makabaton sang isa ka diploma sa paggradwar gikan sa ano man nga
eskuwelahan kag nakahunahuna ako nga angayan sia sa sining isa. Ginsingganan ko sia nga
bisan ngalan ko ang yara sa sini, dapat nga sa iya ipadya ang diploma. Ginsingganan ko sia
nga ayhan nagsala lang sila sa pagbalhag. Nagpakadlaw ini sa iya kag dayon nakapahibi
ini sa iya. Indi ko mapat-od sadto kon ngaa nga nakapahibi ini sa iya—apang karon
nahibal-an ko na” (“Do You Think I Can Fit into Your Seat?” Friend, Sep. 1978, pp. 6–7).

Paghinambalanay •Sa hunahuna mo bala ining amay kag anak nakatuon sang bili sang edukasyon? Paano
ini nga halimbawa makabulig sa aton sa lubos pa gid nga paghatag sing bili sa aton mga
oportunidad sa aton pag-angkon sang edukasyon?

Ginlaygayan kita sa Pag-angkon sang Edukasyon

Ipaathag nga pirme kita ginapaisog sang aton mga lider sa Simbahan sa pag-angkon sang
edukasyon. Ang dumaan nga mga pionero nga Mormon, wala’y sapayan sang dalayon
nga paghingabot kag pagpanggabot sang ila mga puluy-an, nagpadayon sa pagtudlo sa
isa kag isa. Ang edukasyon ginhatagan pirme sang isa ka mataas nga pagpasulabi.
Nagdala sila upod sa ila sang mga libro sa madamo nga mga tema, kag kon diin sila
magkadto, sa indi madugay nagapatindog sila sang mga eskuwelahan.

Ipabukad kag ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Doctrine and Covenants 88:118.
Ipahangop nga sa sini nga balaan nga kasulatan kag sa iban nga mga lugar, ginasugo kita
sang Ginuo sa paghangad sang tinun-an.

•Ano sa hunahuna mo ang gusto sang Ginuo nga matun-an naton? Ilista ang mga sabat
sang mga dalagita sa pisara. Dayon basaha ang Doctrine and Covenants 88:77–79 kag
idugang sa lista ang mga butang nga wala mahinambiti.

•Ano nga mga tema ang imo ginatun-an karon nga nagabulig sa imo sa pagtuon parte sa
mga butang sa lista?

Ang aton mga lider sa Simbahan nagapadayon sa pagbutang sang isa ka indi-hamak nga
pagkaimportante sa edukasyon. Duha sang aton mga manalagna sang bag-ong panahon
ang naghatag sa aton sini nga laygay:

“Ang Simbahan gikan sa ginsuguran may lubos nga pangako sa prinsipyo nga ‘ang
himaya sang Dios amo ang kinaalam.’ (Doctrine and Covenants 93:36.) Gani ginapaisog
naton ang aton katawhan sa pagtuon kag paghanda sa paghatag sing pag-alagad upod sa
ila mga kaisipan kag sa ila mga kamot.

“Ang iban may huyog sa pormal nga paghanas sa unibersidad, kag ang iban may huyog
pa gid sa paghanas sa magamit dayon nga palangitan-an (practical vocational training).
Ginabatyag namon nga ang aton katawhan dapat magbaton sina nga sahi sang paghanas
nga amo ang labing nagakasinanto sa ila mga kahuyugan kag mga kinaadman. Bisan kon
sa mga propesyon, sa mga arte, ukon sa mga palangitan-an; bisan kon isa ini ka paghanas
sa unibersidad ukon palangitan-an, nagadayaw kami kag nagapaisog sini’ (Spencer W.
Kimball, sa Conference Report, Okt. 1977, pp. 4–5; ukon sa Ensign, Nob. 1977, p. 4).

“Ang edukasyon amo pirme ang ginakilala sang Simbahan bilang numero uno nga
obligasyon sang tagsa ka kaliwatan sa nagabulos sa sini, kag sang tagsa ka tawo sa iya
kaugalingon. Ang kada isa sa aton isa ka diosnon nga dinulutan (endowed), wala’y
katapusan, kag may kinaalam nga tawo. Gani, yara lang sa aton ang pagpapagsik kag
pagpadayon nga buhi ang nagapasimpalad nga espiritu, sa pagtuon kag pagpadayon sa
pagtuon sang tanan nga mahimo parte sa aton mga kaugalingon, sa aton mga
isigkatawo, sa aton kalibutan, kag sa aton Dios” (Hugh B. Brown, sa Conference Report,
Abr. 1968, p. 101; ukon sa Improvement Era, Hunyo 1968, p. 34).

Sinambit nga 
mga pulong
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Ang Edukasyon Makahatag sing Benepisyo sa Bug-os Naton nga mga Kabuhi

Ipaathag nga ang edukasyon nagabukas sang madamo nga mga ganhaan alangay sa aton
temporal kag espirituhanon nga mga tilinguhaon.

•Paano makabulig ang edukasyon sa aton sa bug-os naton nga mga kabuhi?

Isulat ang mga sabat sang mga dalagita sa pisara. Siguroha nga ang masunod nga mga
punto mahambalan.

1. (Ipatapik ang wordstrip “Sa palangitan-an” kag ipakita ang larawan sang bataon nga
babayi sa isa ka palangitan-an.) Ipaathag nga ang edukasyon nagahatag sa aton sang
isa ka kabatid ukon palangitan-an nga makabulig sa aton sa pag-angkon sang
makahuluganon nga pagpamugon. Importante ini para sa bataon nga mga babayi
subong man sa mga pamatan-on suno sa ginapahangop sa masunod nga pahayag:

“May mapiliton nga mga rason para sa aton kauturan nga mga babayi sa pagplano
tuhoy sa pagpamugon. . . .  Gusto naton sila nga makaangkon sang tanan nga
edukasyon kag paghanas sa palangitan-an nga mahimo antes mamana. Kon mabalo
sila ukon madiborsyado kag nagakinahanglan sa pag-obra, gusto naton sila nga
makaangkon sang may dignidad kag mabungahon nga pagpamugon. Kon ang isa ka
utod nga babayi indi makapamana, iya ang tanan nga kinamatarong sa pagkapot sang
isa ka propesyon nga nagatugot sa iya sa pagpasanyog sang iya mga kinaadman kag
mga hiyas” (Howard W. Hunter, Ensign, Nob. 1975, p. 124).

•Ano ang pila sang mga rason nga dapat kita maghanda para sa pagpamugon? Paano
ang isa ka maayo nga edukasyon makabulig sa aton sa paghanda para sa
pagpamugon?

•Ngaa importante ang mag-eskuwela sing matayuyon, magtuon, kag maghimo sing
mga plano para sa edukasyon? Ano ang epekto sang imo pagtuon kag pagplano karon
sa imo palaabuton?

2. (Ipatapik ang wordstrip “Sa Puluy-an” kag ipakita ang larawan sang isa ka lamharon
nga iloy nga nagabulig sang iya mga kabataan sa pagbasa.) Ipahangop nga ang isa ka
maayo nga edukasyon makabulig sa aton nga mangin maayo pa gid nga mga iloy kag
mga manughimo sang puluy-an.

“Kinahanglan ang mabinalak-on kaayo nga pag-edukar sang aton lamharon nga mga
kadalagahan. Dalagko nga mga responsibilidad ang magasaylo sa ila. Sa ila mga kamot
igatugyan ang pag-umol sang moral kag may kinaalam nga pagbinatasan sang mga
lamharon. Tuguti ang mga babayi sang aton pungsod nga mahimo nga mga maalam,
kag ang ila mga kabataan pat-od gid nga mangin amo man sa ila. Ang nagakaigo nga
edukasyon sang isa ka tawo amo ang nagapamat-od sang iya kaayuhan; apang ang
mga kalabtanan sang isa ka bug-os nga panimalay maangkon paagi sa husto nga
edukasyon sang isa ka babayi” (George Q. Cannon, Gospel Truth, sel. Jerreld L.
Newquist [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], 2:138).

Paghinambalanay •Paano ang edukasyon sang isa ka babayi makabenepisyo sa iya panimalay?

3. Ipatapik ang wordstrip “Sa Simbahan kag komunidad” kag ipakita ang larawan sang
isa ka bataon nga babayi nga nagatudlo sa isa ka sinapol sa simbahan. Ipaathag nga
kon maayo gawa ang pagkahanda sang isa ka babayi mas madamo pa gid sia sing
ikaamot sa iya simbahan kag komunidad. Ang edukasyon amo ang isa sang
pinakamaayo nga mga paagi nga makahanda sia sang iya kaugalingon sa pag-alagad.

Sa pagbulig sa mga dalagita sa paghunahuna parte sa madamo nga mga paagi nga sa
diin magamit nila ang ila edukasyon sa pag-alagad sa Simbahan kag komunidad,
alangay nga sa karon kag sa palaabuton, ipamangkot ang masunod nga mga pangutana:

•Paano mo magamit ang imo edukasyon sa pagtudlo sang klase sa Primarya? Sa
pagpanudlo nga pagduaw? Sa pagtudlo sa mga hamtong sa klase sang pang-Domingo
nga Buluthoan? Sa paghatag sang isa ka pamulongpulong sa Simbahan?

•Paano mo magamit ang imo edukasyon sa pagbulig sa masakiton nga mga tawo? Sa
pagbulig sa mga tawo nga wala sing maayo nga mga trabaho?

Larawan kag
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•Paano mo magamit ang imo edukasyon sa pagbulig sang mga kabataan sa palibot
nga wala sing bisan ano nga maayo nga pagahimuon sa sira-klase?

Pangabaya ang mga dalagita sa pagpanugyan sang kon ano pa nga mga paagi nga sa
diin mangin maayo pa gid ang ila pagkahanda sa pag-alagad kon nakabaton sila sang
kon ano nga edukasyon.

Hingapusan

Ipaathag nga ang edukasyon isa ka tig-una nga bahin sang aton pagtubo sa duta.
Samtang nagaangkon kita sing ihibalo, matun-an naton ang paghatag sing bili sa tanan
nga ginpanigana sang Ginuo para sa aton. Ang dugang nga ihibalo kag pang-edukasyon
nga paghanas magabulig sa aton sa tagsa ka bahin sang aton mga kabuhi kag nagahimo
sa aton nga may ikasangkol pa gid sa pagpasad sang ginharian sang Dios. Wala na sing
maayo pa gid ukon mahapos pa gid nga tion sa pag-angkon sing isa ka maayo nga
edukasyon sangsa tion sang aton pagkalamharon. Dapat naton himuslan ang mga
oportunidad sa edukasyon nga mahapos naton malab-ot kag magpangita sing mga
kinaalam sa tanan nga mga patag.

Paggamit sang Leksyon

Papagsika ang tagsa ka bataon nga babayi sa paghimulos sang laban sang mga
oportunidad sa edukasyon nga mahapos niya malab-ot karon. Ipanugyan nga magpili sia
sing isa ka tema sa eskuwelahan ukon isa ka bahin sang ebanghelyo nga gusto niya nga
tun-an pa gid kag ibug-os ang iya panghunahuna sa sina nga topiko. Pangabaya sia sa
pagpahayag sa klase, sa lider sang bataon nga mga babayi, ukon sa iya sinulat nga
handumanan parte sa mga butang nga iya ginatun-an.

Presentasyon sang
manunudlo
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Pagpapagsik sang Pagpalambo
sang mga Kinaadman

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi magatamod kag magapapagsik sang pagpalambo sang
iya kaugalingon nga mga kinaadman kag sang mga katapo sang iya panimalay.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 23, Dibuho ni Vincent van Gogh, nga makita sa likod sang manwal.

2. Magdala sing papel kag lapis para sa tagsa ka dalagita.

3. Opsyonal: Magdala sing mga butang nga pagataguon sa tagsa ka dalagita subong abi
sang isa ka utod sang pisi, dagom, sibit, kimpit sa buhok, isa ka kalabaon sang hilo, isa
ka alambre, isa ka butones, isa ka lapis, isa ka inugkulong sa buhok.

4. Maghimo sing isa ka lista sang tinago nga mga bagay para sa tagsa ka bataon nga babayi.

5. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga balaan
nga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna: Tinago nga mga Bagay

Samtang nagasulod ang tagsa ka dalagita sa hulot-klasehan, dalha sia sa higad kag ibutang
sa iya ang isa sang mga bagay nga imo gindala. Ibutang ini sa isa ka makita apang wala
sing lipon nga bahin (halimbawa, ipakabit ang hilo sa abaga sang dalagita, patikoa ang
isa ka alambre ukon isuok ang kimpit sa buho sa isa ka walis, ukon isab-it ang isa ka
lapis sa ibabaw sang dulunggan).

Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka lista sang mga bagay nga ginbutang sa
tagsa ka dalagita. Tulini ang bataon nga mga babayi sa pagpangita sang mga butang kag
sa pagpanas sang tagsa ka butang sa ila lista sa tion nga ila makita ini. Hatagi sing duha
ka minutos ang bataon nga mga babayi sa paghimo sing mahipos sang ila ginapangita;
dayon pat-ura kon diin nga mga butang ang nakita kag diin ang wala. Samtang
nagapangita sa lista ang bataon nga mga babayi, nga ginahinganlan ang tagsa ka butang
kag ang iya sini ginabutangan, kuhaa ang bagay sa babayi kag ibutang ini sa malayo.
Ayhan isa ukon duha ka butang ang wala makita. Ipakita kon diin ini nga mga bagay.

Paghinambalanay Ipaathag kon paano ang pagpangita sini nga mga butang magkaanggid sa pagtukib sang
mga kinaadman.

•Paano makilala ang aton mga kinaadman?

•Paano ini mahimo nga ang aton mga kinaadman maathag nga makita nga wala kita
makatalupangod sang mga ini?

•Ngaa nga may puruhan nga mapaslawan kita sa pagkilala sang isa ka kinaadman?

•Ngaa nga makahunahuna kita nga kita tanan may mga kinaadman?

•Ngaa nga ang iban nga mga kinaadman mabudlay pangitaon?

•Ngaa nga dapat kita mangita tubtob nga makakita kita sang mga kinaadman?

Ipahangop nga ang tagsatagsa nahatagan sing mga hiyas ukon mga kinaadman gikan sa
aton Amay nga Langitnon. Kon kaisa ini nga mga hiyas ukon mga kinaadman maayo
ang pagkatago kag mabudlay makita. Kon ang isa ka kinaadman makita, importante nga
palambuon ina nga kinaadman, ukon mahimo ini nga madula.

Pahanumdumi ang bataon nga mga babayi nga ang mga kinaadman indi pirme
tumalagsahon, indi pirme bantugan, nga kon kaisa mabudlay pangitaon, nga kon kaisa
wala matalupangdi, nga kon kaisa lubos nga wala ginasapak, kag sa labing masunson
mapuslanon kag makabulig sa iban nga mga tawo.

Hinampang
(opsyonal)
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Ang Kada Isa Nagabaton sang mga Hiyas Gikan sa Aton Amay nga Langitnon

Pisara Isulat ang masunod nga panghunahuna sa ibabaw sang pisara kag ibilin ini dira sa bug-
os nga leksyon: Mga espiritu kita nga kabataan sang aton Amay nga Langitnon, kag ang tagsa
sa aton ginhatagan sing isa ka hiyas sang Espiritu sang Dios. Ipasambit sa bataon nga mga
babayi ang tagsa ka pulong sing matunog samtang ginasulat mo ini kag dayon basaha
ang bug-os nga dinalan sing dulungan kon ini nahuman na.

Ipaathag nga ang Ginuo naghatag sing madamo nga mga panulin sa sining ulihing mga
adlaw parte sa mga kinaadman.

Samtang ginabasa kag ginahambalan ninyo ang masunod nga apat ka balaan nga mga
kasulatan, ayhan luyag mo nga palinyahan ang mga ini sa idalom sa mga babayi kag ipa-
cross-reference sa ila.

Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang Doctrine and Covenants 46:11–12. Hambali ang
kahulugan sang pulong hiyas kag ang rason nga ginahatagan kita sang Ginuo sini nga
mga kinaadman.

Pangabaya ang isa pa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Doctrine and Covenants 82:18.
Hambali kon ano ang ginapahayag sang Ginuo sa aton sa sini nga balaan nga kasulatan
parte sa paggamit sang mga kinaadman.

Basaha ang Doctrine and Covenants 82:2–3 kag hambali kon ano ang mga kalabtanan sini
nga balaan nga kasulatan sa aton paggamit sang mga kinaadman.

Sa Doctrine and Covenants 60:13, ang Ginuo nagahambal sa duha ka dumaan nga mga
misyonero. Ipabasa sa isa pa ka katapo sang klase ini nga balaan nga kasulatan, kag
ipasaysay sa klase ang pagkaanggid sa tunga sang pagkatamaran kag paglubong sang
mga kinaadman.

•Pagkatapos basa sining apat ka balaan nga mga kasulatan, ano ang pamatyag mo parte
sa imo obligasyon sa pagpangita, pagpalambo, kag paggamit sang imo mga kinaadman?

Tulini ang bataon nga mga babayi sa pagpanghunahuna, samtang ginapresentar mo ang
masunod nga mga sitwasyon, parte sa pila ka mga paagi nga ang mga kinaadman
matukiban.

1. Sa pamatyag ni Cynthia handa na sia sa pagbaton sang iya bendisyon sang patriarka.
Samtang ginahatagan sia ni Brother Whittier sang iya bendisyon, si Cynthia nagpamati
sing maanting kag nakibot sa pagpamati sa iya nga nagasugid sa iya nga may isa sia ka
dako nga kinaadman sa pagpanudlo.

2. Si Sara nangin interesado sa hangkat nga ginhatag ni Ginang Myron sa iya klase sa
pagtukib kag pagsugod sa pagpalambo sang ila mga kinaadman para sa pag-alagad.

3. Si Michelle nakakuha sang mga leksyon sa piano sa duha pa lamang ka tuig sang
ginpangabay sia nga mangin pianista sa Primarya. Isa sina ka hapon, sa wala madugay
pagkatapos nga natawag sa iya bag-o nga palangakuan, nagpungko sia dapit sa piano kag
naghunahuna kon daw ano ang iya pagkawala sing luyag sa pag-ensayo. Pagkatapos sina
nadumduman niya nga sang ginapain sia ni Obispo Hampton, nagpanaad ini sa iya nga
kon magpadayon sia sa pagpalambo sang iya kabatid sa piano, maka-impluwensya sia sa
madamo sa ginharian sang Ginuo paagi sa pagpaambit sang makabayaw nga musika.

4. Ang manunudlo ni Marian nagpangabay sa iya sa pagpanguna sang klase sa
kahiwatan sang kinamot nga paghimo. Si Marian wala pa gid makahimo sang bisan
ano nga butang sa iya kabuhi. Sa iya kakibot, sang magsugod sia sa pagpanipon sang
mga ideya kag maghimo sang pila sang mga hilimuon, nanamian sia sang mga ini.

Paghinambalanay Usisaa ang pila ka mga paagi nga matukiban sang mga tawo ang ila mga kinaadman.
Dayon hambali ang masunod nga mga pamangkot kon may labot ang mga ini sa imo
bataon nga mga babayi:

•May natukiban bala ang bisan sin-o sa inyo nga mga kinaadman nga wala ninyo
mahibal-i nga may inyo gali?

•Ano ang pila ka mga kinaadman nga imo nakita sa imo kaugalingon ukon sa imo mga
kaabyanan?

•Ngaa nga indi bastante ang magtukib lang sang mga kinaadman?

Paghinambalanay
paagi sa balaan nga
kasulatan
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Ang Positibo nga Pagpapagsik Nagapabakod sang Kalambuan sang mga Kinaadman

Sugilanon Ipakita ang kopya sang dibuho ni van Gogh nga makita sa katapusan sini nga manwal.
Dayon ihatag ang masunod nga biograpiko nga kasaysayan sang pintor:

Si Vincent van Gogh, nga nabun-ag sa Holland kapin sa isa ka gatos ka tuig na nga
nagligad (1853), may isa ka masyado kagarot kag masubo nga kabuhi. Kon indi tungod
sang iya manghod nga lalaki, nga si Theo, mahimo nga wala sia nangin bantog nga
pintor. Si Theo nagapati sa iya utod, kag ini nga pagtuo ang nagtib-ong kay Vincent.
Dugang pa sa pagsalig sa ikasarang ni Vincent, si Theo naghatag sang mga pintura, mga
lona, pagkaon kag dalayunan kon ang pintor indi makasarang sa pagpanangkap sang
mga ini para sa iya kaugalingon. Si Theo mainunungon kon ang iban wala sing pagtuo
kay Vincent. Ang impluwensya ni van Gogh nabatyagan sang bug-os nga kalibutan sang
arte. Ang iya mga dibuho nagakabit sa madamo nga mga dalagko nga mga galerya sa
madamo nga mga pungsod.

Talupangda nga ang kabuhi ni van Gogh indi dalayawon. Kon ang isa ka bataon nga
babayi magahinambit sini nga kamatuoran, ipaathag nga ini nga paghinambalanay
nagasentro sa palibot sang pagpalambo sang kinaadman sang pintor kag sa pagsakdag
nga iya nabaton, indi ang iya kabuhi sa kabilugan.

Ipaathag nga madamo sa aton, subong kay van Gogh, may mga kinaadman nga
nagakinahanglan sang pagpalambo, apang kon wala sing bulig kag pagpaisog sang yara
sa aton palibot mahimo nga indi gid naton mapalambo ang mga ini.

Ang tagsa sa aton mahimo nga may isa ka van Gogh sa aton panimalay nga aton
mabuligan paagi sa aton pagsakdag kag pagpaisog.

Ang anak nga babayi ni Pangulo kag Ginang Harold B. Lee nga si Helen Lee Goates,
nagtugda:

“ ‘Daw ano ka mainulikdon [ang amon mga ginikanan] sa pagbatiti sang amon halalungan
nga mga balatyagon parte sa amon mga kaugalingon! Sang ang primero nga mga tinuig
sang pagtinguha sa paglantip sa mga instrumento sang musika nagdala sang pagkadula
sang kadasig kag daw mapakita ang posible nga kapaslawan, kinaandan nga ginpabaskog
kami sang positibo, mabakod nga pasalig nga ang amon Tatay kag Nanay naghunahuna
nga nakatukar kami sang pinakamatahum nga musika sa sini nga dapit sang langit. Sang
mag-abot kami sa balik-awot nga mga tuig sang pagkalampukon, upod ang pakawala’y
kasigurohan sang mga ini kag inadlaw-adlaw nga mga pamahog sa pagtahod sang
kaugalingon, dalayon kami nga ginapahanumduman nga palangga kami ni Nanay kag
Tatay kag nagapati sila nga kami ang pinakamaanyag, labing makabibihag nga bataon
nga mga babayi nga ila nakita. Bilang maalam nga mga ginikanan pat-od nga nahibal-an
nila nga kon ginbutang nila ang mga larawan sa atubang namon, magatinguha kami nga
mangin amo sang ila gusto nga mahimo kami, kag ila nahibal-an nga sarang kami
mahimo’ “ (sa Neal A. Maxwell, That My Family Should Partake [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1974], pp. 56–57).

•Paano madapat sang bataon nga mga babayi ini nga prinsipyo sang positibo nga
pagpaisog sa ila mga kaangtanan sa iban nga mga katapo sang panimalay?

Hatagi ang mga dalagita sing tion sa paghinambalanay parte sa pila ka mga inagihan,
maayo man ukon malain, nga ayhan ila naagom tuhoy sa mga kinaadman kag sa mga
katapo sang panimalay. Tilawi sa pagdagmit nga ang positibo nga pagpaisog amo ang
ginakinahanglan sa pagpadasig sang kalambuan sang ano man nga kinaadman. Basi
gusto mo nga ipaanggid sang mga dalagita ang sugilanon ni van Gogh kag sugilanon ni
Ginang Goates sa pagpakita sang impluwensya nga maagom sang tagsa ka katapo sang
panimalay sa kinaadman sang iban.

Paghinambalanay •Paano ang imo mga aksyon kag mga panghunahuna sa puluy-an makahimo sing
kinatuhay sa kon ang imo mga utod nga babayi ukon lalaki makapalambo sang ila mga
kinaadman?

•Ngaa nga ang isa ka tawo mahimo nga magtugyan sang iya kaugalingon kag sang iya
mga kinaadman?

Kahiwatan Ipanagtag ang mga lapis kag papel sa tagsa ka bataon nga babayi. Ipapilo sa ila sing
palaba ang ila papel sa tatlo ka palareho nga mga kubay kag isulat ang “Ngalan sang
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katapo sang panimalay” sa ibabaw sang nahauna nga kubay, “Mga kinaadman” sa
ibabaw sang ika-duha nga kubay, kag “Ano ang akon mahimo?” sa ibabaw sang ikatlo.
Dapat ilista sang bataon nga mga babayi ang mga ngalan sang mga katapo sang panimalay
sa wala nga kubay, nga nagabilin sing malapad nga mga ulot sa tunga sang mga ngalan.
Ipanugyan nga magkuha sila sing pila ka minutos sa pagbinagbinag sing maid-id kon
ano nga mga kinaadman ang mahimo nga ginaangkon sang mga katapo sang ila mga
panimalay. Tulini sila sa pagrekord sang karon kag posible nga mga kinaadman sa ika-
duha nga kubay. Hambali ang posible nga mga paagi nga mahimo ibulig sang bataon
nga mga babayi sa mga katapo sang panimalay; Dapat ini isulat sa katapusan nga kubay.
Papagsika ang bataon nga mga babayi sa paggamit sang mga ideya sa papel sa pagbulig
palambo sang mga kinaadman sang mga katapo sang ila panimalay.

Hingapusan

Paghinambalanay •Kon ang isa ka katapo sang inyo panimalay magabulig sa imo agud madinalag-on nga
matapos ang kon ano nga butang nga pirme mo ginadamgo, ano ang epekto nga mahimo
sini sa imo balatyagon tuhoy sa sina nga tawo?

Hambali kon paano kita makabenepisyo kaayuhan gikan sa mga kinaadman sang isa kag
isa. Ipapaambit sa bataon nga mga babayi ang ano man nga mga inagihan nga ila naagom
nga sa diin may isa sa panimalay nga nakabulig palambo sang kinaadman sang isa pa gid.

Ipaathag nga kalabanan sa aton nagapakanubo sang gahum para sa kaayuhan nga
ginaangkon sang isa ka tawo. Kon kita magapahanungod sang aton mga kaugalingon sa
pagbulig sa mga katapo sang panimalay sa pagpangita kag pagpalambo sang ila mga
kinaadman, matukiban naton nga ang aton gugma para sa ila nagatubo kag nagalambo
kadungan sa ila mga kinaadman. Matun-an naton nga may madamo nga mga sari sang
mga kinaadman kag indi pirme mahapos ang pagpangita sang mga ini, apang kon kita
nagapaninguha, mangin madinalag-on kita kag makabulig kita sa mga katapo sang
panimalay nga magmangin madinalag-on kag malipayon sa sini nga kabuhi kag sa
katubtuban.
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Madali Lab-uton nga mga Tinutuyo Bilang
Tulumban nga mga Bato sa Kauswagan

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop kon paano ang pagpahamtang sang madali
lab-uton nga mga tinutuyo makabulig sa iya sa paglab-ot sang malawig sing dangatan
nga mga tinutuyo.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing papel kag mga lapis para sa bataon nga mga babayi.

2. Opsyonal: Maghanda sing handout subong sang ginpanugyan sa ika-duha nga seksyon
sang leksyon.

3. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga
sugilanon, mga balaan nga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo
luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Kahiwatan Pangabaya ang mga dalagita sa paghanduraw nga lima na ini ka tuig gikan karon. Sugoa
sila sa pagpanghunahuna sa isa ukon duha ka minutos kon ano ang ila luyag nga himuon
kag ang tawo nga luyag nila nga mangin sila kon ang ila pinakamataas nga mga handum
nangin matuod. Pangabaya sila sa pagsiguro nga ang mga tinutuyo nga ila ginalarawan
pat-od kag personal, subong abi sang: “Gusto ko nga makasal sa templo; gusto ko nga
makagradwar sa kolehiyo; gusto ko nga mangin isa ka manunudlo (sekretarya,
manugbulong, kag iban pa).” Pagkatapos nga nakahunahuna sila sa pila ka minutos,
pangabaya sila, sa pagsulat sining mga tinutuyo sa isa ka pikas sang papel. Dayon
pangabaya ang mga dalagita sa pagsulat sing indi magkubos sa tatlo ka labing importante
nga mga butang nga ila mahimo sa pagbulig sa ila nga malab-ot ang ila mga tinutuyo.

Ipaathag sa mga dalagita nga ining tatlo ka butang madali lab-uton nga mga tinutuyo, ukon
tulumban nga mga bato, nga magatuytoy sa ila sa katumanan sang ila malawig sing
dangatan nga tinutuyo. Ang dumaan nga hulubaton sang Insik nagapamatuod sini nga
punto: “Ang panglugayawan sang isa ka libo ka milyas nagasugod sa isa ka tikang.”
Pangabaya ang isa ukon duha sang mga dalagita sa pagpaambit sang isa ka malawig sing
dangatan nga tinutuyo upod sa klase kag sang ila tulumban nga mga bato (madali lab-uton
nga mga tinutuyo) nga magapadulong sa ini. Isulat ang mga ini sa pisara, nga ang malawig
sing dangatan nga tinutuyo sa ibabaw kag ang madali lab-uton nga tinutuyo sa idalom.

Ang Pagpahamtang sang mga Tinutuyo Makabulig sa Aton sa Pag-uswag

Ipaathag nga ang pagpahamtang sang mga tinutuyo makabulig sa aton sa paglab-ot sang
aton mga handum.

•Ngaa nga ang paghandum lang nga malab-ot naton ang isa ka butang sa kinaandan
indi bastante nga makapadasig sa aton sa kauswagan?

Ipahangop nga ang mga tinutuyo nagahatag sa aton sang isa ka butang nga sibo kag
tilinguhaon nga malab-ot. Nagahatag ang mga ini sang isa ka banas nga sundon naton.
Basaha ang masunod nga pahayag:

“Wala plano. Wala tinutuyo. Wala lalab-uton. Ang dalan padulong sa bisan diin amo ang
dalan padulong sa wala, kag ang dalan padulong sa wala, nagapakadto sa mga damgo
nga ginsakripisyo, mga oportunidad nga ginpatuyangan, kag isa ka kabuhi nga wala
sing katumanan” (Thomas S. Monson, sa Conference Report, Okt. 1976, p. 73; ukon sa
Ensign, Nob. 1976, p. 51).
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Ang pamaagi sang pagpahamtang sang mga tinutuyo mahimo nga mangin importante
nga paagi sang pag-uswag sa bug-os naton nga mga kabuhi. Kag ang karon amo ang isa
ka maayo nga tion sa pagtuon kon paano ang pagdumala sang aton mga kusog paagi sa
pagpahamtang kag paglab-ot sang maayo nga mga tinutuyo.

Handout ukon pisara Sulita ang masunod nga apat ka tikang sang pamaagi sa pagpahamtang sang tinutuyo
upod sa mga dalagita:

Tikang 1:Pagtimbangtimbang (magpamat-od kon ano ang kinahanglan nga himuon)—
Maghimo sang isa ka lista sang mga butang nga luyag mo mahibal-an, mga kinaugali kag
mga ikasarang nga luyag mo maangkon, kag mga butang nga gusto mo mahuman sa imo
kabuhi.

Tikang 2:Pagplano (kon ano ang himuon kag kon san-o)—Isulat ang tinutuyo kag kon
anhon mo pagplano sa paglab-ot sini. Dumduma, ang isa ka tinutuyo nga wala masulat
isa lamang ka handum. Kon gusto mo, magpili sang isa ka ginikanan, abyan, ukon lider
nga kay sin-o isugid mo ang pag-uswag nga imo mahimo. Magpahamtang sang isa ka
tion sa paghuman sang imo tinutuyo kag mga petsa sa imo mga lakat sa pag-usisa sang
imo pag-uswag.

Tikang 3:Maghulag suno sa plano—Kon ang tinutuyo isa ka butang nga mahimo mo
mismo, himoa ini! Kon nagakinahanglan ka sang bulig, magpangabay ka sa isa ka tawo sa
pagbulig sa imo nga mahuman ang imo tinutuyo.

Tikang 4:Ipahayag ang pag-uswag kag mga resulta—Magpakigkita sa tawo nga kay sin-o
ginpili mo nga isugid ang imo pag-uswag. Isugid kon ano ang imo nahimo kag usisaa
ang imo pag-uswag. Ang iban sang imo mga tinutuyo mahimo nga sekreto. Mahimo mo
nga usisaon ang imo kaugalingon ukon isugid ang mga ini sa Amay nga Langitnon sa
pangamuyo.

Pagkatapos nga mahuman mo ang tikang 4, suguri liwat ang pamaagi paagi sa
pagtimbangtimbang kon ano ang imo luyag nga himuon sa madason.

Sugilanon Ang manunudlo kag ang mga dalagita nga mga katapo sang isa ka klase sang Bataon nga
mga Babayi nagakabalaka parte sa isa sang mga katapo sang ila klase. Napilian nila
bilang tinutuyo sang klase ang pagtilaw sa pagpaaktibo kay Cheryl sa indi pa matapos
ang tuig sa pag-eskuwela. Nahibal-an nila nga ayhan mangin isa ini ka malawig sing
dangatan nga tinutuyo, tungod kay nagasulod lang ini sa klase sing duha ka beses sa
tatlo ka tuig. Nagpahamtang sila sang pila ka madali lab-uton nga mga tinutuyo kag
ginsingganan ang ila manunudlo nga isugid nila kon ano ang kauswagan sa iya. Ang ila
mga tinutuyo amo ang (1) pagpakadto kay Cheryl sa isa sang ila mga kahiwatan kag (2)
pagpatambong sa iya sa leksyon kon Domingo. Nagsulat sila sang isa ka plano para sa
tagsa ka tinutuyo kag nagsugod sa pag-aksyon.

Ang una nga lalab-uton daw medyo mahapos lang. Nahibal-an sang mga dalagita nga si
Cheryl mahuyugon sa paghampang sang basketball kag nagahampang sa grupo sang
manughampang sang basketball sang iya eskuwelahan. Nagplano ang mga dalagita sang
isa ka gab-i sang hinampang kag ginpamangkot sia kon makakadto sia kag makahatag sa
ila sang mga panugyanon sa paghampang sang basketball. Kinabubut-on nga ginbaton
niya ini nga pangagda kag ang kahiwatan nangin madinalag-on kaayo.

Ang ika-duha nga lalab-uton daw medyo mabudlay. Nagpadayon sila sa pagpakig-
abyan sa iya sa eskuwelahan. Gindalhan man nila sia sing mga handout sang klase, apang
daw indi sia mapahamtang kag indi interesado sa pagtambong kon Domingo. Dayon
bilang isa ka kahiwatan sang klase, ang mga dalagita kag ang ila manunudlo nagkadto sa
isa sang mga hinampang ni Cheryl sa basketball sa ila eskuwelahan sa pagtan-aw sa iya
nga nagahampang. Sila tanan naghinugyaw sing matunog kag nagdalagan sa
pagpanginbulahan sa iya pagkatapos sang pagdaug. Sa madason nga Domingo si Cheryl
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didto sa Simbahan! Sa nahauna nga tion, daw nakabatyag sia sing pagkatawhay kag
nagkadlaw kag nagpakighambal sa mga dalagita. Ang mga dalagita nagpadayon sang ila
mga pagtinguha kag gugma, kag si Cheryl nagtambong sing dugang kag dugang pa nga
mga sinapol sa Simbahan. Sa pagkamatuod si Cheryl natawag sa pag-alagad bilang isa
ka katapo sang panguluhan sang klase sa madason nga tuig.

Paghinambalanay Pangabaya ang mga dalagita sa pagkilala sa malip-ot sang apat ka tikang sang pamaagi
sa pagpahamtang sang tinutuyo samtang nagakatabo ang mga ini sa sini nga sugilanon.
Ipahangop nga ang madali lab-uton nga mga tinutuyo mga tulumban nga mga bato sa
malawig sing dangatan nga tinutuyo.

Ang Pagtimbangtimbang sang Aton Madali Lab-uton nga mga Tinutuyo Nagabulig sa
Aton sa Pagtakos sang Aton Pag-uswag kag Nagatadlong sang Aton Dalan.

Ipahangop nga nagakinahanglan kita sang matayuyon nga pagtimbangtimbang sang
aton madali lab-uton nga mga tinutuyo sa pagpat-od nga ginadala kita sang mga ini sa
diin ang aton gusto kadtuan.

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Dapat naton tanan dalayon nga timbangtimbangon ang aton pag-uswag. Sa paggawi sang
matarong nga mga kabuhi kag maghuman sang katuyuan sang pagtuga sa aton,
kinahanglan gid nga magpadayon kita sa pagtulutimbang sang nagligad sa pagpat-od
sang aton karon nga kahimtangan, kag sa pagpahamtang sang mga tinutuyo para sa
palaabuton. Kon wala ini nga pamaagi diutay ang kahigayunan nga malab-ot ang mga
tinutuyo sang isa ka tawo” (O. Leslie Stone, sa Conference Report, Abr. 1978, p. 87; ukon
sa Ensign, Mayo 1978, p. 57).

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon:

Si Claudia pirme may ginaangkon nga malawig sing dangatan nga tinutuyo sa pagpakasal
sa templo, apang daw isa ini ka bagay nga malayo pa sa palaabuton. Nagsugod sia sa
pagpakigkatipan sing kinaandan sa isa ka tawo nga indi katapo sang Simbahan. Apang
wala sia sing makita nga matuodtuod nga kalainan sa sini tungod isa ini ka mabuot nga
pamatan-on. Wala’y labot sini, wala sing plano si Claudia sa pagminatuod sang ila
kaangtanan. Kalabanan sang ila mga pagpakigkatipan ginplano nga himuon sa Domingo
sa paghatag-ligwa sa iya buluhaton. Sa primero, nagtinguha man si Claudia sa
pagtambong sa iya mga sinapol sa Simbahan. Apang ang mga tinion sang sinapol wala
pirme nagasibo sa ila mga plano sa pagpakigkatipan, gani nagsugod sia sa pagpalya sa
mga sinapol sa Simbahan sing masunson. Nag-amat-amat sia nga mangin indi na aktibo
kag nagsugod sa pag-entra sa mga kahiwatan sa tion sang Adlaw nga Inugpahuway nga
indi niya mabaton sang una.

Ang mga ginikanan ni Claudia kag ang iya obispo nagkabalaka parte sa iya madangatan.
Sa isa ka pagpakighinun-anon, ang iya obispo namangkot sa iya parte sa iya malawig
sing dangatan nga mga tinutuyo. Ginainsister niya nga ang pagpakasal sa templo yara
gihapon sa unahan sang iya listahan. Upod sa iya obispo, ginsuguran nila nga duha ang
pagtakos sang iya pag-uswag padulong sa sina nga tinutuyo kag gintimbangtimbang ang
madali lab-uton nga mga tinutuyo nga magadala sa iya sa amo nga tinutuyo.
Nakamarasmas si Claudia nga ang iya mga tinutuyo sang pagtuon sang balaan nga
kasulatan, pagtambong sa simbahan kag pagtuman sa madamo nga mga kasuguan sang
Ginuo wala niya ginahimo. Ang mga ginikanan ni Claudia kag ang obispo nagbulig sa
iya sa paghimo sang pila ka madali lab-uton nga mga tinutuyo nga magatadlong sang iya
dalanon kag sa katapusan magbulig sa iya sa pag-lab-ot sang iya malawig sing dangatan
nga tinutuyo sa pagpakasal sa templo. Upod ang kaisog, pangako, kag sa bulig sang
Amay nga Langitnon, gin-ilisan ni Claudia ang kon ano nga kinahanglan nga ilisan sa
delikado nga tion sa iya kabuhi. Sa pila ka tuig sang ulihi, nakasugata sia sang katakos
nga pamatan-on kag nakasal sa templo para sa katuigan kag wala’y katapusan.

Paghinambalanay •Ano ayhan ang mahimo nga natabo kon si Claudia nagpadayon sa iya nahauna nga
dalanon? Paano niya nabutang sa katalagman ang iya malawig sing dangatan nga
tinutuyo sa pagpakasal sa templo paagi sa indi pagbinagbinag sang pagkaimportante
sang madali lab-uton nga mga tinutuyo, subong abi sang pagpakigkatipan lamang sa
mga may mataas nga mga sulukdan nga magatahod sang iya kahiwatan sa Simbahan?
Ipahangop kon ano kahapos ang magliko gikan sa aton malawig sing dangatan nga mga
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tinutuyo kon kita wala nagahatag sing tion sa pagtimbangtimbang kag pagtakos sang
aton pag-uswag sing masunson. Subong man, buligi ang mga dalagita sa pagkilala nga
ang iban, subong abi sang mga ginikanan ukon isa ka obispo, makabulig sa aton sa sina
nga pagtimbangtimbang.

Ang Paglab-ot sang Malawig sing Dangatan nga mga Tinutuyo Nagakinahanglan sang
Mabakod nga Pangako

Ipaathag nga kinahanglan gid kita nga may pangako sa aton mga tinutuyo, ukon basi sa
kon diin nga bahin sang alagyan nga makaliko kita gikan sa aton dalanon kag mag-agi sa
mahaposhapos nga alagyan.

“Ang iban nga mga mapilian nga alagyan mga malawig kag mabudlay, apang nagadala
ang mga ini sa aton sa husto nga direksyon padulong sa aton kinapuntahan nga
tinutuyo; ang iban malip-ot, maligwa, kag makalilipay, apang nagapadulong ang mga ini
sa indi maayo nga direksyon. Importante nga ibutang ang aton kinapuntahan nga mga
tinutuyo sing maathag sa aton kaisipan agud nga indi kita malingaw sa tagsa ka ginsang-
an sa dalan” (Spencer W. Kimball, “Decisions: Why It’s Important to Make Some Now,”
New Era, Abr. 1971, p. 3).

Ipahangop nga kinahanglan gid nga may bastante kita nga pangako sa pagsakripisyo kag
pagbayad sang bili sa paglab-ot sang aton mga tinutuyo. Ang pangako ni Pangulong
Spencer W. Kimball sa isa ka tinutuyo ginalaragway sa masunod nga sugilanon.

Sugilanon “Pagkatapos sang akon misyon gusto ko nga mag-eskuwela sa kolehiyo, apang ang akon
panimalay indi makasarang sa pagpaeskuwela sa akon. Gani nagsulod ako sa pagtrabaho
sa freight yard [barahan sang kargamento] sang Southern Pacific Railroad sa Los Angeles sa
pagganar sang kuwarta para sa eskuwelahan. Nag-obra ako sing napulo’g apat ka oras sa
isa ka adlaw sa pag-idog sang mga kargamento sa mga bodega kag mga bagon, sa
kalalangan sang isa ka trak nga de-mano, trak nga may duha-ka-ruyda. Sa masami may
karga ako nga isa-ka-libo-ka libras sa trak nga de-mano. Nasiguro ko nga nahangpan
ninyo kon ngaa ginakapoy ako sa katapusan sang adlaw sa pagtrabaho.

“Nagapuyo ako sa akon utod nga babayi sa duog nga may kalayuon nga duha ukon tatlo
ka milyas. Ang plete sa trambiya amo napulo ka sentimos, kag ginabaktas ko ang bug-os
nga kalayuon agud makasupot sing baynte sentimos sa isa ka adlaw. Gusto ko gid kaayo
ang makaeskuwela sa kolehiyo, kag ang paglakat sa sina nga kalayuon nagpalapit pa gid
kaayo sa katumanan sang akon tinutuyo. Nakasupot ako sing bastente nga kuwarta sa
pagbalik sa akon puluy-an nga estado sang Arizona kag nakaeskuwela sa Unibersidad
sang Arizona” (Spencer W. Kimball, “Decisions,” pp. 2–3).

Paggamit sang Leksyon

Papagsika ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpahamtang, sa pagtimbangtimbang, kag
pagpangako sang iya kaugalingon sa iya madali kag malawig sing dangatan nga mga
tinutuyo. Ipanugyan nga isulat niya ang pila ka bag-o nga mga tinutuyo kon kinahanglan
kag himuon ang mga ini paagi sa paggamit sang madali lab-uton nga mga tinutuyo
bilang tulumban nga mga bato.
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Pagdelegar sang 
Responsibilidad sa Iban

TINUTUYO Ang tagsa ka bataon nga babayi makahangop sang mga prinsipyo kag mga tikang nga
may kalabtanan sa husto nga pagdelegar sang mga responsibilidad sa isa pa ka tawo.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing mga lapis kag mga papel para sa mga dalagita.

2. Opsyonal: Ayhan luyag mo nga hatagan ang tagsa ka dalagita sing isa ka kopya sang
lima ka tikang sang pagdelegar nga dal-on pauli.

3. Magtudlo sing duha ka dalagita sa pag-entra sa drama sang lima ka tikang sang
pagdelegar.

4. Magtudlo sang bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang ano man nga mga sugilanon,
mga balaan nga kasulatan, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Dapat ka nga lubos nga nakasunar kag gamiton ang lima ka tikang sang pagdelegar nga
ginlarawan sa sini nga leksyon. Sanglit ang kabatid matun-an paagi sa paghanas, ang
mayor nga bahin sang tion dapat ihatag sa ika-duha nga seksyon sang leksyon.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Pagdelegar Isa ka Importante nga Prinsipyo sang Pagkalider

Sugilanon Pangabaya ang mga dalagita sa pagpiyong sang ila mga mata sa makadali kag ipalarawan
sa ila mga kaisipan ang isa ka grupo sang mga dalagita nga nagahampang sang isa ka
grupo nga hampang nga uso sa inyo duog. Ilarawan ang mga aksyon sang grupo sining
mga dalagita. Halimbawa: Ang kapitan nagtudlo sang mga humalampang kag ang kada
isa nagahampang sang iya bahin. Ang kada isa nagahampang sing maayo kag nagasunod
sang mga panulin sang kapitan. Nagapamuntos sila, kag sila kag ang panong sang mga
tawo nagahinugyaw kag malipayon.

Pangabaya ang mga dalagita karon sa paghanduraw sang amo man nga grupo nga
nagasugod sa paghampang liwat. Sa sini nga tion ang kapitan nalipat sa pagtudlo sang
mga bahin ukon sa paghatag sang pat-od nga mga panulin. Ang mga katapo sang grupo
nagakinagumon samtang ang hampang nagasugod kag nagadinalagan sa tanan nga mga
direksyon. Ang kapitan nagtinguha sa paghampang sang tanan nga mga bahin. Wala na
sing isa man lang nga nakahigayon sa pagpuntos, apang nakapuntos sia sing makatatlo
ka beses.

Karon pamuklata ang mga dalagita sang ila mga mata kag hambali ang mga kinatuhay
sa tunga sang kon ano ang ila mabatyagan kon sila naghampang sa sining duha ka
grupo. Ilista ang ila mga sabat sa pisara. Ang pila sang mga ini mahimo nga mangin
subong sang masunod:

Ehemplo nga Pisara

Grupo 1 Grupo 2

Responsable Nalugaw-an
Nagabulig Indi gusto 
Hilway maghampang
Masadya Wala’y pulos
Kahigayunan sa Masinulub-on

pagpakita kon ano Natablaw

ang akon mahimo

Paghinambalanay
paagi sa pisara

Patalupangod sa
manunudlo
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•Sa diin ka nga grupo maluyag maghampang? Ngaa?

Ipahangop nga kon yara kita sa grupo nga mga sitwasyon nga sa diin kita nagabatyag
sang pagkamapuslanon kag makasarang sa paghimo sang mga pagpili kag mag-amot,
nagatubo kita kag nagabatyag sing kalipay. Ang isa ka kapitan sang grupo, pamuno sang
hubon, ukon bisan sin-o nga lider nga nagabulig sa aton sa pag-angkon sini nga mga
balatyagon nagahimo sing maalamon nga paggamit sang isa ka importante nga
prinsipyo sang pagkalider. Pamangkuta ang mga dalagita kon makahingalan sila sini nga
prinsipyo. Isulat ang pulong pagdelegar sa pisara.

Kon kita nagadelegar, nagapakigbahin kita sang aton buluhaton ukon responsibilidad sa
iban nga tawo kag nagahatag sa ila sing pagbulut-an sa paghikot para sa aton.

Buligi ang mga dalagita sa pagtuon kon paano sang Ginuo ginadapat ang mga prinsipyo
sang pagdelegar paagi sa paggamit sang masunod nga balaan nga mga kasulatan.
Ipamangkot ang mga pangutana sing isa sa isa ka tion, nga nagahatag sang nagakaigo
nga talamdan sa balaan nga kasulatan. Ipapangita sa mga dalagita ang balaan nga
kasulatan, basahon ini sing mahipos, kag isugid kon paano ini nagasabat sang
pamangkot.

Ukon, mahimo nga makahatag ka sang talamdan sa balaan nga kasulatan kag
magpatigayon sang isa ka palumbaanay sa balaan nga kasulatan. Ipamangkot ang mga
pangutana kag tuguti ang mga dalagita sa pagtilaw sa pagpangita sang sabat gikan sa
balaan nga mga kasulatan. Mahimo nga makahatag ka sang mga patimaan kon
kinahanglan.

1. Ano ang buluhaton sang aton Amay nga Langitnon? (Moses 1:39)

2. Kay sin-o niya ginpakigbahin ini nga buluhaton? (Juan 6:38)

3. Kay sin-o sang Manluluwas gindelegar ang pagbulut-an? (Mga Taga-Efeso 4:11–12).

4. Kon ginadelegar sang isa ka tawo ang responsibilidad sa aton, ano ang kinahanglan
naton nga himuon? (Doctrine and Covenants 107:99–100)

5. Pagkatapos nga makabalik ang mga Apostoles gikan sa ila mga alatipanon, ano ang ila
ginhimo? Ano ang kinahanglan gid naton nga himuon? (Marcos 6:30)

Ipaathag nga ang aton Amay nga Langitnon kag ang Manluluwas dalayon nga
nagagamit sang prinsipyo sang pagdelegar. Ini nga prinsipyo nagabulig sa aton sa
pagtubo, nagatugot sa aton sa paggamit sang aton kahilwayan sa pagpili kag mga
kinaadman, kag nagakinahanglan nga mag-ako kita sing responsibilidad para sa aton
mga ginahimo.

Makatuon Kita sa Pagdelegar sing Epektibo Paagi sa Paggamit sang Tal nga mga Tikang

Drama Ipaathag nga tanan kita makatuon sang prinsipyo sang pagdelegar kag gamiton ini sing
madinalag-on. Pangabaya ang daan na nga gintudlo nga mga dalagita sa pagpresentar
sang drama. Isulat ang tagsa sang masunod nga mga tikang sa pisara, kag
ipapasundayag ang mga ini sa mga dalagita sing isaisa.
Tikang 1: Isaysay sing maathag ang alatipanon.

Pangulo sang Klase: Ann, nabalaka gid kami parte sa Beehive nga mga dalagita nga karon
pa lamang nagatambong sa sinapol sang Bataon nga mga Babayi. Gusto namon nga
makilala pa gid sing maayo kag buligan sila nga magbatyag sing pag-abiabi kag
katawhay. Luyag namon nga ikaw ang magdumala sang isa ka kahiwatan sang klase sa
pagbulig sa aton klase nga magkilalahay sila sining bag-o nga mga dalagita. Natalana ini
sa tatlo ka simana sugod karon sa ika-28.

Tikang 2: Ilarawan ang pagkaimportante sang alatipanon kag ipahayag ang pagsalig.

Pangulo sang Klase: Kon ang lamharon nga mga dalagita wala nagabatyag nga ginaabiabi
kag nagustuhan, mahimo nga magapangita sila sang mga kaabyanan sa iban nga mga
dapit. Ann, may pinasahi ka nga paagi sa pagpakig-angot sa tawo kag sa paghimo sang
mga butang. Nakahibalo kami nga mabuligan mo kami sa isa ka kahiwatan sa
pagpabatyag sining mga dalagita nga sila ginakinahanglan kag mangin matawhay.

Pagtilaw sa balaan
nga kasulatan ukon
palumbaanay sa
balaan nga kasulatan
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Ann: [Nagapakita sang pagsugot]

Tikang 3: Ipahamtang kon sin-o ang maghimo sang kon ano kag kon san-o ini matapos.

Pangulo sang Klase: Nahibal-an mo nga ang kahiwatan tatlo na lang ka simana sugod
karon. Ano sa hunahuna mo ang kinahanglan nga himuon, Ann?

Ann: [Nagasabat sing kinaandan]

Pangulo sang Klase: Diin sa mga ini sa hunahuna mo ang nagakinahanglan nga unahon sa
paghimo?

Ann: [Nagasabat sing kinaandan]

Pangulo sang Klase: Ano kadali sa hunahuna mo ang paghimo mo sina?

Ann: [Nagasabat sing kinaandan]

Pangulo sang Klase: San-o naton ipahimo ining iban nga mga butang?

Ann: [Nagasabat sing kinaandan]

Pangulo sang Klase: Sin-o ang mapangabay mo nga makabulig sa imo?

Ann: [Nagasabat sing kinaandan]

Pangulo sang Klase: Ano ang imo ipahimo sa tagsa ka tawo?

Ann: [Nagasabat sing kinaandan]

Pangulo sang Klase: Aton ini isulat nga duha agud indi naton malipatan.

Tikang 4: Magpamat-od kon san-o mo pasundan ang alatipanon.

Pangulo sang Klase: Magausisa ako sa imo isa ka simana sugod karon nga adlaw, kag kon
may ano man nga pagbaylo ukon nagakinahanglan ka sang isa ka butang antes sina,
palihog pamangkuta ako.

Tikang 5: Magpahayag sang pagpapagsik kag pagpasalamat.

Pangulo sang Klase: Ann, nalipay gid ako sa imo mga plano para sa kahiwatan. Nabatian
ko ang mas lamharon nga mga dalagita nga nagahinambalanay, kag matuod gid nga
ginakunyag sila sa pagkari. Nagapasalamat gid ako tungod sa imo obra. Sang
magpangabay ako sang imo bulig, nahibal-an ko nga makasalig ako sa imo.

Hambali ang mga pamangkot ukon mga tugda nga mahimo nga mahatag sang mga
dalagita. Dagmita sa pagsiling ang pagkaimportante sang tikang 3, nga nagatugot sa
tawo sa pagpanugyan sing sibo kon ano ang ila pagahimuon sa san-o. Amo ini ang ila
mga pangako sa pagbaton sang responsibilidad. Ang pangulo nagakinahanglan sa
pagpasunod sing mainandamon paagi sa pagpadayon sa pagpamangkot kon ano ang
ginahimo sang tawo kag kon san-o ang trabaho matapos. Ang pagdelegar kon kaisa
mahimo nga indi magamit sing husto kon ang isa ka tawo nagapahapos lang sa paglikaw
sa paghimo sang iya kaugalingon nga obra. Mahimo man nga mangin indi husto ang
paggamit sini kon ang alatipanon ginpadelegar kag ang lider wala sing pagpaumod ukon
pagsalig nga matapos ini kag nagpamat-od sa paghimo sini mismo sa iya kaugalingon.
Paandami ang mga dalagita batok sa subong sini nga indi husto nga paggamit.

Ang Pagdelegar sang Responsibilidad Mahimo nga Magmangin Mapuslanon sa
Madamo nga mga Sitwasyon

Karon nga ang mga dalagita nakakita sang pasundayag, itudlo sila sa paghanas sa
pagdelegar sang responsibilidad sa isa kag isa nga nagagamit sang isa sang masunod nga
mga sitwasyon, ukon iban pa nga mahimo mo nga mapili. Pangabaya ang mga dalagita
sa pagsunod sang mga tikang nga nalista sa pisara.

1. Ang imo klase ginpangabay sa pagbasa sa isa ka bulag nga balo nga nagapuyo sa purok.
Ginapakadto ka sing makaduha sa isa ka simana sa isa ka oras. Magtudlo sang isa ka
katapo sang klase nga magadumala sini nga proyekto kag magplano sang mga pagduaw.

2. Isa ka komperensya sang mga lamharon ang ginplano para sa inyo area anum ka
simana sugod karon. Ang tema amo ang “Tuguti Ako sa Pagtimbuok.” Magtudlo sang
isa ka tawo nga magadumala sang pagpaanunsyo sini nga kahiwatan.

Kahiwatan sang klase
sa mga grupo ukon
mga pinares
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3. Ikaw ang pangulo sang koro sang eskuwelahan. May apat ka seksyon ang koro. 
Ang pangulo amo ang may responsable sa pagbantay sang musika—pagpanagtag,
pagpanipon, kag sa pagpat-od nga ini tanan yara kon ang koro magkanta sa iban nga
mga eskuwelahan. Magtudlo sang isa ka katapo sang koro sa paghimo sang isa ka
paagi sa pagbantay sang musika kag sa pagpresentar sang iya ideya sa koro sa
madason nga paghanas.

4. Ikaw ang pinakagulang nga dalagita sa inyo panimalay. May isa ka emerhensya nga
nag-abot, kag ang imo iloy kag amay nagbilin sa imo sa tatlo ka adlaw nga magdumala
sang imo tatlo ka utod nga mga babayi—nga nagaidad sing walo, siyam, kag napulo’g
duha ka tuig. Nagakinahanglan ka sang tion sa pagtuon para sa tunga sa tuig nga
pasinawan sa eskuwelahan. Paano mo idelegar ang paghimo sang responsibilidad sa
paghanda sang mga pagkaon, mga pinggan kag iban pa nga mga hilimuson sa puluy-an?

Paghinambalanay Panilagi samtang ang mga dalagita nagahanas kag hatagi sing bulig kon kinahanglanon.
Kon itugot sang tion, ang isa ka pares mahimo nga makapasundayag sang ila alatipanon.
Tuguti ang mga dalagita sa pagpanugyan sang iban pa nga mga sitwasyon (Simbahan,
panimalay, eskuwelahan, trabaho) nga sa diin ang pagkahibalo kon paano ang pagdelegar
mahimo nga mangin mapuslanon.

Paggamit sang Leksyon

Hatagi ang mga dalagita sing isa ka lapis kag papel. Ipalista sa tagsa ka dalagita sa iya
papel ang nanarisari nila nga mga responsibilidad. Pangabaya sila sa pag-usisa sang ila
mga lista kag tan-awon kon magamit nila ang mga prinsipyo sang pagdelegar sa isa sang
ila mga responsibilidad. Patilawa sila sa paggamit sang lima ka tikang sa tion sini nga
simana.

Leksyon 49
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Para sa Manugpanugyan sang Bataon
nga mga Babayi: Pagplano sang mga

Leksyon Gikan sa mga Pamulongpulong
sa Pang-Kabilugan nga Komperensya

Ang mga pulong sang buhi nga mga manalagna amo ang labing maayo nga mga
palasandigan para sa dugang nga mga leksyon. Magpili sang mga pamulongpulong 
sa bag-o nga mga komperensya nga nabalhag sa Ensign kag sa internasyonal nga mga
balasahon. Ang paghanda kag pagpresentar sini nga mga leksyon magahatag sa imo 
sing mga oportunidad nga matuytuyan sang Espiritu sa pagsabat sang tal nga mga
panginahanglan sang mga katapo sang klase. Ang bataon nga mga babayi dapat nga
pahibal-on sing abanse kon diin nga pamulongpulong ang itudlo agud mangin handa
sila sa paghinambalanay. Sa pagpalambo sini nga mga leksyon, gamita ang mga
pinanudlo sang Pang-Kabilugan nga mga Pagbulut-an, mga pamulongpulong sa
komperensya kag balaan nga mga kasulatan.

Paghanda kag Pagpresentar sang Leksyon

Sunda ang amo man nga mga pamaagi sa paghanda kag pagpresentar sini nga mga
leksyon samtang ginasunod mo ang mga leksyon sa manwal. Dugang pa sina, ang
masunod nga mga tikang sang paghanda mangin mapuslanon:

1. Mainampuon nga magpamat-od kon ano nga prinsipyo sang ebanghelyo ukon mayor
nga ideya ang ginatudlo sa pinili nga pamulongpulong. Ibalay ang duha ukon tatlo ka
nagasakdag nga mga ideya nga nagaamot sa mayor nga ideya.

2. Magpamat-od kon ano ang gusto mo nga himuon bilang resulta sang leksyon.
Halimbawa, gusto mo bala nga magbulig sa mga katapo sang klase nga makahangop
sang isa ka prinsipyo, magdugang sa pagtuo, magpalambo sang isa ka pamatasan,
ukon mapadasig sa pagbaylo sang ila panggawi?

3. Ihanda ang mga kasangkapan sa leksyon. Gamita ang Topical Guide [Sulundan sa
Topiko] sa [SUA] Santos sang Ulihing mga Adlaw [LDS] nga edisyon sang King James
Bible sa mga hinambalan nga magluwas sa English sa pagpangita sang dugang nga
mga talamdan sa balaan nga kasulatan. Magpangayo sa salaligan sa librarya sang
balay-tilipunan para sa nagakaigo nga mga biswal.

4. Maghanda sang mga pamangkot parte sa mga pinili nga mga sinambit nga mga
pulong kag balaan nga mga kasulatan sa pamulongpulong. Ano ang buot silingon
sang mga sinambit nga mga pulong kag balaan nga mga kasulatan? Ipareho ang mga
ini sa bataon nga mga babayi (tan-awa sa 1 Nefi 19:23).

5. Magpili sang mga padugi sa pagpanudlo nga magalakip sa bataon nga mga babayi,
kag magtudlo sang mga katapo sang klase nga magaentra. Magtamod sa Teaching—No
Greater Call (33043) para sa pagpaathag sang mga padugi sa pagtudlo.

Leksyon
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Chart Ang masunod nga chart mahimo nga mangin mapuslanon sa paghanda sang isa ka
leksyon gikan sa isa ka pamulongpulong.

Tig-ulo sang pamulongpulong:

Prinsipyo sang ebanghelyo ukon mayor nga ideya:

Nagasakdag nga mga ideya:

Ginapanugyan nga mga Padugi sa
Pagtudlo

•Isulat ang prinsipyo sang ebanghelyo kag
nagasakdag nga mga ideya sa pisara.
Gamita ang leksyon nga nagagamit sang
mga bagay, sugilanon, larawan, balaan nga
kasulatan, ukon pamangkot nga
makapadasig sa panghunahuna sa
pagpakilala sang leksyon.

•Pangitaa kag hambali ang balaan nga mga
kasulatan sa sulod sang pamulongpulong
kag ang ano man nga dugang nga balaan
nga mga kasulatan sa pagpatin-aw sang
prinsipyo sang ebanghelyo.

•Magpamangkot sang mga pangutana
parte sa mga sinambit nga mga pulong
gikan sa pamulongpulong. Ipaangot ang
mga sugilanon kag mga halimbawa gikan
sa pamulongpulong sa paglaragway sang
prinsipyo sang ebanghelyo.

•Magpamangkot sang mga pangutana kag
direkta nga mga paghinambalanay nga
makabulig sa bataon nga mga babayi sa
pagdapat sang prinsipyo sang ebanghelyo
sa ila mga kabuhi.

•Agdaha ang mga katapo sang klase sa
pagpaambit sang mga inagihan, mga
balatyagon, kag mga panaksihon parte sa
topiko nga inyo ginahambalan. Idugang
ang imo kaugalingon nga mga balatyagon.

•Magsaksi parte sa pagkamatuod sang
prinsipyo sang ebanghelyo nga imo
gintudlo kag sang bili sini sa imo
kabuhi.Mga Tanda

Ginapanugyan nga Pagplano

1. Ipakilala ang prinsipyo sang ebanghelyo
kag nagasakdag nga mga ideya.

2. Ipresentar ang kabug-usan sang leksyon.

•Ano ang ginasiling sang Ginuo parte sa
prinsipyo sang ebanghelyo?

•Ano ang ginasiling sang mga
manalagna parte sa sini karon nga
panahon?

•Paano naton madapat ang prinsipyo
sang ebanghelyo sa aton inadlaw-adlaw
nga mga kabuhi? Paano ang paggawi
sini nga prinsipyo makapadugang sang
aton pagtuo kag magbulig sa aton sa
paghimo sang matarong nga mga
pamat-od kag magsulbar sang aton mga
problema?

3.Tapusa paagi sa pagpahayag sa malip-ot
kon ano ang gintudlo.
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