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Pauna

Ini nga kurso sang pagtuon gindesinyo para sa napulo’g-duha tubtob napulo’g pito-ka-
tuig sing pangidaron nga bataon nga mga babayi sang Simbahan. Paagi sa pagtuon sang
mga leksyon sa sini nga manwal, dapat nga mahangpan sing mas maayo sang tagsa ka
bataon nga babayi ang plano sang Ginuo para sa iya kag mangin mas may ikasarang sa
pagbase sang iya personal nga mga pagpili kag pagginawi sa mga prinsipyo sang
ebanghelyo.

Si Elder M. Russell Ballard naglaygay: “Ang mga manunudlo dapat nga mapanugyanan
sing maayo sa pagtuon sing maid-id sang balaan nga mga kasulatan kag sang ila mga
manwal antes maglab-ot sang ila pang-suplemento nga mga materyal. Madamo gid kaayo
nga mga manunudlo ang daw nagaliw-as sa aprobado nga mga materyal sa kurikulum
nga wala mausisa sing lubos ang mga ini. Kon ang mga manunudlo nagabatyag sing
panginahanglan sa paggamit sang pila ka 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 binag-binagon ang paggamit sang mga balasahon nga
pang-Simbahan” (sa Conference Report, Apr. 1983, p. 93; ukon Ensign, May 1983, p. 68).

Ini nga manwal ginbahin sa masunod nga mga yunit:

Paggawi bilang isa ka Anak nga Babayi sang Dios

Pagtuman sang Diosnon nga mga Papel sang mga Babayi

Pag-amot sa Kabuhi sang Panimalay

Paghibalo parte sa Pagkapari

Pagtuon parte sa Maragtas sang Panimalay kag Buluhaton sa Templo

Pagpakiglabot sa Pang-Misyonaryo nga Buluhaton

Pagdugang sa Pagkaespirituhanon

Paggawi sang isa ka Takos nga Kabuhi

Pagtipig sang Pisikal nga Ikaayong-Lawas

Paglambo sing Katilingbanon kag Emosyonal

Pagdumala sang Personal nga mga Palasandigan

Pagpalambo sang mga Kabatid sa Pagkalider

Ang tagsa ka yunit nagapalambo sang nahiangot nga mga prinsipyo kag nagapabakod
sang mga ini agud nga mahangpan sang bataon nga mga babayi kag madapat ang mga
prinsipyo. Sa pagtudlo sining mga yunit, timbang-timbanga ang mga panginahanglan
sang bataon nga mga babayi sa imo klase paagi sa pagpamangkot sa imo kaugalingon
sang masunod nga mga pangutana:

Ano nga mga problema ang ila ginaatubang?

Ano ang nagligad nga mga leksyon nga ila naagyan parte sa topiko?

Ano ang ila na mga nahibal-an parte sa topiko?

Diin sa sining mga leksyon ang nagasabat sing labing maayo sa ila mga panginahanglan?

Sa tion nga imo na maid-id nga nabinag-binag ang mga panginahanglan sang imo bataon
nga mga babayi, tun-i ang mga tig-ulo sang leksyon kag ang mga tinutuyo sang tagsa ka
leksyon sa pagpat-od kon diin sa mga leksyon ang magasabat sing labing maayo sa sina
nga mga panginahanglan. Paagi sa pagplano sing maayo sing mas temprano, makasiguro
ka nga mabaton sang bataon nga mga babayi ang mga leksyon sa tanan nga mga yunit
kag nga makahatag ka sing isa ka kompleto kag nabalanse nga kurikulum.

Pagpanudlo sang
Yunit

PANG-KABILUGAN
NGA KASAYURAN
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Mga Palasandigan Gamita ang masunod nga mga palasandigan sa paghanda sang imo mga leksyon:

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

Gamita ang balaan nga mga kasulatan sa imo mga leksyon kada simana. Kon limitado
ang tion ukon [maluya ang reaksyon], pilia lamang ang mga talamdan nga mangin
labing epektibo. Paagi sa imo pagpanghanda ang balaan nga mga kasulatan mahimo nga
mangin isa ka gamhanan nga galamiton sa pagpanudlo.

Ang bataon nga mga babayi sa imo klase dapat nga magbasa sing indibidwal gikan sa
balaan nga mga kasulatan sa sulod sang halos tagsa ka leksyon. Padasiga sila paagi sa
pagpamangkot sing isa ka pangutana ukon sa pagpresentar sang isa ka problema. Basi
gusto mo nga isulat ang talamdan sa balaan nga kasulatan sa pisara agud nga mahibal-an
sang bataon nga mga babayi kon diin magpangita. Sa kinaandan dapat nga magpamangkot
ka sing isa ka pangutana antes basahon ang isa ka balaan nga kasulatan. Kay kon indi,
pagabasahon gid liwat sang bataon nga mga babayi ang balaan nga kasulatan agud masabat
ang pamangkot. Kon kaisa ang isa ka bataon nga babayi mahimo nga makahatag sing husto
nga sabat sa iya kaugalingon nga mga pulong nga wala nagabukad sang dinalan sa balaan
nga kasulatan. Kon matabo ini, magpamangkot ka sing dugang nga mga pangutana agud
mapabasa sia sang balaan nga kasulatan, halimbawa, “Paano ini ginhambal ni Pablo?” ukon
“Ano nga dugang nga ihibalo ang maangkon naton gikan sa sini nga dinalan?”

Antes mo mapabatyag sing kakunyag ang bataon nga mga babayi parte sa pagpangusisa
sang balaan nga mga kasulatan, kinahanglan gid nga ikaw mismo magbatyag man sing
kakunyag parte sa mga ini. Ihanda ang imo kaugalingon sa isa ka detalyado nga
pagtuon, pagpangamuyo, kag pagpamalandong parte sadtong mga dinalan nga inyo
pagahambalan sa klase.

Teaching—No Greater Call [Pagpanudlo—Wala na sing Mas Dako pa nga Tawag] (33043)
isa ka malahalon nga palasandigan para sa tanan nga mga manunudlo. Ini nagaunod
sang mga panugyan para sa pagpanghanda sang leksyon; sang espirituhanon nga
pagpanghanda; kag mga pahito sa pagpanudlo subong abi sang pagdrama-drama, buzz
sessions [hinutikay nga pagsapulay sang grupo], pinamangkutanay, mga paglaragway sa
pisara, mga leksyon paagi sa paggamit sang mga bagay, kag pagpaentra sang mga
estudyante sa leksyon. Ini nagalakip man sang mga ideya parte sa pagkontrol sang mga
pagginawi sa hulot-klasehan, sa pagpahamtang sang isa ka hulot-klasehan, kag
pagpauswag sang mga kabatid sa pagpanudlo. Tamdan ini para sa bulig sa paghanda
kag pagtudlo sang mga leksyon.

Mga Balasahon nga pang-Simbahan: Ang mga balasahon nga pang-Simbahan nagaunod
sang mga sinulatan kag mga sugilanon nga mahimo nga makapauswag sang materyal
sang leksyon.

Ang tagsa ka leksyon nagaunod sang masunod:

1. Tinutuyo. Ini nagapahayag sang katuyuan sang leksyon—kon ano ang gusto mo nga
mahangpan ukon himuon sang bataon nga mga babayi bilang resulta sang leksyon.

2. Pagpanghanda. Ini nagalakip sadtong mga bagay nga kinahanglanon sa pagpresentar
sang leksyon, subong abi sang mga larawan, mga handouts, kag mga takay nga
ginakinahanglan nga himuon sing mas temprano. Ang kalabanan sang mga larawan
nga ginakinahanglan yara nalakip sa likod sang manwal. Ang mga numero nga yara sa
parentesis nagapatimaan nga ang larawan isa ka larawan nga gikan sa librarya sang
balay-tilipunan. Ang mga larawan indi dapat nga kakason sa manwal. Ang mga
handouts nalakip sa katapusan sang leksyon. Ayhan gusto mo nga ipa-photocopy ang
mga ini para sa mga katapo sang klase. Ang kalabanan sang mga leksyon
nagakinahanglan sang balaan nga mga kasulatan, yeso, kag pisara.

3. Ginapanugyan nga Pagpalambo sang Leksyon. Ang mga tanda sa wala nga kanto
nagapanugyan sang mga pahito sang pagpanudlo, kag ang mayor nga kaundan sang
leksyon nagapresentar sang kasayuran nga igatudlo. Gikan sa kasayuran nga
ginahatag, pilia yadtong mga materyal kag mga pahito nga labing nagakabagay sa
pagsabat sang mga panginahanglan sang imo bataon nga mga babayi sa tion nga

PORMA SANG
LEKSYON
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magamit. (Kon amo ang nagakaigo, ang mga leksyon mahimo nga mapalawig sa kapin
sa isa ka hugnat sang klase.)

Ang kaundan sang leksyon nagalakip sang masunod:

a. Pauna. Amo ini ang ginapanugyan nga paagi sa pagsugod sang leksyon kag
pagkuha sang igtalupangod kag interes sang mga katapo sang klase.

b. Subheads [Ubos nga mga ulohan]. Ang indibidwal nga mga seksyon sang leksyon
nagaunod sang mayor nga mga ideya. Itudlo ang tagsa ka seksyon nga nagagamit
sang balaan nga mga kasulatan, mga sugilanon, mga sinambit nga mga pulong, kag
mga kahiwatan nga ginahatag.

c. Hingapusan. Ini magahatag sang isa ka kasumahan sang leksyon kag nagapanugyan
sang pagpaambit sang mga balatyagon parte sa prinsipyo sang ebanghelyo nga
ginhambalan kag pagpahayag sang panaksihon parte sa prinsipyo.

d. Kadapatan sang Leksyon. Ini nagapanugyan sang isa ka plano sang aksyon,
alatendihon, ukon lalab-uton sa pagbulig sa tagsa ka bataon nga babayi nga
maggamit sang ginhambalan nga prinsipyo sa iya kabuhi. Kon amo ang nagakaigo,
mahimo ka nga magtigana sing tion sa pagsugod sang madason nga hugnat sang
klase para sa bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang ila mga inagihan. Mahimo
nga magsiling ka, “Sang nagligad nga simana ginhambalan naton ang parte sa

. Gintilawan bala ninyo ini? Ano ang inyo nabatyagan parte sa sini?”
Kon ang bataon nga mga babayi indi magsabat sa primero, ayhan masiling ka,
“Gintilawan ko ini, kag amo ini ang akon inagihan.” Paagi sa pagpaambit sang imo
positibo nga mga inagihan, mahimo nga mabuligan mo ang bataon nga mga babayi
nga makatuon kon paano magdapat sang mga prinsipyo sa ila mga kabuhi.

e. Ginapanugyan nga mga Kahiwatan. Amo ini ang nahiangot nga mga kahiwatan nga
mahimo nga planohon sa pagpasangkad kag pagpabakod sang isa ka prinsipyo
sang ebanghelyo.

Panumduma nga nagatudlo ka sa bataon nga mga babayi, kag indi lamang nga
nagatudlo sang mga leksyon. Magpangamuyo para sa inspirasyon sa pagbulig sa ila lab-
ot sang ila bug-os nga ikasangkol bilang mga anak nga babayi sang Dios.

Ang epektibo nga pagpanudlo nagalakip sang pagkilala sa tagsa ka bataon nga babayi,
sang iya mga ginikanan, kag sang iya panimalay. Panghunahunaa ang tagsa ka bataon
nga babayi kag ang iya panimalay. Tilawi ang pagtulok sa iya subong sang ginahimo
sang Amay nga Langitnon. Batuna ang kada isa sa iya kaugalingon nga katupong kag
buligi sia nga magtubo sa ebanghelyo.

Hibal-a ang tagsa ka bataon nga babayi paagi sa pagpamangkot sang imo kaugalingon
sang masunod:

• Ano ang iya mga interes, mga handum, mga kinaadman, kag mga lalab-uton?

• Ano ang iya nagligad kag inagihan sa puluy-an? sa Simbahan? sa eskuwelahan? sa
trabaho upod sa iya mga kalanupad?

• Ano ang iya mga panginahanglan?

• Paano ko sia mabuligan?

Ang labing maayo nga paagi sa pagbulig sa tagsa ka bataon nga babayi amo ang pagbulig
sa iya sa pagtuon kag paggawi sang ebanghelyo. Si Pangulong Marion G. Romney
naglaygay: “Ang pagtuon sang ebanghelyo gikan sa sinulat nga pulong. . .indi bastante.
Kinahanglan gid nga igawi man ini. Sa pagkamatuod, ang pag-angkon sing ihibalo parte
sa ebanghelyo kag ang paggawi sini nagasandig sa isa kag isa. Nagalakat ang mga ini nga
suod nga magkaupod. Ang isa ka tawo indi lubos nga makatuon sang ebanghelyo nga
wala ginagawi ini. Ang isa ka ihibalo sang ebanghelyo nagaabot sing amat-amat nga
kadakuon: ang isa ka tawo nagatuon sing diutay, nagatuman sang kon ano ang iya natun-
an; nagatuon sing diutay pa gid kag nagatuman sina. Ini nga pagbalik-balik nagapadayon
sa isa ka wala’y untat nga pagtiyog. Subong sina ang sulundan nga sa sini nga paagi ang
isa ka tawo nagapadayon sa isa ka bug-os nga ihibalo sang ebanghelyo” (“Records of
Great Worth,” Ensign, Sept. 1980, p. 4).

PAGTUDLO SA
BATAON NGA
MGA BABAYI
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Sang magsugod si Jesus sa iya mortal nga pag-alagad, nagsulod sia sa sinagoga sa iya
banwang natawhan sang Nazaret sa Adlaw nga inugpahuway kag nagtindog sa pagbasa.
“Kag ginhatag sa iya ang libro ni Isaias nga manalagna. Kag 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 [pagpanumbalik] sang panulok sa mga bulag,
sa paghilway sang mga ginapigos” (Lucas 4:17–18).

Sa bug-os niya nga pag-alagad, ang Manluluwas naghatag sing mataas nga pagpasulabi
sa ila nga nagakinahanglan sang pinasahi nga bulig. Ang isa ka manunudlo sa hulot-
klasehan sang Simbahan sa kinaandan indi makaangkon sing pang-tekniko nga paghanas
sa paghatag sing propesyunal nga ayuda sa mga katapo nga may mga kasablagan. Apang
ginapaabot nga ang tagsa ka magtutuon makaangkon sing isa ka mahinangpanon kag
mainulikdon nga tagipusuon kag isa ka kaluyag sa paglakip sining mga katapo sa tagsa
ka tion nga posible sa tanan nga mga kahiwatan sa pagtuon sang klase. Ang mga tipo
sang mga katapo nga nagakinahanglan sang pinasahi nga igtalupangod nagalakip
sadtong may mga kasablagan sa kaisipan, palamatin-an, panulok, pisikal, panghambal,
pang-kultura kag hinambalan, emosyonal, katilingbanon, sa pangidaron kag pagtuon.
Ang masunod nga mga sulundan dapat nga makabulig sa tagsa ka manunudlo sa paglab-
ot sadtong mga katapo nga may pinasahi nga mga panginahanglan:

• Hibal-a ang mga panginahanglan kag mga ikasarang sang tagsa ka katapo sang klase.
Usisaa upod sa mga lider sang pagkapari, sa mga ginikanan, kag mga katapo sang
panimalay kag kon ano ang nagakaigo, upod sa mga katapo nga may kasablagan mismo
sa pagpat-od sang pinasahi nga mga panginahanglan.

• Antes magtawag sa mga katapo sang klase sa pagbasa, paghatag sing isa ka pamulong-
pulong, ukon pangamuyo, usisaa anay sa ila sing mas temprano paagi sa pagpamangkot,
“Puede bala nga makabasa ka sa klase, makapangamuyo sa publiko, kag kon ano pa?”

• Tinguhai sa pagpaentra ang mga katapo nga may mga kasablagan tubtob sa mahimo sa
mga leksyon.

• Himoa ang tagsa ka pagpaninguha sa pagsiguro nga ang tagsa ka katapo sang klase
mangin matinahuron kag mahinangpanon sa kada isa sang iban pa nga katapo sang
klase.

Magmangin natural, mainabyanon, kag maabi-abihon. Ang isa ka tawo nga may
kasablagan isa ka anak sang Dios kag may normal nga panginahanglan sang
pagpalangga kag paghangop, bisan pa kon daw ano kalubha ang kasablagan.

Kinahanglan gid nga panumdumon sang mga manunudlo sa Simbahan nga ang tagsa 
ka katapo, wala’y sapayan sang pisikal, pang-kaisipan, emosyonal, ukon katilingbanon
nga kapasidad, may makahalangyag nga ikasangkol para sa pagtubo padulong sa
kinapuntahan nga amo ang pagkadios. Ang mga manunudlo may isa ka obligasyon sa
paghimo sang isa ka pinasahi nga pagpaninguha, kon kinahanglanon, sa pagtudlo sang
mga katapo nga may mga kasablagan 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).

PAGPAENTRA
SANG MGA
KATAPO NGA
MAY MGA
KASABLAGAN



Mga Panindugan sang 
Bataon nga mga Babayi nga
Ginpahiangot sa mga Leksyon

Ang kurikulum sang Simbahan gindesinyo sa pagtudlo sang tanan nga mga prinsipyo
sang ebanghelyo. Ang mga leksyon sa sini nga manwal mga bahin sinang kabilugan nga
kurikulum, kag madamo ang nagapabakod sa isa ukon kapin sang mga Panindugan sang
Bataon nga mga Babayi. Ang pila sa mga leksyon wala nagaangot sa isa ka pat-od nga
panindugan apang importante ang mga ini sa kabilugan nga kurikulum para sa Bataon
nga mga Babayi. Kon puede, ayhan gusto mo nga itingob ang mga paghinambalanay
sang mga panindugan sa nagakaigo nga mga leksyon. Ang masunod amo ang pila ka
mga panugyan sa paghimo sini:

Pagtuo: Anak ako nga babayi sang Amay nga Langitnon nga nagapalangga sa akon, kag
magaangkon ako sang pagtuo sa iya wala’y katapusan nga plano, nga nasentro kay
Jesucristo, nga akon Manluluwas. (Tan-awa sa D&C 14:7.)

Nagakaigo nga mga Leksyon: 1, 2, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 29

Diosnon nga Kinaiya: Nakapanubli ako sang diosnon nga mga kalidad nga akon
pagatinguhaan sa pagpalambo. (Tan-awa sa 2 Pedro 1:4–7.)

Nagakaigo nga mga Leksyon: 1, 10, 13, 18, 22, 41, 42, 48

Indibidwal nga Katakos: May akon wala’y dulonan nga katakos upod ang akon
kaugalingon nga diosnon nga misyon, nga akon pagatinguhaon nga matuman. (Tan-awa
sa D&C 18:10.)

Nagakaigo nga mga Leksyon: 12, 13, 14, 32, 33, 38, 44

Ihibalo: Magapadayon ako sa pagpangita sing mga oportunidad sa pagtuon kag pagtubo.
(Tan-awa sa D&C 88:118.)

Nagakaigo nga mga Leksyon: 8, 9, 16, 17, 18, 36, 39, 40, 46, 47, 50

Pagpili kag Pagka may Salabton: Magapabilin ako nga hilway paagi sa pagpili sang maayo
sangsa malain kag magabaton sing responsibilidad sa akon mga pagpili. (Tan-awa sa
Josue 24:15.)

Nagakaigo nga mga Leksyon: 4, 11, 17, 27, 28, 31, 34, 35, 43

Maayong mga Buhat: Alilaon ko ang iban kag ipasad ang ginharian paagi sa matarong nga
pag-alagad. (Tan-awa sa 3 Nefi 12:16.)

Nagakaigo nga mga Leksyon: 3, 5, 6, 19, 20, 21, 30, 49

Integridad: Magaangkon ako sang moral nga kaisog sa paghimo sang akon mga giho nga
santo sa akon ihibalo sang husto kag sala. (Tan-awa sa Job 27:5.)

Nagakaigo nga mga Leksyon: 7, 14, 15, 36, 37

ix
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Pagpalapit sing Suod 
pa gid kay Jesucristo

TINUTUYO Magahandum ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpalapit sing suod pa gid kay
Jesucristo.

PAGPANGHANDA 1. Mga larawan 1, Si Jesus nga Cristo (62572); 2, Si Jesus nga Nagahinaw sang mga Tiil
sang mga Gintutun-an (62550); 3, Si Jesus nga Nagapaayo sa mga Nefinhon (62541); 
4, Si Jesus nga Nagapangamuyo sa Getsemani (62175). Ang tanan makita sa likod sang
manwal.

2. Opsyonal: Magkuha sing isa ka larawan sang isa ka bantugan nga tawo (tan-awa sa
Pauna).

3. Magtakay sing isa ka maayo nga manugbasa sa paghanda sa pagbasa para sa klase
sang 3 Nefi 17:1–3, 5–7, 9–13, 15–25.

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Paghinambalanay Isulat sa pisara ang ngalan sang isa ka kinilala nga opisyal sa gobyerno ukon sa Simbahan,
ukon iban pa nga gung-an nga tawo nga indi makilal-an sang bataon nga mga babayi sa
personal. Ayhan gusto mo nga magbutang sang isa ka larawan sang tawo nga ginpili sa
atubang sang klase.

• Ano ang inyo nahibal-an parte sa sini nga tawo?

Ipahinganli sa malip-ot sa bataon nga mga babayi ang tanan nga mga kasayuran nga ila
masarangan parte sa bansagon nga tawo, subong abi sang lugar sang pagkabun-ag,
bokasyon, kabangdanan sang pagkabansagon ukon importansya sang tawo, kag ang
ngalan sang tiayon sang tawo.

• Pila sa inyo ang aktwal nga nakakilala sa sini nga tawo?

Patandai nga ang pagkakilala sing isa ka tawo wala nagakahulugan nga kilala naton sia
sa personal. Ipahigad ang larawan.

Ang Tagsa ka Bataon nga Babayi Nagkinahanglan nga Makakilala kay Jesucristo

Ibutang ang mga larawan ni Jesucristo sa atubang sang klase.

Hambali kon ano ang nahibal-an sang bataon nga mga babayi parte kay Jesus—ang iya
kabuhi, ang iya mga aksyon, ang iya mga kinaiya, kag ang iya mga kalidad sang
pagkatawo.

• Bisan pa nga yari sa aton ang tanan sining kasayuran parte kay Jesus, matuodtuod gid
bala nga nakilala naton sia?

• Ngaa importante nga makilala naton si Jesucristo?

Sa pagbulig sabat sining mga pamangkot, pangabaya ang mga katapo sang klase sa
pagbukad sang Juan 17:3, kag ipabasa sa isa sang bataon nga mga babayi sing matunog
ang dinalan. Ipaathag nga tanan kita sarang makadangat sa pagkilala kay Jesucristo.
Bilang isa ka patimaan kon ano ang kapareho sang mangin kaupod kag makakilala sa
Manluluwas, basaha (ukon ipapresentar sa isa ka maayo nga manugbasa sing aktwal

Balaan nga kasulatan
kag paathag sang
manunudlo

Mga pamangkot 
sa hunahuna
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ukon sa tape) ang masunod nga mga piniling dinalan gikan sa pagduaw sang
Manluluwas sa mga Nefinhon: 3 Nefi 17:1–3, 5–7, 9–13, 15–25.

Ipahayag ang imo panaksihon nga palangga ni Jesucristo ang kada isa sa aton. Ginhatag
niya ang iya kabuhi para sa aton, nagpasag-uli para sa aton mga sala, kag nagahandum
nga kada isa sa aton magpalapit sa iya.

Ang Halimbawa ni Jesucristo Magahatag sing Inspirasyon sa Tagsa ka Bataon nga
Babayi sa Pagpalapit sa Iya

Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon ano nga mga kinabatasan ang ila maluyagan
sa isa ka abyan. Ilista ang mga ini sa pisara. Ang mga sabat mahimo nga maglakip sang
pagkamahinangpanon, kaluoy, pagkamainunungon, pagpaumod sa mga kahuyangan,
kag pagkahanda sa pagpamati.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanumdom sang pila ka mga hitabo gikan
sa kabuhi ni Jesus nga nagapakita nga sia ang tipo sang tawo nga maluyagan nila bilang
isa ka abyan. Ayhan luyag mo nga ipaanggid ang ila mga sabat sa lista sa pisara kon amo
ang nagakaigo.

Kon ginabudlayan sa pagsabat ang bataon nga mga babayi, ayhan luyag mo nga itudlo
sila sa mga larawan ni Jesus nga imo ginpakita. Ukon mahimo mo nga ipanagtag ang isa
sang masunod nga mga talamdan sa balaan nga kasulatan sa tagsa ka bataon nga babayi.
Ipapangita ini sa iya kag ipabasa ini sing mahipos. Pangabaya sia sa pagsugid sa klase
kon ano nga mga kinabatasan ang ginpakita ni Jesus nga iya pakamaayuhon sa isa ka
abyan. Magmangin may kasayuran ka sang tagsa ka hitabo agud mabuligan mo ang sin-
o man nga ginabudlayan.

1. Marcos 10:13–16. (Dako ang iya pagpalangga sa mga kabataan.)

2. Juan 13:3–5. (Mapainubuson sia kag handa sa pag-alagad, subong sang ginpakita nga
paghinaw sang mga tiil sang mga Apostoles.)

3. 3 Nefi 17:5–7. (Nagpabilin sia sa mga Nefinhon sa pagpaayo sang ila mga masakiton,
mga piang, kag mga bulag.)

4. Juan 4:5–14. (Mainabyanon sia sa mga Samariahanon, nga ginapakanubo.)

5. Lucas 15:11–32. (Mapinatawaron sia kag gintudluan ang iban sa pagpatawad, sa
paanggid parte sa buhaha nga anak.)

6. Mateo 18:11–14. (Mainulikdon sia sa tagsa ka indibidwal nga tawo subong sang
ginatudlo sa paanggid parte sa nadula nga karnero.)

7. Lucas 7:36–50. (Palangga niya bisan ang makasasala.)

Ipaathag nga ang mga halimbawa nga nahinambitan nagabulig pakita sa aton nga si
Jesus isa ka maluluy-on kag mapinalanggaon nga tawo nga maluyagan naton nga
mangin isa ka abyan.

Paghinambalanay Kon wala ini mapresentar sa paghinambalanay [nga nahinambitan] sa ibabaw, ayhan
luyag mo nga patandaan nga ang isa ka importante nga bahin sang pag-inabyanay amo
ang pagpaambitanay sang mga inagihan kag mga problema upod sa isa ka tawo nga
nakahangop kag matuodtuod nga nagaulikid.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghingalan sang pila ka mga butang nga
nagahimo sa ila nga indi malipayon ukon mamingaw. (Pagsikway, pamatyagon nga
wala sing nagapalangga, pagkamasinulub-on, ginahambalan sang iban, mga pagsulay
nga kinahanglan gid nga atubangon.)

Pangabaya sila sa paghingalan sang mga inagihan nga naagom ni Jesus nga ayhan
nakapalas-ay sa iya. Ang posible nga mga sabat nagalakip sang masunod:

1. Si Jesus ginsikway sa iya banwang natawhan sa Nazaret. (Marcos 6:1–6.)

2. Ginhambalan sia tungod kay nagapakig-abyan sia sa mga tawo nga ordinaryo. (Ang
sugilanon parte kay Zaqueo; Lucas 19:1–10.)

3. Ginsulay sia. (Mateo 4:1–11.)

Paghinambalanay 
sa pisara

Panaksihon sang
manunudlo
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4. Samtang nagapangamuyo sia sa Hardin sang Getsemani, natulugan ang iya mga
Apostoles. (Mateo 26:36–46.)

5. Ginpanginwala ni Pedro sa tatlo ka beses nga nakilala niya sia. (Mateo 26:69–75.)

(Ang mga talamdan sa balaan nga kasulatan nga yara sa sulod sang parentesis indi
ginakinahanglan nga basahon sa klase.)

• Paano ginapakita sa aton sining mga halimbawa nga mahangpan kita kag mabuligan
ni Jesus?

Paagi sa Iya mga Pagpaninguha, ang isa ka Bataon nga Babayi Mahimo nga
Magpalapit pa gid sa Manluluwas

Ipaathag nga ang Doctrine and Covenants 88:63 nagahatag sa aton sing pila ka pang-
kabilugan nga mga sulundan parte sa kon paano ang tagsa sa aton makapalambo sang
isa ka suod pa gid nga pagpakig-abyan sa Manluluwas. Ipabasa sing matunog sa isa
sang bataon nga mga babayi ini nga balaan nga kasulatan.

• Ano ang tatlo ka mga pulong gikan sa sini nga bersikulo nga nagasugid sa aton kon
paano magpalapit sa Manluluwas? (Magpangayo, magpangita, magpanuktok.)

• Ano ang pila sang mga paagi nga sarang kita makapangayo, makapangita, kag
makapanuktok samtang nagatinguha kita sa pagpalapit kay Cristo? (Magpangamuyo,
magtuon sang balaan nga mga kasulatan sa paghibalo kon ano ang ginhimo ni Cristo
kag kon ano ang iya ginpanudlo, kag magtinguha sa paggawi sang isa ka kabuhi nga
subong sang kay Cristo.)

• Suno sa sini nga balaan nga kasulatan, ano ang ginapanaad sa aton kon magpalapit
kita kay Jesus? (Nga makita naton sia; magapalapit sia sa aton.)

Ini nga proseso sang pagpangayo, pagpangita, kag pagpanuktok ginatawag ni Elder
Bernard P. Brockbank nga isa ka “Hinatag-sang-Dios nga pormula kon paano malab-ot
kag makilal-an ang inyo Amay nga Langitnon kag ang inyo Manluluwas nga si
Jesucristo” (“Be Worthy of Celestial Exaltation,” sa Speeches of the Year, 1974 [Provo:
Brigham Young University Press, 1975], pp. 378–79).

Patandai nga ang magmangin subong sa Manluluwas indi isa ka gab-i nga proseso.
Nagakinahanglan ini sing tion, pagpaninguha, kag tunay nga kaluyag. Ang isa sang mga
rason nga may Simbahan kita amo ang pagbulig sa aton nga mangin suod pa gid kay Jesus.

Singgani ang bataon nga mga babayi nga ang mga leksyon sa sini nga tuig magabulig sa
ila nga magpalapit pa gid kay Jesus paagi sa pagbulig sa ila sa pagpalambo sang mga
kinabatasan nga yara sa iya, subong abi sang pagpaumod, pagpalangga, pagpatawad,
kag paghigugma sa isigkatawo. Ang pagpalapit pa gid sa Manluluwas mangin isa ka
dako nga ginhalinan sang kusog kag kaumpawan sa tanan nga mga katapo sang klase,
subong sang sa dalagita sa masunod nga sugilanon:

Sugilanon “Nangin isa ini sang pinakamalain nga mga adlaw nga akon naagom sugod sang magsaylo
kami. Sa laban nga bahin maayo ang lakat sang tanan sining nagliligad nga mga binulan.
Mainabyanon ang amon bag-o nga purok, kag ang mga dalagita sa akon pangidaron
nakahimo sang isa ka pinasahi nga pagpaninguha sa paglakip sa akon sa grupo. Nagdala
sila sing mga galyetas kag mga bulak sa wala madugay pag-abot namon kag naghiwat pa
gani sing isa ka pamahaw sa akon kadungganan. Apang sa kon ano nga paagi, ang
pagpanumdom sining mga butang wala sing nabulig sa sining pinasahi nga gab-i.

“May isa ka di-paghinangpanay nga nagtuhaw upod sa isa sang mga solterito sa purok
nga ilabi na gid nga akon naluyagan, kag may pila ka mga pulong nga ginsambit nga
nagbilin sa akon nga nasakitan kag nagpalibog. Nagpauli ako nga maluya ang pamatyag.
Ang maalikaya nga ‘kamusta ka ‘day’ sang akon iloy kag pahanumdom nga akon na
karon tuka sa pagpanghugas sang pinggan pagkatapos kaon, nagpadugang sang akon
pag-ugtas. Nagsulod ako sa akon kuwarto kag naghigda sa akon kama.

“Nakahunahuna ako sa akon utod nga si Robert nga nakalakat na sa iya misyon sang pila
lang ka simana nga nagligad. Kon yari lamang sia gihapon sa balay, mahangpan niya ang
akon problema kag buligan ako. Dayon nagsugod ako sa pagpanghunahuna parte sa amon
pagsaylo. Samtang nagpanghunahuna ako sini, nagsugod ako sa pagpangduhaduha sang
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pagkasinsero sang akon bag-ong mga kaabyanan. Ang tinagdiutay nga mga pulong ukon
mga pasiplat nga wala gid magtublag sa akon sang una karon nangin prueba nga wala gid
matuod ako maluyagi kaayo sining mga kaabyanan. Bisan ang tinagdiutay nga mga
problema sa eskuwelahan nagsugod nga magdalagko.

“Dayon isa ka larawan sang akon amay ang nagsulod sa akon kaisipan. Namatay sia sang
nagligad nga pila ka tuig, kag nagsugod ako sa pagpanghunahuna kon nangin daw ano
kabudlay para sa amon sugod sadto. Ining mga butang nagpadalom lamang sang akon
kasulub-on kag kawala’y paglaum, kag daw subong nga ang tanan nga pagpalangga kag
kasigurohan nga akon nakilal-an halin sadto madasig nga nagadalhay palayo sa akon.
Tanan ining mga balatyagon naghabok sa sulod nakon kag sang ulihi nagbusaag sa mga
luha—mga luha nga naghalin sing dagaya gikan sa isa ka madalom nga bubon sang
kapaslawan kag kamingaw. Naghibi ako sa sulod sang kapin sa isa ka oras.

“Dayon halos nga wala lang mamutiki, ang iban pa nga mga panghunahuna nagsugod
sa pagtinangkas-tangkas sa akon kaisipan tubtob nga amat-amat sila nga nakabalay
sang husto nga panghangop. Nagahibi ako para sa kon sin-o nga makahangop kag
makabulig sa akon. Nagahibi ako tungod kay naghunahuna ako nga wala sing isa nga
dangpan. Apang sa tanan nga tion, ang Amay nga Langitnon kag si Jesus nagakabuhi
kag nagahulat lamang sa akon nga makilal-an ko ang ila dako nga pagpalangga kag
pagkahanda sa pagpamati. Samtang nagabalhin ang akon mga balatyagon sa isa ka
mapinasalamaton nga kasigurohan, ang balatyagon sa akon kuwarto nagbalhin man.
Daw halos mabatyagan ko nga didto ang Amay nga Langitnon kag si Jesus nga kaupod
nakon.

“Natungkad ko nga ila mahangpan ang akon mga problema. Si Jesus nakatapos na sang
inagihan sang pagkamamalatyon kag nag-antos sing labaw kaayo sangsa akon ginaantos.
Sia kag ang akon Amay nga Langitnon nakakilala sa akon sing mas maayo sangsa
pagkakilala ko sa akon kaugalingon, kay kaupod ko sila sa kabuhi sang wala pa mabun-
ag, kag nakahibalo man sila sang akon kabuhi sa duta. Makapamati sila kag magapamati
upod ang isa ka balatyagon sang kabalaka nga nagahalin sa kawala’y dulonan sang ila
pagpalangga. Sa sina nga gab-i, ginbaylo ko ang akon kasulub-on kag kapaslawan sa
matawhay nga pasalig sang ila pagpalangga kag sa pinasahi nga ihibalo nga nagakabuhi
sila nga mas malapit kaayo sa aton sangsa akon pagkahibalo sang una.”

Hingapusan

Balaan nga kasulatan Ipabasa liwat sa isa ka bataon nga babayi ang Doctrine and Covenants 88:63.

Panaksihon Kon nabatyagan mo ang [mabaskog] nga pagpadasig, ipaambit ang imo panaksihon
parte sa Manluluwas. Ayhan ang pila sang bataon nga mga babayi sa imo klase
makapahayag man sang ila mga panaksihon. Agdaha ang bataon nga mga babayi sa
pagpalapit kay Cristo kag sa pagbaton sang iya panaad nga makita nila sia.

Leksyon 1
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Espirituhanon nga mga Hiyas

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi nga ang pagpalambo sang iya espirituhanon
nga mga hiyas magapauswag sang iya kabuhi para sa iya kaugalingon kag sa iban.

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

2. Maghanda sing isa ka pikas sang papel para sa tagsa ka bataon nga babayi, nga
nagaunod sang balaan nga kasulatan nga, “Dili pagpatumbayai ang hiyas nga yara 
sa imo” (1 Timoteo 4:14). Mahimo mo nga lukuton ang papel pareho sang isa ka
binalulon nga kasulatan kag higtan ini sing isa ka laso. Ibutang ang binalulon nga
balaan nga kasulatan sa isa ka karton, kag putson ang karton nga daw isa ini ka regalo.

3. Magtakay sing tatlo ka bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang kasayuran parte
sa tatlo ka espirituhanon nga mga hiyas nga nahambalan sa una nga seksyon sang
leksyon.

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

Sa paghanda sa pagpresentar sang leksyon tun-i ang Doctrine and Covenants 46:7–29.
Mahimo nga kinahanglanon ang magkuha sing duha ka mga hugnat sang klase sa
pagpresentar sini nga materyal.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Amay nga Langitnon Nagdulot sa Iya mga Kabataan sing Espirituhanon 

nga mga Hiyas

Ibutang ang karton nga imo ginputos nga daw regalo sa isa ka lamisa ukon siya sa
atubang sang hulot-klasehan.

• Kon ini nga karton nagaunod sang isa ka regalo para sa inyo, ano ang inyo luyag nga
mangin amo ini?

Tuguti ang bataon nga mga babayi sa paghinguyang sing isa ukon duha ka minutos sa
pagsabat sa pamangkot. Ipaathag nga may nanuhay-tuhay nga mga sari sang mga
regalo. Ang pila sini nagaabot nga naputos sa mga karton, apang ang iban indi
matandog—mga butang nga indi naton makaptan ukon mahikap.

Ipaathag nga ang Manalagna nga si Joseph Smith nagpamulong parte sa pila sang labing
importante nga indi matandog nga mga hiyas:

“Nagapati kami sa hiyas sang Balaan nga Espiritu nga ginatagamtam karon, subong sang
amo man sini sa panahon sang mga Apostoles; . . .nagapati man kami sa panagna, sa mga
hinambalan, sa mga palanan-awon, kag sa mga bugna, sa mga hiyas, kag sa mga
pagpang-ayo; kag nga ining mga butang indi matagamtam nga wala ang hiyas sang
Balaan nga Espiritu” (History of the Church, 5:27).

Si Pangulong Marion G. Romney nagpanugdaon parte sa sini nga pahayag sang Manalagna:

“Gani ang isa ka tawo nga wala pa gid makabaton sang hiyas sang Balaan nga Espiritu
wala sing posibilidad nga makahikot sang mga milagro paagi sa iya gahum.

“Karon, nahibal-an naton nga may isa gid lamang ka paagi sa pag-angkon sang hiyas
sang Balaan nga Espiritu. Ina nga paagi amo ang sa kalalangan sang ginapatuman nga
mga ordinansa sang pagbunyag paagi sa pagtugmaw para sa kapatawaran sang mga 
sala kag sang pagtakdong sang mga kamot para sa dulot sang Balaan nga Espiritu” 
(sa Conference Report, Apr. 1956, p. 72; ukon Improvement Era, June 1956, p. 424).
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Ipaathag nga ang tagsa ka katapo sang Simbahan, nga nakabaton sang dulot sang Balaan
nga Espiritu, may kinamatarong sa pagbaton sang tal nga espirituhanon nga mga hiyas.

Patandai nga ang balaan nga mga kasulatan nagatudlo sa aton kon ano ining espirituhanon
nga mga hiyas. Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Doctrine and Covenants 46:8–26.
Samtang ginahinganlan ang tagsa ka espirituhanon nga hiyas, ilista ini sa pisara.

Wala na sing tion agud hambalan sa detalye ang tagsa sining mga hiyas. Apang tinguhai
sa paghinguyang sing pila ka minutos sa paghambal sang pila sang mga ini. Dapat
maghanda ang tatlo ka bataon nga mga babayi sa pagpaambit sing kasayuran parte sa
masunod nga espirituhanon nga mga hiyas. Kon may isa ka katapo sang klase nga may
isa ka inagihan sa espirituhanon nga hiyas, subong abi sang pagpaayo, ayhan luyag niya
nga ipaambit ang inagihan sa klase sa tigaylo ukon dugang sa mga halimbawa nga
ginhatag.

Ang Hiyas sang Panagna

Si Reed Smoot, isa ka senador sang Estados Unidos gikan sa Utah sang tuig 1903 tubtob
1933, isa pa lang ka diutay nga bata sang mabatian niya si Brigham Young nga naghimo
sing isa ka panagna nga natuman sing suno gid [sa panagna] pagkaligad sang mga
tinuig:

“Si Brigham Young nag-abot sa Provo kag, sa isa ka sinapol sa komperensya, nagsiling
nga magaabot ang adlaw nga kon san-o ang tingug sang tawo mabatian gikan sa New
York pakadto sa San Francisco. . . .

“Si Reed gindala sang iya iloy sa sini nga sinapol, kag samtang nagalakat na pauli
nagsiling sia (nga ginatumod ang ginhambal ni Pangulong Young), ‘Karon isa ina ka
dako nga kabutigan. Tama gid ina kaimposible. Indi ina matabo.’ Ang iya iloy, nga isa 
ka babayi sang dako kaayo nga pagtuo, nagsiling sa iya anak, ‘Huo, magakabuhi ka nga
makit-an ang katumanan sang ginsiling sang Pangulo karon nga adlaw.’ Wala gid sia
magpati sini. Naglabay ang panahon kag samtang didto sia sa Senado sang Estados
Unidos, isa ka sistema sang waragwagan ang ginpatindog agud makahambal kamo
gikan sa New York pakadto sa San Francisco. Isa sang iya mga kaupod sa Senado ang
gintulinan sini nga palatikangan kag sang makompleto ini kag magselebrar na sila sang
amo nga hitabo, gin-agda niya si Senador Smoot sa pagkadto sa Dakbanwa sang New
York kag mangin una nga tawo sa paghambal paagi sa nakompleto nga network, nga iya
naman ginhimo, kag ang iya tingug nabatian sing maathag kag matigda sa pihak sang
kontinente.

“Sa sina nagkabuhi sia sa pagtuman sing suno gid [sa panagna] sang panaad ni
Pangulong Brigham Young sa Provo sang nagliligad nga mga tinuig” (Bryant S. Hinckley,
The Faith of Our Pioneer Fathers [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1956], p. 207).

Ang Hiyas sang Pagtuo nga Mapaayo

Ini nga sugilanon naggwa sa Dutch Star wala madugayi pagkatapos sang pagduaw ni
Pangulong Joseph F. Smith sa Holland sang 1906:

“Ika-pito nga adlaw sang Agosto, 1906, sang mag-abot sadto si Pangulong Smith kag ang
iya mga kaupdanan sa Rotterdam, nga naghalin sa Antwerp paagi sa barko sang nagligad
nga duha ka adlaw. May nagapuyo sadto sa sina nga dakbanwa nga isa ka bata nga lalaki
nga napulo’g isa ka tuig ang pangidaron nga si John Roothoff ang ngalan, nga nagaantos
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sing tuman sa sulod sang mga tinuig tungod sang iya mga mata. Ang iya iloy isa ka
matutom nga katapo sang Simbahan subong man sang amo nga bata, nga nagaamat na nga
indi makakita kag indi na makaeskuwela. Ang bata nagsiling sa iya iloy, ‘Ang Manalagna
amo ang may pinakadako nga gahum sangsa sin-o man nga misyonero sa duta. Kon
dalhon mo ako sa sinapol upod sa imo kag magatulok sia sa akon mga mata nagapati ako
nga magaayo ang mga ini.’ Suno sa iya luyag ginpahanugutan sia sa pag-upod sa iya iloy
sa sinapol. Sa pagtapos sang sinapol, subong sang kinabatasan, si Pangulong Smith
nagpadulong sa puertahan kag nagsugod sa pagpangamusta kag pagpapagsik sa mga
tawo samtang nagaagi sila gikan sa kadak-an. Samtang nagapalapit sa iya si John Roothoff
nga ginatuytuyan sang iya iloy kag may bendahe ang iya mga mata, ginkaptan sia sa
kamot ni Pangulong Smith kag nakighambal sa iya sing malulo. Dayon iya gintuki diutay
ang bendahe kag gintulok sing may kaluoy ang impektado nga mga mata, dungan ang
pagsiling sang kon ano sa Ingles nga wala mahangpi sang bata. Apang nakontento sia. Si
Pangulong Smith naghikot suno sa pagtuo sang bata; kag suno sa iya pagtuo natabo ini.
Pagkaabot niya sa ila puluy-an, nakasinggit sia sa kalipay: ‘Mama, maayo na ang akon mga
mata; wala na ini nagasakit. Makakita na ako sing maayo karon, kag sa malayo man.’ Wala
madugay pagkatapos sini nga hitabo ang bata nakaeskuwela na liwat” (Joseph Fielding
Smith, comp. Life of Joseph F. Smith [Salt Lake City: Deseret News Press, 1969], p. 397).

Ang Hiyas sang Bugna

Si Eliza R. Snow kag pila sang mga kaabyanan, lakip na ang Manalagna nga si Joseph
Smith nagahinambalanay parte sa Pagkabanhaw kag sang kaangtanan sang katawhan
sa duta sa ila Amay sa Langit. Wala madugayi pagkatapos sini nga paghinambalanay,
ginsulat ni Eliza ang mga pulong sa himno nga “O My Father.” Si Wilford Woodruff,
ang ikap-at nga Pangulo sang Simbahan, nagsiling sini parte sa himno:

“Parte sa aton posisyon antes kita nagkari diri, magasiling ako nga nagpuyo kita upod
sa Amay kag sa Anak, subong sang ginapahayag sa himno, ‘O My Father,’ nga ginkanta
diri. Ina nga himno isa ka bugna. . . . May isa ka indi hamak kadamo nga mga kauturan
nga babayi ang may espiritu sang bugna. Wala sing rason kon ngaa indi sila dapat nga
makaangkon sing inspirasyon” (Millennial Star, 9 Apr. 1894, p. 229).

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Ang aton mga hiyas kag mga oportunidad nagakatuhay; ang pila sini mas makita kag
mabaskog sing epekto. . . . Tanan kita sa kinaubsan may isa ka hiyas kag isa ka bukas nga
pangagda sa pagpangita ‘sing mahinamdumon sang pinakamaayo nga mga hiyas.’
(D&C 46:8.)” (Neal A. Maxwell, sa Conference Report, Oct. 1976, p. 15; ukon Ensign,
Nov. 1976, p. 14).

Kon nagakuha ka sing duha ka hugnat sang klase sa pagpresentar sini nga leksyon,
idulog diri ang para sa una nga simana.

Sarang Naton Makilala kag Mapalambo ang Espirituhanon nga mga Hiyas

Isulat ang Doctrine and Covenants 46:11 sa pisara.

• Suno sa sini nga bersikulo, ano ang nahatag sa tagsa ka bataon nga babayi?

Ipaathag nga ang pagkahibalo kon ano nga espirituhanon nga mga hiyas ang yari sa
aton makahatag sa aton sing pagsalig kag makaayuda sa aton sa pagbulig sa iban.

• Paano ninyo makilala ang espirituhanon nga mga hiyas nga ginhatag sa inyo?

Ang masunod amo ang posible nga mga sabat:

1. Magpangamuyo kag magpangayo sing bulig.

2. Magkuha kag magbasa sing masunson sang inyo bendisyon sang patriarka, nga
mahimo nga makapat-od sang pila ka espirituhanon nga mga hiyas.

3. Magpanilag kon ano nga mga kalidad kag mga kinaadman ang daw natural nga
nagaabot sa inyo.

4. Magbaton sing mga tawag nga nagahalin sa mga lider sang pagkapari.

5. Magtalupangod sang mga pagdayaw nga inyo mabaton gikan sa iban.

• Paano kamo makaangkon sing dugang nga mga hiyas sang Espiritu?

Balaan nga kasulatan
kag paghinambalanay

Patalupangod sa
manunudlo

Sinambit nga 
mga pulong
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Ang masunod amo ang posible nga mga sabat:

1. Magtuon parte sa hiyas gikan sa balaan nga mga kasulatan kag mga mensahe sang
mga lider sang Simbahan.

2. Magpanilag sadtong mga may ila hiyas.

3. Maghanas sa paggamit sang hiyas.

Pananglitan, isa ka bataon nga babayi ang bag-o lang gintawag sa pagtudlo sa isa ka
klase sa Bulothuan sa Domingo kag gusto niya nga mapalambo ang hiyas sa pagpanudlo.

• Suno sa Alma 17:2–3, ano ang sarang himuon sining bataon nga babayi sa pag-angkon
sang hiyas sa pagpanudlo nga may gahum kag pagbulut-an?

• Ano pa ang sarang niya nga himuon? (Magtuon sang mga materyal parte sa
pagpanudlo, magpanilag sa maayo nga mga manunudlo.)

Ipahayag sa malip-ot ang mga sabat sang estudyante sa pisara.

Pangabaya ang bataon nga babayi sa pagbinag-binag kon paano ni Elder Matthew
Cowley ginpalambo ang isa sang iya espirituhanon nga mga hiyas samtang nagaalagad
sia bilang isa ka misyonero sa tunga sang katawhan nga Maori.

“Nagtuon ako sing napulo’g isa ka oras adlaw-adlaw sa sulod sang pila ka simana.
Nagabasa ako sang Libro ni Mormon sa Maori, kag ang akon mga pagtuon ginalang-atan
sang pagpuasa kag upod ang pangamuyo; kag sa akon ika-napulo’g-duha nga Domingo
ginpaalinton ko ang akon primero nga sermon sa hinambalan nga Maori. Matuod gid
nga nagapamulong sila sang bag-o nga mga hinambalan, sila nga nagabaton sang tawag
sa pag-alagad sang aton Ginuo kag Manluluwas nga si Jesucristo.

“Nakakita ako sang lamharon nga mga misyonero(a) sa Samoa kag sa Tonga kag sa
New Zealand kag sa Hawaii nga, sa sulod sang anum ka bulan nga panahon,
makapaalinton sang mga sermon sa mga hinambalan sang katawhan nga sa tunga nila
sila nagapangabudlay—mga pamatan-on kag mga babayi nga wala gid man sing dako
nga pang-akademya nga paghanas antes sila gintawag sa mga patag sang misyon,
apang ining mga pamatan-on kag mga babayi, nga ginbutang sa mga kamot sang Dios,
kag gintumol-tumol pareho sang daga sa mga kamot sang manughimo sang kolon,
nagbaton sing mga hiyas nga ginpanaad sa ila” (sa Conference Report, Oct. 1948, p. 156;
ukon Improvement Era, Nov. 1948, p. 699).

• Ano ang isa sang mga hiyas ni Matthew Cowley?

• Ano ang iya ginhimo sa pagpalambo sini nga hiyas?

Ang Espirituhanon nga mga Hiyas Nagadala sing mga Responsibilidad 
kag mga Bugay

Isulat ang masunod nga mga pulong kag balaan nga mga kasulatan sa pisara:

Pangitaa (D&C 46:8) Benepisyo (D&C 46:9, 26) Magpabugal (D&C 84:73)

Magpanagtag sing isa ka lapis kag papel sa tagsa ka bataon nga babayi. Tulini ang tagsa
sa ila sa pagpangita sa balaan nga mga kasulatan kag isulat kon ano ang ginasiling sang
balaan nga mga kasulatan parte sa mga pulong nga ila natukiban.

• Paano ninyo dapat gamiton ang espirituhanon nga mga hiyas nga ginhatag sa inyo?

Pat-ura nga nahangpan sang bataon nga mga babayi nga ang espirituhanon nga mga
hiyas ginahatag para sa benepisyo sang tanan. Kon nagapangita sila sang hiyas, dapat
nila mahangpan ang katuyuan sang hiyas kag ang responsibilidad nga nagaupod sa sini.
Halimbawa, kon ang isa ka bataon nga babayi nakabaton sang hiyas sang ihibalo ukon
panaksihon, kinahanglan gid nga indi niya ini pagtaguon sa iya kaugalingon sa amo man
nga punto nga ang isa ka nagakapot sang pagkapari nga may hiyas sang pagpaayo indi
dapat magdumili sang iya hiyas.

Ipabukad sa bataon nga mga babayi ang 1 Timoteo 4:14.

Ipaathag nga si Timoteo isa ka matutom nga pamatan-on nga gintudluan sang
ebanghelyo sang Apostoles nga si Pablo. Pagkatapos nga makabuylog sa Simbahan
nagbaton sia sang dulot sang Balaan nga Espiritu paagi sa pagtakdong sang mga kamot,

Presentasyon sang
manunudlo kag
balaan nga kasulatan

Pagtuon sang balaan
nga kasulatan kag
paghinambalanay

Sugilanon kag
paghinambalanay

Halimbawa sa balaan
nga kasulatan

Leksyon 2
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kag paagi sa Balaan nga Espiritu, ginbugayan sia sang espirituhanon nga mga hiyas. Si
Pablo nagpadayon sa paghikot sang pang-misyonaryo nga buluhaton sa iban nga mga
dakbanwa kag ginbayaan si Timoteo sa pagdumala sang Simbahan sa dakbanwa sang
Efeso. Sang ulihi si Pablo nagbalos sing sulat sa paghatag kay Timoteo sing pagpaisog
kag mga panulin.

Basaha ang 1 Timoteo 4:14 sing matunog. Papagsika ang bataon nga mga babayi sa
mainampuon nga pagbinag-binag sang ila espirituhanon nga mga hiyas. Pasaliga sila nga
ang tagsa ka bataon nga babayi nahatagan sing isa ka hiyas. Pareho kay Timoteo, indi
niya dapat patumbayaan ini nga hiyas, kundi nga dapat niya tukibon ini kag gamiton ini.

Pabuksi sa isa sang bataon nga mga babayi ang karton nga imo ginputos nga daw regalo
kag hatagi ang tagsa ka katapo sang klase sing isa sang mga binalulon nga balaan nga
kasulatan.

Kadapatan sang Leksyon

Agdaha ang bataon nga mga babayi sa pagpangita sing mahinandumon sang
espirituhanon nga mga hiyas kag maghimulat sa pagpalambo sang mga ini. Papagsika
sila sa pagrekord sa ila mga journal [sinulat nga handumanan] sang pagtubo nga ila
naagom samtang sila nagapangita, nagapalambo, kag nagapaambit sining espirituhanon
nga mga hiyas.

Mga binalulon nga
balaan nga kasulatan
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Pagpasad sang 
Ginharian sang Dios

TINUTUYO Makilal-an sang tagsa ka bataon nga babayi nga paagi sa personal nga pagsakripisyo
mahimo sia nga makabulig pasad sang ginharian sang Dios.

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

2. Opsyonal: Maghimo sing isa ka kopya sang Mateo 6:33 ukon isa sang mga sinambit
nga mga pulong nga ginagamit sa leksyon para sa tagsa ka bataon nga babayi nga
dalhon pauli.

3. Magtakay sing bataon nga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Sugilanon Si Elder Thomas S. Monson sang Konseho sang Napulo’g Duha nagpanugiron sang
masunod nga sugilanon parte sa pag-alagad kag pagsakripisyo:

“Si Jose Garcia [nag]gikan sa Daan nga Mexico. Nabun-ag sa kaimulon apang ginbatiti 
sa pagtuo, si Jose naghanda para sa isa ka tawag sa misyon. Nagatambong ako sadto sa
adlaw nga nabaton ang iya rekomendasyon para sa [misyon]. Makita didto ang pahayag:
‘Si Brother Garcia magaalagad sa dako nga pagsakripisyo sa iya panimalay, kay sia ang
instrumento sang dako nga bahin sang panakdag sa panimalay. May isa gid lamang sia
ka manggad—isa ka ginpakamahal nga koleksyon sang prangkeyo—nga sugot sia nga
ibaligya, kon kinahanglanon, sa pagbulig puhonan sa iya misyon.’

“Si Pangulong Kimball mabinalak-on nga nagpamati samtang ginabasa ini nga pahayag
sa iya, kag pagkatapos nagsabat sia: ‘Ipabaligya sa iya ang iya koleksyon sang prangkeyo.
Ang subong sina nga pagsakripisyo mangin isa ka bugay sa iya’ ” (sa Conference Report,
Oct. 1978, p. 83; ukon Ensign, Nov. 1978, p. 56).

Ipaathag nga bilang mga anak nga babayi sang Dios, ang bataon nga mga babayi
ginahatagan sing responsibilidad sa pagbulig pasad sang ginharian sang Dios sa duta.
Ang ginharian sang Dios amo ang–Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa
Ulihing mga Adlaw. Sa panalagsa ini nga responsibilidad mahimo nga magpangayo sa
ila sing dalagko nga mga pagsakripisyo.

Ang Pagsakripisyo Nagabulig sa Aton Handa sa Pagpuyo sa Nahamtangan sang Dios

Paghinambalanay Ipaathag nga ang pagpasad sang ginharian sang Dios diri sa duta nagapangayo sang
mga pagsakripisyo sang madamo nga mga tawo.

• Ano ang buot naton silingon sang pagsakripisyo?

Samtang nagapaambit ang bataon nga mga babayi sang ila mga ideya, ilista ang mga ini
sa pisara. Ang pila ka mga halimbawa mahimo nga—

1. Paghimo sing isa ka halad sa Dios.

2. Pagtugyan sang isa ka butang nga malahalon sa kaugalingon.

3. Paghatag sang panahon, mga kinaadman, kag mga pagkabutang sang isa ka tawo nga
wala sing gusto nga bisan ano bilang balos.

Ipaathag nga ang pagsakripisyo amo ang pinakatampok nga pagtilaw sang ebanghelyo
Ini nagakahulugan sang paghatag sa Ginuo sang bisan ano nga iya ginapangayo sang
aton panahon, sang aton dutan-on nga mga pagkabutang, kag sang aton mga kusog sa
pagpasulong sang iya trabaho” (Gospel Principles, kapitulo 26).

Leksyon
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Ipapangita sa mga katapo sang klase kag basahon ang Mateo 6:33.

• Paano ini nga balaan nga kasulatan nagahiangot sa prinsipyo sang pagsakripisyo?

Tuguti sing pila ka minutos sa paghinambalanay parte sa balaan nga kasulatan.
Ipresentar ang masunod nga mga punto sa paghinambalanay:

1. Ang mga tawo pirme ginatilawan kag ginapamatud-an agud tan-awon kon sugot sila
sa pagbiya sang personal nga mga kaluyag kag mga kalipayan kag ibutang sing una
ang mga butang sang Dios sa ila mga kabuhi.

2. Si Jesus nagpahamtang sang himpit nga halimbawa sang pagsakripisyo sang
kinabubut-on niya nga gintugyan ang iya kabuhi agud nga maluwas kita sa pisikal nga
kamatayon paagi sa pagkabanhaw kag sa aton mga sala paagi sa paghinulsol. Ang iban
nagsakripisyo man sang ila mga kabuhi agud nga makaangkon kita sang ebanghelyo.

Ipaathag nga mahimo nga indi kita pagpangayuan sa paghatag sang aton mga kabuhi
para sa ebanghelyo, apang ginapangayo sa aton ang paghimo sang mga pagsakripisyo
sa iban nga mga paagi.

• Ano ang pila ka mga paagi diin ginapangabay kita sa pagsakripisyo? (Paghatag sang
aton panahon kag kusog sa mga palangakuan sa Simbahan, sa pagdaug sang kahadlok
agud nga makapaambit kita sang ebanghelyo, paghatag sang ika-pulo sa Ginuo,
pagpain sing tion sa pagbasa sang balaan nga mga kasulatan kag pag-alagad sa aton
mga kasilingan, paglikaw sang pagdayaw sang aton mga kaabyanan kon wala kita
nagasunod sa kalibutanon nga mga moda kag mga pamatasan.)

Patandai nga paagi lamang sa pagpasad sang ginharian sang Dios sa kalalangan sang
aton personal nga kaukod kag pagsakripisyo nga mahimo kita nga magmangin subong
sa aton Amay nga Langitnon kag kay Jesucristo.

Basaha ang masunod nga pahayag sang Manalagna nga si Joseph Smith parte sa
pagsakripisyo:

“Diri sa sini panilagan naton, nga ang isa ka relihiyon nga wala nagapangayo sang
pagsakripisyo sang tanan nga mga butang wala gid nga mas-a sing igo nga gahum sa
pagpatubas sang pagtuo nga kinahanglanon tuhoy sa kabuhi kag kaluwasan; kay, gikan
sa primero nga pagkabuhi sang tawo, ang pagtuo nga kinahanglanon tuhoy sa
pagtagamtam sang kabuhi kag kaluwasan indi gid nga mas-a maangkon nga wala sing
pagsakripisyo sang tanan nga dutan-on nga mga butang. Paagi sa sini nga pagsakripisyo,
kag sa sini lamang, nga ginpahamtang sang Dios nga ang mga tawo dapat nga
magtagamtam sang kabuhi nga wala’y katapusan. . . .

“Wala’y kapuslanan para sa mga tawo ang maghanduraw sa ila mga kaugalingon nga
kaupod man sila nga mga manunubli, ukon mahimo nga makapanubli upod sa ila, nga
naghalad sang ila tanan sa pagsakripisyo, kag paagi sa sini nga pahito makaangkon
sang pagtuo sa Dios kag pabor sa iya agud nga makaangkon sang kabuhi nga wala’y
katapusan, magluwas nga kon sila, sa amo man nga paagi, maghalad sa iya sang amo
man nga pagsakripisyo, kag paagi sa sina nga halad makaangkon sang ihibalo nga
ginabaton niya sila” (Lectures on Faith, comp. N. B. Lundwall [Salt Lake City: N. B.
Lundwall, n.d.], p. 58).

Ipaathag nga ang mga tawo sang Ginuo pirme nagsakripisyo sing dako kag sa madamo
nga mga paagi tungod sang ila pagtuo kag mga buhat. Ang iban nag-antos sing mga
kabudlayan kag pagyaguta tungod sang ila mga pagpati. Ang iban nga bag-ong mga
hinaylo sa Simbahan ginsikway sang ila mga panimalay tungod sang ila pagbuylog sa
Simbahan. Madamo ang nadulaan sang ila mga trabaho; ang iban nadulaan sang ila
mga kabuhi.

Papagsika ang bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang ano man nga personal nga
mga inagihan nga ila naagom parte sa paghimo sang mga pagsakripisyo ukon mga
inagihan nga naagom sang iban.

Ipaathag nga ang Ginuo nagsiling nga ang aton mga pagsakripisyo indi maglabay nga
wala matalupangdi. Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Mateo 19:29. Hambali upod
sa ila ang panaad nga ginhatag sa ila nga nagasakripisyo.

Patandai nga samtang ang aton mga panaksihon parte sa ebanghelyo nagadugang,
nangin may ikasarang kita sa paghimo sang dalagko pa gid nga mga pagsakripisyo para
sa Ginuo kag para sa iban.

Presentasyon sang
manunudlo

Sinambit nga mga
pulong

Presentasyon sang
manunudlo

Paghinambalanay
parte sa balaan 
nga kasulatan
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Sarang Naton Magamit ang Aton Panahon, mga Kinaadman, kag mga Pagkabutang sa
Pagpasad sang Ginharian

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon:

Si Sister Villafranca nagpuyo sa San Fernando, Mexico, nga malayo sa isa ka purok ukon
sanga. Apang nakatukib sia sang isa ka paagi sa pagbulig pasad sang ginharian sa iya
lugar. Nagpangabay sia sa isa ka grupo sang kalim-an ka tawo—katluan sa ila mga
manug-usisa—sa pagkadto sa iya diutay nga puluy-an sa pagpamati sa mga misyonero
nga nagatudlo sang ebanghelyo. Ang misyonero nga nagtudlo sa ila nagpanugiron sang
kon ano ang natabo:

“Sang sugoran ko ang [leksyon], malinong ang kuwarto subong sa ginapaabot. Ang
tagsa ka estudyante nagpamati nga may sinsero nga interes. Sang pamangkuton ko ang
klase, daw nasaulo na nila nga daan ang mga sabat, kag nakita ko ang akon kaugalingon
nga nangin dugang kag dugang nga ginakunyag sang nangin maathag [na sa akon] nga
indi lamang isa ang akon bulawanon nga contact kundi bug-os nga kuwarto nga puno sa
ila. Sang mag-abot ang tion sa pagpamangkot kon, pagkatapos nga nakatuon sila,
nakapangamuyo, kag nakapamati sang tanan nga nabilin nga mga [leksyon],
magapabunyag sila, gin-abiabi ako sang dulungan nga ‘Si.’. . .

“Karon, pagkaligad sang anum ka tuig, may isa na ka sanga nga may halos 200 ka mga
katapo sa San Fernando. Yara ini tungod sang pang-misyonaryo nga pagpangabudlay
sang isa ka isganan nga utod nga babayi nga wala mahadlok sa pagsugid sa iban parte sa
ebanghelyo, kag sa paghimo sini upod sang pagtuo nga nagauna sa ano man nga
milagro” (Glenn V. Bird, “Miracle at San Fernando,” New Era, Jan. 1977, pp. 28–29).

Kahiwatan • Ano ang ginhatag sa inyo sang Ginuo nga gamiton sa pagpasad sang iya ginharian?

Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka pikas sang papel kag isa ka lapis.
Ipalista sa iya ang pila sang mga kinaadman kag mga pagkabutang nga yara sa iya kag
kon paano ang mga ini mahimo nga gamiton sa pagbulig pasad sang ginharian sang
Dios sa duta. Singgani sia nga indi pag-isulat ang iya ngalan sa papel. Kolektaha ang
mga papel kag basahon sing matunog ang kada isa sini sa klase. Hambali ang iban pa
nga mga paagi nga ining mga kinaadman kag mga pagkabutang mahimo nga gamiton
sa pagpasad sang ginharian sang Dios.

Ipaathag nga tanan kita may mga kinaadman kag mga pagkabutang nga mahimo naton
nga gamiton sa pagpasad sang ginharian sang Dios—Ang Simbahan ni Jesucristo sang
mga Santos sa Ulihing mga Adlaw. Ayhan sarang naton mapakaon ukon mapanaptan
ang kon sin-o nga yara sa panginahanglan ukon mahatagan sing palasilungan ang isa
ka tawo nga wala sing puluy-an. Kon nagabayad kita sang aton mga ika-pulo kag mga
halad, nagabulig kita sa pagpasad sang ginharian. May mga tinion nga kon san-o
pangayuan kita sa paghatag sing dugang, sa paghimo sing dalagko pa gid nga
pagsakripisyo. Bisan pa nga ang kalabanan sa aton indi pagpangayuan sa paghatag
sang tanan nga yari sa aton para sa buluhaton sang Ginuo, dapat kita nga mangin
handa sa paghimo sini kon ginatawagan.

Sugilanon Si Sister JoAnn Ottley, asawa ni Jerold D. Ottley, manugdumala sang Mormon
Tabernacle Choir, nagpanugiron sang masunod nga sugilanon:

“Ako kag ang akon bana ginhatagan sang Ginuo sing pinasahi nga kinaadman sa musika.
Naghinguyang kami sang amon bug-os nga kinabuhi sa pagtuon kag pagpalambo sining
mga hiyas. Nagkinahanglan kami sa paghimo sang madamo nga mga desisyon parte sa
paggamit sang mga ini. Sang didto kami sa Europa nga nagatuon, nahangpan namon sing
lubos nga may isa kami ka pinasahi nga importante kag mabudlay nga desisyon nga
himuon. Nahibal-an namon nga duha nga kon magpabilin kami sa Europa, makaangkon
kami sang madamo nga mga oportunidad agud magmadinalag-on. Apang, labaw sa tanan,
gusto namon nga himuon ang gusto sang Ginuo nga ipahimo sa amon. Naghandum kami
nga mangin matinumanon, apang labaw pa sa sina nagkauhaw kami nga magamit sang
Ginuo sa pagpasad sang iya ginharian diri sa duta.

“Liwat kag liwat kami nga nagpuasa kag nagpangamuyo para sa direksyon sang Espiritu
kag sa paghibalo sang pagbuot sang Ginuo. Ang sabat sa amon nag-abot sa tion sang
pang-sakramento nga sinapol sa pagtapos sang tion sa pagpuasa. Nagbaton kami nga
duha sang amo man nga mga panulin sang Espiritu—nga ang amon trabaho didto sa
pungsod. Ginapabalik kami sa Estados Unidos.

Presentasyon sang
manunudlo
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“Didto nagsunod ang dugang nga mga binulan sang pagtuon, pagpanghanda, pagtilaw.
Pagkatapos ginhimo sang Ginuo nga mangin posible para sa amon ang magbalik sa
Dakbanwa sang Salt Lake. Nangin isa ako ka katapo sang Tabernacle Choir, kag ang
akon bana nagbuylog sa Departamento sang Musika sa Unibersidad sang Utah.

“Pila ka tion pa sang ulihi, ang akon bana gintawag sang Unang Panguluhan sang
Simbahan nga mangin manugdumala sang Tabernacle Choir. Sa pagkamatuod,
ginhanda na kami nga daan sang Ginuo para sa pinasahi nga pag-alagad” (Ang
Babaying Santos sa Ulihing mga Adlaw, Bahin B, p. 79).

Paghinambalanay Tuguti ang bataon nga mga babayi nga hambalan kon ngaa importante nga gamiton
naton ang aton panahon, mga kinaadman, kag mga pagkabutang sa pagbulig pasad
sang ginharian sang Dios sa duta.

Bilang kasumahan, basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Nakighisugot kita sa mga tubig sang pagbunyag sa pagpalangga kag pag-alagad [sa
Ginuo], sa pagtuman sang iya mga kasuguan, kag sa pagbutang sing una sa aton mga
kabuhi sang mga butang sang iya ginharian. Sa baylo ginpanaaran niya kita sang
kabuhi nga wala’y katapusan sa ginharian sang iya Amay. . . .

“Ang layi sang pagsakripisyo amo nga handa kita sa pagsakripisyo sang tanan nga yari
sa aton tungod sang kamatuoran—sang aton pagkatawo kag reputasyon; sang aton
kadungganan kag pagkakilala; sang aton maayo nga ngalan sa tunga sang mga tawo;
sang aton mga balay, mga kadutaan, kag mga panimalay: sang tanan nga mga butang,
bisan sang aton mismo mga kabuhi kon ginakinahanglan. . . .

“Wala kita pirme ginatawagan sa paggawi sang bug-os nga layi sang pagpahanungod
kag maghatag sang tanan sang aton panahon, mga kinaadman, kag mga manggad sa
pagpasad sang dutan-on nga ginharian sang Ginuo. Diutay lang sa aton ang
ginatawagan sa pagsakripisyo sang laban nga bahin sang kon ano ang aton mga
ginapanag-iyahan, kag sa sini nga tion may isa lamang ka panalagsa nga martir sa
kawsa sang ginpahayag nga relihiyon.

“Apang. . .kinahanglan gid nga makasarang kita sa pagtuman sining mga layi sa kabug-
usan kon ginatawagan kita sa paghimo sini” (Bruce R. McConkie, sa Conference Report,
Apr. 1975, pp. 74–75; ukon Ensign, May 1975, p. 50).

Hingapusan

Panaksihon Magsaksi sa bataon nga mga babayi nga ang aton panahon, mga kinaadman, kag mga
pagkabutang matuod gid nga indi aton, kundi iya sang Ginuo. Ang pinakadako nga
kalipay nga aton makita sa sini nga duta amo ang paggamit sang mga ini sa pagpasad
sang ginharian sang Dios. Kon nagahimo kita sining mga pagsakripisyo nga may isa ka
masinugtanon nga tagipusuon, ang Ginuo nagpanaad nga magabaton kita sing dalagko
nga mga bugay karon kag kabuhi nga wala’y katapusan sa kalibutan nga magaabot.

Kadapatan sang Leksyon

1. Papagsika ang bataon nga mga babayi sa paghinambalanay upod sa ila mga panimalay
kon paano sila mahimo nga magtrabaho nga ulolupod kag tinag-isaisa sa pag-alagad
sing mas maayo sa Ginuo paagi sa paghimo sang mga pagsakripisyo nga iya
ginapangayo sa ila.

2. Magpanugyan nga sa madason nga Domingo nga inugpuasa, ang tagsa ka bataon nga
babayi magpuasa kag magpangamuyo agud mahibal-an kon paano maggamit sang iya
panahon, mga kinaadman, kag mga pagkabutang sa pagbulig pasad sang ginharian
sang Dios.

3. Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka kopya sang Mateo 6:33 ukon isa ka
pahayag gikan sa isa sang mga sinambit nga mga pulong sa leksyon sa
pagpahanumdom sa iya sa paghatag sang iya panahon, mga kinaadman, kag mga
pagkabutang para sa matarong nga mga katuyuan.

Sinambit nga mga
pulong



Pagtuman sang Diosnon nga mga
Papel sang mga Babayi



16

Ang Pagtuman sang mga Kasuguan
Nagabulig sa Aton nga Matuman ang

Aton Diosnon nga mga Papel

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi kon paano ang pagtuman ukon ang
paglapas sang mga kasuguan sang Dios nagaimpluwensya sang paagi sang iya
pagtuman sang iya diosnon nga mga papel.

PAGPANGHANDA 1. Maghimo sing isa ka kopya sang handout nga “Ang Pagtuman sang mga Kasuguan
Nagabulig sa Aton sa Pagtuman sang Aton Diosnon nga mga Papel” para sa tagsa ka
bataon nga babayi. Ang handout yara sa katapusan sang leksyon.

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

3. Magtakay sing bataon nga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Sa mayor nga bahin, ini nga leksyon isa ka workshop. Magplano sang bastante nga tion
para sa mga kahiwatan sang klase kag mga paghinambalanay nga nalakip diri.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ipaathag nga nagakabuhi kita sa isa ka kalibutan sang gintunaan kag epekto. Pamangkuta
ang bataon nga mga babayi kon ano ang mga resulta kon sila (1) nagpulaw sing gab-i na
kaayo, (2) kon naulihi sila sa klase, (3) naglapas sang isa ka layi sang trapiko, (4) nagkaon
sing sobra, (5) indi mainabyanon, (6) nagyuhum, (7) naghanda sing maayo para sa isa ka
pasinawan, (8) naghanas sa [pagtukar sang] piano, (9) nag-ehersisyo, (10) nagpadalagan
sang salakyan nga nalukpan sing goma.

Patandai nga ang prinsipyo sang gintunaan kag epekto nagaapekto sang tagsa ka aspeto
sang aton mga kabuhi.

Ipaathag nga ini nga prinsipyo nagatrabaho indi lamang sa pisikal nga kalibutan,
kundi sa espirituhanon man nga kalibutan. Ang Ginuo naghatag sa aton sing mga
kasuguan para sa aton pangamlig kag giya. Kon ginatuman naton ining mga kasuguan,
pagabugayan kita kag hatagan sang tanan-tanan nga ginpanaad sa aton sang Ginuo
para sa aton kaayuhan. Ang aton mga kabuhi mangin mas malipayon kag magaagom
kita sang paghidaet kag kalipay. Kon ginapili naton ang paglapas sang mga kasuguan,
ginapili man naton ang nagasunod nga mga kadangatan sang kapiot, karon kag sa
kabuhi pagkatapos sini nga kabuhi.

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Ang pang-kabilugan nga direksyon sang aton panahon nagahilay sa
pagkamapahanuguton. Ang labing paborito nga dagway sang isa sang pang-Domingo
nga mga suplemento sang nagapanguna nga peryodiko nagalarawan sang mga idolo
sang pelikula sa sine, mga bida sa patag sang atletiko—yadtong mga ginahandum nga
ilugon sang madamo nga mga lamharon nga katawhan—subong sang pagtamay sang
mga layi sang Dios kag pagpakatarong sang makasasala nga mga pagginawi, nga daw
wala sing malain nga epekto. Indi kamo magpati sini! May isa ka tion sang pag-isip-isip,
nga amo ang pagbalanse sang libro nga mayor. . . . Ini ang ginatawag nga adlaw sang
paghukom, nga amo ang dako nga pasinawan sang kabuhi. Nakahanda na bala kita?
Nakontento na bala kita sang aton kaugalingon nga mga hinimuan?” (Thomas S.
Monson, “The Lighthouse of the Lord,” New Era, July 1980, p. 18).

Sinambit nga mga
pulong
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Ang Paglapas sang mga Kasuguan Nagatapna sa Aton sa Pagtuman sang Aton
Diosnon nga mga Papel

Ipaathag nga si Satanas nagapaninguha sa pagtapna sa aton sa pagtuman sang aton
diosnon nga mga papel sang asawa kag katimbang, iloy, kag manunudlo. Isa sang mga
paagi nga iya ginahimo ini amo ang pagpaisog sa aton sa paglapas sang mga kasuguan.
Nahibal-an niya nga kinahanglan gid kita nga maggawi sing matarong kon buot naton
nga magtuman sining mga papel subong sang gusto sang Ginuo nga aton himuon.

Kahiwatan Ipanagtag ang mga handout nga imo ginhanda.

Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang lista sang mga kasuguan sa una nga kubay.
Hatagi sing mga lapis ang bataon nga mga babayi, kag ipaanggid sa ila ang mga
kasuguan sa una nga kubay sa mga paagi nga ang mga kasuguan mahimo nga lapason
sa ika-duha nga kubay.

Paghinambalanay Pabulos-bulosa ang bataon nga mga babayi sa pagbasa sang ila nagakaanggid nga mga
sabat sa handout: 1 (sa una nga kubay) sa 5 (sa ika-duha nga kubay), 2-12, 3-10, 4-6, 5-11,
6-4, 7-3, 8-1, 9- 13, 10-14, 11-2, 12-9, 13-8, 14-7.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpaathag kon paano ang tagsa ka bagay sa
ika-duha nga kubay mahimo nga makaapekto sa ila mga ikasarang, paagi sa aksyon
ukon panglantaw, sa paghikot sang ila diosnon nga mga papel.

Basaha ang masunod nga pahayag ni Pangulong N. Eldon Tanner:

“Sa mga iloy, mga anak nga mga babayi, kag sa mga kababayin-an bisan diin, tuguti 
ako sa pagdagmit sang kamatuoran nga tungod sang inyo dako nga ikasangkol kag
impluwensya para sa kaayuhan sa mga kabuhi sang tanan sa aton, si Satanas nagtapat
sa pagguba sa inyo. Indi kamo makapakigkompromiso sa iya. Kinahanglan gid nga may
kaisog kamo, may kusog, may kaluyag, kag pagtapat sa paggawi subong sang luyag
sang Ginuo nga inyo igawi—sang maayo, matinlo nga mga kabuhi. Mga dalaga, tipigi
ang inyo mga kaugalingon nga putli kag takos sang isa ka maambong nga pamatan-on
nga subong man nga nagtipig sang iya kaugalingon nga matinlo, agud nga magkaupod
kamo nga makakadto sa Balay sang Ginuo agud mahugpong sa balaan nga mga higot
sang matrimonyo para sa katuigan kag wala’y katapusan, kag maghanda sing isa ka
puluy-an nga sa diin ang Dios mahamuot sa pagpadala sang iya mga kabataan nga
espiritu” (sa Conference Report, Oct. 1973, p. 126; ukon Ensign, Jan. 1974, p. 8).

Paghinambalanay • Ngaa gusto ni Satanas nga gub-on ang mga babayi nga nagapaninguha sa ila diosnon
nga mga papel?

Ipaathag nga luyag ni Satanas nga gub-on ang yunit sang panimalay, nga amo ang
sentro sang plano sang kaluwasan. Kon maguba niya ang panimalay paagi sa pagganyat
sa aton sa pagsuay sa mga kasuguan sang Dios, mangin madinalag-on sia sa pagbalabag
sa plano sang Dios. Ini nga plano gintudlo kanday Adan kag Eva, kag madapat ini sa
tanan sang ila mga kabataan nga lalaki kag mga kabataan nga babayi. Gusto sang Ginuo
nga matuman sang iya mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi ang ila diosnon
nga mga papel agud ang iya mga kabataan nga espiritu mahimo nga magdalagko sa
matarong nga mga panimalay.

• Daw ano kadamo nga mga tawo ang mahimo nga maapektuhan kon ang isa ka tawo
maglapas sang mga kasuguan?

Ang Pagtuman sang mga Kasuguan Nagabulig sa Aton sa Pagtuman sang Aton
Diosnon nga mga Papel

Ipaathag nga kon nahangpan naton kon ano ang aton diosnon nga mga papel, mabatuan
naton ang pagsulay sa paglapas sang mga kasuguan. Mahimo nga mangin mainandamon
kita kaayo agud nga indi kita matiplang sang malain nga mga impluwensya nga
nagapalibot sa aton.

Pangabaya ang klase sa paghinambalanay parte sa mga butang nga ila mahimo sa
pagbato sa mga pagsulay sa paglapas sang mga kasuguan. Ipasulat sa ila ining mga
butang sa idalom sang ila mga sululatan. Ang ila mga ideya mahimo nga maglakip
sang masunod:

Kahiwatan kag
paghinambalanay
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1. Maghibalo sang mga kasuguan sang Ginuo kag magtuman sang mga ini.

2. Maghimo sang maalamon nga mga pagpili sa aton inadlaw-adlaw nga pagkabuhi.

3. Magpili sang takos nga mga kaabyanan.

4. Magsunod sa manalagna kag iban pa nga mga lider sang Simbahan.

5. Magtuon sang balaan nga mga kasulatan.

6. Magpili kag magsunod sang takos nga mga ginapaka-idolo.

7. Magbiste sing maugdang.

8. Magpahamtang sang matuodtuod nga malip-ot sing dangatan kag malawig sing
dangatan nga mga lalab-uton kag magtrabaho todo sa paglambot sang mga ini.

9. Magpili sang isa ka takos nga kapalibutan nga pagatrabahuan.

10. Magpili sing mainandamon sang kalingawan.

11. Mag-alagad sa iban.

12. Magpabaskog sang aton mga panaksihon.

Hingapusan

Ipaathag nga ang aton mga manalagna nagapadayon sa pagpahanumdom sa aton nga
ang mga layi sang Ginuo wala’y katapusan kag indi masikway nga wala sing wala’y
katapusan nga mga kadangatan. Ang isa sang mga kadangatan sang paglapas sang mga
kasuguan sang Ginuo amo nga mangin wala’y ikasarang kita sa pagtuman sang aton
diosnon nga mga papel sa isa ka paagi nga mahamut-an sang Ginuo.

Basaha ang masunod nga pahayag ni Pangulong Spencer W. Kimball.

“Minatuod ako nga nagalaum nga ang aton mga dalagita kag mga babayi nga Santos sa
Ulihing mga Adlaw, kag mga lalaki kag mga solterito, magainom sing madalom sa tubig
sang kabuhi kag magapasanto sang ila mga kabuhi sa matahum kag masangkad nga mga
papel nga gintakay sa ila sang Ginuo.

“. . .Daw ano kamakaalayaw nga personal nga mga kabuhi ang sarang naton
mapangabuhi! Daw ano katahum nga mga panimalay ang aton mabatiti kag mahanas!
Daw ano kalangitnon nga palaabuton ang aton!” (“The Lord’s Plan for Men and
Women,” Ensign, Oct. 1975, p. 5).

Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga dalhon sang tagsa ka bataon nga babayi ang iya handout pauli kag
tun-an ini, dayon magpili sing isa ukon kapin nga mga aspeto sa iya kabuhi nga
nagakinahanglan sang pagpabakod. Pangabaya ang tagsa ka bataon nga babayi sa
pagpahamtang sang pila ka malip-ot sing dangatan nga mga lalab-uton sa pagdula
sang kon ano nga nagapugong sa iya sa paghanda sa pagtuman sang iya diosnon nga
mga papel.

Sinambit nga mga
pulong
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Una nga Kubay—Mga Kasuguan

1. Magmuad kag magtugob sang duta.

2. Dili ka maghupot sing iban nga mga dios sa
atubangan ko.

3. Higugmaa ang imo isigkatawo; mag-inalagaray
kamo.

4. Dili ka magpatay.

5. Dili ka magpanglahi ukon bisan ano nga kasubong
sini.

6. Dili ka magkaibog.

7. Tahura ang imo amay kag iloy.

8. Dili ka maggamit sang ngalan sang Dios sa wala’y
kapuslanan.

9. Pakabalaana ang Adlaw nga inugpahuway.

10. Dili ka magsaksi sing di-matuod.

11. Tumana ang Pulong sang Kaalam.

12. Pun-a sang pagkabalaan ang imo mga
panghunahuna sing wala’y untat.

13. Magmangin matinud-anon.

14. Higugmaa ang Ginuo nga imo Dios sa imo bug-os
nga tagipusuon, ikasarang, kaisipan, kag kusog.

Ika-duha nga Kubay—Mga Paagi nga Ginalapas ang mga
Kasuguan

1. Pagpamuyayaw, pagpasipala.

2. Pagpanigarilyo, tsa, kape, alkohol, mga druga.

3. Pagbato, di-pagtuman, kakulang sang pagtahod.

4. Kaimon, kahisa, kasakon.

5. Pagpili nga indi magpamana, pagpili nga indi
magpamata, pagkatomboy.

6. Pagpatay, aborsyon.

7. Pagkakalibutanon.

8. Pagpangawat, pagpangawti sang balaligyaon.

9. Pornograpiya, kabastosan sa mga lahug-lahog kag
paghinambalanay, pagkaindi maugdang.

10. Pagkamiya-iyahon, pag-alagad lamang sa
kaugalingon.

11. Necking, petting, pagpanglahi, imoralidad, kag mga
pagkabalingag sang tanan nga sahi.

12. Pagpabantog, kalibutanon nga kadungganan, kag
indi takos nga mga ginapaka-idolo ang inyo
ginauna sa tanan.

13. Kalingawan imbes sang pagsimba.

14. Kutso-kutso, pagpakahuya, pagbinutig.

Ang Pagtuman sang mga Kasuguan Nagabulig sa Aton 
sa Pagtuman sang Aton Diosnon nga mga Papel

Leksyon 4
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Kapalibutan sang Puluy-an

INUTUYO Magapaninguha ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagtuga sang isa ka kapalibutan sang
puluy-an diin ang Espiritu sang Ginuo makapuyo.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 5, Templo sa Salt Lake (62433), nga makita sa likod sang manwal, ukon isa ka
larawan sang templo nga pinakamalapit sa inyo.

2. Magpanangkap sing papel ukon index cards kag mga lapis para sa mga katapo sang
klase.

3. Himoa ang inyo hulot-klasehan nga matahum tubtob sa mahimo para sa sini nga
leksyon. Hapini ang lamisa sing isa ka mantel kag butangi sing isa ka centerpiece ang
ibabaw sini.

4. Magtakay sing bataon nga babayi sa pagpresentar sang bisan ano 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 ni Pangulong Spencer W. Kimball:

“Bisan ano ang inyo mabasahan ukon mabatian, bisan ano nga mga kinatuhay sang mga
sirkumstansya ang inyo mapanilagan sa mga kabuhi sang mga babayi sa inyo palibot,
importante para sa inyo nga mga babaying Santos sa Ulihing mga Adlaw nga mahangpan
nga ginakabig sang Ginuo ang pagkailoy kag mga iloy nga sagrado kag sa pinakamataas
nga pagtamod. Ginsalig niya sa iya mga anak nga babayi ang dako nga responsibilidad sa
pagdala kag pagbatiti sang mga kabataan.

“Amo ini ang dako, kag indi mabuslan nga trabaho sang mga babayi. Ang kabuhi indi
makapadayon kon ang mga babayi mag-untat sa pagdala sang mga kabataan. Ang
mamalatyon nga kabuhi isa ka pribelihiyo kag isa ka ginakinahanglan nga tikang sa
wala’y katapusan nga pag-uswag. Si Nanay Eva nakahangop sina. Kinahanglan gid nga
mahangpan man ninyo ini. . . .

“Madamo na ang nasiling parte sa makapulotoy-putoy kag makabulukot nga papel sang
babayi sa puluy-an. Sa panglantaw sang ebanghelyo indi subong sini. May pagkadiosnon
sa tagsa ka bag-ong kabuhi. May hangkat sa pagtuga sang kapalibutan nga sa diin ang
isa ka bata mahimo nga magtubo kag maglambo. May kombuyahan sa tunga sang lalaki
kag babayi sa pagpasad sang isa ka panimalay nga sarang maglawig sa bug-os nga
katubtuban” (“Privileges and Responsibilities of Sisters,” Ensign, Nov. 1978, pp. 105–6).

Paghinambalanay • Ano ang pamatyag ni Pangulong Kimball parte sa papel sang isa ka babayi sa puluy-an?

• Paano makahanda karon ang isa ka bataon nga babayi sa pagtuga sang isa ka
kapalibutan sang puluy-an diin ang Espiritu sang Ginuo makapuyo?

Ang Isa ka Matinlo kag Mahusay nga Balay Nagaagda sang Espiritu sang Ginuo

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Ang isa ka tumalagsahon nga butang nga amon napanilagan sang didto kami sa
Holland amo nga ang mga puluy-an sa sinang diutay nga pungsod may pinasahi nga
talan-awon. Ang mga kordiso sang bentana sadtong mga puluy-an nga [hinimo sa] pula
nga tisa nga may mga atop nga pula nga tisa pirme puno sang mga inidas sang masitera

Sinambit nga mga
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sang mga bulak—nga sa kinaandan nagaunod sang mga geranium [isa ka sari sang bulak
nga gikan sa Bagatnan nga Aprika]. Ang mga bentana malapad—nga wala gid sing
sagang ukon lipon sa pagtabon sang mga ini. Ining mahining nga mga bentana
nagadugang sa idlak sang talan-awon sang puluy-an. Madamo sang mga puluy-an ang
ginangalanan. Sa ibabaw sang isa ka puertahan mahimo nga makita ninyo ang mga
ngalan subong abi sang: Maadlawon nga Pamusod, Silak sang Adlaw, Payag sang
Adlaw, Dalangpan sang Paghidaet, Kalinong, ukon Mahidaeton nga Hilit. . . . Kainit kag
kasilak sang adlaw kag kanayanaya, upod ang paghidaet kag kalinong kag kaayawan!
Amo ini ang mga butang nga nagahimo sang isa ka balay nga isa ka puluy-an” (Daryl V.
Hoole, The Art of Homemaking [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1967], pp. 117-18).

Pangabaya ang klase sa pagpaathag kon ano ang ila mabatyagan kon makakita sila sang
matinlo kag mahipid nga mga puluy-an. Ang pila sang bataon nga mga babayi mahimo
nga makadumdom sang isa ka pat-od nga puluy-an nga nagahatag sa ila sing mga
balatyagon subong sadtong ginlaragway ni Sister Hoole. Ipapaambit sa ila ining mga
inagihan upod sa klase.

Ipakita ang larawan sang isa ka templo. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
paglaragway kon ano ang nakatandog sa ila sing labi parte sa dagway sang templo.
Mahimo nga nakaduaw na sa templo ang pila sang mga katapo sang klase. Kon mag-
amo sina, ipapaambit sa ila ang ila mga opinyon parte sa templo kag sa mga kapalibutan
sang templo. Pahambali sa mga katapo sang klase kon ngaa ang aton mga templo
ginatatap sing matinlo kaayo kag matahum.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpangita kag basahon ang Doctrine and
Covenants 132:8. Dayon hambali ang masunod nga mga pamangkot:

• Ngaa nga ginapangayo sang Ginuo nga ang iya balay mangin isa nga mahusay?

• Paano makadugang ang katahum kag katinlo sa kahusay sa balay sang Ginuo?

• Paano sa banta ninyo madapat ang mga panulin sang Ginuo sa aton mga puluy-an kag
subong man sa mga templo?

Ipabukad sa bataon nga mga babayi kag basahon ang masunod nga balaan nga mga
kasulatan: Moses 3:15; Doctrine and Covenants 90:18; kag Doctrine and Covenants 42:41.

Hambali kon ano ang ginatudlo sining balaan nga mga kasulatan parte sa kahusay kag
katinlo sa sulod kag sa palibot sang puluy-an sang isa ka tawo.

Ipaathag nga ang kahusay ginakinahanglan sa mga langit; kay kon indi, magaluntad ang
kagumon. Ang kahusay subong man kakinahanglanon sa aton mga puluy-an.

Kahiwatan Ipanagtag ang pinikas sang papel ukon index cards kag mga lapis. Ipanugyan nga
kalabanan sa aton may mga problema sa pagtipig sang mga butang nga matinlo,
napangaayo, mahusay, kag wala nagakinagumon. Ipahinganli sa bataon nga mga babayi
ang kon ano nga butang sa ila kaugalingon nga mga lugar sang responsibilidad nga
nagakinahanglan nga mangin matinlo pa gid kag mahusay kag isulat ini sa tarheta.
Ipanugyan nga ila man isulat ang pila ka mga ideya nga makabulig sa ila sa pagpauswag
sa sini nga aspeto sang ila mga kabuhi.

Idagmit ang importansya sang pagbutang sang mga pagpanapat sa aksyon paagi sa
pagbasa sang masunod nga sinambit nga mga pulong ni Elder Delbert L. Stapley parte sa
pagporma sang maayo nga mga pamatasan.

“Ang maayo nga mga pamatasan indi maangkon paagi lamang sa paghimo sang maayo
nga mga pagpanapat, bisan pa nga ang panghunahuna kinahanglan gid nga mag-una sa
aksyon. Ang maayo nga mga pamatasan ginpalambo sa talyer sang aton inadlaw-adlaw
nga mga kabuhi. Indi sa dalagko nga mga tinion sang pasinawan kag pagtilaw nga ang
pagkatawo ginapasad. Ina lamang kon ginapakita ini. Ang mga pamatasan nga
nagatuytoy sang aton mga kabuhi kag nagaporma sang aton pagkatawo ginadihon sa
masami nga kinaandan kag ordinaryo nga mga hilikuton sa kabuhi. Maangkon ini paagi
sa paggawi” (sa Conference Report, Oct. 1974; p. 25; ukon Ensign, Nov. 1974, p. 20).

Ipaathag nga kon ginahimo naton ang aton mga ginapuy-an nga matinlo kag mahusay,
ang Espiritu sang Ginuo kag ang aton mga katapo sang panimalay magkagusto sa
pagpuyo dira. Ang tagsa ka bataon nga babayi makabatyag sang dako nga kaayawan kag
katumanan kon ginagawi niya ang maayo nga pamatasan sang pagtatap sang puluy-an
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karon. Dapat sia nga magpalambo sang mga kabatid kag mga pamatasan nga magahimo
sa iya nga makasarang sa pagpadayon sang isa ka mahusay nga puluy-an sa bug-os niya
nga kabuhi.

Ang Isa ka Bataon nga Babayi Nagapakabulahan sa Iban Kon Maalikaya Niya nga
Ginagawi ang Iya Papel sa Pagtatap sang Puluy-an

Ipaathag nga sa paghimo sang isa ka puluy-an nga isa ka matawhay nga lugar nga puy-
an, ang isa ka tawo kinahanglan gid nga magkabalaka indi lamang parte sa mga butang
nga nagasulod sa sini, kundi parte man sa klima sa sulod sang puluy-an. Subong sang
ginapatandaan ni Pangulong Kimball, madamo sa mga kababayin-an karon nga
panahon ang nagakabig sang ila mga responsibilidad sa pagtatap sang puluy-an nga
makapulutoy-putoy. Apang kon matun-an sang bataon nga mga babayi ang pagtatap
sang ila mga puluy-an kag mga panimalay sing kinabubut-on kag masinadyahon,
mangin isa sila ka dako nga bugay sa ila mga panimalay kag magahimo sang ila mga
puluy-an nga mangin makalilipay nga lugar nga puy-an.

Magpili gikan sa masunod nga mga pagtuon sang hitabo sadtong labing nagakaigo para
sa bataon nga mga babayi sa imo klase, ukon maghimo sang iban nga imo kaugalingon.

Pagtuon sang Hitabo 1

Si Jane may duha ka manghod nga lalaki kag isa ka babayi, nga tanan kubos sa apat ka
tuig ang pangidaron. Masami nga atrasado ang kinaon kag ang balay daw pirme lang
nagakinagumon. Nagakahuya si Jane kon maghapit ang iya mga kaabyanan, kag
nagapasulosung-ol sia kon maghambal kag maggiho tuhoy sa iya iloy.

• Paano makaapekto ang pamatasan ni Jane sa mga kaangtanan sa panimalay?

• Ano ang mahimo ni Jane sa pagliwat sang sitwasyon?

Pagtuon sang Hitabo 2

Naila si Susan sa bag-ong mga panapton apang diutay lang ang iya galastuhon, kag ang
badyet sang panimalay igo-igo gid lang sa ila mga kinahanglanon. Tungod sang iya
kakulang sang beste pirme lang sia buringot kag indi malipayon.

• Paano ni Susan mapaigo-igo ang iya diutay nga galastuhon sa pagpauswag sang iya
pameste kag ang kapalibutan sang iya puluy-an?

Pagtuon sang Hitabo 3

Masami nga ginabayaan ni Anna ang banyo nga indi mahipid kag wala matinloi. Ang
iya utod nga babayi nagareklamo adlaw-adlaw sa pagtinlo sang mahigko nga batiya
nga palaliguan, sang pagpamulot sang lago nga mga panapton ni Anna, kag sang indi
pagkakita sang [mga gamit nga] iya kinahanglan.

• Paano madulaan sang espirituhanon nga klima ang puluy-an tungod sang
pagpatumbaya ni Anna sang tig-una nga mga responsibilidad sa pagtatap sang puluy-an?

Pagtuon sang Hitabo 4

Si Sarah isa ka estudyante sa musika kag nagatukar sang piano para sa gab-i sang
panimalay sa puluy-an. Kada simana, kinabubut-on niya nga ginapaangot ang pinili
nga mga musika sa leksyon kag ginahanas ang tanan nga mga ambahanon agud
matukar sing maayo ang mga ini.

• Paano makaaepekto ang kabatid kag pamatasan ni Sarah sa pagkaespirituhanon sa iya
puluy- an?

Pagtuon sang Hitabo 5

Si Colleen nagpakita sang dako nga ikasarang sa arte kag pagkamatugahon.
Nagahinguyang sia sing mga inoras sa pagpalambo sang iya mga ikasarang apang
nagabalibad sia sa pagtipig sang iya kuwarto nga mahipid. Tungod kay interesado sia
kaayo sa iya mga kinaadman sa arte, wala sia sing luyag sa pagtatap sang balay. May
dako nga indi pagsinanto kag pagsinuay parte sa sini nga topiko.
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• Paano magamit ni Colleen ang iya kinaadman sa arte kag matugahon nga mga
ikasarang sa iya puluy-an? Sa iya kaugalingon nga kuwarto?

• Ano ang mangin epekto sa iya panimalay kon ginatatap ni Colleen sing mas mahusay
ang iya kuwarto?

Hingapusan

Patandai nga ang isa ka espirituhanon nga klima isa ka mayor nga sangkap sa isa ka
malipayon nga puluy-an. Ang tagsa ka bataon nga babayi positibo nga makaimpluwensya
sang pagkaespirituhanon sa iya karon nga puluy-an. Samtang nagapalambo kag
nagaagom ang isa ka bataon nga babayi sang iya mga oportunidad sa pagtatap sang
puluy-an, ginaagda niya ang Espiritu sang Ginuo sa pagpuyo sa sulod sang puluy-an.

Ginapanugyan nga mga Kahiwatan

Magpanigana sang mga kahiwatan kag panulin sa tunga-tunga sang simana sa—

1. Kinahanglanon nga pagpanahi.

2. Pagpangluto ukon paghimo sang tinapay.

3. Mga palangitan-an nga kinamot.

4. Pagplano sang kalan-on, pagbadyet, kag pagpamalaklon.

5. Pagdihon sang arte ukon binalaybay.

6. Pagdekorar sang puluy-an.

7. Pagpapino liwat sang mga muwebles.

8. Pagpanursi kag pagpanugalbo.

9. Mga panugyan sa pagpahapos sang hilikuton sa balay, mga file sang resipe, kag mga
ideya nga makakinot sang tion.

10. Pagpangaayo sang mga kasangkapan.

11. Pagtatap sang tanom.

12. Pag-delata, pagpreserbar, kag pagpakusog sang mga pagkaon.
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Pagpakigbahin sa 
Trabaho sa Puluy-an

TINUTUYO Magpaninguha ang tagsa ka bataon nga babayi sa paghimo sang iya bahin sang trabaho
sa puluy-an.

PAGPANGHANDA 1. Sa pahanugot sang imo lider sang pagkapari, pangabaya ang isa ka gulang-gulang na
gawa nga dalagita ukon lamharon nga babayi nga may bana sa paghambal sa sulod
sang mga lima ka minutos parte sa topiko nga, “Ang mga Padya kag mga Benepisyo
sang Pagtuon sa Pagtrabaho sa Puluy-an.”

2. Kon may magamit nga Family Home Evening Video Supplement (53276) sa inyo area
maghanda sa pagpasalida gikan sa sini sang pinili nga mga bahin sang “Self Reliance
and Service.”

3. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Ang bataon nga mga babayi sa imo klase mas makatuon parte sa pagpakigbahin sa
trabaho kon ang kada isa aktibo nga nagapaambit sa presentasyon sang leksyon.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Tagsa ka Bataon nga Babayi May isa ka Responsibilidad sa Pagpakigbahin sa

Trabaho sa Puluy-an

Sugilanon Isaysay ang masunod nga inagihan, suno sa ginpanugiron sang pila ka mga ginikanan
parte sa ila anak nga babayi:

“Kay Carolyn na tuka ang pagpanghugas sang mga pinggan, kag [tungod kay]
nagapaabot kami nga magatuman sia sang iya responsibilidad, nagbiya kami nga
magkaupod sa paglingaw-lingaw sa sina nga gab-i. Pagbalik namon, ang mga pinggan
yara gihapon sa lababo kag si Carolyn mahamuok nga nagakatulog.”

Paghinambalanay • Ano nga mga panghunahuna kag mga balatyagon sa inyo banta ang yara sa mga
ginikanan ni Carolyn sang matukiban nila nga ang mga pinggan wala pa mapanghugasi?

Sugilanon Padayuna ang sugilanon:

“Alas 11:00 na sa kagab-ihon. Pagkatapos sang pila ka paghinambalanay, namat-od kami
sa pagpukaw kay Carolyn kag pangabayon sia sa pagpanghugas sang mga pinggan. . . .

“Daw indi magpati si Carolyn nga ang iya tatay matuodtuod gid nga magapukaw sa iya
sa katulugon agud manghugas sang mga pinggan sa tungang-gab-i, apang [ang iya
amay] wala magsapak sang iya nagaalingugngog nga pagpangindi kundi nga
ginhambalan sia sing mahinay kag malulo, nga nagapasayod sa iya nga kinahanglan gid
nga mahugasan ang mga pinggan antes sia magbalik sa pagtulog. . . .”

Paghinambalanay • Ano ang inyo batyagon kon ginpukaw kamo sa managob nga kagab-ihon sa paghikot
sang isa ka responsibilidad nga inyo ginpatumbayaan?

Sugilanon Padayuna ang sugilanon:

“Nagtubod ang mga luha sa mga mata ni Carolyn, kag nagsugod sia sa paghibi.
Samtang ginatusmog niya ang iya mga kamot sa tubig nga hulugasan sang pinggan,
pahutik sia nga nagkulomuron sa akig nga mga pulong nga nagadugang pa gid sa
kaakig upod sa tagsa ka pinggan. Ang iya tatay nagpabilin upod sa iya sa bug-os nga
tion—nga nagaugoy-ugoy, nagabasa sang peryodiko, nagapanilhig diutay—kag
nagabulig sa isa ukon duha ka pinggan tubtob nga natapos.

Patalupangod sa
manunudlo

Leksyon

6



“Sa managob nga kagab-ihon sang matinlo na ang kusina, ginhakos sia sang iya amay kag
ginbutong palapit sa lamisa. Malulo nga gintulok sia kag ginpasalamatan sia tungod sang
[maayo] nga trabaho nga iya nahimo. Dayon nagsiling sia, ‘Carolyn, nahibal-an ko kon
daw ano ang imo kaakig sa akon karon nga gab-i. Ti, ako kag ang imo iloy naghalin kaina
upod ang imo saad nga hugasan mo yadtong mga pinggan. Imo yadto responsibilidad,
apang wala ka gid magpanghunahuna kon ano ang pagabatyagon sang imo iloy sa tion
nga sia ang magaatubang sang imo mahigko nga mga pinggan antes sia makasugod sa
pagdigamo sang palamahawon sa aga. Indi lamang sia maghikot sang iya mga hilikuton
pagkaaga—kundi pati man sang imo.’ “

Paghinambalanay • Ano ayhan ang nangin kinalain sini nga sugilanon kon pinili ni Carolyn ang maglakat
sang ika-duha nga milya sa iya mga responsibilidad imbes nga ginpatumbayaan ang
mga ini?

Sugilanon Padayuna ang sugilanon:

Nagpadayon ang amay ni Carolyn: “ ‘Carolyn, tama ikaw kamalahalon kag tama
kapinasahi sa akon agud tugutan ko lamang ikaw sa paggawi sa subong sina nga paagi.
Gusto ko ang labaw pa gid para sa imo sangsa sina. Gusto ko nga mahibal-an mo ang
balatyagon sang hinimuan kon natapos mo karga ang imo lulan, nahimo ang imo bahin,
kag nahangpan kon ano ang mabatyagan sang iban parte sa imo kon indi mo paghimuon.’

“Nakakuob sing hugot si Carolyn sa mga butkon sang iya amay. Nagsiling sia sang ulihi
parte sa amo nga okasyon, ‘Wala pa gid ako makabatyag sing labaw nga pagpalangga sa
akon amay sangsa nabatyagan ko sa sina nga gab-i!’ ” (Ron kag Sherri Zirker, “Teaching
Teens Self-Discipline,” Ensign, Apr. 1982, p. 18).

Paghinambalanay • Ngaa nga ang trabaho nga aton ginpahigad daw sa mas nagabudlay nga himuon?

Ipaathag nga may trabaho nga pagahimuon sa tagsa ka puluy-an. Ang tagsa ka katapo
sang panimalay nakabulig tuga sang pagkakinahanglanon para sa sini nga trabaho paagi
lamang sa pagpuyo sa puluy-an. Ang mga pinggan indi handa para sa madason nga
tigkalaon kon wala mahugasi ang mga ini. Wala sing isa ka hardin magluwas kon may
tanom kag ginatatap ini. Ang mga panapton indi makalaba kag makaatipan sang ila mga
kaugalingon. Ang yab-ok kag higko mahimo nga magtuhaw nga daw madyik, apang
nagakinahanglan sang trabaho agud magdula sa ila.

Paghinambalanay • Ano ang inyo responsibilidad para sa trabaho sa puluy-an?

• Ngaa dapat kamo magbulig sa puluy-an kada adlaw?

Isa sang mga lider sang aton Simbahan naglaygay sa aton: “Tulumanon sang mga
kabataan ang magtuman sa ila mga ginikanan, sa pagtuon, kag sa pagbulig sa mga
hilikuton sa balay” (Joseph B. Wirthlin, sa Conference Report, Oct. 1980, pp. 101–2; ukon
Ensign, Nov. 1980, p. 70).

Ang Pagbulig sa Trabaho sa Puluy-an Nagadala sing Personal nga Pagtubo

Si Pangulong Spencer W. Kimball nakigbahin sa madamo sang mga responsibilidad sa iya
puluy-an sa panahon sang iya pagkalamharon. Nagpahayag sia sang iya pagpasalamat
tungod sang iya mga oportunidad sa pagtrabaho sa sini nga paagi: “Nagapasalamat gid
ako tungod sang inagihan nga akon naagom sa idalom sang panulin sang akon
kaugalingon nga amay sa paghugas sang mga renda [para sa mga kabayo kag baka nga
ginagamit sa trabaho] nga nagagamit sang habon nga Castile kag grasahan ang mga ini
agud maglawig ang mga ini. Natun-an ko ang magpinta sang tuod nga kural, sang tangke
sang tubig, sang payag-payag para sa karwahe, sang tambobo, sang karetela kag sang
karo, kag sang ulihi sang balay. Kag halin sang mga inadlaw nga makit-an ako sa
panalagsa nga may lap-ok sa akon mga palad, wala gid ako magbasol tungod sadtong
mga inagihan” (sa Conference Report, Apr. 1976, p. 172; ukon Ensign, May 1976, p. 126).

Paghinambalanay • Ngaa sa banta ninyo nagapasalamat si Pangulong Kimball nga nahatagan sia sining
mga responsibilidad?

• Paano sa banta ninyo ang pagtuon sa pagtrabaho sa linghod nga pangidaron nakabulig
sa iya sa pagdumala sang iya mga responsibilidad sa Simbahan?

• Paano ang inyo mga responsibilidad sa trabaho karon mahimo nga makabenepisyo sa
inyo sa inyo palaabuton nga puluy-an?

Sinambit nga mga
pulong
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Sugilanon Pagkatapos nga makapamati sa laygay ni Pangulong Kimball sa pagpaninlo kag
pagpangaayo sang mga puluy-an kag mga pagkabutang, isa ka panimalay ang
nagpakigbahin sang mga responsibilidad sa trabaho sa paghuman sang isa ka
mabudlay nga ulobrahon.

“Sa aminhan lang sang Detroit, Michigan, ang panimalay Gearig nagapuyo sa isa ka dako-
dako gawa nga puna sang duta, nga may mga kakahuyan, malapad nga kahilamnan, kag
isa ka palasilungan sa likuran sang palibot. Ina nga palasilungan may dako kaayo nga
kahulugan sa ila; ginatawag nila ini nga ila ‘palasilungan ni Pangulong Kimball.’

“ ‘. . .Sang singganan kami ni Pangulong Kimball nga dapat namon ipahamtang sing
permanente ang amon mga homestead kag kaayuhon ukon indi gani gub-on ang amon
daan nga mga palasilungan,’ nadumduman ni Brother Gearig, ‘indi kami makadesisyon
kon bala gub-on namon ang amon palasilungan ukon indi.’ Ginpaisol nila ang desisyon
paagi sa pagpinta sang bug-os nga balay, pagkaayo sang balkon, kag pagpinta sang
garahe. . . .

“Kag dayon nakapamat-od sila nga magapabilin ang palasilungan—apang nakaayo.
‘Naandan namon nga maglinahugay nga sa tion nga matapos na namon ang
palasilungan, puede na makakari si Pangulong Kimball kag tan-awon ini kag mahibal-an
nga nahimo namon ang mga butang nga ginpangayo niya sa amon nga himuon—apang
matuod gid nga indi kami makapaabot sa iya sa pagkari antes sadto.’

“Nagakinagumon lang ang palasilungan—apang nakaayo nila ini sa malawig nga tion.
Ang tanan- tanan sa panimalay nagtrabaho sa pagpabag-o, sa pagkaayo, kag
pagpaminta. ‘Mabudlay nga sahi sang trabaho ang magpinta sa garahe tungod kay
hinimo yadto sa kahoy nga cinderblock, nga may isa ka dayag nga mabahol nga madali
magsuyop sang pintura. Nadumduman ko ang magagmay nga mga bata nga gusto
magbulig, gani gintugutan namon sila sa pagpinta sa naidalom nga bahin, diin
makalambot sila. Nakibot gid ako—nagapadayon sila sa pagtrabaho sa sulod sang 
bug-os nga adlaw, kag isa ka mainit nga adlaw sadto!’

“Karon ang panimalay nagahambalanay sing may kakunyag kag [balatyagon sang]
pagkamay hinimuan tungod sang ila ginbuhat sa paghimo sang ila matahum nga daan
nga puluy-an nga pareho tan-awon sang pagkapatindog sini sang una” (Orson Scott
Card, “The Elbow-Grease Factor: How to Teach Your Children to Love Work,” Ensign,
Aug. 1978, p. 61).

Paghinambalanay • Ano ang naangkon sang panimalay magluwas sa isa ka mas matahum nga puluy-an?

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanghunahuna sang pila ka mga proyekto
sa trabaho sang panimalay nga ila nahimo nga nakadala sa ila sing kalipay kag mga
balatyagon sang pagkamay hinimuan.

• Sa ano nga mga paagi ang mga katapo sang panimalay makatubo sing personal kon
nagatuon sila sa pagtrabaho sing ulolupod?

• Ano ang inyo batyagon kon ang isa ka katapo sang panimalay pirme lang nagaligoy
sa iya responsibilidad?

• Basaha ang Doctrine and Covenants 42:42 sa klase.

Patandai nga ayhan malawig pa ang tion antes mahangpan sing lubos sang bataon nga
mga babayi nga may nakuha na gali sila nga bentaha tungod sang responsibilidad sa
trabaho.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga inagihan sang isa ka bataon nga babayi:

“Isa ka bataon nga babayi ang nakapauli gikan sa iya una nga tuig sa kolehiyo. ‘Nanay,’
siling niya, ‘gusto ko ikaw sugiran kon daw ano ako kamalipayon nga tungod sang imo
pagpalangga sa akon, gintudluan mo ako sa pagtrabaho. Bisan pa nga ginhatagan mo
ako sing mga responsibilidad sa palibot sang puluy-an halin sang bata pa ako, wala ko
pa gid ini mahatagi sing bili tubtob sa sini nga tuig. Lima sa anum kami sa balay-
dalayunan ang nakatuon kon paano manglimpyo kag magluto, sa bagay nga ang pag-
atender sang amon mga tulumanon mahapos lamang. Apang nagbatyag gid ako sang
kaluoy kay Jane. Mahinay sia kaayo maghimo sang pinakaordinaryo nga mga ulobrahon,
kag indi sia makahibalo sang una nga mga butang parte sa pagpangluto.’
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“ ‘Isa sina ka gab-i nakahambalanay kami sing malawig; nagaugtas sia tungod sang
pigaw nga putahe nga iya ginhanda. Wala gihapon sing maayo nga resulta bisan pa
nga duha ka oras ang iya paghanda sini. Ginsingganan niya ako nga dako nga tinion
ang ginhinguyang niya sa sini nga tuig sa pagtinguha nga makatuon kon paano
himuon ang mga butang nga dapat natun-an na niya kuntani sa ila balay sang
nagligad nga mga tinuig, kag nagakaakig na sia sa iya iloy. Ang mga grado ni Jane
indi dapat nga mangin subong sina, kag nagahunahuna sia nga ini tungod kay dako
nga tinion ang ginahinguyang niya sa paghimo sang yano nga mga ulobrahon nga
mabudlay para sa iya.’

“ ‘Nasiguro ko nga naghunahuna ang iya iloy nga ginahimuan niya si Jane sing pabor
paagi sa pag-atender sa iya, apang makita ko kon daw ano gali nga sayop yadto. Amo ini
kon ngaa nagapasalamat ako sa imo tungod sang panahon kag pagpaumod nga imo
ginhinguyang sa pagtudlo sa akon’ ” (Family Home Evening: Heaven in Our Home
[1980–81], pp. 56–57).

• Paano ang isa ka pagbag-o sang panglantaw makabulig sa inyo nga magbatyag sing
mas malipayon sa inyo mga responsibilidad sa trabaho sa puluy-an karon mismo?

Ipakilala ang bataon nga babayi nga magahambal sa klase.

Hingapusan

Kon ginpabulig mo ang bataon nga mga babayi sa presentasyon sang leksyon, patandai
nga ang paghimo sini nakahatag sing mga oportunidad para sa tanan-tanan sa pagtuon
kag pagtubo. Ipaathag nga sa aton mga panimalay, ang mga nagabaton kag
nagapakigbahin sang mga responsibilidad sa trabaho nagatuon man kag nagatubo.

Ipabasa sa kon kay sin-o ini nga pahayag:

“Nagapati ako nga ang mga tawo indi magmalipayon luwas kon may trabaho sila nga
pagahimuon. Ang isa ka tawo sarang matuod nga mangin mas ulipon sa katamad sangsa
trabaho. Ang trabaho nagahimo man sa aton nga padayon nga mapainubuson kag
nagapahanumdom sa kon paano ang tanan naton nga mga bugay nagaabot sa aton gikan
sa aton Amay nga Langitnon. . . .

“Ang ebanghelyo sang trabaho isa ka importante kaayo nga ginapanudlo sang Simbahan.
Kon nagatuon kita sa pagtrabaho sing mas temprano sa kabuhi, mangin mas maayo kita
nga mga indibidwal, mas maayo nga mga katapo sang panimalay, mas maayo nga mga
kasilingan, kag mas maayo nga mga gintutun-an ni Jesucristo, nga Sia mismo nagtuon 
sa pagtrabaho bilang isa ka panday” (Neal A. Maxwell, “Gospel of Work,” Friend, June
1975, p. 7).

Kadapatan sang Leksyon

Papagsika ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpangita kag paghimo sang pila ka
ulobrahon sa palibot sang iya puluy-an nga nagakinahanglan nga himuon, luwas sa iya
kinaandan nga gintakay nga mga trabaho. Pangabaya ang kada isa sa pagreport kon ano
ang pamatyag niya kag sang iban sang ginhimo niya ining ekstra nga trabaho nga wala
ginpangayoi sa paghimo.

Sinambit nga mga
pulong

Presentasyon sang
manunudlo

Dinapit nga
manughambal
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Pagpuyo sa Pagpalangga 
kag Paghilisanto

TINUTUYO Tamdon sang tagsa ka bataon nga babayi ang mga katapo sang iya panimalay sa isa ka
paagi nga subong gawa kay Cristo.

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

2. Magtakay sing isa ka bataon nga babayi sa paghanda sa pagtukar sang isa ka
nagahilisanto kag isa ka libagon nga kuwerdas sa pila ka instrumento sang musika—
halimbawa, isa ka piano, gitara, ukon biolin.

3. Kon may magamit nga Family Home Evening Video Supplement (53276) sa inyo area
maghanda sa pagpasalida gikan sa sini sang “Family Communication.”

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ipakablit sa gintakayan nga bataon nga babayi ang isa ka nagahilisanto nga kuwerdas sa
piano, gitara, ukon iban pa nga instrumento sa musika. Agdaha ang klase sa pagtalupangod
sa katahum sang mga nota samtang nagasamo sila nga ulolupod. Ipakablit sa bataon nga
babayi ang isa ka kuwerdas nga may isa ukon kapin nga libagon nga mga nota.

Paghinambalanay • Paano ang paghilisanto sang panimalay pareho sa duha ka kuwerdas nga bag-o lang
ginpatukar?

• Ano ang nagapahilisanto sa mga nota sang musika?

• Ano ang nagapahilisanto sa mga panimalay?

• Ngaa ang isa ka butang ukon isa ka tawo indi maghilisanto sa iya lang mismo
kaugalingon?

Ipaathag nga kon ang tanan-tanan nagatrabaho sing ulolupod sa pagpalangga kag
paghiliusa, ang aton mga panimalay mangin subong sang una nga kuwerdas nga
nagahilisanto kag makalilipay. Ang tanan-tanan kinahanglan gid nga maghimo sang iya
bahin sa paghimo sang mga nota nga nagasamo ukon makaangkon sang paghilisanto
sang panimalay. Kon ang isa ka nota ukon isa ka tawo libagon, ang bug-os nga kuwerdas
ukon ang bug-os nga panimalay maapektuhan.

Ang Panimalay May Dako nga Importansya

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong gikan kay Pangulong David O.
McKay kag hambali ang kahulugan sini sa balaan nga mga kasulatan: “Wala na sing iban
pa nga kadalag-an ang makabayad sa kapaslawan sa puluy-an” (sinambit gikan sa J. E.
McCulloch, Home: The Savior of Civilization [Washington, D.C.: The Southern Co-operative
League, 1924], p. 42; sa Conference Report, Apr. 1964, p. 5).

Samtang ginapresentar mo ang masunod nga seksyon sang leksyon, palihog binag-
binaga ang nagligad kag mga inagihan sadtong mga yara sa imo klase. Magmangin
mabinatyagon sa ila nga ayhan indi kabahin sang isa ka malipayon nga puluy-an.
Papagsika sila sa pagpadayon sa paghanas sang mga kabatid nga magahimo sang ila
puluy-an karon nga mas malipayon kag mangin isa ka bugay sa ila palaabuton nga mga
puluy-an.

Patalupangod sa
manunudlo

Sinambit nga mga
pulong

Leksyon paagi sa
paggamit sang 
mga bagay
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Paghinambalanay Hambali kon ngaa importante kaayo ang kabuhi sa puluy-an. Patandai nga
nagahinguyang kita sing mas malawig nga tion sa puluy-an sangsa bisan diin pa nga
lugar; gani, mas madamo ang aton oportunidad sa pagtuon sang tig-una nga mga
kabatid kag espirituhanon nga mga kalidad sa puluy- an. Ang puluy-an amo ang solo
nga labing importante nga impluwensya sa kabuhi sang isa ka babaying Santos sa
Ulihing mga Adlaw. Ang puluy-an amo ang kinaubsan nga yunit sa Simbahan.

Bahina ang pisara sa duha paagi sa isa ka patindog nga linya. Sa ibabaw sang pisara
dapit sa wala, isulat ang “Puluy-an,” kag dapit sa tuo, isulat ang “Simbahan,
eskuwelahan, kag iban pa nga mga lugar.” Hinganli ang isa ka kabatid ukon personal
nga kinaugali nga natun-an, kag pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagsugid kon
ano nga lugar ang may pinakadako nga impluwensya sa pagtudlo sa ila sina nga pat-od
nga kabatid ukon kinaugali. (Halimbawa: Diin kamo nakatuon sa paglakat? Sabat: Sa
puluy-an.) Isulat ang ila mga sabat sa idalom sang nagakaigo nga ulohan.

Ang mga halimbawa sang mga kabatid ukon personal nga mga kinaugali: maglakat,
magkaon, maghambal, magluto, magpanahi, magpalangga, pagkamatinud-anon, kaluoy,
kaisog, pagkamadinumdom, katinlo, pagkamainunungon, kortesiya, pagkamabinuligon,
paghigugma sa isigkatawo, pagkamainabyanon, kaligdong, pagtahod, pagtuo, pangamuyo.

Buligi ang bataon nga mga babayi sa pagkilala nga ang kalabanan sang ila importante
nga mga kabatid kag mga kinaugali natun-an sa puluy-an.

Ang Pagpakita sang Pagpalangga sa Aton mga Panimalay Nagapasulong sang
Pagpalangga kag Paghilisanto sa Puluy-an

Agdaha ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Mateo 22:36–39. Pangabaya ang
bataon nga mga babayi sa pagpaathag kon sin-o ang aton mga isigkatawo, suno sa
Manluluwas. Hambali kon ngaa dapat man naton kabigon ang mga katapo sang aton
kaugalingon nga panimalay bilang mga isigkatawo. Dayon binag-binaga upod sa bataon
nga mga babayi kon paano nila mapakita ang pagpalangga sa ila mga panimalay.
Ipresentar ang masunod nga mga punto sa paghinambalanay:

1. Mahimo kita nga makapahayag sang aton pagpalangga sa mga pulong kag mga buhat
nga may kaalikaya, kaluoy, pagkamabinuligon, kag pagkamadinumdumon.

2. Mahimo kita nga magtahod sa mga katapo sang aton panimalay kag sa ila
panginahanglan sang pribasiya.

3. Mahimo kita nga magbantay sang kinaandan nga kortesiya.

4. Mahimo kita nga magkomunikar kag magpamati sa kon ano ang igahambal sang kada
isa ka tawo.

5. Mahimo kita nga maghatag sing pagdayaw kag mangin tunay nga malipayon kon ang
isa ka katapo sang panimalay may nalab-utan ukon nagapanguna sa kon ano man nga
butang.

6. Mahimo kita nga mangin handa sa pagpaambit sing indi maiya-iyahon.

7. Mahimo kita nga mangin mainunungon sa aton panimalay.

8. Mahimo kita nga mangin may kasayuran sang mga panginahanglan sang mga katapo
sang aton panimalay kag mangin mahinangpanon.

Balaan nga
kasulatan kag
paghinambalanay

Puluy-an Simbahan, eskuwelahan, 
kag iban pa nga mga lugar

Paglakat
Paghambal
Pagpalangga
Pagpangamuyo

Paghinambalanay
sa pisara
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Ipresentar ang masunod nga mga sitwasyon sa bataon nga mga babayi. Ipasugid sa ila
kon paano sila makapakita sang pagpalangga sa tagsa ka sitwasyon.

1. Naghandum kamo sa pag-angkon sang inyo kaugalingon nga mga kopya sang
sulukdan nga mga buluhaton [apat ka tig-una nga mga libro sang Simbahan] halin pa
sang una nga inyo madumduman. Ang inyo utod nga babayi, nga wala gid makapakita
sang dako nga interes, nakabaton sang isa ka hut-ong sang mga ini bilang Pamaskua.
Ano ang mabatyagan ninyo parte sa sini? Paano ninyo mapakita ang inyo pagpalangga
sa inyo utod nga babayi kag sa inyo mga ginikanan?

2. Ang inyo tatay nag-abot sa balay gikan sa trabaho nga lapyo, naglas-ay, kag
nagapasingit. Paano ninyo mapakita ang inyo pagpalangga sa iya?

3. Ang inyo utod nga lalaki nakabaton sang isa ka mataas nga report card kag
nagapahibalo sa tanan-tanan nga ang inyo iya indi pareho kataas sangsa iya. Paano
ninyo mapakita ang inyo pagpalangga sa iya?

4. Nakita ninyo ang diary [talaadlawan] sang inyo magulang nga babayi nga bukas sa iya
kama kag ang inyo utod nga lalaki masako nga nagabasa sini. Paano ninyo mapakita
ang inyo pagpalangga sa inyo mabusision nga utod nga lalaki kag sa inyo utod nga
babayi?

5. Ang inyo iloy may trangkaso. May mga plano kamo sa pagtan-aw sine upod sa inyo
mga kaabyanan. Paano ninyo mapakita ang inyo pagpalangga sa inyo iloy?

6. Ang inyo pinakasuod nga abyan nagasiling sa inyo, “Ang imo manghod nga lalaki
amo ang pinakamasabad nga bata nga akon nakilal-an.” Paano ninyo mapakita ang
inyo pagpalangga kag pagkamainunungon sa inyo manghod nga lalaki kag sa inyo
abyan?

7. Ang inyo utod nga babayi nagaamuma sa iya mga kaabyanan kag ginapangabay niya
kamo sa paghalin. Ano ang inyo mabatyagan? Paano ninyo mapakita sa inyo utod nga
babayi nga palangga ninyo sia gihapon bisan pa pagkatapos nga ginpilasan niya ang
inyo mga balatyagon?

8. Bag-o lang kamo nakatapos sang duha ka oras nga nagahanda sang isa ka pinasahi nga
patam-is para sa inyo panimalay bilang isa ka sorpresa para sa gab-i sang panimalay.
Ang inyo iloy nga bag-o lang makaabot nagsiling, “Isa ka makalilisang nga kinagumon
ang imo ginhimo sa sini nga kusina. Limpyuhi ini!” Ano ang inyo mangin pamatyag
tungod sini? Paano ninyo mapakita ang inyo pagpalangga sa inyo iloy?

Ang Isa ka Tawo Makahimo sang isa ka Kinatuhay

Sugilanon Basaha ang masunod nga sugilanon sa klase. Samtang ginabasa ang sugilanon,
pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagtalupangod sang mga paagi diin primero
gin-upang ni Janet ang paghilisanto sang panimalay, dayon nagbulig sia sa pagtingob
kag pagpabakod sang iya panimalay.

“Si Janet isa pirme ka manami nga bata nga makaupod. Sang mapahilayo sia agud mag-
eskuwela sa kolehiyo, tuman gid ang amon kahidlaw sa iya. Halos nasubuan kami sang
mabaton sia primero bilang isa ka manuglaygay, dayon bilang direktor sang isa ka summer
camp para sa mga kabataan nga babayi. Sa sulod sang halos apat ka tuig makapauli lamang
sia kada katapusan sang simana kag panalagsa sa mga adlaw nga wala sing trabaho. Karon
magapauli na sia sa pagpuyo kag pagtudlo sa isa ka lokal nga mataas nga bulothuan.
Nalipay gid kami kaayo.

“Apang sa kon ano nga paagi wala nagmangin maayo ang dalagan sang mga hitabo
subong sang amon ginpaabot. Yara pirme si Janet sa indi hamak nga kasakuon tungod
sang iya bag-o nga mga responsibilidad. Ginabudlayan sia sa pagtudlo kag pagdisiplina
sa mga estudyante nga mga apat ukon lima lamang ka tuig ang iya kinamagulangan sa
ila. Naglas-ay sia kag nagamwan, kag ang dalayon nga kinagumon kag kinagahod sa isa
ka balay nga puno sang madamo nga mga kabataan nagpadugang sing dako sa iya
kawala’y gana kag kaburingot. Pagkaabot gid niya sina sa balay, magasulod sia gilayon
sa iya kuwarto, nga nagagwa lamang agud magkaon ukon sa pag-akig sa mga kabataan
tungod sang pagdisturbo sa iya pagtuon. Nasalapuan ko ang akon kaugalingon nga
ginapalakat ang mga kaabyanan sang mga kabataan, nga pirme na nga nangin inamuma

Mga pagtuon sang
hitabo
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sa amon puluy-an, sa kon diin agud maghampang. Kag natalupangdan ko nga dalayon
ko nga ginasingganan ang amon panimalay sa paghipos, bisan sa ila normal nga mga
kahiwatan, agud nga indi matublag si Janet.”

Paghinambalanay • Ano sa banta ninyo ang nangin pamatyag sang panimalay tungod sang mga aksyon ni
Janet?

Sugilanon Padayuna ang sugilanon:

“Ang mga katapo sang panimalay, nga sang pila lamang ka simana nga nagligad
nagakalangkag sa pagbalik ni Janet, hayag na karon nga nagahandum nga magpalayo sia
liwat. Ang ila kaakig nagatuga sang isa ka indi malipayon nga espiritu sa amon puluy-
an, kag ako ang nagapalibog nga mahibal-an kon ano ang himuon. Nagpakigbuylog ako
sa pagkamasinulub-on kag kabalaka ni Janet, apang kaangay man nga mabinatyagon sa
mga panginahanglan kag mga balatyagon sang iban nga mga kabataan.”

Paghinambalanay • Ano sa banta ninyo ang dapat himuon sang iloy sa sugilanon?

Sugilanon Padayuna ang sugilanon:

“Ang akon malulo nga mga pagpaninguha sa pagdala sa paghinambalanay sang
problema upod kay Janet nagdala paubos sa iya sa mga luha sang pagbasol kag kawala’y
ikasarang. Indi gid lang sia makahibalo kon paano makigsumpong sa mga problema sa
iya kabuhi. Namat-od kami sa paghimo sini nga isa ka bagay [nga gamitan] sang
pagpuasa kag pangamuyo.

“Milagroso kag halos sa gilayon, isa ka pagbag-o ang nag-abot kay Janet. Imbes nga
magpanirado sang iya kaugalingon sa iya kuwarto, ginhimo niya ang iya kaugalingon
nga isa ka bahin sang kahiwatan sang panimalay. Sia ang amon nangin manughusay. Sa
tion nga may isa ka problema sa balay, ang iya malinong, matawhay nga pagpakigbagay
ang sa indi madugay amo ang nagadala liwat sang paghidaet sa amon panimalay. Kon
mabiyaan ko ang akon kuwarto sa aga nga wala mahimos ang akon hiligdaan, nahimos
na ini pagkabalik ko. Ginabuligan niya sina ang mga kabataan nga lalaki sa ila mga
problema sa matematika kag ginahanas ang mga kabataan nga babayi sa ila spelling
[pagbato-bato] sang mga pulong samtang ginabuligan niya sila sa pagpanghugas sang
mga pinggan. Sa tion nga may kon sin-o nga nakaagom sang isa ka mabudlay nga adlaw
ukon nakaagom sang kawala’y gana, makita namon sia nga nagapakighambal sa iya sing
mahinay sa isa ka higad kag nagapapagsik sa iya tubtob nga ang masinulub-on nga
tagipusuon nabatak na liwat. Sa madamo nga beses nakakita ako sang malip-ot nga mga
sulat nga iya sinulat sa lain-lain nga mga katapo sang panimalay nga nagasiling sa ila
nga palangga niya sila kag nagabatyag nga makadalayaw sila. Mapat-od ko sa tagsa ka
hitabo nga ginabuligan niya sila sa isa ka mabudlay nga sitwasyon.

“Masunson ko nga ginsugiran si Janet kon daw ano ang akon pagpasalamat sang iya
impluwensya sa panimalay. Isa sina ka adlaw namangkot ako kon gusto niya nga
magpaambit sang kon ano ang nagdala sang iya hinali nga pagbag-o kag sang matahum
nga pamatasan nga iya ginpakita sa amon tanan. Indi ko gid malimtan ang iya sabat.
Nagsiling sia, ‘Nadumduman mo bala ‘Nay, inang adlaw nga nagapuasa kita kag
nagapangamuyo parte sa akon mga problema kag sang kasubo nga ginatuga ko sa
panimalay? Nahibal-an mo, sa sina nga gab-i ginpulot ko ang akon Biblia kag nahulog
ini nga nabuksan sa 1 Juan. Duha ka bersikulo ang daw nagaulbo gikan sa pamihak.’
Ginbuksan niya ang Biblia kag ginbasa ang mga ini sa akon. “Ang nagahigugma sa iya
utod nagapabilin sa kapawa, kag wala’y kahigayunan sang kasandad sa iya. Apang ang
nagadumot sa iya utod yara sia sa kadudulman kag nagalakat sa kadudulman, kag wala
makahibalo kon diin sia nagapakadto, kay ang kadudulman nagbulag sang iya mga
mata” (1 Juan 2:10–11).

“ ‘Namarasmasan ko nga nagatinguha ako sa pagsulbar sang akon mga problema sing
lubos sa sayop nga paagi,’ nagsiling sia, ‘nga nagapangapkap palibot sa kadudulman sa
nabulag nga mga mata. Pirme ako nagabasa sang balaan nga mga kasulatan adlaw-
adlaw sugod sadto, kag daw halos wala sing pamihak nga wala nagahambal parte sa
pagpalangga, parte sa paghiliusa kag pagpuyo sa paghidaet. ‘Nay, ang balaan nga mga
kasulatan amo ang nagbag-o sang akon bug-os nga kabuhi.’ Sa pagkamatuod, ginliwat
sang mga ini ang iya kabuhi kag sa paghimo sini nagliwat man sang kabuhi kag espiritu
sang amon bug-os nga panimalay.”
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Paghinambalanay • Pagkatapos nga mabatian ini nga sugilanon, sa banta bala ninyo nga makabulig kamo
sa paghimo sang isa ka pagliwat para sa mas maayo sa inyo kaugalingon nga panimalay?
Paano?

Kadapatan sang Leksyon

Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka pikas sang papel kag isa ka lapis, kag
pangabaya ang klase sa paghunahuna nga may isa na lamang sila ka simana nga nabilin
nga igahinguyang upod sa ila mga panimalay. Ipapat-od sa ila ang isa ka butang nga ila
mahimo sa pagpakita sang ila pagpalangga kag pagpauswag sang paghilisanto sa ila
panimalay. Pangabaya sila sa pagsulat sini kag sa sulod sang madason nga simana
ibutang ini sa buhat nga daw amo na gid lang matuod ang ila katapusan nga simana
upod sa ila mga panimalay. Agdaha sila sa pagpaambit sang ila mga inagihan sa
madason nga simana kon luyag nila.
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Pagpauswag sang mga 
Kabatid sa Komunikasyon

TINUTUYO Magpaninguha ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpauswag sang komunikasyon sa
sulod sang iya panimalay.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing isa ka relo ukon orasan para sa kahiwatan sa komunikasyon sa una nga
seksyon sang leksyon.

2. Maghanda sing indibidwal nga mga pinikas sang papel, nga ang kada isa nagaunod
sing isa sang anum ka “Mga Balabag sa Komunikasyon” nga gindrama-drama nga
mga sitwasyon.

3. Opsyonal: Maghanda sang mga handout sang “Mga Paagi sa Pagpauswag sang
Komunikasyon sa Panimalay” (tan-awa sa katapusan sang leksyon).

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Importante ang Maayo nga Komunikasyon

Kahiwatan Bahina ang bataon nga mga babayi sa pinares-pares. Kon may puwake nga numero sang
bataon nga mga babayi, basi gusto mo nga magpartisipar. Ang tagsa ka bataon nga babayi
dapat nga magbulos-bulos sa pagsugid sa iya kapares parte sa iya paborito nga hampang,
kinaadman, ukon kahuyugan. Indi mahimo nga ang kapares magpamangkot sang bisan
ano ukon maghimo sang mga panugdaon. Pagkatapos sang mga traynta segundos,
bayloha ang mga papel sang mga magkapares.

Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon ano ang ila nabatyagan parte sa ila mga
paghinambalanay. Pangabaya sila sa pagbulobanta kon ano ang sayop sa sini nga
proseso sang komunikasyon. Patandai nga mabudlay ang magkomunikar sa isa ka
tawo nga wala nagasabat sa kon ano ang aton ginasiling. Mahimo nga wala kita sini
nga problema sa aton mga katapo sang panimalay, apang pirme naton mapauswag
ang aton mga kaangtanan upod sa ila paagi sa pagpauswag sang aton komunikasyon.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpangita kag basahon ang masunod nga
balaan nga mga kasulatan sa pagbulig sa ila nga makahangop sang importansya sang
maayo nga komunikasyon: Mga Hulubaton 15:1; 1 Pedro 3:10; Doctrine and Covenants
108:7.

Magguhit sang mga linya nga nagabahin sang pisara sa apat ka mga kuwadro. Isulat
ang “Pigaw nga Komunikasyon” sa isa sang naibabaw nga mga kuwadro kag ang
“Maayo nga Komunikasyon” sa pihak. Ipapanugyan sa bataon nga mga babayi ang
mga butang nga nagaamot sa pigaw ukon maayo nga komunikasyon. Isulat ang mga
ini sa nagakaigo nga kuwadro. Ang mga panugyan mahimo nga maglakip sang
masunod:

Paghinambalanay
sa pisara

Balaan nga mga
kasulatan

Leksyon

8



• Ano ang inyo pamatyag kon may mga butang kamo nga igahambal apang daw wala
sing isa nga maluyag sa pagpamati?

• Ano ang inyo pamatyag kon ang isa ka tawo nga inyo palangga daw nagamwan parte
sa kon ano nga butang apang indi gusto nga maghambal parte sa sini?

• Ano ang pila ka mga benepisyo sang maayo nga duha-ka-paagi nga komunikasyon:

Ilista ang mga ideya sang bataon nga mga babayi sa isa sang naubos nga mga kuwadro
sa idalom sang ulohan nga “Mga Benepisyo sang Komunikasyon.” Ayhan gusto mo nga
ilakip ang masunod:

1. Nagabulig sa aton nga mahangpan ang mga balatyagon, mga kalipay, kag mga kasubo
sang iban.

2. Nagabulig sa iban nga mahangpan kita.

3. Nagatapna sang mga problema nga ginatuga sang mga di-paghinangpanay.

4. Nagabulig sa aton sa pag-ulikid sa iban kag magbatyag sang paghiliusa upod sa ila.

Makilal-an kag Malampuwasan Naton ang mga Balabag sa Maayo nga Komunikasyon

Pangabaya ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpanghunahuna sang isa ka tion kon
san-o ang pagkomunikar sa isa ka tawo nagpabatyag sa iya sing kasuod sa sina nga tawo.
Ipapaambit sa pila ka bataon nga mga babayi ining mga inagihan sa klase. Patandai nga
ining maayo nga mga inagihan wala pirme nagakatabo sa mga panimalay.

Ipanugyan nga kon ang bataon nga mga babayi nagapakighambal sa mga katapo sang ila
mga panimalay, ang mga katapo sang panimalay ayhan magapasugot nga luyag nila nga
makaangkon sang maayo nga komunikasyon sa tanan nga tinion.

• Kon ang mga katapo sang inyo panimalay maluyag sa pagkomunikar sing maayo sa
isa kag isa, ano ang ginatunaan sang adlaw-adlaw nga mga kagumon, mga di-
paghinangpanay, kag mga kawala’y gana nga ang tanan nga mga panimalay nagaagom?

Samtang ginahambalan ninyo ini nga pamangkot, ipaathag nga ang malain nga mga
pamatasan kag isa ka kakulang sang mga kabatid sa pagkomunikar sarang makatuga
sang indi makaluluyag nga mga sulundan sang komunikasyon sa puluy-an. Apang kon
makatuon ang bataon nga mga babayi sa pagkilala kag paglikaw sang kinaandan nga
mga balabag sa komunikasyon, makahimo sila sang isa ka matuodtuod nga kinatuhay
sa ila mga panimalay. Ang pagpalambo sining mga kabatid karon makahanda sa ila
para sa tagsa ka aspeto sang ila mga kabuhi sa palaabuton.

Presentasyon sang
manunudlo

Mga Inagihan

Pigaw nga Komunikasyon
Wala nagapaninguha sa paghangop 

sang mga panginahanglan kag mga 
problema sang isa kag isa

Wala nagapili sang isa ka maayo nga 
tion

Nagatinguha sa pagkomunikar sa isa ka 
magahod kag magamo nga pisikal 
nga kapalibutan

Wala nagakomunikar upod ang 
pagpalangga

Maayo nga Komunikasyon
Nagapaninguha sa paghangop sang mga 

panginahanglan sang isa kag isa
Nagaplano sang isa ka nagakaigo nga 

tion
Nagakonsulta sa tanan-tanan nga 

natungdan
Nagakomunikar sang pagpalangga 

kag subong man sang mga 
panginahanglan
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Leksyon 8

Isulat ang ulohan nga “Mga Balabag sa Komunikasyon” sa ikap-at nga kuwadro sa
pisara. Hatagi ang pila ka pares sang bataon nga mga babayi sang isa sang masunod 
nga mga sitwasyon agud nga idrama-drama. Pagkatapos sang tagsa ka drama-drama,
pahambali sa klase kon ano ang balabag sa komunikasyon. (Ilista ang mga balabag sa
pisara samtang ginahinambitan ang mga ini.) Dayon hambali kon ang manugpadala
ukon ang manugbaton amo ang nagatuga sang problema, kag hambali ang mga paagi
nga sa diin ang balabag mahimo nga malampuwasan.

Sitwasyon 1

Mary: Ti, sige, mahimo mo nga mahulam ang akon bestida kon gusto mo. Apang indi gid
ako maluyag nga gamiton sang iban nga tawo ang akon mga panapton.

Terry: Gusto ko nga hulamon ini, apang sa banta ko indi ko na lang dapat hulamon.
(Ang manughambal nagpadala sang isa ka indi maathag nga mensahe.)

Sitwasyon 2

Linda: Indi na gid ako liwat magtilaw-tilaw sa pag-entra sa isa ka papel sa drama sa
eskuwelahan! Maano ka kon hikayan ka nila nga kulanit?

Ang iya utod nga babayi: Ambot. Sa pagkakaron ginatinguhaan ko nga mapat-od kon
ano ang nagakatabo sa sining palagwaon sa telebisyon. (Ang manugbaton wala
nagapamati.)

Sitwasyon 3

Manghod nga babayi: (ginakunyag) Ako ang nagdaug sa paindis-indis sa spelling sa akon
klase karon nga adlaw!

Magulang nga babayi: (nagatulok sa espeho kag nagahusay sang iya buhok) Nanamian
ka man bala sang akon bag-o nga estilo sang buhok? (Ang manugbaton wala nagasapak
sa manughambal.)

Sitwasyon 4

Connie: Sa tagsa ka tion nga ginasugiran ko ikaw parte sa lalaki nga naluyagan ko,
ginasugid mo man sa tanan mo nga mga abyan.

Kris: Wala man sing masakitan sina. Sadya-sadya man lang ‘na iya ang amon
hambalanay. (Ang manugbaton indi masaligan.)

Drama-drama nga
mga sitwasyon

Pigaw nga Komunikasyon
Wala nagapaninguha sa paghangop 

sang mga panginahanglan kag mga 
problema sang isa kag isa

Wala nagapili sang isa ka maayo nga 
tion

Nagatinguha sa pagkomunikar sa isa ka 
magahod kag magamo nga pisikal 
nga kapalibutan

Wala nagakomunikar upod ang 
pagpalangga

Mga Balabag sa Komunikasyon
Nagapadala sang isa ka indi maathag 

nga mensahe
Wala nagapamati
Wala nagasapak sa manughambal
Pagkaindi masaligan
Nagapakahuya sa isa ka tawo sa 

atubang sang iban
Wala nagahinangpay sa isa kag isa

Maayo nga Komunikasyon
Nagapaninguha sa paghangop sang mga 

panginahanglan sang isa kag isa
Nagaplano sang isa ka nagakaigo nga 

tion
Nagakonsulta sa tanan-tanan nga 

natungdan
Nagakomunikar sang pagpalangga 

kag subong man sang mga 
panginahanglan

Mga Benepisyo sang Komunikasyon
Nagabulig sa aton nga mahangpan ang 

mga balatyagon, mga kalipay, kag 
mga kasubo sang iban

Nagabulig sa iban nga mahangpan kita
Nagatapna sang mga problema nga 

gintuga sang mga indi-paghinangpanay
Nagabulig sa aton sa pag-ulikid sa iban 

kag sa pagbatyag sing paghiliusa 
upod sa ila

Sampol sa pisara
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Sitwasyon 5

Nanay: Wala ka na bala nagahampang sa grupo sang basketbol?

Rick: Indi nila ako pagpahampangon.

Nanay: Dapat nga yara ka gihapon sa grupo kay maayo ka gid iya maghampang.

Jan: Ang matuod amo nga ang iya mga grado manubo. (Ginpakahuy-an ni Jan si Rick sa
atubang sang iban.)

Sitwasyon 6

Nanay: Sang magsiling ako nga indi ko kinahanglanon ang kotse, indi buot silingon nga
madala mo na ini sa bilog nga adlaw.

Sally: Apang wala ka man magsiling nga indi ko ini magamit sa bilog nga adlaw. (Ang
manugpadala kag ang manugbaton wala maghangpanay sa isa kag isa.)

Tapusa ini nga paghinambalanay paagi sa pagpatanda nga sarang kita makabulig sa
paglampuwas sang kinaandan nga mga balabag sa komunikasyon sa aton mga
panimalay.

Sarang Kita Makabulig sa Pagpauswag sang Komunikasyon sa Aton mga panimalay

Basaha ang masunod nga pahayag:

“Ang tagsa ka [katapo sang panimalay] kinahanglan gid nga magpasugot sa paghimo
sang iya bahin sa pagpauswag, tungod kay ang yunit sang panimalay amo ang tig-una
nga pundasyon sang Simbahan. Ang nagakaigo nga komunikasyon mangin isa pirme ka
mayor nga sangkap para sa pagpasad sang pagkabilog kag pagkapag-on sang
panimalay” (Marvin J. Ashton, “Family Communications,” New Era, Oct. 1978, p. 7).

Handout Ang masunod amo ang isa ka lista sang nanuhay-tuhay nga mga paagi diin ang
komunikasyon mahimo nga mapauswag sa sulod sang panimalay. Ipanagtag ang mga
handout nga imo ginhimo sa bataon nga mga babayi. Samtang ginabasa ang tagsa ka
ulohan, pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanugyan sang pat-od nga mga
paagi sa pagpauswag sining kabatid sa komunikasyon kag sa pagrekord sang mga ini sa
ila mga handout. Pangabaya sila sa pagpaangot sining mga panugyan sa ila kaugalingon
nga mga sitwasyon sa panimalay. Mahimo mo man nga idugang ang mga ideya gikan
sa lista sa idalom.

Mga Paagi sa Pagpauswag sang Komunikasyon sa Panimalay

Magmangin isa ka maayo nga manugpamati. Tuloka ang tawo nga nagahambal. Indi
maghimo sang kon ano pa nga butang nga nagakinahanglan sang inyo igtalupangod
subong abi sang pagbasa ukon pagsulat. Maghimo sang nagakaigo nga mga panugdaon
agud nga mahibal-an sang tawo nga nagapamati kamo. Indi magpamati para lamang sa
katuyuan sang pagpahayag sang inyo kaugalingon nga opinyon sa gilayon gid
pagkatapos hambal sang tawo.

Batuna ang iban pa nga mga katapo sang panimalay bilang sila. Indi maghukom,
magpakalain, ukon maghikay sa isa kag isa. Indi maghambal sang mabaris ukon
makasakit nga mga pulong.

Magsalig sa mga ginikanan kag sa iban pa nga mga katapo sang panimalay. Kon, sa
nagakabagay nga mga tinion, nagapaambit kamo sang mga butang nga malapit sa inyo
sa iban, ang iban mas mahapos nga makahimo sang amo man sa inyo. Ang pagpaambit
sang mga balatyagon nagatuga sang kalapit kag maayo nga komunikasyon.

Amligi ang mga kalabtanan sang iban pa nga mga katapo sang panimalay. Ipahibalo sa inyo
mga kauturan nga lalaki kag mga babayi nga nagaulikid kamo sa ila mga kahiwatan
subong abi sang mga hinampang kag mga kahuyugan. Magpakita sang interes sa kon
ano ang ila ginahimo, magtambong sang mga kahiwatan, kag maghimo sang iban pa nga
mga butang sa pagsakdag sa ila.

Magmangin mapinalanggaon. Haksa ukon haluki ang inyo iloy ukon amay, pikpika sa
likod ukon pisila ang isa ka utod nga lalaki ukon babayi. Hambali ang mga katapo sang
panimalay nga palangga ninyo sila.

Sinambit nga mga
pulong
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Maghatag sing sinsero nga mga pagdayaw kag pagpakamaayo. Hambali ang iban nga nakahimo
sila sang isa ka maayo nga trabaho ukon daw ano ang inyo pagpasalamat sa kon ano nga
butang nga ila nahimo para sa inyo. Ipanugid ang maayo nga mga buhat sang isa ka
katapo sang panimalay sa iban pa sang panimalay, kag maghimo sang malip-ot nga mga
sulat sang pagpakamaayo kag pagpapagsik.

Tipigi ang mga sekreto nga ginpaambit sa inyo. Kon ang isa ka katapo sang inyo panimalay
magsugid sa inyo sang kon ano nga butang nga personal, tahura ina nga pagsalig kag
indi paghambali ini upod sa bisan kay sin-o pa man.

Magbulig sa pagtuga sang isa ka maayo nga kapalibutan para sa komunikasyon. Magbulig sa
pagkuha sang mga balabag sang kagahod kag kagumon. Hatagi sing tion ang paghimo
sang isa ka personal nga mga paghinambalanay upod sa mga katapo sang panimalay.
Tinguhai sa pagsulbar ang mga problema sa mga gab-i sang panimalay sa puluy-an, sa
mga konseho sang panimalay, ukon pribado nga mga paghinambalanay upod sa mga
ginikanan.

Hingapusan

Ipaathag nga ang maayo nga komunikasyon isa ka dako nga bugay sa isa ka panimalay,
kag ang isa ka tawo may dako nga mahimo sa pagpauswag sang paagi nga ang mga
katapo sang panimalay nagakomunikar. Ang bataon nga mga babayi mahimo nga
makatuon sa pagkilala sang mga balabag sa komunikasyon kag makapalambo sang mga
kabatid nga makabulig sa mga tawo nga maghinangpanay sa isa kag isa.

Kadapatan sang Leksyon

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati sa ila mga kaugalingon kag sa ila
mga katapo sang panimalay sa sini nga simana kag mangin may kasayuran sang mga
problema sa komunikasyon. Ipanugyan nga samtang ginakilala nila ang mga balabag
ukon mga problema, idapat nila ang mga kabatid sa komunikasyon nga ila natun-an.
Ipanugyan nga ayhan gusto nila nga itudlo ang pila sining mga kabatid sa isa ka leksyon
sang gab-i sang panimalay sa puluy-an.

Presentasyon sang
manunudlo

Leksyon 8
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Mga Paagi sa Pagpauswag sang Komunikasyon sa Panimalay

Magmangin isa ka maayo nga manugpamati.

Batuna ang iban pa nga mga katapo sang panimalay bilang sila.

Magsalig sa mga ginikanan kag sa iban pa nga mga katapo sang panimalay.

Amligi ang mga kalabtanan sang iban pa nga mga katapo sang panimalay.

Magmangin mapinalanggaon.

Maghatag sing sinsero nga mga pagdayaw kag pagpakamaayo.

Tipigi ang mga sekreto nga ginpaambit sa inyo.

Magbulig sa pagtuga sang isa ka maayo nga kapalibutan para sa komunikasyon.
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Isa ka Bataon nga Babayi bilang isa 
ka Makigdaeton sa Iya Puluy-an

TINUTUYO Magpaninguha ang tagsa ka bataon nga babayi nga mangin isa ka makigdaeton sa iya
puluy-an.

PAGPANGHANDA 1. Para sa leksyon paagi sa paggamit sang mga bagay, magdala sing bisan ano nga duha
ka mga bagay nga nagatuga sang kainit kon ginabag-id sa isa kag isa, subong abi sang
bato-bantiling kag asero, duha ka lipak, ukon papel-de-liha kag tapi.

2. Magtakay sing pila ka bataon nga mga babayi sa pagpahayag sang pat-od nga mga
ideya ukon personal nga mga halimbawa nga nagaangot sa lima ka mga pahayag nga
nagasugod sa “Mahimo ako nga mangin isa ka makigdaeton paagi sa. . .” Limitahi ang
tion sa isa ukon duha ka minutos kada isa.

3. Magtakay sing bataon nga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ibag-id ang duha ka mga bagay sa isa kag isa tubtob nga mabatyagan ang ila kainit kon
tandugon. Ipaathag nga ang kainit isa ka natural nga resulta sang duha ka mga bagay
nga ginabag-id sa isa kag isa kag ginatawag nga santik. Kon ang mga tawo nagapuyo
nga nagalapitay sa isa kag isa sa mga panimalay, masami nga may ila ginagmay nga
mga pagbinangig kada adlaw. Kon kaisa nagatuga ang mga ini sang isa ka sari sang
santik. Ini nga santik indi kainit, kundi sa masunson ini ang kaakig, pag-ilinaway, kag
kakulang sang paghilisanto sa tunga sang mga katapo sang panimalay.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paglaragway sa malip-ot sang mga balatyagon
nga yara sa ila kon magsugod sila nga maakig.

Si Elder Theodore M. Burton naglaragway kon ano ang nagakatabo kon maakig kita: 
“Sa tion nga nagapalamula ang inyo nawong, sa tion nga ipataas ninyo ang inyo tingug,
sa tion nga ‘nagasanting ang inyo dulunggan,’ ukon akig, mabinatukon, ukon negatibo
sa espiritu, puwes hibal-a nga ang Espiritu sang Dios nagabiya na sa inyo kag ang
espiritu ni Satanas nagasugod sa pagbulos” (sa Conference Report, Oct. 1974, p. 77; 
ukon Ensign, Nov. 1974, p. 56).

• Ano ang espirituhanon nga resulta sang kaakig? (Pagkadula sang Balaan nga Espiritu,
pagkahulog sa idalom sang gahum ni Satanas.)

Patandai nga ang isa ka akig nga tawo nagadala sing isa ka espiritu sang di-paghilisanto
sa isa ka panimalay, apang ang isa ka makigdaeton mahimo nga makadala sing isa ka
espiritu sang paghidaet.

Ang Ebanghelyo Nagatudlo sa Aton nga Mangin mga Makigdaeton

Ipabasa sa bataon nga mga babayi kag pamarkahan ang Mga Taga-Roma 12:14–21.
Pangabaya sila sa pagtamod liwat sa bersikulo 18 sa pagpangita kon sin-o ang may
responsibilidad para sa pagbantay ukon pagdala sang paghidaet sa panimalay.

Isulat sa pisara: “Bulahan ang mga ; kay sila tawgon nga
.” Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagtilaw

sa pagpangita sini nga balaan nga kasulatan. Pangabaya ang isa nga una nga nakakita
sang balaan nga kasulatan (Mateo 5:9) sa pagpuno sang mga blangko sa pisara.

• Ngaa nga ang mga makigdaeton pagatawgon nga mga anak sang Dios?

Paghinambalanay
parte sa balaan nga
kasulatan kag
kahiwatan sa pisara

Sinambit nga mga
pulong kag
paghinambalanay

Leksyon paagi sa
paggamit sang 
mga bagay

Leksyon
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Ipaathag nga ang isa ka tawo nga nagadala sang paghidaet sa mga kabuhi sang iban
nangin pareho sa Dios kag sa amo nga punto, matuodtuod gid nga sarang matawag nga
isa ka anak sang Dios.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbasa sang Mateo 5:44.

• Nakabatyag na bala kamo nga ang isa ka katapo sang inyo panimalay amo ang inyo
kaaway?

Ipaathag nga ang isa ka kaaway amo ang isa ka tawo nga nagapamatok sa aton ukon
gusto kita nga mahalitan. Sa mga binangig nga kon kaisa nagakatabo sa puluy-an, bisan
ang mga katapo sang panimalay nga sa matuodtuod nagapalangga sa isa kag isa mahimo
nga magkabig sa isa kag isa pareho sang mga magkaaway.

Ilista sa pisara ang mga paagi sa pagpakighidaet nga ginalaragway sa Mateo 5:44.

Patandai nga ang ebanghelyo nagasugid sa aton nga ang pagpakighidaet nagakahulugan
sang pagtuon sa pagpalangga nga wala’y kondisyon, nga ginabalusan sang maayo ang
malain, kag pagpangamuyo para sa aton mga kaaway. Kon kita nagapatawad, nagahangop,
kag nagapakita sang pagtahod, ang aton mga kaangtanan upod sa iban nagauswag.

Ang Isa ka Bataon nga Babayi Mahimo nga Mangin isa ka Makigdaeton 
sa Iya Panimalay

Sugilanon • Nagkahibulong bala kamo kon paano mangin isa ka makigdaeton sa inyo puluy-an?
Tuguti sa pagsabat ang bataon nga mga babayi; dayon isaysay ang masunod nga sugilanon:

“Isa ka maalam kaayo nga obispo ang nagtawag sa pila ka mga lamharon nga katawhan
pasulod sa iya talatapan kag nagsiling sa ila, ‘Luyag ko nga buligan ninyo ako sa isa ka
eksperimento. Luyag ko nga pamatud-an ang mabaskog nga epekto kag impluwensya
sang isa ka katapo sa espiritu sang panimalay. Sa sulod sang isa ka bulan luyag ko nga
ang kada isa sa inyo mangin makigdaeton sa inyo puluy-an. Karon indi pagsugiri ang
inyo panimalay sang bisan ano parte sa sini, kundi magmangin madinumdumon, maluluy-
on, kag mapasunairon. Magmangin isa ka halimbawa. Kon diin may pag-ilinaway ukon
kinamog sa tunga sang mga katapo sang inyo panimalay, himoa ang bisan ano nga inyo
masarangan sa pagdaug sining mga kapaltahan paagi sa pagtuga sang isa ka klima sang
gugma, paghilisanto, kag kalipayan.’

“Nagpadayon ang obispo, ‘Kon kamo napikon, kag ang pagkapikon nagatuhaw sa
kalabanan sang tagsa ka panimalay, kontrola ang inyo kaugalingon kag buligi ang iban sa
pagkontrol sang ila mga kaugalingon. Luyag ko nga makita ang tagsa ka puluy-an sa
aton purok nga mangin subong sang ginlaygay ni Pangulong McKay nga, “isa ka
maalabaab nga pugad ukon isa ka tipik sang langit sa duta.” Sa katapusan sang bulan
luyag ko nga makigkita kamo liwat sa akon kag magreport.’

“Nangin isa yadto ka hangkat para sa sining mga lamharon nga katawhan, kag gin-
atubang nila ang hangkat sa isa ka matahum nga paagi. Sang magreport sila liwat sa
obispo, subong sang mga ini ang mga panugdaon nga ginhimo:

“Isa ka lanubo nga lalaki ang nagsiling, ‘Wala gid ako sing ideya nga makahatag gali 
ako sang dako kaayo nga impluwensya sa akon puluy-an. Dako gid kaayo ang nangin
kinatuhay sa sining nagligad nga bulan. Kon kaisa nagakahibulong ako kon bala ang
dako nga bahin sang kinagamo kag sinumpakil nga pirme nagakatabo sadto sa amon,
ako kag ang akon mga pamatasan ang nagtuga.’

“Isa ka lamharon nga dalaga ang nagsiling, ‘Naghunahuna ako nga normal gid lang 
kami nga panimalay, nga may amon pagkamaiya-iyahon nga amo ang ginatunaan
sang tinagdiutay nga mga binangig, apang samtang nagapakigbagay ako sa akon mga
kauturan nga lalaki kag mga babayi, ang kalabanan sining [mga binangig] nadula kag
nangin may isa ka matam-is kaayo nga espiritu sa amon puluy-an. Nagapati ako nga
kinahanglan gid nga minatuod mo nga pangabudlayan ini agud maangkon ang espiritu
sang paghidaet sa imo puluy-an.’

“Isa pa ka lamharon nga dalaga ang nagreport, ‘Huo, nangin may isa ka matam-is kaayo,
nga mabinuligon kag indi-maiya-iyahon nga espiritu sa amon puluy-an halin sadtong
suguran ko ini nga eksperimento, apang ang pinakadako nga kinatuhay sa tanan nangin
yari sa akon. Nagpaninguha gid ako todo nga mangin isa ka maayo nga halimbawa kag isa
ka makigdaeton, kag mas maayo ang pamatyag ko sa akon kaugalingon sangsa pamatyag
ko sadto. Isa ka makakulunyag nga balatyagon sang paghidaet ang nag-abot sa akon.’ “
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(Franklin D. Richards, sa Conference Report, Oct. 1974, p. 253; ukon Ensign, Nov. 1974, 
p. 106; italica gindugang).

Ipapanumdom liwat sa bataon nga mga babayi ang mga rekomendasyon sang obispo.
Idugang ang gin-italica nga mga pulong gikan sa sugilanon sa lista sang balaan nga
kasulatan sa pisara.

Patandai nga ang impluwensya sang isa ka bataon nga babayi bilang isa ka makigdaeton
sarang makabulig sa pagpatawhay sang mga kasib-ot sa bisan ano nga kaangtanan sang
panimalay—sa tunga sang ginikanan kag bata, sa tunga sang mga kabataan, kag bisan sa
tunga sang mga ginikanan.

Ipapresentar sa tagsa ka gintakayan nga bataon nga babayi ang iya mga ideya kon paano
sia mangin isa ka makigdaeton sa isa sang mga paagi nga nalista sa idalom. Mahimo nga
maggamit ka sang mga talamdan sa balaan nga kasulatan kag mga sinambit nga mga
pulong sa pagdagmit sang pila ka mga ideya.

1. Mahimo ako nga mangin isa ka makigdaeton paagi sa pagpakita sang pagpalangga kag paghangop.

“Sa sini ang tanan nga tawo makahibalo nga kamo mga gintutun-an ko, kon
[magpinalanggaanay] kamo” (Juan 13:35).

2. Mahimo ako nga mangin isa ka makigdaeton paagi sa paglikaw sang di-kinahanglanon nga
pagpanghikay kag maghupot sang kontrol sa kaugalingon.

“Ang mahumok nga panalabton nagapalugpay sang kasingkal: apang ang matigdas
nga pulong nagapaibwal sang kaakig” (Mga Hulubaton 15:1).

3. Mahimo ako nga mangin isa ka makigdaeton paagi sa pagbalos sang maayo sa malain kag
paggawi sang pagpatawad.

“Kon ang bisan sin-o magtampa sa imo pisngi nga tuo, itaya man ang isa sa iya”
(Mateo 5:39).

“Makapila bala ang akon utod makasala sa akon, kag mapatawad ko sia? Tubtob bala
sa makapito?

“Si Jesus nagsabat sa iya, ‘Wala ako nagasiling sa imo tubtob sa makapito, kundi
tubtob sa kapituan ka pito’ “ (Mateo 18:21–22).

4. Mahimo ako nga mangin isa ka makigdaeton paagi sa pagka mapasunairon kag di-maiya-iyahon.

“Sa gugma sang paghiliutod magmalulo kamo ang isa sa isa; sa kadungganan
pasulabihon ang iban” (Mga Taga-Roma 12:10).

5. Mahimo ako nga mangin isa ka makigdaeton paagi sa pagpangamuyo kag pagkamabinatunon sa
mga pagpadasig sang Balaan nga Espiritu.

“Mahimo nga makilal-an ninyo ang Espiritu ni Cristo sa sulod ninyo kon
nagahambalanay kamo sa isa kag isa ukon nagahambal sa isa ka tawo nga may
maabiabihon nga yuhum imbes nga pagkusmod ukon kurisong” (Theodore M. Burton,
sa Conference Report, Oct. 1974, p. 77; ukon Ensign, Nov. 1974, p. 56).

Hingapusan

Basaha ang masunod nga paglaragway sang pila ka mga bugay nga ginatagamtam sang
mga makigdaeton:

“Ang bulahan nga bahin sang pagkamakigdaeton amo nga yadtong mga makigdaeton
kag nagagawi sang mga prinsipyo sang ebanghelyo nagabaton sang isa ka panaksihon
nga ginadala sang Balaan nga Espiritu. Nagatagamtam sila sang paghidaet nga
nagapangibabaw sa tanan nga paghangop, kaumpawan sa pang-sulod nga mga kasib-ot,
kasadya kag kalipayan, kaayawan, pagtubo, kag kalambuan” (Franklin D. Richards, sa
Conference Report, Oct. 1974, p. 154; ukon Ensign, Nov. 1974, p. 107).

Kadapatan sang Leksyon

Ipresentar sa bataon nga mga babayi ang amo man nga hangkat, nga ginhimo sang
obispo sa sugilanon, sa mga lamharon nga katawhan sa iya purok. Pangabaya sila sa
pagtilaw sa sulod sang isa ka simana nga mangin mga makigdaeton sa ila mga puluy-an.
Singgani sila nga tugutan mo sila sa pagpaambit sang pila sang ila mga inagihan sa
madason nga simana kon luyag nila.

Sinambit nga mga
pulong

Presentasyon sang
bataon nga mga
babayi

Presentasyon sang
manunudlo

Lista sa pisara
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Ang Pagkapari: 
Isa ka Dako nga Bugay

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi sing lubos pa gid kon ano ang pagkapari
kag ang mga bugay nga iya matagamtam paagi sa gahum sini.

PAGPANGHANDA 1. Mga larawan 6, Si Juan Bautista nga Nagahatag sang Pagkaparing’-Aaron (62013); 
7, Pagbendisyon sang Sakramento (62343); kag 8, Ang Bendisyon sang isa ka Amay.
Kon luyag mo, gamita man ang iban nga mga larawan nga nagapakita sang paggamit
sang pagkapari.

2. Magkuha sing isa ka lapis kag papel para sa tagsa ka bataon nga babayi.

3. Tan-awa liwat ang masunod nga balaan nga mga kasulatan: Doctrine and Covenants
76:22–24; 88:45–47; Moses 1:33–35; Marcos 5:22–43.

4. Kon may magamit nga Family Home Evening Video Supplement 2 (53277) sa inyo area,
maghanda sa pagpasalida gikan sa sini sang “The Blessings of the Priesthood.”

5. Magtakay sing bataon nga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Pagkapari Amo ang Pagbulut-an kag Gahum sang Dios

Mga larawan Ipakita ang mga larawan nga nagalaragway sang pagpanumbalik sang pagkapari kag
mga ordinansa sang pagkapari nga ginahikot, subong abi sang pagbendisyon sang
sakramento, pagpaayo sang mga masakiton, ukon pagbunyag.

Sugori ang klase paagi sa pagpaambit sang masunod nga inagihan ni Wilson P.
Lauritzen:

“Nagapakig-away kami sadto sa ‘Battle of the Bulge’ malapit sa banwa sang Ammonius,
Belgium. Sa sina nga tion ang mga Aleman amo na ang nagadepensa. Bag-o lang kami
nagmadinalag-on sa pag-utod ukon sa paglikop sang isa ka sektor sang pamakod sang
Aleman. Nagaampo sila sa tagdinalagko nga kadamuon. Samtang ginadis-armahan
namon ang mga soldado, isa sa ila ang nagsiling sa akon sa nagautod-utod nga Ingles:
‘Mahibal-an mo bala kon may Mormon nga mga soldado sa inyo yunit?’ Nagsabat ako,
‘Huo, isa ako ka Mormon.’ Namangkot sia, ‘Nagakapot ka bala sang pagkapari?’ ‘Huo,
matuod,’ sabat ko. ‘Kinasal ako sa templo.’ ‘Kon maluoy ka, mahimo bala nga mag-upod
ka sa akon dira sa sinang inagyan sang bomba sa unhan kag bendisyunan ang akon
kaupod? Tama sia kalisang, kag tama kagrabe ang pilas.’ Siyempre, nagpasugot ako sa
pagkadto. Nakita namon nga ang iya kaupod yara sa malubha nga kahimtangan kag
nagaantos sa dako nga kasakit. Dayon kami nga duha, nga sang pila lang ka malip-ot nga
mga inoras kaina yara sa pihak kag sa pihak nga magkasumpong sa isa ka mapait nga
pagpakigsambuwa, nagluhod kag ginbendisyunan ang pilason nga pamatan-on. Kag
samtang ginahimo namon ini, nabatyagan ko sing tama kabaskog ang espiritu sang
Ginuo. Nahibal-an ko nga ina nga balatyagon amo man ang nabatyagan nila nga duha.
Sang makatapos kami, didto na ang mga manugdala sang yayungan. Gin-alsa namon
ang bali-bali nga lawas sa stretcher. Dayon nagsipak kami sa amon mga alagyan: ang
pilason nga pamatan-on gindala sa ospital; ang soldado nga Aleman ginpadala pabalik
upod sa iban nga mga priso, kag ako iya nagpadayon sa akon iban pa nga mga
tulumanon” (suno sa ginsambit ni Spencer W. Kimball, sa Albert L. Zobell, Jr.,
Storyteller’s Scrapbook [Salt Lake City: Bookcraft, 1948], pp. 112–13).

Paghinambalanay • Ano nga gahum ang nagtingob sining duha ka mga lalaki gikan sa lain-lain nga mga
pungsod?

Leksyon

10



• Ano ang pagkapari? (Ang gahum kag pagbulut-an nga ginhatag sang aton Amay nga
Langitnon sa tanan niya nga mga anak nga lalaki nga nagabaton kag nagagawi sang
ebanghelyo.)

Tamdi ang mga larawan kag magpamangkot sang masunod nga pangutana:

• Kon ang isa ka takos nga nagakapot sang pagkapari nagahikot sang isa ka ordinansa,
may amo man bala ini nga importansya sa aton nga daw ang Ginuo amo ang nagahimo
sini?

Pagkatapos nga makasabat ang bataon nga mga babayi, pangabaya ang isa sa ila sa
pagbasa sang Doctrine and Covenants 1:38. Ipaathag nga ang mga nagakapot sang
pagkapari mahimo nga makahikot upod ang gahum sang Dios. Para sa dugang nga
paghinambalanay parte sa sini nga prinsipyo, ayhan luyag mo nga basahon ang 3 Nefi
12:1–2, nga nagalaragway kon paano ni Jesus gintawag ang iya napulo’g duha ka mga
gintutun-an nga Nefinhon kag ginhatagan sila sing gahum sa paghikot sa iya ngalan.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghanduraw nga yara sila sa gwa sa isa ka
matahum nga matin-aw nga gab-i nga nagatulok sa mga bituon. Patandai nga ang pila
sang mga bituon mahimo nga ayhan pareho lang sang aton kaugalingon nga adlaw kag
nga madamo sa mga ini may ila man mga planeta. (Tan-awa sa D&C 76:22–24; 88:45–47;
kag Moses 1:33–35 para sa pang-likod nga kasayuran.)

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpaathag kon paagi sa ano nga gahum ang
tanan sining iban nga mga planeta, kag subong man sang aton kaugalingon nga duta,
ginhimo.

Sa pagpatin-aw sini nga ideya, basaha ang Doctrine and Covenants 88:45–47. Patandai
nga ang tanan sining mga planeta ginhimo sang aton Amay nga Langitnon kag ni
Jesucristo paagi sa gahum sang pagkapari. Isa ini ka gahum nga bastante ang kadakuon
sa pagkontrol sang mga kalibutan, apang bastante ang kalulo sa pagbendisyon sang isa
ka bag-ong bun-ag nga lapsag.

Ang Bataon nga mga Babayi Nagatagamtam sang Dalagko nga mga Bugay paagi 
sa Pagkapari

Paghinambalanay Ipaathag nga madamo sang aton mga bugay ang nagaabot paagi sa pagkapari. Ang
pagkapari mahimo nga may dako nga gahum sa aton mga kabuhi.

Ipaathag nga ginbanhaw sang Manluluwas sa mga minatay ang isa ka dalagita nga
subong sang sa pangidaron sang mga katapo sang klase paagi sa gahum sang pagkapari.
Pamangkuta kon may isa nga nakahibalo kon diin nga sugilanon ang imo ginatumod.
Basaha sing dulungan ang Marcos 5:22–43 sa pag-usisa liwat sang sugilanon parte sa
anak nga babayi ni Jairo.

Madamo sang mga bataon nga babayi kag sang mga katapo sang ila mga panimalay ang
mahimo nga nakaangkon sing bugay paagi sa gahum sang pagkapari. Pangabaya ang
bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang mga inagihan nga ila naagom parte sa
pagkapari.

Ipaathag nga ang gahum sang pagkapari nagahatag sing bugay sa aton mga kabuhi sa
madamo nga mga paagi. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanghunahuna
sang madamo nga mga paagi tubtob sa mahimo diin ang pagkapari nakahatag sing
bugay sa ila mga kabuhi ukon magahatag sa ila sing bugay. Ilista sa malip-ot ang ila
mga sabat sa pisara. Ayhan magkinahanglan ka sa paghatag sa ila sang pila ka mga
halimbawa gikan sa masunod nga lista sa pagpasugod sa ila.

Mga Bugay nga Akon Nabaton paagi sa Pagkapari

1. Ang akon una nga bendisyon bilang isa ka lapsag

2. Bunyag

3. Pagkakatapo sa Simbahan sang Ginuo

4. Ang dulot sang Balaan nga Espiritu

5. Ang sakramento

6. Giya sang pagkapari sa akon puluy-an karon kag sa palaabuton

Paghinambalanay 
sa pisara

Personal nga mga
inagihan

Sugilanon sa balaan
nga kasulatan

Mga larawan kag
paghinambalanay
parte sa balaan nga
kasulatan
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7. Giya gikan sa buhi nga mga manalagna kag mga Apostoles

8. Mga bendisyon sang pagkapari kon nagamasakit ako ukon nagakinahanglan sang
bulig

9. Mga bendisyon sang amay sa pinasahi nga mga okasyon

10. Mga manunudlo sa puluy-an

11. Isa ka obispo nga nagaulikid

12. Bendisyon sang patriarka

13. Ang endowment sa templo

14. Kasal sa templo

Ayhan luyag mo nga magpaambit sang isa ka inagihan nga imo naagom ukon nahibal-
an nga nagalaragway sang impluwensya sang pagkapari. Kon bag-o ka pa lamang nga
katapo sang Simbahan, mahimo nga magpanugiron ka parte sa imo pagkahaylo. Kon
ang mga nagakapot sang pagkapari nagbulig sa imo pagkahaylo, ipahayag ang imo mga
balatyagon tuhoy sa ila. Kon minyo ka na, mahimo mo nga isugid ang impluwensya
sang pagkapari sa imo kaugalingon nga puluy-an kag panimalay. Ipahibalo sa bataon
nga mga babayi ang imo pagpasalamat tungod sang pagkapari. Mahimo nga pilion mo
ang magpaambit sang masunod nga sugilanon.

Sugilanon Si Obispo H. Burke Peterson nag-asoy sang masunod nga personal nga inagihan:

“Sang pila ka tuig nga nagligad, sang nagaalagad ako bilang isa ka obispo sa isa ka purok
sa Arizona, may isa kami ka di-kinaandan nga grupo sang mga tin-edyer. Ang kalabanan
sa ila may kaisog sa paghimo sang kon ano ang husto. Nagpabilin sila nga suod sa isa kag
isa kag nagabinuligay sa isa kag isa kon mabudlay ang kahimtangan. Ang kalabanan sa ila
nagaeskuwela sa isa ka mataas nga bulothuan nga yara lang sa malapit. Sa kadamuon, isa
gid lang sila matuod ka hakop kon ipaanggid sa kabilugan nga katipunan sang mga
estudyante. May nakilala sila nga isa ka dalagita sa eskuwelahan nga indi katapo sang
Simbahan. Ang iya mga sirkumstansya indi kinaandan, kay bungol sia. May isa man sia
ka depektoso nga tagipusuon. Ang bugtong nga paagi nga mahibal-an niya kon ano ang
inyo ginasiling amo ang magbantay sa inyo mga bibig kag basahon ang [tikab sang] mga
ini. Nagapungko sia sa atubang sang tagsa ka klase agud nga makita niya ang paghambal
sang manunudlo. Isa sia ka maayo nga estudyante, apang kon indi kamo makabati kag
indi mahimo nga mangin aktibo, mabudlay para sa inyo ang magmangin isa ka bahin
sang kon ano ang nagakalatabo. Medyo isa kamo ka tumalan-aw imbes nga isa ka
pumalasakop. Isa sia ka tumalan-aw nga nagalantaw gikan sa mga kilid-kilid.

“Ang mga lamharon nga katawhan gikan sa purok mainabyanon sa iya kag gin-agda
sia sa ila sirkulo. Ginsabat niya ang ila kaluoy. Isa ka tikang ang nagdangat sa isa pa
gid, kag sa pahanugot sang iya mga ginikanan gin-agda sia sang ulihi sa pagbaton sang
pang-misyonaryo nga mga leksyon sa isa sang mga puluy-an. Gintudluan sia sang
duha ka napulo’g siyam-ka-tuig sing pangidaron nga mga elder nga indi gid tama ka
gulang sangsa iya. Naluyagan niya ang mga ginhambal; nagpati sia sa mga ginhambal;
maayo gid ang iya pamatyag sa sulod niya. Gintalana ang adlaw para sa iya bunyag.
Gin-agda kami tanan sa pagkadto. Nagasul-ob sang bestida nga puti, sia kag ang isa
sang mga misyonero naglusong sa tubig, kag ginbunyagan sia samtang nagasiling sia,
nga nagatawag sa iya sa ngalan, ‘Bilang tinulinan ni Jesucristo, ginabunyagan ko ikaw
sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu.’ (D&C 20:73.)

“Ang madason nga tikang para sa iya amo ang makompirmahan. Pila sa amon ang
nagtindog sa palibot samtang ang mga kamot sang pagkapari gintakdong sa iya ulo.
Nasayran ko nga indi niya makita ang mga bibig sang nagakompirma sa iya. Kag indi sia
makabati sa bendisyon nga mahimo nga ihatag niya sa iya. Namati ako sing maanting
sanglit gusto ko sia nga agdahon pasulod sa akon talatapan pagkatapos, diin makita niya
ako nga nagahambal, kag masugiran ko sia kon ano ang ginhambal.

“Isa ka napulo’g siyam-ka-tuig sing pangidaron nga elder ang nangin pamaba sang
kompirmahan sia nga isa ka katapo sang Simbahan. Pagkatapos nagpadayon sia sa
pagbendisyon. Samtang nagahambal sia, nagsugod sia sa paghatag sang mga panaad
nga sa hunahuna ko daw indi kinaandan. Sa pagkamatuod, daw nangin medyo indi ako
maributay sa iya mga pulong. Nagpadayon sia sa pagbendisyon, kag nagsugod nga



mabatyagan ko ang isa ka matawhay nga espiritu sang paghidaet samtang nagahambal
sia. Sang ulihi, nagpungko ako sa atubang niya kag nagsiling, ‘Gusto ko nga masugiran
ka sang bendisyon nga ginhatag sa imo sang elder. Makahalawhaw yadto kaayo.’

“Nagdulog sia anay, kag upod ang isa ka nagalumaw-lumaw nga mga mata nagsiling
sia, ‘Obispo, nabatian ko ang bendisyon.’

“Nag-ayo sia. Makabati na sia karon, kag ang iya tagipusuon nagapitik sing normal.
Sarang na sia karon makapartisipar sing mas lubos sa ebanghelyo kag sa mga bugay sang
kabuhi” (sa Conference Report, Oct. 1981, p. 51; ukon Ensign, Nov. 1981, pp. 35–36).

Paghinambalanay Hingyoa ang bataon nga mga babayi sa pagpahayag sang ila mga balatyagon parte sa
sugilanon.

• Paano ginhanda sining bataon nga babayi ang iya kaugalingon sa pagbaton sang mga
bugay sang pagkapari?

Hingapusan

Ipanagtag ang papel kag mga lapis sa bataon nga mga babayi. Pangabaya sila sa pagsulat
sang mga paagi nga sa diin mahanda nila ang ila mga kaugalingon sa pagbaton sang
mga bugay sang pagkapari. Papagsika ang kada isa sa paghanda sang iya kaugalingon sa
amo nga mga paagi nga sia nakilal-an.

Leksyon 10
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Paghatag Kabilinggan sang ObispoLeksyon

11

TINUTUYO Mahangpan kag mahatagan sing kabilinggan sang tagsa ka bataon nga babayi ang mga
responsibilidad sang iya obispo.

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

2. Magdala sing papel nga sululatan, mga pluma, kag mga sobre.

3. Opsyonal: Magdala sing isa ka larawan sang obispo sang inyo purok.

4. Opsyonal: Agdaha ang obispo sa pagduaw sa klase sa paghambal parte sa personal
nga mga pagpakighinun-anon kag iban pa niya nga mga responsibilidad.

5. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan 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 Obispo May Madamo nga mga Responsibilidad

Larawan Ipakita ang isa ka larawan sang inyo obispo. Hambali upod sa bataon nga mga babayi
ang palangakuan sang isa ka obispo. Patandai nga ang obispo gintawag kag ginpain
bilang nagapangulong mataas nga pari sa purok. Sia ang pinili bilang isa ka hukom sa
Israel para sa mga katapo sang purok.

Kahiwatan Hatagi sing papel kag mga lapis ang bataon nga mga babayi. Papamatia sila sa masunod
nga sinambit nga mga pulong kag isulat ang mga responsibilidad sang isa ka obispo.

“Ang obispo amo ang nagapangulo sa tagsa ka tawo sa purok kag nagahatag sing
direksyon sa ila lokal nga mga kahiwatan sa simbahan. . . . Sa bug-os ninyo nga kabuhi sa
pagkahamtong mapaidalom kamo sa direksyon sang obispo. Magatudlo sia sang mga
manunudlo kag mga superbisor sa paghimo sang iya trabaho, apang mangin interesado sia
kaayo sa inyo pag-uswag. Ang inyo kabuhi diri dalayon nga pagatimbangon niya, kay sia
ang hukom sang inyo pagkatakos. . .sa pagbaton sang mas mataas nga mga ordinansa, kag
mangin takos sa pagkadto sa Templo.

“Kon buot ninyo nga magtrabaho sa sistema sang Simbahan, matun-an ninyo ang
mangin matinumanon sa inyo obispo. Kon makasulod kamo sa palaligban mangin
maalam kamo kon magpangayo kamo sang iya panugyan kag laygay. Tinudlo sia sang
Ginuo kag pinili sang Pangulo sang Simbahan nga mangin responsable para sa inyo kag
magpat-od nga nagauswag kamo suno sa inyo katakos kag ikasarang. . . .

“. . .Makigkita sia sa inyo kada tuig sa paghusay sang ika-pulo. Magainterbyu sia sa
inyo. . . . Kon maglakat kamo sa misyon sia ang isa nga magahimo sang una nga
pagpangusisa parte sa inyo ikatakos kag ikasarang sa pag-alagad sa sini nga kapasidad”
(S. Dilworth Young, More Precious than Rubies [Salt Lake City: Bookcraft, 1959], pp. 40–41).

• Ano ang pila sang mga responsibilidad nga inyo ginsulat? Ilista ang mga ini sa pisara.

• Ano ang iban pa nga mga tulumanon kag mga responsibilidad nga iya sang obispo?
Idugang ang mga nahinambitan sa lista. Mahimo nga maglakip ang mga ini sang
pagpangulo kag pagpamuno sang mga sinapol; paghatag sing direksyon sa pagpanudlo sa
puluy-an; pag-aprobar sang mga ordinasyon kag mga pagpataas sa Pagkaparing’-Aaron;
pag-interbyu; pagpamuno sang paghusay sang ika-pulo; paghukom sang personal nga
katakos; paghatag sang laygay, kasulhayan, kag mga bendisyon sang pagkapari;
pagrekomendar sang mga tawag sa misyon; pag-aprobar sang mga palangakuan sa mga
katapo; paghatag sang mga rekomendasyon para sa templo; mangin responsable sang mga
rekord, rekord sang mga sinapol, mga ika-pulo, kag mga halad; bilang tsirman sang mga
hubon nga responsable sang mga kahiwatan, welfare, kag mga bilding kag kapalibutan;
pagtatap ang temporal kag espirituhanon nga kaayuhan sang mga katapo; pagbulig sa
proseso sang paghinulsol; pagsat-om sang mga panginahanglan.

Paghinambalanay 
sa pisara



• Sin-o ang pila sang mga tawo nga ginatawag sang obispo sa pagbulig sa iya?

Dugang pa sa mga manuglaygay, pat-ura nga mahinambitan ang mga lider sang korum,
mga panguluhan sang Bataon nga mga Babayi kag mga manugpanugyan, tigduaw nga
mga manunudlo, kag mga manunudlo sa puluy-an. Idagmit nga ang mga tawo nga
nagabulig sa obispo nagarepresentar sa iya sa madamo niya nga mga responsibilidad.
Apang sia gihapon ang nagapangulo sa tanan nga mga kalabtanan sang purok.

Kon naagda mo ang obispo sa pagpartisipar, hatagi sia sing lima ka minutos sa pagsugid
sa bataon nga mga babayi parte sa katuyuan sang iya mga interbyu upod sa ila kag parte
sa pila sang iban pa niya nga mga responsibilidad bilang obispo.

Mahimo Kita nga Makapahayag sang Pagpasalamat sa Obispo

Kon wala pa ini mahinambiti, patandai nga ang isa ka obispo sa masami may asawa kag
mga kabataan. Gani may mga responsibilidad man sia sa panimalay. Kinahanglan gid nga
magganar sia sang palangabuhian kag magtatap sang espirituhanon kag temporal nga
mga panginahanglan sang iya panimalay. Ang wala’y kataka nga mga pagpaninguha
sang obispo sa masunson wala matalupangdi kag wala mahatagi sing kabilinggan.

• Paano naton mapahayag ang aton pagpasalamat sa obispo tungod sang tanan niya nga
mga pagpaninguha para sa aton kaayuhan?

Mga sulat Basaha ang masunod nga mga sulat sang pagpasalamat gikan sa duha ka bataon nga
mga babayi sa ila mga obispo:

“Mahal nga obispo:

“Salamat gid sa tanan nga bulig para sa amon klase kag mga kahiwatan. Makita ko kon
paano mo ginabuligan ang iban sa imo mga interbyu, kag makita ko kon paano man ako
nabuligan sang amo nga mga interbyu. Ginakunyag gid ako sadto sa pagkari sa
[organisasyon sang] Bataon nga mga Babayi apang medyo ginakulbaan diutay. Ginpaisog
mo ako, kag karon matawhay na ang akon pamatyag. Salamat sa imo pagtawag sang isa ka
maayo gid nga lider para sa amon klase. Madamo gid ako sing natun-an sa iya kag sa
gulang-gulang na gawa nga mga dalagita. Ginabantayan nila ako sa pagpadayon.

“Isa ka Napulo’g Tatlo-ka-tuig sing Pangidaron nga Dalagita”

“Mahal nga Obispo:

“Ang imo laygay kag giya matuod gid nga gikan sa Dios. Gintilawan ko ini nga laygay,
kag wala’y pagkatuhay nga napamatud-an nga husto. Nagapasalamat man ang akon
panimalay sa imo tungod sang imo bulig sa pagpadala sang mga misyonero gikan sa
amon panimalay kag subong man sa pagbulig sa amon sa mga tinion sang kabudlayan.
Ginapasalamatan ko ang paagi nga nagapakig-angot ka sa mga lamharon sa purok kag
nagapaalinton sang imo mensahe patuhoy sa ila agud palareho nga makahangop ang mga
lamharon kag mga gulang-gulang na. Nahibal-an ko nga ginabugayan sang Ginuo ang
purok paagi sa imo kag sa imo trabaho.

“Salamat sa imo,

“Isa ka Napulo’g Pito-ka-tuig sing Pangidaron nga Dalagita”

Hingapusan

Ipanagtag ang papel nga sululatan, mga pluma, kag mga sobre sa bataon nga mga babayi.
Pangabaya ang tagsa ka katapo sang klase sa paghimo sang isa ka malip-ot nga sulat sang
pagpasalamat sa obispo. Siguroha nga ang mga malip-ot nga sulat ginpangdul-ong.

Ayhan gusto man sang bataon nga mga babayi nga magpili sang isa sang masunod nga mga
paagi sa pagpahayag sang pagpasalamat para sa obispo sa sulod sang madason nga simana:

1. Magpaambit sang inyo mga balatyagon parte sa inyo obispo upod ang inyo panimalay
sa gab-i sang panimalay sa puluy-an.

2. Magpaambit sang inyo mga balatyagon parte sa inyo obispo upod sa obispo mismo.

3. Maghimo sang kon ano nga butang nga manami para sa inyo obispo sa sini nga simana.

4. Sa inyo personal nga mga pangamuyo, magpasalamat sa Amay nga Langitnon tungod
sang inyo obispo kag magpangamuyo para sa iya.

Kahiwatan sa
pagsulat
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Mga Bendisyon sang mga Amay

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi kag maghandum sang mga bugay sang
pagkapari nga mahimo niya nga mabaton paagi sa iya amay.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 8, Isa ka Bendisyon sang Amay, nga makita sa likod sang manwal.

2. Opsyonal: Maghanda sang masunod nga mga wordstrip: Paghingalan kag
pagbendisyon sang mga lapsag, Pagbunyag, Pagkompirma, Pagpaayo sang mga
masakiton, Pag-ordin sa mga palangakuan sang pagkapari, Pagpain, kag (sa isa pa ka
nakoloran nga papel) Bendisyon sang amay.

3. Isulat sa isa ka tarheta ukon pikas sang papel para sa tagsa ka bataon nga babayi ang
mga talamdan sa balaan nga kasulatan kag mga pamangkot nga ginapanugyan sa
idalom sang “Ang Isa ka Amay Mahimo nga Makabendisyon sang Iya mga Kabataan
paagi sa Pagkapari.”

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghingalan sang pila ka mga ordinansa kag
mga bendisyon nga ginahikot sang mga nagakapot sang Pagkaparing’-Melquisedec.

Samtang nagasabat ang bataon nga mga babayi, ipatapik ang nagakaigo nga mga
wordstrip. Ukon isulat ang ila mga sabat sa pisara, upod ang “BENDISYON SANG
AMAY” sa dalagko nga mga letra. Dayon ipakita ang larawan sang isa ka amay nga
nagahatag sang isa ka bendisyon.

Ang Isa ka Amay Mahimo nga Makabendisyon sang Iya mga Kabataan paagi 
sa Pagkapari

Ang kinamatarong sa paghatag sing mga bendisyon isa sang labing malahalon nga mga
dulot nga ginahatag sa isa ka takos nga nagakapot sang Pagkaparing’-Melquisedec. May
kinamatarong sia kag gahum sa pagbendisyon sang mga katapo sang iya panimalay
subong sang pagahimuon sang Ginuo kon yari Sia. Ang amay may kinamatarong sa
pagbaton sang bugna gikan sa Ginuo parte sa kabuhi sang tawo nga ginabendisyunan.

Ipaathag nga ang mga bendisyon sang mga amay ginahatag na halin pa sang panahon 
ni Adan. Ipanagtag ang mga tarheta sang balaan `nga mga kasulatan nga imo ginhanda.
Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang tagsa ka balaan nga kasulatan kag hambali ang
mga bendisyon nga ginahatag sa tagsa sang mga ini.

1. 2 Nefi 2:1–3. Ano ang ginpanaad ni Lehi sa iya anak nga si Jacob? (Pagabugayan sia
tungod sang iya mga kalisdanan, magapuyo nga hilway sa katalagman upod sa iya
utod nga si Nefi, magaalagad sa Dios, kag pagatubuson.)

2. 2 Nefi 3:1–3. Ano ang ginpanaad ni Lehi kay Jose kon nagatuman sia sang mga
kasuguan? (Sia kag ang iya mga kaliwatan magapanubli sang duta sa wala’y
katubtuban, kag ang iya mga kaliwatan indi lubos nga mapapas.)

3. Genesis 49:8, 10. Ano nga mga bugay ang ginpanaad ni Jacob sa iya anak nga si Juda?
(Pagadayawon sia sang iya mga kauturan, pagalutuson niya ang iya mga kaaway, 
kag magagahum sia tubtob nga ang Manluluwas [Silo] mag-abot.)

Balaan nga mga
kasulatan kag 
mga pamangkot
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Ang Bendisyon sang Amay Mahimo nga Makagiya kag Makapapagsik sa Isa ka
Bataon nga Babayi

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghinambalanay kon san-o nagakaigo ang
magpangayo sang isa ka bendisyon sang amay. Isulat ang ila mga sabat sa pisara.

Ang mga sabat mahimo nga maglakip sang masunod:

1. Sa pagsugod sang isa ka bag-o nga tuig sa pag-eskuwela

2. Kon nagahimo sang isa ka dako nga desisyon

3. Sa tion sang personal nga mga problema

4. Kon nagabiya sa puluy-an para sa mga pagbiyahe, sa mga misyon, sa militar, sa
eskuwelahan, ukon sa pagpakasal

5. Sa tion sang kasulub-on, subong abi sang kamatayon

6. Sa tion sang palaligban, pagpangduhaduha, kasakuon, ukon sa tion nga ginabatyag
ninyo ang pagkakinahanglanon

Ang bendisyon sang amay mahimo nga mangin isa ka ginhalinan sang kasulhayan,
kusog, inspirasyon, laygay, kag kaalam. Subong man, ang mga bendisyon sang mga
amay mahimo nga makapadugang sang paghiliusa sang panimalay.

Indi pareho sang bendisyon sang patriarka, ang bendisyon sang amay wala ginatago sa
archives [talaguan sang rekord] sang Simbahan; apang, mahimo ini nga marekord sa mga
rekord sang panimalay ukon sa personal nga mga journal.

Sugilanon Si Elder Ezra Taft Benson nag-asoy sang masunod:

“Sang pila ka tuig nga nagligad, isa ka pamatan-on ang nagkadto sa akon talatapan nga
nagapangayo sing isa ka bendisyon. Mga napulo’g walo sia ka tuig sing pangidaron kag
may mga problema sia. Wala man sing grabe nga moral nga mga problema, apang
nagasalangisag sia kag nagapalibog.

“Nangayo sia sing isa ka bendisyon. Nagsiling ako sa iya, ‘Natilawan mo na bala nga
magpangabay sa imo amay sa paghatag sa imo sing isa ka bendisyon? Ang imo amay isa
ka katapo sang Simbahan, sa banta ko?’

“Nagsiling sia, ‘Huo, isa sia ka elder, isa ka medyo indi aktibo nga elder.’

“Sang mamangkot ako, ‘Palangga mo bala ang imo amay?’ nagsabat sia, ‘Huo, Brother
Benson, isa sia ka mabuot nga tawo. Palangga ko sia.’ Dayon nagsiling sia, ‘Wala niya
ginaatender ang iya mga tulumanon sang pagkapari subong sa dapat niya nga himuon.
Wala sia nagakadto sing masunson sa Simbahan, wala ako makahibalo kon nagabayad
sia sang ika-pulo, apang isa sia ka mabuot nga tawo, isa ka maayo nga manugpanigana,
isa ka maluluy-on nga tawo.’

“Nagsiling ako, ‘Luyag mo bala nga makighambal sa iya sa isa ka nagakaigo nga tion kag
mamangkot sa iya kon sugot sia sa paghatag sa imo sang isa ka bendisyon sang amay?’

“ ‘Ay,’ siling niya, ‘sa banta ko mahadlukan sia sina.’

“Dayon nagsiling ako, ‘Sugot ka bala nga tilawan ini? Mangamuyo ako para sa imo.’

“Nagsiling sia, ‘Ti, sige; sa amo sina nga kondisyon, mapasugot ako.’

“Pagkaligad sang pila ka adlaw, nagbalik sia. Nagsiling sia, ‘Brother Benson, amo yadto
ang pinakamatam-is nga butang nga natabo sa amon panimalay.’ Halos indi niya
makontrol ang iya mga balatyagon samtang ginasugiran niya ako kon ano ang natabo.
Nagsiling sia, ‘Sang mag-abot ang husto nga oportunidad, nagmuno ako sini kay Tatay,
kag nagsabat sia, “Anak, gusto mo gid bala nga hatagan ko ikaw sang isa ka bendisyon?”
Ginsingganan ko sia, “Huo, Tay, luyag ko ikaw nga maghimo sini.” ‘Dayon nagsiling sia,
‘Brother Benson, ginhatagan niya ako sang isa sang labing matahum nga mga bendisyon
nga imo mapangayo. Si Nanay nagapungko didto nga nagahibi sa bug- os nga tion sang
pagbendisyon. Sang makatapos sia, may isa ka higot sang paghatag sing bili kag
pagpasalamat kag pagpalangga sa tunga namon nga wala pa namon maagom halin sang
una sa amon puluy-an’ ” (sa Conference Report, Oct. 1977, pp. 45–46; ukon Ensign, Nov.
1977, pp. 31–32).
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Paghinambalanay Hambali kon ngaa ginrekomendar ni Pangulong Benson nga magpangabay ang
pamatan-on sa iya amay sa paghatag sa iya sang bendisyon bisan pa nga ang amay
indi tama kaaktibo nga katapo sang Simbahan. (Ang amay nagpasugot sa paggamit
sang iya pagkapari paagi sa paghatag sang isa ka bendisyon sa iya anak nga lalaki. 
Ini nga pagbendisyon nagpakita nga isa ka dako nga espirituhanon nga inagihan sa 
ila panimalay. Ang amay kag anak alangay nga nagtubo sing espirituhanon paagi sa
amo nga inagihan.)

Sa mga hitabo diin ang isa ka amay indi makahatag sing isa ka bendisyon, ang isa ka
bataon nga babayi mahimo nga makapangabay sang iya lolo, utod nga lalaki, manunudlo
sa puluy-an, obispo, ukon bisan sin-o nga iban pa nga nagakapot sang Pagkaparing’-
Melquisedec sa paghatag sa iya sing isa ka bendisyon.

“Kon wala sing isa sa malapit ukon sa malayo nga paryente sang panimalay nga
makahatag sing bendisyon, ang manunudlo sa puluy-an dapat nga agdahon sa paghikot
sining sagrado nga ordinansa. Ini nga paagi sang Simbahan nagapanigana para sa tagsa
ka katapo. . . . Ang takos kag matutom nga mga manunudlo sa puluy-an makasarang
paagi sa ila pagtuo kag mga pangamuyo sa pagbaton sang amo man nga inspirasyon nga
mahimo mag-abot paagi sa mga lider sang pagkapari” (Vaughn J. Featherstone, “I Have
a Question,” Ensign, Feb. 1979, p. 41).

Hingapusan

Kon luyag mo, mag-asoy sang isa ka tion kon san-o ikaw ukon isa ka katapo sang inyo
panimalay nakabaton sing giya kag pagpapagsik gikan sa isa ka bendisyon sang amay.

Kadapatan sang Leksyon

1. Papagsika ang tagsa ka bataon nga babayi sa paghinambalanay parte sa mga
bendisyon sang mga amay upod sa iya amay kag panimalay, ayhan sa tion sang isa ka
gab-i sang panimalay sa puluy-an.

2. Papagsika ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagbinag-binag sing mainampuon kon
paano ang isa ka bendisyon sang amay makabenepisyo sa iya kabuhi kag dayon
magpangayo sing isa sini sa nagakaigo nga tion.

3. Ipanugyan nga ang tagsa ka bataon nga babayi makighambal sa iya amay, nga
nagapahayag sang iya kaluyag sa pagbaton sing isa ka bendisyon sang amay. 
Mahimo niya nga buhaton ini sa tion sang isa ka personal nga interbyu ukon paagi 
sa pagpangayo sang isa ka pinasahi nga tion sa pagpakighambal. (Magmangin
mabinatyagon sa bataon nga mga babayi nga may mga amay nga indi katapo ukon
wala sing amay sa puluy-an. Mahimo nga imo ipanugyan nga makighambal sila sa
obispo.)

Sinambit nga 
mga pulong
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Mga Bendisyon sang Patriarka

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi kon paano ang bendisyon sang patriarka
mahimo nga makagiya sa iya kabuhi.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 9, Isa ka Bataon nga Babayi nga Nagabaton sing Bendisyon sang Patriarka,
kag larawan 10, Isa ka Maze [Karikotan] sang Hardin. Ang duha makita sa likod sang
manwal.

2. Magdala sing isa ka lapis ukon pluma para sa tagsa ka bataon nga babayi.

3. Opsyonal: Maghanda sing isa ka handout nga madala pauli sang bataon nga mga
babayi. Dapat nga maglakip ini sang mga paagi sa paghanda sa pagbaton sing
bendisyon sang patriarka. Tan-awa sa seksyon nga “Mahimo Kita nga Makahanda sa
Pagbaton sang Aton mga Bendisyon sang Patriarka.”

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Bendisyon sang Patriarka Mahimo nga Makahatag sa Aton sing Katuyuan kag

Direksyon sa Kabuhi

Ipakita ang larawan sang isa ka maze [karikotan]. Ipaathag nga ang maze amo ang isa ka
makalilibog, marikot nga grupo sang mga alagyan. Madamo nga mga hardin sa Europa
sadtong ika-napulo’g walo ka siglo kag sa kolonyal nga Amerika may mga maze
[karikotan] sang mataas kaayo kag mauti nga ginpangsapsapan nga mga kural. Ang
paglakat-lakat sa sining mga maze isa ka nauso nga kahuyugan. Ang tinutuyo amo ang
pagtultol sang alagyan pagwa sa maze. Kon kaisa ang mga tawo magatalang kag
magasalangisag. Apang ang mga nahanas ukon may isa ka giya nga nakahibalo sang
alagyan mahimo nga makapanglakaton patabok sing mahapos.

Paghinambalanay • Paano ang panglantaw sang isa ka katapo sa kahoy nga yara sa ibabaw sang maze
nagakatuhay sa panglantaw sang isa ka tawo nga yara sa duta?

• Ano nga bulig ang mahimo nga ihatag sang isa ka tawo sa kahoy sa ila nga nagtalang
sa maze?

• Paano ang kabuhi makapareho sa isa ka maze?

Buligi nga mahangpan sang bataon nga mga babayi nga makita naton ang mga butang
gikan sa isa ka limitado nga panglantaw samtang nagapanglakaton kita sa sining mortal
nga kabuhi, nga subong gid sang tawo nga indi makakita sa unhan sang mga kural sang
maze. Sa kinaandan ginasentro naton ang aton mga paglaum kag mga dalamguhanon sa
mga butang nga aton makita sa sini nga kalibutan. Subong gid sang isa ka tawo nga
makakita sang maze gikan sa isa ka mataas nga kahoy makagiya sang tawo nga yara sa
duta, ang kon sin-o nga makakita sang aton kabuhi gikan pa sang antes kita mabun-ag
tubtob pagkatapos sang aton kamatayon sarang makagiya sa aton karon. Ang bendisyon
sang patriarka mahimo nga mapaanggid sa giya gikan sa tawo sa kahoy. Ini nga
bendisyon naghalin sa Amay nga Langitnon, nga makakita sang katapusan gikan sa
ginsuguran. Ang Amay nga Langitnon nakakilala sa aton samtang didto kita sa kabuhi
sang wala pa mabun-ag, samtang yari kita diri karon, kag samtang didto kita sa kabuhi
nga palaabuton. Ginahatagan niya kita sing isa ka bendisyon sa pagpaandam sa aton
sang mga katalagman kag nagapanaad sa aton sang mga bugay nga indi naton makita
nga daan.
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Basaha, ukon ipabasa sa mga katapo sang klase, ang masunod nga mga sinambit nga
mga pulong. Dayon hambali kon ano ang mahimo nga mangin kaundan sang bendisyon
sang patriarka, nga ginarekord ang mga bagay sa pisara.

“Ang katuyuan sang bendisyon sang patriarka [amo] ang pagpatpat kag pagpahayag sa
aton, paagi sa inspirasyon sang Makaako, kon ngaa yari kita diri kag kon ano ang
ginapaabot sa aton agud nga mapuno naton ang talaksan sang pagtuga sa aton diri sa
duta” (LeGrand Richards, “Patriarchal Blessings,” New Era, Feb. 1977, p. 4).

“[Ang mga bendisyon sang patriarka ginahatag] sa pag-atubang sang aton pinasahi nga
mga ginakinahanglan sa kabuhi, para sa aton kasulhayan, kadalag-an, kag kusog. Ang
aton pinasahi nga mga panginahanglan mahimo nga madagmit; ang pinasahi nga mga
hiyas mahimo nga mapanaad sa aton; mahimo kita nga mabendisyunan sa pagdaug sang
aton mga kahuyangan, sa pagbato sa pagsulay, ukon sa pagpalambo sang aton mga
gahum, agud nga maangkon naton sing mas pat-od ang ginpanaad nga mga bugay.
Sanglit ang tanan nga mga tawo nagakatuhay, ang ila mga bendisyon mahimo nga
magkatuhay; apang ang bendisyon sang patriarka pirme nagahatag sing mga panaad sa
aton, mangin isa ka paandam batok sa kapaslawan sa kabuhi, kag isa ka instrumento
sang giya sa pag-angkon sang mga bugay sang Ginuo” (John A. Widtsoe, Evidences and
Reconciliations [Salt Lake City: Bookcraft, 1960], pp. 322–23).

• Nagasugid bala ang bendisyon sang patriarka sang tanan-tanan nga dapat naton nga
himuon ukon tanan-tanan nga ginapatihan nga matabo sa aton?

Patandai nga ang mga panaad sa bendisyon sang patriarka (1) sa masami pang-
kabilugan kag (2) pirme nasandig sa aton pagtuman. Indi kita makapaabot sa bendisyon
sang patriarka sa pagsugid sa aton sang tagsa ka tikang nga dapat naton himuon. Apang
mahimo nga mangin isa ini ka malahalon nga giya.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon sa pagpakita kon paano ang pagsunod sang giya
sang bendisyon sang patriarka makaamlig sa aton sa katalagman:

Ang bendisyon sang patriarka kay Susan nagaunod sang pila ka mga paandam sa
pagtuman sing maukod sang Pulong sang Kaalam. Pinasahi nga nagpaandam ini sa iya sa
indi pagtugot sa bisan sin-o nga sulayon sia sa paglapas sang ano man nga bahin sina nga
kasuguan agud nga matipigan niya ang iya kaugalingon nga putli kag matinlo. Ini nga
paandam nagpakibot kay Susan tungod kay madugay na sia nga nakahimo sang pangako
sa pagtuman sini nga kasuguan. Ang kalabanan sang iya mga kaabyanan mga katapo
sang Simbahan, kag wala pa gid sia masulay sa paglapas sang Pulong sang Kaalam.

Pagkaligad sang pila ka tuig pagkatapos nga nabaton niya ang iya bendisyon sang
patriarka, si Susan nakakita sang isa ka trabaho sa isa ka ospital sa isa ka dako nga
dakbanwa. Sia lamang ang bugtong nga katapo sang Simbahan nga nagatrabaho didto.
Kalabanan sang iya mga kaabyanan nagtahod sang iya mga ginapatihan kag wala sia
ginahagad sa pagpanigarilyo ukon pag-inom upod sa ila. Apang isa sina ka gab-i sa 
isa ka kasadyahan, isa sang mga nagadumala nga mga doktor ang nagtigis sang baso
sang alak para sa tanan-tanan, lakip na para kay Susan. Sang wala sia magbuylog sa
tagay, namangkot [ang doktor], “Ano ang mahimo nga halit sang isa ka diutay nga 
baso sang alak?” Sang magbalibad sia liwat, nagsugod ini sa pagyaguta sa iya, kag 
ang iban nagsugod sa pagsulay sa iya sa pagbuylog sa kasadyahan. Tungod kay indi
mapahamtang ang iya pamatyag, ginbinag-binag niya nga mag-inom na lang, sang ang
mga pulong sang iya bendisyon sang patriarka nag-abot sa iya kaisipan: “Indi pagtuguti
ang bisan sin-o nga sulayon ka sa paglapas sang ano man nga bahin sina nga kasuguan.”
Ang pagkadumdom sadtong mga pulong naghatag sa iya sing kusog nga iya
kinahanglanon sa pagbato sa pagsulay.

Paghinambalanay Ipaathag nga ang isa sang mayor nga mga katuyuan sang bendisyon sang patriarka amo
ang magsugid sa aton kon ano ang aton linahe.

• Ano ang kahulugan sang linahe?

Patandai nga ang linahe nagakahulugan sang linya sang katigulangan nga sa diin kita
naghalin. Paagi sa sini nga linya nagapanubli kita sang tal nga mga bugay.

Mga sinambit nga
mga pulong kag
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Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Abraham 2:9–11. Ipaathag nga ang Amay nga
Langitnon naghimo sing tal nga mga panaad kay Abraham:

1. Nga ang iya mga kaliwatan magabaton sang ebanghelyo.

2. Nga paagi sa gahum sang pagkapari, ang iya mga kaliwatan magadala sang
ebanghelyo sa tanan nga mga kapungsuran.

3. Nga ang tanan nga nagabaton sang ebanghelyo pagaayupon pasulod sa panimalay ni
Abraham kag makapanubli sang iya mga bugay.

Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon naghimo sang amo man nga mga panaad kay
Isaac nga anak ni Abraham, kag kay Jacob nga anak ni Isaac (nga ang iya ngalan gin-
ilisan sing Israel). Ang tanan-tanan nga nagabuylog sa–Ang Simbahan ni Jesucristo 
sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw nangin isa ka manunubli sang mga bugay ni
Abraham kag ni Isaac paagi sa isa sang mga tribo ni Israel. Ini nagakahulugan nga
mahimo naton nga mabaton ang tanan nga mga bugay nga ginpanaad sang Ginuo sa
sining dalagko nga mga manalagna kon maggawi kita sing matarong. Madamo sa aton
ang nagatapo sa tribo ni Jose, bisan diin sa duha niya ka mga anak nga si Efraim ukon si
Manases. Masayran naton ini paagi sa aton mga bendisyon sang patriarka.

Mahimo Kita nga Makahanda sa Pagbaton sang Aton mga Bendisyon sang Patriarka

Ipakita ang larawan sang pagbendisyon sang patriarka sa isa ka bataon nga babayi.
Ipaathag nga ang paghimo sang tal nga mga butang makabulig sa isa ka bataon nga
babayi sa paghanda sa pagbaton sang bendisyon sang patriarka.

• May isa bala sa inyo nga nakabaton na sang inyo bendisyon sang patriarka? May isa
bala sa inyo mga kauturan nga lalaki ukon babayi ukon mga kaabyanan nga nakabaton
sang ila?

• Ano ang pila sang mga butang nga mahimo ninyo ukon sang mga tawo nga inyo
nakilal-an, sa paghanda sa pagbaton sang bendisyon sang patriarka?

Isulat ang mga ideya sang bataon nga mga babayi sa pisara. Siguroha sa paglakip ang
masunod nga mga ideya kon wala sing isa nga nakahinambit sang mga ini:

1. Mangin isa ka takos kag nabunyagan nga katapo sang simbahan.

2. Mag-angkon sang kaluyag sa pagbaton sang bendisyon.

3. Makahangop sang mga panaad sa bendisyon nga ginhatag kay Abraham.

4. Magmangin hamtong gawa sa paghatag sing bili sa bendisyon nga inyo pagabatunon.

5. Magkadto sa obispo para sa isa ka interbyu kag magbaton sing rekomendasyon gikan
sa iya.

6. Sa indi madugay pagkatapos sang inyo interbyu upod sa obispo, maghimo sing isa ka
talana sa pagkitaay upod sa patriarka nga ginbutang sa inyo estaka.

7. Maghanda sang inyo kaugalingon paagi sa pagtuon sang balaan nga mga kasulatan, 
sa pagpuasa, kag pagpangamuyo.

8. Magpangamuyo para sa patriarka agud nga makabaton sing inspirasyon.

Handout Opsyonal: Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka handout nga may nagauna
nga mga panugyan nga nalista sa sini. Kon may iban nga mga ideya nga ginpresentar
sang klase, ipadugang sa bataon nga mga babayi ang mga ini sa ila mga lista.

Ipaathag nga ang mga bendisyon sang patriarka ginarekord. Nagabaton kita sing isa ka
kopya, kag ang isa ka kopya gina-file sa opisyal nga mga rekord sang Simbahan. Dapat
naton nga basahon sing masunson kag mainampuon ang aton mga bendisyon, kag
maggawi para sa ginpanaad nga mga bugay. Ang aton mga bendisyon sang patriarka
mangin isa ka pagpasulhay sa aton sa mga tinion sang pagtilaw kag kasulub-on kag
magahatag sa aton sing kaisog sa pagliwat sang direksyon sang aton mga kabuhi kon
kinahanglanon. Ang tanan nga mga bendisyon ginahatag gikan sa aton Amay nga
Langitnon ginabase sa aton katakos sa pagbaton sang mga ini. Ini nagakahulugan nga
kinahanglan gid nga magpadayon kita sa paggawi sing takos sang mga bugay nga
ginpanaad kon maluyag kita sa pag-angkon sang mga ini.
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Ipaathag sa bataon nga mga babayi nga indi naton dapat nga ipabasa sing kinaandan sa
iban ang aton mga bendisyon. Apang mahimo naton nga ipabasa ang mga ini sa mga
katapo sang aton mga panimalay, kag sa panalagsa sa iban nga suod sa aton kon
mabatyagan naton ang inspirasyon sa paghimo sini. Indi naton dapat ipaanggid ang aton
mga bendisyon sa iya sang aton mga kaabyanan. Kon ang isa ka bendisyon madula, ang
isa ka kopya mahimo nga makuha paagi sa pagsulat sa Historical Department, 50 East
North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150.

Hingapusan

Patandai nga ang aton mga bendisyon sang patriarka magadala sing dugang nga
kahulugan samtang ginatun-an naton kag ginapangamuyuan nga mahangpan sing mas
lubos ang mga ini.

Ipabasa sa kon kay sin-o ini nga pahayag gikan kay Pangulong Spencer W. Kimball:

“May dako ako nga pagsalig sa mga patriarka kag sa ila mga bendisyon. Kon ang
patriarka isa ka matutom nga Santos sa Ulihing mga Adlaw kag nagapabilin nga suod sa
Ginuo kag isa ka estudyante sang balaan nga mga kasulatan, ang mga panaad nga iya
ginahimo sa idalom sang iya pinasahi nga pagbulut-an kag palangakuan matuman, kon
ang nagabaton sang bendisyon matutom kag tampad” (sa Conference Report, Oct. 1977,
p. 4; ukon Ensign, Nov. 1977, p. 4).

Kadapatan sang Leksyon

1. Ipanugyan nga ihanda sang bataon nga mga babayi ang ila mga kaugalingon sa
pagbaton sang ila mga bendisyon sang patriarka paagi sa pagsunod sang mga
panugyan sa sini nga leksyon.

2. Hangkata sila sa pagbasa sang ila mga bendisyon upod ang mainampuon nga mga
tagipusuon kag magpanikasog sa paggawi nga takos sa pagbaton sang ginpanaad nga
mga bugay.

Sinambit nga 
mga pulong
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Ang mga Bugay sang Templo

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi nga ang pagtambong sa templo nagadala
sang dalagko nga mga bugay.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sing apat ka mga wordstrip:

Ang templo isa ka dalangpan sang paghidaet.
Ang templo isa ka santuaryo sang pag-alagad.
Ang templo isa ka balay sang mga kasugtanan.
Ang templo isa ka lugar sang bugna.

2. Ipakita ang pila ka mga larawan sang mga templo.

3. Kon may magamit nga Family Home Evening Video Supplement 2 (53277) sa inyo area,
ipasalida ang “Temples Are for Eternal Covenants.”

4. Maghanda sa paghambal parte sa mga balatyagon nga yara sa imo sang didto ka sa
sulod sang templo. Ukon pangabaya ang isa ka katapo sang purok sa pagsugid sa
bataon nga mga babayi sang iya mga balatyagon.

5. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Paghinambalanay Isulat ang masunod sa pisara sa pito ukon walo ka beses:

Ang templo amo ang .

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paglaragway sang templo kag ang iya sini
mga katuyuan paagi sa pagtapos sang dinalan sa madamo nga mga paagi tubtob sa ila
masarangan—halimbawa, isa ka matahum nga bilding, isa ka lugar sang pagsimba, ang
balay sang Ginuo, isa ka lugar nga luyag ko nga kadtuan, isa ka lugar sa pagtuon, isa ka
lugar diin ginahikot naton ang mga ordinansa para sa mga minatay, isa ka lugar diin
nagahimo kita sang mga kasugtanan.

Mga wordstrip Si Pangulong Gordon B. Hinckley, Unang Manuglaygay sa Unang Panguluhan, nagsiling
nga ang templo isa ka “simbolo sang kusog, isa ka dalangpan sang paghidaet, isa ka
santuaryo sang pag-alagad, isa ka eskuwelahan sang pagpanudlo, isa ka lugar sang
bugna, . . .isa ka balay sang mga kasugtanan” (“The Salt Lake Temple,” Ensign, Mar.
1993, p. 4). Ibutang ang apat ka mga wordstrip sa pisara samtang ginabasa mo ini nga
pahayag. Ipaathag nga sa sini nga leksyon pagahambalan ining apat ka mga ideya.

Ang Templo Isa ka Dalangpan sang Paghidaet

Basaha ang masunod nga inagihan ni Elder Dean L. Larsen sang Kapituan:

“Sang wala pa lang madugay nagtuman ako sang isa ka alatendihon sa komperensya
sang estaka sa isa ka area sa gwa sang Estados Unidos diin nahamtang ang isa sang mga
templo. Ang akon itineraryo sa pagbiyahe nagtugot sa akon sa pag-abot sa lokasyon sang
komperensya isa ukon duha ka oras antes magsugod ang mga sinapol sa komperensya.
Naghinguyang ako sing pila ka oras sa mga airport kag sa mga eroplano, nga nasiod sa
kasib-ot kag mga kataka nga masami kaayo nga nangin bahin na sang internasyonal nga
pagbiyahe.

Sinambit nga 
mga pulong

Leksyon

14



61

“Tungod kay may igo-igo pa nga tion sa tapos sang akon pag-abot kag antes magsugod
ang mga sinapol sa komperensya, ginpamangkot ko ang lokal nga mga lider sang
pagkapari kon makahimo kami sang isa ka madali lang nga pagduaw sa templo.

“Nagaamat lain ang panahon, kag antes kami makaabot sa templo, nagsugod sa pagtupa
ang mabugnaw nga pagpanalithi. Ang mga kahimtangan napaslawan sa pagkakas gikan
sa akon sang kaburingot nga nagluntad halin pa sa nagasinako nga kalibutanon nga
klima sa airport kag sang mga clearances [mga pahanugot] paagi sa mga [ahensya] sang
kustom kag imigrasyon.

“Nagdali-dali kami gikan sa palarkingan sa templo sa paglikaw nga mabasa sang ulan.
Sa gilayon sa amon pagsulod sa mga puertahan sang templo, nagbalhin ang klima.
Nabatyagan ko ang isa ka espiritu sang pag-abiabi kag paghidaet. Ang mga panagway
sang mga patron [mga suki] sa templo nangin isa ka talalupangdon nga kabaliskaran sang
mga ginalangkag nga mga manlulugayaw nga akon ginbayaan sang wala pa lang
madugay didto sa airport. Sa isa ka matuotuod nga pamatyagon, daw nag-agi kami sa
mga puertahan sang templo pasulod sa isa ka tuhay nga kalibutan. Nasapurahan ko ang
akon kaugalingon nga nagayuhum sa mga tawo sa duog sang pasilyo. Ang akon mga
espiritu nabayaw, kag ang mga kabalaka sang kalibutan sa gwa naalimunaw” (“The
Importance of the Temple for Living Members,” Ensign, Apr. 1993, p. 10).

Ipaathag nga sa templo, may isa ka balatyagon sang paghidaet kag gugma. Ang mga
nagasulod sa templo nagahinambalanay sing mahinay kag nagasuksok sang puti nga
panapton. Ginapapagsik sila sa pagbiya sang mga kabalaka sang kalibutan sa gwa sang
templo agud nga makasentro sila sang ila mga panghunahuna sa paghangop sang mga
butang sang katubtuban.

Kon nakakadto ka na sa templo, sugiri ang bataon nga mga babayi parte sa mga
balatyagon nga yara sa imo kon didto ka sa sulod sang templo. Kon wala ka pa
makakadto sa templo, ayhan gusto mo nga pangabayon ang isa ka katapo sang purok
ukon sanga sa pagsugid sa bataon nga mga babayi parte sa iya mga balatyagon.

Ang Templo Isa ka Santuaryo sang Pag-alagad

• Ano nga mga sahi sang pag-alagad ang sarang mahikot sang mga katapo sang
Simbahan para sa iban sa templo?

Ipaathag nga madamo nga mga tawo ang wala makaangkon sing oportunidad sa
pagbaton sang ebanghelyo kag mangin mga katapo sang matuod nga Simbahan samtang
yari pa sila sa duta. Ang Ginuo nagpanigana sang isa ka paagi para sa ila sa pagbaton
sang amo man nga mga bugay nga aton naangkon. Sa kalibutan sang espiritu, ini nga
mga tawo mahimo nga makapamati sang matuod nga ebanghelyo kag makapamat-od
kon bala batunon ini. Kon magabaton sila sini, ang nagaluwas nga mga ordinansa sang
ebanghelyo kinahanglan gid nga mahikot para sa ila diri sa duta. Gani ang mga katapo
sang Simbahan nagakadto sa mga templo kag magbaton sang mga ordinansa sa tal-os
sadtong mga nagkalamatay na.

• May isa bala sa inyo nga nakaangkon sing oportunidad sa paghikot sang mga
pagbunyag para sa mga minatay sa isa ka templo? Ano ang inyo nabatyagan parte sa
sini nga oportunidad sa pag-alagad?

Ipaathag nga pagkatapos baton sang bataon nga mga babayi sang ila kaugalingon nga
mga endowment sa templo, mahimo sila nga makabaton sang endowment sa tal-os sang
mga nagkalamatay. Mahimo man sila nga makabaton sang nagahugpong nga mga
ordinansa para sa mga minatay.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghanduraw nga nakapuyo sila sa duta antes
mapanumbalik ang ebanghelyo. Sang magkalamatay na sila, gintudluan sila sang mga
kamatuoran sang ebanghelyo sa kalibutan sang espiritu. Natun-an nila nga mahimo sila
nga mapatawad sang ila mga sala paagi sa pagpasag-uli ni Cristo, nga mahimo sila nga
mabunyagan pasulod sa matuod nga Simbahan, nga mahimo sila nga mahugpong sa
wala’y katapusan sa ila mga panimalay, kag nga sa adlaw nga magaabot mahimo sila
nga makapuyo sa wala’y katapusan upod sa aton Amay sa Langit. Apang kinahanglan
nga maghulat sila sang kon sin-o sa duta nga magahikot sang ginakinahanglan nga mga
ordinansa para sa ila.
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• Ano sa banta ninyo ang inyo mabatyagan parte sa kon sin-o sa duta nga nagkadto sa
templo, naghikot sang mga ordinansa para sa inyo, kag naghimo nga mangin posible
ining tanan nga mga bugay para sa inyo?

Ipaathag nga mahimo kita nga makahikot sang isa ka dako nga pag-alagad para sa ila
nga nagkalamatay na paagi sa paghatag sang mga bugay sang ebanghelyo sa ila.

Ang Templo Isa ka Balay sang mga Kasugtanan

Paghinambalanay Ipaathag nga sa templo nagahimo kita sang mga kasugtanan nga kinahanglanon para sa
aton wala’y katapusan nga pag-uswag upod sa Ginuo.

• Ano nga mga kasugtanan ang inyo ginhimo upod sa Ginuo?

• Paano ining mga kasugtanan makaapekto sa inyo pagginawi?

• Ano ang inyo ginahimo karon sa paghanda para sa dugang nga mga kasugtanan sa
templo?

Ipaathag nga ang paggawi sang mga kasugtanan nga aton na nahimo magahanda sa aton
sa paghimo sang mga kasugtanan sa templo. Si Sister Janette C. Hales, Pang-Kabilugan
nga Pangulo sang bataon nga mga Babayi, nagsiling:

“Kon matuodtuod kita nga nagagawi suno sa aton mga kasugtanan sa bunyag, mangin
handa kita sa ano man nga tion, kon yara sa husto nga sirkumstansya, sa pagkadto sa
templo. Luyag ko nga panghunahunaon nga ang isa ka rekomendasyon para sa templo,
bisan pa kon may aton sini ukon wala, isa ka butang nga gusto kita nga mangin takos sa
pag-angkon sini sa tagsa ka adlaw wala’y sapayan sang kon ano ang aton pangidaron
ukon ano ang aton ginahimo. . . .

“Tungod sang kinaiya sang mga kasugtanan sa templo kag sang importansya sang mga
panaad sang wala’y katapusan nga mga panimalay kag wala’y katapusan nga mga
bugay, importante kaayo nga mahangpan sang mga tawo sa isa ka linghod pa nga
pangidaron nga ini nga pagpanghanda masami nga nagalakip sang isa ka malawig nga
hugnat sang panahon. Kon ang mga pamatasan kag ang disiplina kag ang mga kinaugali
nga nagabulig sa aton nga mangin takos sina nga bugay mahimo lamang nga mangin isa
ka nagapadayon nga bahin sang aton mga kabuhi, nasangkapan kita sing mas maayo sa
pagpadayon sina nga sahi sang pagginawi nga magatugot sa aton sa pagtahod sinang
importante kaayo nga mga kasugtanan” (“Keeping Covenants Brings Blessings,” LDS
Church News, 13 Feb. 1993, p. 10).

Si Pangulong Joseph Fielding Smith nagsulat sang masunod kon paano makahatag sa
aton sing bugay sa bug-os naton nga mga kabuhi ang mga kasugtanan sa templo:

“Kon nagasulod kita sa templo ginabayaw naton ang aton mga kamot kag
nagapakighisugot nga magaalagad kita sa Ginuo kag magtuman sang iya mga kasuguan
kag magbantay sang aton mga kaugalingon nga wala’y dagta sang kalibutan. Kon
mahangpan naton sing lubos kon ano ang aton ginahimo nian ang endowment mangin
isa ka pangamlig sa aton sa bug-os naton nga kabuhi—isa ka pangamlig nga wala sa isa
ka lalaki [ukon babayi] nga wala nagakadto sa templo.

“Nabatian ko ang akon amay nga nagasiling nga sa oras sang pagtilaw, sa oras sang
pagsulay, magapanghunahuna sia sina sang mga panaad, sang mga kasugtanan nga iya
ginhimo sa Balay sang Ginuo, kag nangin isa ka pangamlig ang mga ini sa iya. . . . Ini nga
pangamlig amo ang kon para sa ano ini nga mga seremonya, sa isa ka bahin. . .nahibal-an
ko nga ini nga pangamlig ginahatag kay ako man, nakaagom sini, subong sang linibo
sang iban pa nga nagpanumdom sang ila mga obligasyon” (Utah Genealogical and
Historical Magazine, July 1930, p. 103).

Ang Templo Isa ka Lugar sang Bugna

Ipaathag nga ang kalabanan sang mga tawo nagapamangkot sang ila mga kaugalingon
sini nga mga pangutana:

• Diin ako naghalin?

• Ngaa yari ako diri?
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• Diin ako makadto pagkatapos nga mamatay ako?

• Makita ko pa bala liwat ang akon panimalay?

Basaha ang masunod nga pahayag ni Pangulong Gordon B. Hinckley: “Ang mga sabat 
sa sini nga mga pamangkot indi makita sa kaalam sang tawo. Makita lamang ang mga 
ini sa ginpahayag nga pulong sang Dios. Ang mga templo sang—Ang Simbahan ni
Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw mga sagrado nga mga straktura diin ang
mga ini kag iban pa nga wala’y katapusan nga mga pamangkot ginasabat” (“Why These
Temples?” sa Temples of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Ensign, 1988], p. 2).

Ipaathag nga ang endowment nagatudlo sa aton sang wala’y katapusan nga mga
kamatuoran nga nagatugot sa aton nga mahangpan ang aton mga katuyuan kag mga
responsibilidad diri sa duta. Subong man sa templo, makabaton kita sing personal nga
inspirasyon sa paggiya sa aton sa bug-os naton nga mga kabuhi.

Si Pangulong Ezra Taft Benson nagsiling: “Sa kalinong sining matahum nga mga templo,
kon kaisa masalapuan naton ang mga kasulbaran sa grabe nga mga problema sa kabuhi.
Sa idalom sang impluwensya sang Espiritu, kon kaisa ang puraw nga ihibalo nagailog sa
aton didto. Ang mga templo mga lugar sang personal nga bugna. Sa mga tinion sadto
nga ginapabug-atan ako sang isa ka problema ukon isa ka kabudlayan, nagakadto ako sa
Balay sang Ginuo nga may isa ka pangamuyo sa akon tagipusuon para sa mga sabat. Ini
nga mga sabat nagaabot sa maathag kag indi magsayop nga mga paagi” (“What I Hope
You Will Teach Your Children about the Temple,” Ensign, Aug. 1985, p. 8).

Presentasyon sa video Kon may magamit nga presentasyon sa video nga “Temples Are for Eternal Covenants,”
ipasalida ini sa mga katapo sang klase.

Hingapusan

Ipaathag sa bataon nga mga babayi nga sa malapit nga palaabuton makaangkon sila sing
oportunidad nga mainterbyu sang ila obispo kag pangulo sang estaka. Kon takos sila, sila
kag ang ila mga lider sa pagkapari magapirma sa isa ka gamay nga pikas sang papel—
ang ila rekomendasyon para sa templo. Ini nga rekomendasyon mangin isa ka simbolo
sang ila katakos sa pagsulod sa balay sang Ginuo sa pagbaton sang endowment kag
magpartisipar sa iban pa nga balaan nga mga ordinansa.

Ipaathag nga ang bataon nga mga babayi dapat nga magplano sa pagpartisipar sing
masunson sa mga ordinansa sa templo. Magabaton sila sang mga bugay kag mga
pagpanat-om nga magagiya sa ila sa mahuol nga mga tinion.

Si Pangulong Harold B. Lee nagsiling: “Kon magsulod kamo sa isa ka balaan nga templo,
nagaagom kamo paagi sa sina nga alagyan sang pagpakighigala sa mga Santos sa wala’y
katapusan nga ginharian sang Dios, diin ang tion wala na sing kabilinggan. Sa mga templo
sang inyo Dios gindulotan kamo indi sang isa ka bugana nga palanublion sang kalibutanon
nga bahandi kundi sang isa ka manggad sang wala’y katapusan nga mga kadagayaan nga
indi matupongan ang bili” (“Enter a Holy Temple,” Improvement Era, June 1967, p. 144).

Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga magpili ang bataon nga mga babayi sang isa sang masunod nga mga
kahiwatan nga hikuton:

1. Upod sa iban nga bataon nga mga babayi sa inyo purok ukon sanga, magpartisipar sa
mga pagbunyag para sa mga minatay sa templo nga pinakamalapit sa inyo—kon posible.

2. Bilang isa ka pag-alagad sa mga katapo sang purok [kon ang mga kahimtangan
nagakabagay subong abi sang kon ang templo malapit sa inyo lokasyon], magtanyag
sa pagtatap sang lamharon nga mga kabataan samtang ang ila mga ginikanan
nagatambong sa templo.

3. Bilang isa ka klase ukon upod sa inyo panimalay, tinguhai sa paghibalo tubtob sa inyo
masarangan ang parte sa templo nga pinakamalapit sa inyo. Kasan-o ini ginpahanungod?
Makapakighambal bala kamo sa isa ka tawo nga nagtambong sa pagpahanungod, ukon
makabasa bala kamo parte sa pagpahanungod? May nahibal-an bala kamo nga bisan ano
sang mga bugay nga ginbungat sa tion sang pangamuyo sa pagpahanungod?
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Kasal sa Templo

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi ang diosnon nga katuyuan sang kasal.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 11, Isa ka Kuwarto para sa Ordinansa sa Templo; larawan 5, Templo sa Salt
Lake (62433), nga makita sa likod sang manwal, ukon isa ka larawan sang templo nga
nagaalagad sa inyo area.

2. Maghimo sing isa ka anino sang isa ka bataon nga babayi, isa ka pamatan-on, kag pila
ka lamharon nga mga kabataan.

3. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Pag-asawahay Ginmando sang Dios para sa isa ka Diosnon nga Katuyuan

Ipakita ang isa ka kuwarto para sa ordinansa sa templo. Ipahayag ang imo mga
balatyagon parte sa katahum sang pang-sulod sang templo kag sang espiritu nga yara
dira. Ipahayag ang paglaum nga ang tagsa ka bataon nga babayi sa inyo klase
magagawi sa bagay nga masarangan niya ang magsulod sa templo kag magpakasal
para sa katuigan kag wala’y katapusan.

Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang Doctrine and Covenants 49:15.

• Ano ang buot silingon nga ang pag-asawahay, ginmando sang Dios? (Ang pag-
asawahay ginsugo sang Dios.)

Ipaathag nga gindala sang Ginuo sanday Adan kag Eva nga magkaupod kag ginhikot
ang isa ka seremonya sa paghimo sa ila nga bana kag asawa. Amo ini ang sulundan nga
dapat planohon kag sundon sang tagsa ka tawo.

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Ang pag-asawahay ayhan amo ang labing importante sang tanan nga mga desisyon
kag ang may labing malayo-sing-dangatan nga mga epekto, kay may kalabtanan ini
indi lamang sa gilayon nga kalipayan, kundi subong man sang wala’y katapusan nga
mga kalipay. Indi lamang ini nagaapekto sa duha ka tawo nga natungdan, kundi sang
ila man mga panimalay kag ilabi na ang ila mga kabataan kag ang mga kabataan sang
ila mga kabataan padalayday sa madamo nga mga henerasyon” (Spencer W. Kimball,
Marriage and Divorce [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1976], p. 10).

• Ano ang diosnon nga katuyuan sang pag-asawahay? (Mag-angkon sang kabataan kag
magtudlo kag maghanas sa ila agud nga makabalik sila sa pagpuyo upod sa Amay nga
Langitnon kag kay Jesus.)

Basaha ang kasuguan nga ginhatag kanday Adan kag Eva sa Genesis 1:28.

• Daw ano kaimportante ang pag-angkon sang mga kabataan? (Isa ini ka kasuguan.)

Ipaathag nga ang mga nagagawi sing matarong kag wala ginpahanugoti sang pribelihiyo
kag bugay sang pag-asawahay ukon sang mga kabataan sa sini nga kabuhi magabaton
sining mga bugay kag tanan nga iban pa nga mga bugay sang kabuhi nga wala’y
katapusan sa kabuhi nga magaabot.
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Ang Isa ka Pag-asawahay nga Selestiyal Amo ang Ginsuguran sang isa ka Wala’y
Katapusan nga Ginharian

Ipaathag nga ang pag-asawahay maayo sa panulok sang Dios; apang, ang isa lamang ka
pag-asawahay nga selestiyal ang nagahatag sa aton sing kinamatarong sa tal nga mga
bugay.

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagsiling:

“Amo ini ang tema sang Mormonismo karon nga panahon, kag aton ini ginapalapnag sa
bug-os nga kalibutan: pag-asawahay, panimalay, puluy-an, kabataan, mga kaapuhan kag
tanan nga matahum kag mahimayaon. . . .

“Natural para sa isa ka dalagita ang magtulok tuhoy sa mga solterito kag para sa mga
solterito ang magtulok tuhoy sa mga dalagita kag manghagad sa pagpakasal sa husto
nga tion—nga makasal kag mahugpong para sa katubtuban.

“Natural ina; amo ina ang paagi sang paghimo sini sang Ginuo” (pamulong-pulong nga
ginhatag sa Pang-Kabilugan nga Hubon para sa Bataon nga Babayi, 28 sang Abr. 1977, sa
Church News, 7 May 1977, p. 6).

Papamatia ang bataon nga mga babayi sa isa sang wala’y katapusan nga mga bugay sang
pag-asawahay nga selestiyal samtang ginabasa sing matunog ang Doctrine and
Covenants 131:1–4.

• Ano ang kinahanglan gid naton nga himuon agud nga makaangkon sang isa ka
“pagdugang,” buot silingon mga kabataan, sa wala’y katubtuban? (Magpakasal sa
templo.)

Ipakita ang larawan sang isa ka templo. Ipaathag nga ang kasal sa templo nagahimo sini
nga mangin posible para sa isa ka bana kag asawa ang makalab-ot sa pinakamakataas
nga halintang sa selestiyal nga ginharian.

• Dugang pa sa pagpakasal sa templo, ano ang kinahanglan gid naton nga himuon sa
pagsiguro nga mangin magkaupod kita sa selestiyal nga ginharian? (Maggawi sang takos
nga mga kabuhi, magtuman sang mga kasuguan sang Amay nga Langitnon, kag
magpadayon tubtob sa katapusan.)

Basaha ang mga bahin sang Doctrine and Covenants 132:15–17, 19 nga sa imo pamatyag
mahangpan sang bataon nga mga babayi.

Basaha ang Juan 14:2. Ipaathag nga ang tagsa ka panimalay isa ka yunit kag mahimo nga
makapanubli sang isa ka lugar ukon hulot sa ginharian sang Amay nga Langitnon.

Ibutang ang anino sang isa ka bataon nga babayi sa pisara sa idalom sang ulohan nga
“Sa Balay sang Akon Amay May Madamo nga mga Hulot.” Sa tupad sang anino sang
bataon nga babayi, ibutang ang anino sang isa ka pamatan-on. Ipaathag nga sa adlaw
nga magaabot ang tagsa ka bataon nga babayi magapili sang isa ka pamatan-on nga
mangin kaupod. Agud nga maglawig ini nga pag-updanay sa katubtuban, ang
magtiayon kinahanglan gid nga makasal sa templo. Ibutang ang mga anino sang
lamharon nga mga kabataan sa tupad sang iban pa nga mga anino. Ipaathag nga ining
mga dibuho nagasimbolo sang isa ka wala’y katapusan nga ginharian. Paagi sa ila
katakos, ang tagsa ka bataon nga babayi kag ang iya wala’y katapusan nga kaupod
mahimo nga makapanubli sang isa ka lugar, ukon hulot, sa ginharian sang aton Amay
nga Langitnon.

Ang Pagpanghanda para sa Pag-asawahay nga Selestiyal Nagakinahanglan sang
Pangako kag Pagpaninguha

Paghinambalanay • San-o kamo dapat magsugod sa paghanda para sa isa ka pag-asawahay nga selestiyal?
(Karon.) Ngaa?

• Paano ang pagpamat-od karon sa pag-asawahay nga selestiyal makaapekto sa inyo
palaabuton? Sa inyo kabuhi nga wala’y katapusan?

Sugilanon Si Pangulong Spencer W. Kimball nagpanugiron sang masunod nga matuod nga
sugilanon:
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“Sang pila ka tuig nga nagligad isa ka lamharon nga magtiayon nga nagapuyo sa
naaminhan nga Utah ang nagkadto sa Dakbanwa sang Salt Lake para sa ila kasal. Wala
na sila magpagamo pa sa isa ka kasal sa templo, ukon ayhan indi sila takos sa ila
pamatyag. Wala’y sapayan sini, nagpakasal sila sa sibil. Pagkatapos sang kasal nagsakay
sila sa ila kotse kag nagpadalagan pa-aminhan sa ila puluy-an para sa isa ka sinalu-salo
sa kasal. Sa dalan samtang nagapauli sila nakasumalang sila sang aksidente, kag sang
mausisa na ang guba nga salakyan, didto ang isa ka patay nga lalaki kag isa ka patay nga
bataon nga babayi. Nakasal sila sang nagligad lang nga isa ukon duha ka oras. Ang ila
pag-asawahay natapos na. Naghunahuna sila nga nagahigugmaanay sila nga duha.
Gusto nila nga magpuyo nga magkaupod sa wala’y katubtuban, apang wala nila pag-
igawi ang mga kasuguan nga magahimo sina nga posible. Gani nag-abot ang kamatayon
kag tinapos ina nga [pag-asawahay]. Mahimo nga nangin maayo sila nga mga lamharon
nga katawhan. Ambot lang. Apang mangin mga anghel sila sa langit kon amo man
ugaling sila. Indi sila magmangin mga dios kag mga diosa kag mga pari kag mga pari
nga babayi tungod kay wala nila gintuman ang mga kasuguan kag ginhimo ang mga
butang nga ginpangayo sa ila mga kamot.

“Kon kaisa may yara kita mga tawo nga nagasiling, ‘A, sa pila ka adlaw magakadto gid
ako sa templo. Apang medyo indi pa ako handa karon. Kag kon mamatay ako, may kon
sin-o nga sarang makahimo sang trabaho para sa akon sa templo.’ Kag dapat nga himuon
ina nga maathag kaayo sa aton tanan. Ang mga templo para sa mga buhi kag para sa
mga minatay, lamang kon ang trabaho indi sarang nga himuon sadto. Sa banta bala
ninyo nga ang Ginuo madayaan kag maghatag sa sining lamharon nga magtiayon nga
wala magsapak sa iya, maghatag sa ila sing mga bugay? Ang Ginuo nagsiling, ‘Kay ang
tanan nga mga kontrato nga wala ginahimo tuhoy sa sini nga tinutuyo may katapusan
kon ang mga tawo magkalamatay.’ (D&C 132:7)” (sa Conference Report, Japan Area
Conference 1975, pp. 61–62).

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbinag-binag sa ila mga kaisipan sang
masunod nga mga pamangkot:

• Importante bala sa inyo ang kasal sa templo? Ngaa?

• Daw ano [kalig-on] ang inyo pangako sa pagpakasal sa templo?

• Ang isa bala ka bataon nga babayi nga nakahimo sang isa ka pangako sa pagpakasal sa
templo, magmangin mas mapisli sang pamatan-on nga iya i-date?

Si Elder LeGrand Richards nag-asoy sang masunod nga sugilanon:

“Amo ini ang isa ka dalagita nga anak nga babayi sadto sang isa sang mga panimalay
nga ginapanguluhan ko sang ako pa ang pangulo sang isa ka estaka didto sa
California. . . .

“Nagsugod sia sa pag-upod-upod sa isa ka pamatan-on nga nabunyagan man nga isa ka
katapo sang Simbahan, apang indi sia aktibo sa Simbahan. Dayon sang ulihi gintuodtuod
niya kag nagpanuyo sia sa iya. Nakahibalo bala kamo kon ano ang ginhambal [sini nga
dalaga]? Nagsiling sia, ‘Indi gid ako magpamana sa isa ka lalaki nga wala nagatahod sa
iya pagkapari kag sa iya pagkakatapo sa Simbahan. Luyag ko nga makasarang
magturisok sa akon mga kabataan kag magsiling, “Sunda ninyo ang inyo amay.” ‘

“Ang ila pagpangaluyagay natapos dira gid mismo. [Ang lalaki] indi maluyag magbayad
sang presyo” (How You Can Best Honor Your Parents, Brigham Young University Speeches
of the year [Provo, 29 Oct. 1963], pp. 4–5).

• Kasan-o sa banta ninyo naghimo ining bataon nga babayi sang pangako sa pagpakasal
sa templo?

• Paano ang iya pangako nga makasal sa templo makaapekto sa iya desisyon parte sa
pamatan- on?

Patandai nga sa higayon nga ang isa ka bataon nga babayi nakahimo sang isa ka pat-od
nga pangako sa pagpakasal sa templo, makasarang sia sa paghimo sang kinahanglanon
nga pagpaninguha sa pagtuman sang iya tinutuyo.

• Ano ang inyo mahimo karon sa paghanda para sa isa ka kasal sa templo?

Samtang nagasabat ang bataon nga mga babayi, irekord ang ila mga sabat sa pisara sa
idalom sang ulohan nga “Mga Butang nga Akon Himuon Karon sa Paghanda para sa
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Akon Kasal sa Templo.” (Ang mga sabat mahimo nga maglakip sang masunod:
magmangin matinlo sing moralidad, magtahod kag magsakdag sa pagkapari, magbayad
sang mga ika-pulo, maggawi sang layi sang pagpuasa, magmangin matinud-anon,
magtuman sang Pulong sang Kaalam, magpahamtang sang isa ka maayo nga halimbawa,
magbantay sang matinlo nga panghambal, magpangamuyo sing masunson, magtahod sa
mga ginikanan.) Pasaliga liwat ang bataon nga mga babayi nga ang Ginuo magabulig sa
kada isa sa ila nga matuman ang ila pangako sa pagpakasal sa templo kon tumanon nila
ang iya mga kasuguan.

Basaha ang masunod nga mga sinambit nga mga pulong sa bataon nga mga babayi:

“Ang mga lamharon dapat nga magsugod karon nga adlaw sa pagpahamtang sang ila
mga kabuhi nga makit-an sila nga takos sa nagakaigo nga tion sa pagkadto sa Balay sang
Ginuo kag mabayaw kag mapakabalaan sang seremonya sa templo” (Harold B. Lee,
“Enter a Holy Temple,” Improvement Era, June 1967, p. 144).

“Nagapati ako nga wala sing takos nga pamatan-on ukon bataon nga babaying Santos sa
Ulihing mga Adlaw ang magpaligad sang ano man nga igo-igo nga pagpaninguha sa
pagkadto sa isa ka balay sang Ginuo sa pagsugod sang kabuhi nga magkaupod. . . .

“Ang mga bugay kag mga panaad nga nagaabot gikan sa pagsugod sang kabuhi nga
magkaupod, para sa katuigan kag wala’y katapusan, sa isa ka templo sang Ginuo, indi
maangkon sa bisan ano nga iban pa nga paagi kag ang takos nga mga pamatan-on kag
bataon nga mga babaying Santos sa Ulihing mga Adlaw nga nagasugod sang kabuhi nga
magkaupod makakita nga ang ila wala’y katapusan nga kombuyahan sa idalom sang
kasugtanan nga dayon mangin pundasyon nga sa sini ginapasad ang paghidaet,
kalipayan, birtud, gugma, kag tanan nga iban pa nga wala’y katapusan nga mga
kamatuoran sang kabuhi, diri kag sa palaabuton” (Heber J. Grant, “Beginning Life
Together,” Improvement Era, Apr. 1936, pp. 198–99).

Singgani ang bataon nga mga babayi nga gusto mo ang tagsa sa ila nga magaluhod sa
altar sang templo kag mahugpong para sa katuigan kag wala’y katapusan sa isa ka takos
nga pamatan-on agud nga makapasad sila sang isa ka wala’y katapusan nga ginharian.
Magpahayag sang panaksihon nga diosnon ang pag-asawahay kag nga ang isa ka kasal
sa templo amo ang paagi sang Ginuo kag ang bugtong nga paagi padulong sa wala’y
katapusan nga kalipayan.

Ginapanugyan nga Kahiwatan

Patigayuna ang isa ka babayi nga nakasal sa templo sa paghambal sa isa ka kahiwatan sa
tunga-tunga sang simana sa topiko nga “Ang Ginsuguran sang isa ka Ginharian.” Ang
masunod mahimo nga makapanugyan sang mga ideya para sa iya presentasyon:

1. Mga larawan sang panimalay

2. Ang iya mga balatyagon parte sa inagihan sang pagkakasal sa templo

3. Ang impluwensya sang pagpakasal sa templo sa iya pagpamana

4. Ang mga bugay sang kasal sa templo

5. Pila sang mga hangkat sa pag-asawahay

6. Pila ka espirituhanon nga mga inagihan
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Mga Journal 
[Sinulat nga Handumanan]

TINUTUYO Matun-an sang tagsa ka bataon nga babayi kon paano ang paghimo sang iya journal nga
isa ka makawiwili kag malahalon nga rekord sang iya kabuhi.

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

2. Magdala sing pila ka mga journal para ipakita.

3. Magdala sing pila ka mga halimbawa sang mga libro nga sarang magamit para sa isa
ka journal: tatlo-ka-anilyo nga binder, spiral nga kuwarderno, nalibro nga journal, ukon
talaadlawan. Magdala man sing pila ka mga sahi sang mga lapis kag mga pluma.

4. Opsyonal: Maghanda sing mga handout subong sang ginapanugyan sa leksyon.

5. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ipakita ang mga journal nga maladlad. Dayon ipanagtag ang papel kag mga lapis, kag
ipasulat sa tagsa ka bataon nga babayi ang pila ka mga detalye parte sa iya bunyag—kon
san-o sia ginbunyagan, diin kag kon sin-o ang nagbunyag, kon ano ang iya nabatyagan,
kag iban pa. (Limitahi ini nga kahiwatan sa pila ka minutos.) Bisan pa nga madamo sa
bataon nga mga babayi ang ayhan indi na makadumdom kaayo parte sa ila adlaw sang
pagbunyag, tuguti ang mga nakadumdom sa pagpaambit sang pila sang ila mga
panghunahuna sa klase.

• Luyag bala ninyo nga mahimo nga madumduman pa gid ang parte sa sinang
importante nga adlaw?

Patandai nga sa bug-os naton nga mga kabuhi may mga balatyagon kita kag mga inagihan
nga makatipig sang aton mga panaksihon nga mabakod kag makahatag sa aton sing kaisog
sa mabudlay nga mga tinion. Apang agud madumduman naton ang mga ini, kinahanglan
naton nga irekord ang mga ini. Kay kon indi, ining mga balatyagon magalus-aw sa aton
mga panumduman, kag sa kadugayan mahimo nga malimtan naton sing lubos ang mga
ini. Ang isa ka journal amo ang isa ka [bagay] diin marekord ang mga inagihan, mga
panghunahuna, mga balatyagon, kag mga hitabo sa tion nga matabo ang mga ini sa aton
mga kabuhi.

Ginalaygayan Kita sa Pagtipig sang isa ka Rekord sang Aton mga Kabuhi

Ipaathag nga ang dumaan kag moderno nga mga manalagna nagalaygay sa aton sa
pagtipig sang mga journal. Ang manalagna nga si Enoc nagpaathag sang importansya
sang pagrekord sang importante nga mga hitabo:

“Kag ang kamatayon nagtupa sa amon mga katigulangan; wala’y sapayan nasayran
namon ang mga ini. . . .

“Kay isa ka libro sang handumanan ang amon ginsulat sa tunga namon, suno sa
sulundan nga ginhatag sang tudlo sang Dios; kag ginhatag ini sa amon kaugalingon nga
hinambalan” (Moses 6:45–46).

Ginlaygayan ni Alma ang iya anak nga si Helaman nga ang mga rekord nagapasangkad
sa panumduman (tan-awa sa Alma 37:8).
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Ipabukad sa bataon nga mga babayi kag basahon ang 3 Nefi 23:6–13. Patandai nga
nabalaka kaayo ang Manluluwas nga ang mga Nefinhon wala makarekord sang pila sang
mga panagna nga ila nabaton. Nagpaabot sia nga ang katawhan magatipig sang sibo kag
kompleto nga mga rekord.

Si Pangulong Spencer W. Kimball naghatag sini nga laygay: “Ang tagsa ka tawo dapat
nga magtipig sing isa ka journal kag ang tagsa ka tawo sarang makatipig sing isa ka
journal. Dapat nga mangin isa ini nga makapasanag kag dapat nga makadala sang
dalagko nga mga bugay kag kalipayan sa mga panimalay. Kon may isa man diri nga
wala nagahimo sini, mahimo bala nga maghinulsol kamo karon nga adlaw kag
magbag-o—magbag-o sang inyo kabuhi?” (sa Conference Report, Apr. 1979, p. 117;
ukon Ensign, May 1979, p. 84).

• Ngaa sa banta ninyo nga si Pangulong Kimball nangabay sa aton “sa paghinulsol karon
nga adlaw kag magbag-o” kon wala kita nagatipig sing isa ka journal?

Pagkatapos nga makatanyag ang bataon nga mga babayi sang ila mga ideya, basaha kag
hambali ang masunod nga sinambit nga mga pulong: “Yadtong mga nagatipig sing isa
ka personal nga journal may mas dako nga purohan sa pagdumdom sing dalayon sa
Ginuo sa ila inadlaw-adlaw nga mga kabuhi” (“President Kimball Speaks Out on
Personal Journals,” New Era, Dec. 1980, p. 27).

• Ano nga mga sari sang mga butang ang mahimo nga malakip sa inyo journal?

Hambali ang mga panugyan sang tagsa ka bataon nga babayi. Isulat ang mga ini sa
pisara, ukon ipanagtag ang mga handout nga nagalakip sang mga panugyan nga pareho
sang masunod:

1. Importante nga mga hitabo, mga opinyon, kag personal nga mga balatyagon

2. Personal nga laygay, mga panaad, kag mga bugay nga nabaton kag ang mga
sirkumstansya nga nagapalibot sa mga ini

3. Mga pagkamatay, mga pagkabun-ag, mga kasal, mga bunyag, kag mga endowment

4. Personal nga mga kadalag-an, mga kapaslawan, kag mga pagpakigsumpong kag kon
paano gin-atubang ang mga ini

5. Bag-o nga lokal, pungsodnon, kag kalibutanon nga mga hitabo nga nagaapekto sa inyo
ukon nagaimpluwensya sa inyo kabuhi

6. Yano nga mga pang-hitabo sa inadlaw-adlaw nga kabuhi

Mahimo Kita nga Makapili Kon Paano Magtipig sang Aton mga Journal

Ipaathag nga ang isa ka journal personal kaayo sa bagay nga ang tagsa sa aton mahimo
nga makapamat-od kon paano kita magsulat sang aton kaugalingon. Ang mga panugyan
nga ginhimo sang iban nga mga nagatipig sang journal mahimo nga mangin malahalon
sa pagbulig sa aton nga maghimo sang aton pagtipig sang journal nga isa ka madinalag-
on kag mapuslanon nga inagihan.

Usisaa liwat ang masunod nga mga panugyan paagi sa pagsulat sang mga ini sa pisara
ukon sa pagpasulat sang mga ini sa bataon nga mga babayi sa mga handout nga ila na
nabaton. Dayon ipaathag ang pila sang mga ideya sa pisara kag hambali kon ngaa
mahimo nga makabulig ang mga ini.

1. Petsahi ang tagsa ka entry [sinulat]; ang adlaw sang simana ukon bisan gani ang tion
sang adlaw mahimo nga mangin importante nga tandaan.

2. Numerohi ang mga pamihak.

3. Magpain sing isa ka seksyon sang tion bisan inadlaw-adlaw ukon simanal agud nga
masulatan (ayhan isa ka Domingo sang hapon).

4. Tagoa ang journal sa iping ukon magdala sing ekstra nga pinalos nga mga pamihak sa
tion sang mga biyahe kag sa pinasahi nga mga sinapol sang simbahan.

5. Gamita ang mga ngalan kag mga apelyido kon nagasulat parte sa mga indibidwal.
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Ipaathag nga ang pagkamatugahon makabulig sa aton mga journal nga maglarawan sang
aton mismo mga personalidad kag mga kahuyugan. Isa ka bataon nga babayi ang
nagpaathag sang iya pahito sa paghimo sang iya journal nga makawiwili:

“Ginhingalanan ko ang akon journal nga si Lucy. Pareho ini sang akon suod nga abyan.
Daw medyo mabudlay ang makighambal sa isa ka pamihak, apang karon
nagapakighambal ako sa akon suod nga abyan nga si Lucy kag ginasugiran sia sang akon
mga balatyagon” (Jeree Worthen, sinambit sa Kathleen Lubeck, “A Journal Called Lucy,”
New Era, Nov. 1981, p. 40).

Ang Aton mga Journal Mahimo nga Mangin Nakawiwili kag Nagalawig

Sugilanon Si Clarissa Young, isa sang mga anak nga babayi ni Brigham Young, nagtipig sing isa ka
detalyado kaayo nga journal sa sulod sang mga tinuig nga nagpuyo sia sa Beehive House
sa Dakbanwa sang Salt Lake, Utah. Ang Beehive House amo ang ngalan nga ginhatag sa
puluy-an ni Brigham Young. Si Clarissa indi lamang nga nagsulat sang isa ka detalyado
nga paglaragway sang tagsa ka kuwarto sa balay, kundi nga naglakip pa sang mga
butang subong abi sang kolor sang mga dingding, sang mga kasangkapan nga
ginagamit, kag kon ano nga mga butang ang ginpahamtang sa mga mantel sa tuig kag sa
tuig nga nagasunod. Ginlakip pa gani niya bisan ang isa ka aktwal nga pidaso sang tela
nga ginagamit sa kurtina sa “malaba nga kadak-an,” ang kuwarto diin ang tanan nga
pormal nga mga pag-amuma ginahimo. Sang 1954, sang ginsuguran sang Simbahan ang
pagpapanumbalik sang isa-ka-gatos-ka-tuig nga Beehive House, ang journal ni Clarissa
nangin malahalon kaayo. Bisan ang sampol sang kurtina nga iya gintago ginpadala sa
kompaniya nga nagahimo sang kurtina, kag ginhabol ang bag-ong mga kurtina nga
eksakto gid sa orihinal nga mga kurtina kon tulukon.

Ipaathag nga ang mga journal nga aton ginatipon sarang himuon nga mangin mas
makawiwili paagi sa pagdugang sang mga butang subong abi sang mga ginuhit, mga
sinambit nga mga pulong, ukon binalaybay nga magabulig saysay sang aton mga
sugilanon. Dugang pa sa isa ka journal, madamo man nga mga tawo ang nagatipig sang isa
ka scrapbook [blangko nga libro] diin ginapatapik nila sa pagtipig sini, ang mga ginunting sa
peryodiko, sa mga buletin sang simbahan, mga tinipik sang komika, mga programa sa
binayle, mga sampol sang panapton, kag iban pa nga mga bagay nga may kahulugan sa ila.

Patandai nga agud mangin malahalon, ang isa ka journal dapat man nga nagalawig. Isa
ka manunudlo sa organo ang naghatag sa isa ka dalagita sang pila ka maalamon nga
laygay sa adlaw nga nagdala sia sang isa ka bag-o nga libro sa musika sa iya leksyon.
Pagkatapos nga magtugda parte sa bili sini, nagpaathag sia, “Ang musika indi lamang
magasto, kundi nga ang bili sini sa imo magatubo samtang ginatun-an mo ini kag
mangin isa ini ka bahin nimo. Kon panigan-an mo ini sang isa ka nagaamlig nga takop
ukon folder para sa imo musika, magalawig ini sa bug-os nga kinabuhi. Apang kon
dalhon mo ini kada simana sa imo leksyon nga wala sini, ang imo musika sa indi
madugay mangin baraghal, gupaton, kag indi na mapuslan.”

• Paano ini nga laygay madapat sa pagtatap sang isa ka journal?

Ipakita sa bataon nga mga babayi ang nanuhay-tuhay nga mga libro kag mga kuwaderno
nga imo gindala. Ipakita man ang mga lapis kag mga pluma. Hambali ang mga merito
kag mga limitasyon sang mga libro kag mga lapis kag mga pluma. Patandai nga ang isa
ka libro para sa isa ka journal indi kinahanglanon nga mangin malahalon, apang dapat ini
nga mangin durable. Idagmit nga ang mga pluma kag permanente nga tinta nagahimo
sang isa ka mas maayo nga rekord sangsa mga lapis. Pangabaya ang bataon nga mga
babayi sa pagbinag-binag sang mga paagi sa paghimo sang ila mga journal nga mas
durable.

Hingapusan

Ipaathag nga ang maid-id nga pagplano karon sarang makahimo sang isa ka journal
nga isa ka bahandi sa sulod sang madamo nga henerasyon. Ang matayuyon kag
madinumdumon nga pagtalupangod sarang makahimo sini nga isa ka libro nga may
dako kaayo nga bili. Kag kon nagatipig kita sang isa ka rekord sang aton mga kabuhi,
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mahimo kita nga makaangkon sang mahidaeton nga balatyagon nga nagahalin sa
pagtuman sang mga kasuguan sang Ginuo.

Kadapatan sang Leksyon

Papagsika ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpili kag pagsugod sa paggamit sang iya
kaugalingon nga pahito sang pagtipig sang journal. Pangabaya sia sa pagpaninguha sa
paghimo sang iya journal nga makawiwili kag nagalawig.

Ginapanugyan nga mga Kahiwatan

1. Bilang isa ka klase, maghimo sang isa ka kahiwatan sa gab-i diin ang mga aspeto sang
pagtipig sang journal nga ginahambalan sa sini nga leksyon mahimo nga mapaathag sa
mas dako nga detalye.

2. Ipanugyan nga ipaambit sang bataon nga mga babayi ang materyal sa handout sa mga
katapo sang ila mga panimalay.
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Pagtipig sang mga Rekord sang
Maragtas sang Panimalay

TINUTUYO Matun-an sang tagsa ka bataon nga babayi kon paano magtipig sang importante nga mga
rekord sang panimalay.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing isa ka nakompleto nga chart sang kaginikanan nga imo kaugalingon—
isa nga nagalakip sang mga larawan kon puede—kag isa ka nakompleto nga rekord
sang grupo nga panimalay. Maghanda sa pagsaysay sa malip-ot parte sa pila sang imo
mga katigulangan nga ang mga ngalan ginapakita sa chart sang kaginikanan. Magdala
man sing isa ka lapis, isa ka blangko nga chart sang kaginikanan, kag isa ka blangko
nga rekord sang grupo nga panimalay para sa tagsa ka bataon nga babayi. Kon wala ka
sing makuhaan sining mga pormas, maghimo sing mga kopya sang mga yara sa
katapusan sang leksyon.

2. Maghimo sing isa ka kinadena nga papel paagi sa pagtabas sang de-kolor nga papel
sa bisan pito lamang ka pinikas nga mga anum ka pulgadas ang kalabaon kag isa ka
pulgada ang kasangkaron. Panugpona paagi sa stapler, tape, ukon kola ang mga
pinikas sa pagporma sang isa ka kadena. Himoa ang mga kaw-id nga nagarepresentar
sang nagligad nga mga henerasyon nga isa ka kolor, isa ka kaw-id sa tunga nga
nagarepresentar sang bataon nga mga babayi nga ika-duha nga kolor, kag ang mga
kaw-id nga nagarepresentar sang palaabuton nga mga henerasyon nga ikatlo nga
kolor. Kon puede, butangi sing isa ka larawan sang isa sang mga katapo sang klase sa
tunga-tunga sang kaw-id.

3. Isulat sa isa ka karatola ukon sa pisara: “Ang duta pagahampakon sang isa ka
pagkamalaut luwas kon may isa ka nagaangot nga kaw-id sang kon ano nga sahi ukon
iban pa sa tunga sang mga katigulangan kag sang mga kabataan” (D&C 128:18).

4. Magtakay sing isa ka katapo sang klase sa pag-asoy sang isa ka malip-ot nga sugilanon
parte sa isa ka katigulangan.

5. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Usisaa kon ano nga mga palasandigan sa maragtas sang panimalay may ila nga magamit
ang bataon nga mga babayi sa imo klase—mga rekord sang panimalay kag mga
organisasyon sang panimalay, halimbawa. Sa sini nga leksyon, dapat nga may madamo
nga mga oportunidad ang bataon nga mga babayi sa pagpakita sang mga butang nga
yara sa ila kag sa pagpartisipar sa iban pa nga mga paagi. Siguroha sa pagtugot sang igo-
igo nga tion para sa klase sa pagkompleto sang mga kahiwatan.

Ihanda ang imo kaugalingon para sa sini nga leksyon paagi sa pagsiguro nga nahibal-an
mo kon paano magpuno sang isa ka chart sang kaginikanan kag isa ka rekord sang grupo
nga panimalay. Ang palamangkutan para sa maragtas sang panimalay sa purok ukon
sin-o man nga may inagihan sa trabaho sang maragtas sang panimalay ang mahimo nga
makabulig sa imo sa pagpresentar sini nga leksyon.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ipakita ang papel nga kinadena, kag ipaathag nga ang tagsa ka kaw-id nagarepresentar
sang isa ka henerasyon sa linya sang isa ka panimalay. Yadtong sa nauna nga mga
henerasyon amo ang ginatawag nga aton mga katigulangan. Yadtong sa palaabuton nga
mga henerasyon amo ang ginatawag nga aton kaliwatan.

• Sin-o ang ginarepresentar sang solo nga kaw-id sa tunga-tunga?
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Patandai nga ang tunga-tunga nga kaw-id nagarepresentar sang isa ka nagakabuhi nga
tawo nga nagabulig angot sang nagliligad nga mga henerasyon sa palaabuton nga mga
henerasyon paagi sa maragtas sang panimalay kag buluhaton sa templo.

Mahimo Kamo nga Mangin isa ka Nagaangot nga Kaw-id sa Inyo Kadena 
sang Katigulangan

Bugtoa nga magbulag ang kadena.

• Ano ang matabo kon indi makompleto ang buluhaton nga mga ordinansa sa templo
para sa ila mga ginarepresentar sang mga kaw-id? (Ang kadena sang katigulangan
mabugto.) Singgani ang bataon nga mga babayi nga tun-an nila karon nga adlaw kon
paano sila makabulig paangot nga magsulogpon ang mga henerasyon.

Ipakita ang nakompleto nga chart sang kaginikanan sa paglaragway nga ang bataon nga
mga babayi may madamo nga mga kaw-id nga nagaangot sa ila sa nagliligad nga mga
henerasyon.

• Pila ka mga lolo kag mga lola may yara kamo? Pila ka mga lolo kag mga lola sa tuhod?
Patandai nga ang kadamuon nagadoble sa tagsa ka henerasyon.

Paghinambalanay Ipaathag nga pareho gid sa aton nga nagatulok sa aton mga katigulangan para sa ila mga
halimbawa kag kaalam, sa amo man, ang aton kaliwatan mangin interesado sa aton kag
sa mga rekord nga aton ginatipigan.

• Ano nga mga rekord ang yara sa inyo nga nagaunod sang kasayuran nga importante sa
inyo kaliwatan?

Idagmit ang importansya sang pagtipig sang sibo nga mga rekord kag sang pag-amlig
sang importante nga mga dokumento karon.

Ipaathag nga nagatipig kita sang mga rekord kag mga dokumento kag nagahimo sang
mga pagpangusisa agud nga makapadala kita sang kasayuran sa templo kag
makapahikot sang mga ordinansa sa templo para sa aton mga katigulangan. Patandai
nga ang aton mga katigulangan mangin may ikasarang sa pagpili sa pagbaton sang
ebanghelyo ukon indi, apang yari nasandig sa aton ang paghatag sa ila sang oportunidad
sa paghimo sini.

Basaha ang masunod nga pahayag parte sa importansya kag katuyuan sini nga
buluhaton:

“Ang Manalagna nga si Joseph nagpanudlo nga ikaw kag ako mangin mga manluluwas
sa Bukid sang Sion. Kita ang magatipon, magapatindog sang mga templo, magapangita
sang aton mga minatay, kag magahikot sang tanan nga tig-una nga mga ordinansa. Ini
nga buluhaton nagasolda sang wala’y katapusan nga mga kaw-id nga nagaangot sa aton
sa isa kag isa kag sa aton mga katigulangan. Mapahitaas kita bilang mga yunit sang
panimalay.

“Ang Manalagna nga si Joseph nagsiling, ‘Ginakinahanglan. . .nga isa ka. . .pagsolda
pasugpon sang mga dispensasyon. . .ang dapat matabo. . .gikan sa mga adlaw ni Adan
tubtob gid sa karon nga panahon’ (D&C 128:18)” (A. Theodore Tuttle, sa Conference
Report, Apr. 1980, p. 57; ukon Ensign, May 1980, p. 40).

Ang mga Rekord sang Panimalay Nagasugod sa isa ka Chart sang Kaginikanan kag
Rekord sang Grupo nga Panimalay

Hatagi sing isa ka blangko nga chart sang kaginikanan ang tagsa ka bataon nga babayi,
apang indi anay sila paghatagi sing mga lapis. Ipaathag nga ang chart amo ang isa ka
mapa ukon isa ka larawan sang mga katigulangan. Ang chart nagasugod sa isa ka
indibidwal. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpangita sang lugar sa chart
sang kaginikanan nga sa diin ang ila kaugalingon nga mga ngalan magatupa.

Patandai nga ang tagsa ka henerasyon ginapakita sa isa ka tikang pabalik gikan sa
indibidwal, nga ang tagsa ka bracket nagarepresentar sang isa ka pag-asawahay.
Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpangita sang mga lugar sa chart diin ang
mga ngalan sang ila mga ginikanan dapat nga ibutang. Kon nagdala ka sang isa ka chart
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sang kaginikanan ukon isa ka larawan nga kaginikanan sang imo kaugalingon nga
panimalay, ipakita ini sa bataon nga mga babayi.

• Ano ang inyo matun-an parte sa inyo mga paryente gikan sa kasayuran sa isa ka chart
sang kaginikanan?

Mag-asoy sa malip-ot parte sa pila sang imo mga katigulangan, nga ginagamit ang mga
kasayuran gikan sa chart nga imo gindala.

Tamdi liwat ang chart sang kaginikanan.

• Diin matupa ang inyo mga utod nga lalaki, mga utod nga babayi, mga tiya, kag mga
tiyo sa chart sang kaginikanan?

Patandai nga ang chart sang kaginikanan nagapakita lamang sang aton direkta-sa-linya
nga mga katigulangan—sa iban nga pulong, mga ginikanan, mga lolo kag lola, mga lolo
kag lola sa tuhod, kag iban pa. Wala nagapakita ang mga ini sang iban nga mga kabataan
sang mga ginikanan.

• Diin naton ginarekord ang mga ngalan sang iban nga mga kabataan—ang aton mga
utod nga lalaki, mga utod nga babayi, mga tiya, kag mga tiyo?

Pagpakita Ipakita sa klase ang isa ka nakompleto nga rekord sang grupo nga panimalay, bisan isa
sang imo kaugalingon ukon isa nga imo ginhulam sa kon kay sin-o. Ipaathag nga
pagkatapos nga marekord sang isa ka bataon nga babayi ang iya kaugalingon nga ngalan
sa linya 1 sang chart sang kaginikanan, ginalista niya ang iya kaugalingon bilang isa ka
bata sa iya una nga rekord sang grupo nga panimalay. Ang iya mga ginikanan, nga yara
sa mga linya 2 kag 3 sang chart sang kaginikanan, ginalista sa rekord sang grupo nga
panimalay bilang bana kag asawa, ang mga ginikanan sang panimalay. Pabalik sa isa pa
gid ka henerasyon, ang mga ginikanan ginalista dayon bilang mga kabataan sa duha ka
separado nga mga rekord sang grupo nga panimalay. Ang tagsa ka pares sang mga
ginikanan sa isa ka chart sang kaginikanan ginalista bilang bana kag asawa sa isa ka
rekord sang grupo nga panimalay kag bilang mga kabataan sa iban nga mga rekord sang
grupo nga panimalay.

Ang kasayuran sa mga chart sang kaginikanan kag mga rekord sang grupo nga
panimalay mahimo nga gamiton sa paghikot sang mga buluhaton nga ordinansa para sa
nagkalamatay na nga mga katigulangan. Ang mga palamangkutan para sa maragtas sang
panimalay sang purok may dugang nga kasayuran parte sa kon paano himuon ini.

Tamdi liwat ang kinadena nga papel nga may kaw-id nga nagarepresentar sang isa ka
bataon nga babayi. Ipaathag nga ang tagsa ka bataon nga babayi may responsibilidad 
sa pagkompleto sang bisan ano nga blangko nga mga lugar nga iya makita sa iya
kaugalingon nga mga chart sang kaginikanan kag mga rekord sang grupo nga
panimalay. Ginpatin-aw sang Ginuo sa Manalagna nga si Joseph Smith ang importansya
sang tagsa ka tawo nga nagahimo sang pagpangusisa sang maragtas sang panimalay,
nagahanda sang isa ka rekord, kag nagakompleto sang buluhaton sa templo para sa iya
kaugalingon nga mga katigulangan. Nagsiling sia nga ang bunyag para sa mga minatay
isa ka kinahanglanon nga ordinansa para sa tanan nga mga kabataan sang aton Amay:
“Kay kita nga wala sila indi mahimo nga mangin himpit; bisan sila man nga wala kita
indi mahimo nga mangin himpit” (D&C 128:18).

Ipakita ang karatola sang Doctrine and Covenants 128:18, kag hambali ang kahulugan
sang balaan nga kasulatan. Ipakita kon paano ang nabugto nga papel nga kaw-id
mahimo nga maangot liwat sa iban pa nga mga kaw-id paagi sa staples, tape, kola, ukon
mga kimpit sa papel. Dayon ipaathag nga ang paghugpong sa templo amo ang
nagatingob sang mga ginikanan kag mga kabataan nga magkaupod sa wala’y
katubtuban paagi sa gahum sang pagkapari. Ining ordinansa sang paghugpong
ginahikot lamang sa mga templo. Tama ini kabalaan.

Kahiwatan sang klase Ipanagtag ang mga lapis kag blangko nga mga rekord sang grupo nga panimalay sa
bataon nga mga babayi. Pangabaya ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpuno tubtob sa
mahimo niya nga madumduman sang madamo nga mga blangko sa iya chart sang
kaginikanan. Ipahimo sa tagsa ka katapo sang klase ang amo man sa rekord sang grupo
nga panimalay, nga ginalista ang iya mga ginikanan bilang bana kag asawa, upod ang
iya kaugalingon kag bisan sin-o nga mga utod nga lalaki kag mga utod nga babayi bilang
mga kabataan.
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Hingapusan

Pangabaya ang gintakayan nga bataon nga babayi sa pagsaysay sa malip-ot parte sa isa
sang iya mga katigulangan kag, kon puede, ipakita kon diin ini sia nagasibo sa iya chart
sang kaginikanan.

Kadapatan sang Leksyon

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagdala pauli sang ila mga chart sang
kaginikanan kag mga rekord sang grupo nga panimalay kag usisaon ang kasayuran nga
ila ginsulat kon husto. Pangabaya sila sa pagkompleto sang madamo tubtob sa ila
masarangan gikan sa makuhaan nga mga rekord sang panimalay kag dalhon pabalik ang
mga pinanid sa madason nga simana. Ini nga leksyon dapat nga magbulig nga maluyag
ang tagsa ka bataon nga babayi sa paghimo sang dugang nga pagpangusisa sa
pagkompleto sang iya mga chart sang kaginikanan kag mga rekord sang grupo nga
panimalay. Ipanugyan nga magtuon sing dugang ang mga katapo sang klase parte sa tig-
una nga mga prinsipyo sang pagpangusisa para sa maragtas sang panimalay kag hibal-
on kon ano nga buluhaton sa templo ang nahimo para sa ila mga katigulangan.

Presentasyon sang
katapo sang klase
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8
(Amay sang num. 4)

San-o nabun-ag

Diin

San-o nakasal

San-o namatay

Diin

9
(Iloy sang num. 4)

San-o nabun-ag

Diin

San-o namatay

Diin

10
(Amay sang num. 5)

San-o nabun-ag

Diin

San-o nakasal

San-o namatay

Diin

11
(Iloy sang num. 5)

San-o nabun-ag

Diin

San-o namatay

Diin

12
(Amay sang num. 6)

San-o nabun-ag

Diin

San-o nakasal

San-o namatay

Diin

13
(Iloy sang num. 6)

San-o nabun-ag

Diin

San-o namatay

Diin

14
(Amay sang num. 7)

San-o nabun-ag

Diin

San-o nakasal

San-o namatay

Diin

15
(Iloy sang num. 7)

San-o nabun-ag

Diin

San-o namatay

Diin

STNGDB

KFSTNGDB

STNGDB

KFSTNGDB

STNGDB

KFSTNGDB

STNGDB

KFSTNGDB

Chart sang Linahe
Num. ________ sang chart

Ang Num. 1 sa sining chart pareho sang sa Num. __________ sang Num. __________ nga chart.

Markahi ang mga kahon kon nahuman na ang mga ordinansa.

Nabunyagan

Dulot [Endowed]

Nahugpong sa ginikanan

Nahugpong sa tiayon [spouse]

May yara Rekord sang Grupo nga Panimalay
para sa sining mag-asawa

Mga ordinansa sang kabataan human naK

F

ST

NG

D

B

2
(Amay)

San-o nabun-ag

Diin

San-o nakasal

Diin

San-o namatay

Diin

1
Ngalan

San-o nabun-ag

Diin

San-o nakasal

Diin

San-o namatay

Diin

(Tiayon)

3
(Iloy)

San-o nabun-ag

Diin

San-o namatay

Diin

STNGDB

STNGDB

KFSTNGDB

KFSTNGDB

4
(Amay sang num. 2)

San-o nabun-ag

Diin

San-o nakasal

Diin

San-o namatay

Diin

5
(Iloy sang num. 2)

San-o nabun-ag

Diin

San-o namatay

Diin

6
(Amay sang num. 3)

San-o nabun-ag

Diin

San-o nakasal

Diin

San-o namatay

Diin

7
(Iloy sang num. 3)

San-o nabun-ag

Diin

San-o namatay

Diin

STNGDB

KFSTNGDB

STNGDB

KFSTNGDB

Ang imo ngalan kag adres

Numero sang telepono Petsa sang paghanda 

Ginbantala sang–Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw (Pedigree Chart, Hiligaynon). 3/96. (3/96). 31826 861

Padayunon
sa chart
num.

–––––––

Padayunon
sa chart
num.

–––––––

Padayunon
sa chart
num.

–––––––

Padayunon
sa chart
num.

–––––––

Padayunon
sa chart
num.

–––––––

Padayunon
sa chart
num.

–––––––

Padayunon
sa chart
num.

–––––––

Padayunon
sa chart
num.

–––––––

Padayunon sa chart num._______
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Rekord sang Grupo nga Panimalay
Bana
Mga Ngalan

Asawa
Mga ngalan

Kabataan (Ilista sila bisan nagakabuhi ukon namatay na) Kabataan

Nabun-ag (Adlaw, bulan, tuig)

Nabun-ag (Adlaw, bulan, tuig)

Lugar

SUA (LDS) Mga
Ordinansa sa Templo

Iban pa nga mga kasal

� (tan-awa sa mga nota)

Iban pa nga mga kasal

� (tan-awa sa mga nota)

Iban pa nga mga kasal

� (tan-awa sa mga nota)

Iban pa nga mga kasal

� (tan-awa sa mga nota)

Pamihak_______ sang_______

� Namatay na

� Namatay na

� Namatay na

Bunyag

Dulot [Endowment]

Nahugpong sa mga ginikanan

Nahugpong sa Tiayon [spouse]

Bunyag

Dulot [Endowment]

Nahugpong sa mga ginikanan

� Namatay na

Lugar

Lugar

Lugar

Iban pa nga kasayuran

Iban pa nga kasayuran

Namatay

Namatay

Mga ngalan1

2

Nabun-ag (Adlaw, bulan, tuig)

Iban pa nga kasayuran

Namatay

Ngalan sang tiayon [spouse]

Nakasal

Mga ngalan

Nabun-ag (Adlaw, bulan, tuig)

Iban pa nga kasayuran

Namatay

Ngalan sang tiayon [spouse]

Nakasal

Ginlubong ukon ginsunog [Ang bangkay]

Ginlubong ukon ginsunog [Ang bangkay]

Nakasal

Amay sang bana

Iloy sang asawa

Ngalan

Amay sang asawa

Ngalan

Iloy sang bana

Ngalan

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

�
L
a

la
k
i 
  

  
  

�
B

a
b

a
yi

�
L
a

la
k
i 
  

  
  

�
B

a
b

a
yi

Bunyag

Dulot [Endowment]

Nahugpong sa mga ginikanan

Nahugpong sa tiayon [spouse]

Bunyag

Dulot [Endowment]

Nahugpong sa mga ginikanan

Nahugpong sa tiayon [spouse]
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Isa ka Palanublion sang 
Matarong nga mga Tradisyon

TINUTUYO Magpaninguha ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpasad sang isa ka palanublion sang
matarong nga mga tradisyon.

PAGPANGHANDA Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pagkilala sang Matarong kag Kalibutanon nga mga Tradisyon

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanghunahuna sang isa ka butang nga sa
liwat kag sa liwat ginaganahan sila bilang lamharon nga mga kabataan sa ila mga
panimalay, ayhan isa ka butang nga ginaganahan gihapon sila. Ang lista mahimo nga
maglakip sang mga butang subong abi sang mga paglagaw-lagaw sang panimalay, mga
libro nga ginabasa sing matunog, mga kaadlawan kag mga adlaw nga wala sing trabaho,
mga regalo nga hinimo sing kinamot nga nabaton kag ginapakamahal, ukon pinasahi
nga igtalupangod gikan sa Iloy ukon Amay. Patandai nga inang mga butang nga aton
ginahimo sa liwat kag sa liwat amo ang ginasiling nga mga tradisyon sang panimalay.
Inang mga butang nga aton ginahimo sa liwat kag sa liwat nga nagadala sa aton sing
suod pa gid sa Dios kag suod pa gid bilang isa ka panimalay amo ang ginatawag nga
matarong nga mga tradisyon.

Patandai nga may mga kalibutanon nga mga tradisyon nga mahimo makapatalang sa
aton, apang ang mga tradisyon nga nasanto sa ebanghelyo ni Cristo mahimo nga
makahatag sang isa ka dako nga impluwensya sa paggiya sa mga katapo sang panimalay
padulong sa kamatuoran kag pagkamatarong. Patandai nga halos tanan nga mga tawo
may ila maayo kag malain nga mga tradisyon. Isa ka importante nga bahin sang pagtubo
amo ang pagtuon sa pagkilala sang kinatuhay sa tunga sang mga ini kag pagpamat-od
kon diin nga mga tradisyon ang gusto naton nga padayunon kag kon ano nga mga bag-o
[nga tradisyon] ang gusto naton nga sugdan.

Ang Matarong nga mga Tradisyon Ginapasad paagi sa Pagpalambo sang Maayo nga
mga Pamatasan kag Paglab-ot sang Nagakaigo nga mga Lalab-uton

Patandai nga ang maayo nga mga pamatasan ukon mga tradisyon sang panimalay
mahimo nga mangin salandigan sang matarong nga mga tradisyon sa mga panimalay
nga aton maangkon sa palaabuton. Dapat kita magpahamtang sang nagakaigo nga mga
lalab-uton, magpalambo sang maayo nga mga pamatasan, kag mangin maabtik sa mga
sitwasyon nga mahimo nga magamit sa pagpasad sang matarong nga mga tradisyon.

• Ano nga personal nga mga pamatasan ang inyo ginagawi, ukon inyo mahimo nga
masugoran sa paggawi, nga mahimo nga mangin matarong nga mga tradisyon para sa
inyo kag sa inyo palaabuton nga panimalay?

Ilista ang mga sabat sang bataon nga mga babayi sa pisara. Dayon hambali ang mga
paagi nga ang tagsa ka ginpanugyan nga pamatasan mahimo nga mangin isa ka
matarong nga tradisyon karon kag sa ila palaabuton nga mga panimalay, halimbawa:

1. Ang isa ka bataon nga babayi nga nagahimo sang adlaw-adlaw nga personal nga
pangamuyo sa pagkamatuod magahimo sang pang-panimalay nga pangamuyo nga isa
ka bahin sang inadlaw-adlaw nga itineraryo sang buluhaton sang iya panimalay.

Paghinambalanay
sa pisara
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2. Ang isa ka bataon nga babayi nga matutom nga nagatambong sang mga sinapol sa
simbahan magakaluyag sa pagdala sang tanan nga mga katapo sang iya panimalay
pakadto sa simbahan upod sa iya.

3. Ang isa ka bataon nga babayi nga nagatipig sang isa ka journal mapahanumduman sang
makahuluganon nga mga inagihan ukon mga hitabo nga mahimo nga maglambo sa
mga tradisyon sang panimalay.

4. Ang isa ka bataon nga babayi nga nagabasa sang balaan nga mga kasulatan kada adlaw
may purohan nga magapadayon sini nga pagginawi pagkatapos nga magpamana sia
kag magpapagsik sa mga katapo sang iya panimalay sa paghimo sang amo man.

5. Ang isa ka bataon nga babayi nga kinabubut-on nga nagapartisipar sa pagtuon sang
ebanghelyo kon Domingo kag sa gab-i sang panimalay sa puluy-an magakaluyag sa
pagpasad sining matarong nga mga tradisyon sa iya kaugalingon nga puluy-an.

Idagmit nga bisan karon mahimo nga magpahamtang ang bataon nga mga babayi sang
mga lalab-uton sa ila inadlaw-adlaw nga mga kabuhi nga magapadayon sa kabuhi sang
pagkahamtong kag mangin mga tradisyon sang panimalay.

Isaysay ang masunod nga sugilanon kon paano nagpasad si Pangulong Kimball sang isa
ka matarong nga tradisyon sang lamharon pa sia:

Sang napulo’g lima pa lang ka tuig ang pangidaron ni Pangulong Kimball, nakabati sia sa
isa ka manughambal sa komperensya sang estaka nga namangkot kon pila ka tawo ang
nakabasa sang Biblia halin sa puno tubtob sa punta. Lima lamang ukon anum ka mga
kamot ang nag-alsa, gani ginpadasig sang manughambal ang mga tawo sa pagpauli kag
magsugod. “Pagkatapos sang sinapol, ginlakat ni Spencer ang isa ka bloke nga distansya
pauli, ginkuha ang Biblia sang panimalay, nagtaklas sang hagdanan pasaka sa iya attic
[diutay nga kuwarto sa atop], ginsindihan sang posporo ang lampara nga ginatughungan
sang lana sang karbon, kag nagsugod sa Genesis. Kada gab-i kag madason nga gab-i, sa
tupad sang nagakiraw-kiraw nga kasanag sang isa ka lampara nga ginatughungan sang
gas sa wala pa matapos nga attic diin sia nagatulog, . . .gin-arado niya ang mga pamihak
sini. Sa pila ka bahin may diutay gid lamang sia nga mahangpan sang iya ginabasa, apang
namat-od sia. Wala sing kabilinggan kon makatalaka man ang kalawig sang lambuton;
nagpadayon sia. Napat-od niya nga isa ini ka nagakaigo nga proyekto. Sa ano man nga
paagi makaangkon sia sing pila ka mga ideya kon ano ang kaundan sang Biblia.
Nagpadayon sia sa sini sa sulod sang mga isa ka tuig tubtob nga matakop niya ang libro
upod ang dako nga bugal, nga natapos. Ang inagihan nagpasad sang iya pagsalig. Natun-
an niya nga sarang sia makasalig sa iya kaugalingon nga pagtapat” (Edward L. Kimball
kag Andrew E. Kimball, Jr., Spencer W. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1977], p. 56).

• Paano ginpasad ni Pangulong Kimball ang isa ka matarong nga tradisyon sa iya
kabuhi? Paano ini ayhan nakaapekto sa iya mga kabataan kag mga kaapuhan?

Agdaha ang bataon nga mga babayi sa pagpanugyan sing dugang nga mga pamatasan
kag mga lalab-uton nga gikan sa sini ang matarong nga mga tradisyon mahimo nga
magtubo, ukon ipasaysay sa mga katapo sang klase ang mga sugilanon nga nalista sa
idalom kag ilaragway kon paano ining mga ideya mahimo nga gamiton sa pagsugod
sang matarong nga mga tradisyon.

Mga sugilanon 1. Si Marta isa ka lamharon nga iloy nga namat-od samtang isa pa lang sia ka tin-edyer
nga gusto niya ang iya mga kabataan nga makasayod sang bugay sang
pagkamahinatagon sa iban. Kada tion sang Paskua sia kag ang iya panimalay
nagapangita sang isa ka panimalay nga yara sa panginahanglan. Magkaupod sila nga
nagapamat-od sina kon ano nga mga regalo ang ihatag kag ipresentar sa ila upod ang
pag-ulikid kag pagpalangga.

2. Ang amay ni Jenny nagpasad sang isa ka tradisyon sang pagdala sang isa ka alat nga
prutas, isa ka karton sang ginhurno nga mga [pagkaon], ukon isa ka kalan-an kis-a sa
isa ka tuig sa labing manubo sa tagsa ka balo nga babayi nga nagapuyo sa purok.
Karon nga isa na ako ka hamtong, ginadumdom ni Jenny ina nga tradisyon sing may
pagpalangga kag nagasiling, “Ang akon amay nagtaliwan na, apang ang mga balo nga
babayi sa purok may pinasahi gihapon nga bahin sa akon tagipusuon. Ginapadayon
sang akon kaugalingon nga panimalay ang tradisyon sang akon amay, indi lamang sa
tion sang Paskua, kundi sa tion kag mga tinion sa bug-os nga tuig.”

Sugilanon kag
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3. Ang panimalay Martin nagapili sang isa ka balaan nga kasulatan bilang ila hulubaton
sang panimalay kada tuig. Sa sini nga tuig ginpili nila ang Doctrine and Covenants 90:24.
Sa tagsa ka tion nga ang mga katapo sang panimalay nagakinahanglan sang isa ka
espirituhanon nga pagbayaw, ang balaan nga kasulatan amo ang nagapapagsik sa ila.

4. Ang mga tawo sa bisan ano nga pangidaron sarang makahimo sang isa ka lista sang
mga lalab-uton para sa bag-ong tuig. May isa ka panimalay nga nagahimo sini kada
adlaw sang Bag-ong Tuig. Ginasulat sang amay ang mga lalab-uton nga ginhingadlan
sang tagsa ka katapo sang panimalay kag ginabasa ang mga lalab-uton nga ginhimo
sang kada isa sang nagligad nga tuig. Dayon ginatimbang-timbang nila kon bala nalab-
ot ang mga lalab-uton.

5. Si Sister Camilla Kimball nagpanugiron sang masunod nga sugilanon: “Sa bisperas
sang Paskua may isa kami ka pinasahi nga pagtililipon sang panimalay. Kalipay ko
gid ang magbasa sang Pamaskua nga sugilanon nga makita sa Lucas, kag dayon
ginadrama-drama sang mga kabataan kag mga kaapuhan ang sugilanon. Maluyagon
ang mga kabataan sa pagdrama-drama sang mga papel. Sang nagligad nga Paskua si
Pangulong Kimball nagsul-ob sang isa ka biste nga nadala namon gikan sa Palestina,
nga nagarepresentar kay Jose, samtang nagsul-ob ako sang kinaandan nga tumandok
nga bestida sang isa ka Judeo nga babayi, nga nadala man namon gikan sa Jerusalem,
kag nagarepresentar kay Maria. Nasiguro ko nga dumdumon sang amon mga
kaapuhan kag mga apo sa tuhod sa malawig nga panahon ang sugilanon nga ila
gindrama-drama parte sa una nga Bisperas sang Paskua” (sa Conference Report,
Denmark, Finland, Norway, and Sweden Area Conference 1974, p. 58).

Ipaathag nga ang mga tradisyon mahimo nga masugdan paagi sa pagpili ukon paagi sa
pasuerte. Apang ang aton mga pamatasan kag mga lalab-uton sa masunson kaayo amo
ang nagahatag sa mga ini sang ila pagsugod.

Ang Matarong nga mga Tradisyon Amo ang mga Bahandi nga Nagaimpluwensya sa
Aton kag sa Aton Kaliwatan

Patandai nga ang mga tradisyon sang panimalay nagabulig sa aton nga magbatyag nga
sakop kita sang aton mga panimalay. Mga butang ang mga ini nga ginapaabot kag
ginasandigan. Ang mga tradisyon sarang makapasad sang malipayon nga mga
handumanan kag makaimpluwensya indi lamang sa aton kundi sa aton man kaliwatan.
Ayhan gusto naton nga maamligan kag ipaalinton ang pila sang mga tradisyon nga aton
madumduman. Sarang naton mahatagan ang aton kaugalingon nga mga kabataan sang
mga inagihan nga ila pagadumdumon upod ang amo man nga kalipay nga aton
ginabatyag parte sa mga tradisyon sa aton palanublion.

Sa bug-os nga maragtas sang Libro ni Mormon, ang mga manalagna nagpahanumdom
sa katawhan sa pagpati sa matarong nga mga tradisyon nga ginpanudlo sang ila mga
ginikanan. Ang mga pinanudlo ni Haring Benjamin nangin bahin sang matarong nga
mga tradisyon sang iya katawhan.

Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Mosias 26:1–4. Hambali kon ano ang natabo sa
ulihing tubo nga wala makahangop ukon nagapati sa mga tradisyon sang ila mga
katigulangan. Basaha liwat ang bersikulo 4, kag hambali kon paano ang pagginawi
sang katawhan nga wala’y pagpati nakaapekto sang mga henerasyon nga nagasunod.

Ipaathag nga ang pagpadayon sang matarong nga mga tradisyon sang panimalay
nagakinahanglan sang kaluyag kag pagpaninguha. Basaha ang masunod nga paandam
sang isa ka anay Pang-Kabilugan nga Pangulo sang Katilingban sang mga Tigpaumpaw:
“Ang mga sulundan kag mga tradisyon sang panimalay sagrado. Apang, wala’y sapayan
sang kon ano kalig-on kag kapalangga kaayo sang mga ini, [may posibilidad gihapon
nga] maguba ang mga ini. Sa masami ang pagkamaiya-iyahon, ang isa ka masakit nga
pulong, isa ka nagliwat nga sirkumstansya mahimo nga tunaan sang pagkarumpag sang
mga ini, nga indi na mapatindog liwat ukon mabawi pa. Gani wala kita nagatuyo sa
pagpasad lamang, kundi sa pagtipig” (Belle S. Spafford, Women in Today’s World [Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1971], p. 232).

Sinambit nga 
mga pulong

Paghinambalanay
parte sa balaan 
nga kasulatan

Presentasyon sang
manunudlo

Presentasyon sang
manunudlo



• Ano ang pila sang mga tradisyon sa inyo panimalay nga luyag ninyo nga mapadayon
sa bug- os nga mga tinuig nga nagasunod?

• Ngaa importante sa inyo ining mga tradisyon?

Hingapusan

Basaha ang masunod: “Ang hangkat sa tagsa sa aton, ang isa ka hangkat nga nagkari kita
sa duta agud nga maagom, amo ang magpili sa maayo ukon sa malain. Madamo ang
mga tradisyon sa aton katilingban nga nagadala sa aton sa pagpakasala, samtang ang
iban nagadala sa aton sa matarong nga pagginawi. Kon ginabutang naton ang aton mga
kaugalingon sa bahin sang matarong nga mga tradisyon kag kon ginatugutan naton ang
mga ini nga makaangkon sing impluwensya sa aton mga kabuhi, mahimo kita nga
mapabakod sa aton mga panaksihon kag sa aton pagkamabinatunon sa Espiritu. Apang,
kon ginatugyan naton ang aton mga kaugalingon sa malaut nga impluwensya sang
malain nga mga tradisyon, ginahimo naton nga mangin mabudlay para sa Espiritu nga
makakita sing isa ka lugar sa aton mga tagipusuon” (James T. Duke, “The Tradition of
Their Fathers,” Ensign, Nov. 1972, p. 41).

Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga magpahamtang ang bataon nga mga babayi sing isa ka lalab-uton ukon
magpalambo sing isa ka pamatasan nga mahimo nga mangin isa ka tradisyon sa ila
kaugalingon nga palaabuton nga mga panimalay.
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Paghanda sa Pagtudlo sa Iban

TINUTUYO Magahanda ang tagsa ka bataon nga babayi sang iya kaugalingon sa pagpaambit sang
ebanghelyo sa iban.

PAGPANGHANDA 1. Opsyonal: Magtakay sing pinares-pares nga bataon nga mga babayi sa pagpresentar
sang gindrama-drama nga mga sitwasyon sa pagsugod sang leksyon.

2. Kon may magamit nga Family Home Evening Video Supplement 2 (53277) sa inyo area,
ipasalida ang “Missionary Work: Our Greatest Duty” gikan sa sini.

3. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Pagdrama-drama Magpili sing duha ukon tatlo sang masunod nga mga pahayag (ukon iban kon amo ang
imo napili) nga ayhan may ila ang bataon nga mga babayi sa pagsugod sang mga
paghinambalanay parte sa ebanghelyo. Sa tagsa ka hitabo, isa ka bataon nga babayi ang
magadala sang papel bilang isa ka indi-katapo nga nagapamangkot, kag isa ka bataon
nga babayi ang magadala sang papel bilang ang katapo nga nagasabat. Ang gintakayan
nga bataon nga babayi dapat nga indi magpasobra sa isa ukon duha ka minutos para sa
tagsa ka paghinambalanay. Pangabaya ang klase sa pagtugda sa tagsa ka sitwasyon.

1. “Ginabudlayan ako magpati sa sugilanon parte kay Joseph Smith. Paano ka makapati
sina?”

2. “Paano ang kasal sa templo naglain sa bisan ano nga iban pa nga kasal?”

3. “Ano ang buot mo silingon kon magsiling ka nga ang inyo simbahan amo lamang ang
matuod nga simbahan?”

4. “Ano gid ang malain sa isa ka tasa nga kape ukon isa ka sigarilyo?”

5. “Ano gid ang diperensya kon mamalaklon ka kon Domingo?”

Sa hingapusan sang pagdrama-drama nga kahiwatan, patandai nga ining kinaandan nga
mga sitwasyon nagapasundayag sang pagkakinahanglanon para sa aton tanan nga
nakahanda sa ihibalo, sa mga kabatid, kag sa panaksihon.

Sa Pagpaambit sang Ebanghelyo sa Iban, Dapat Kita Magpaninguha sa Pagpadugang
sang Aton Ihibalo

Patandai nga ang pagkakinahanglanon nga mangin handa sa ihibalo parte sa ebanghelyo
gindagmit sang isa ka anay pangulo sang Missionary Training Center [Sentro sang Pang-
Misyonaryo nga Paghanas]:

“Dapat nga mangin matuodtuod kita nga mga estudyante—mga estudyante nga lain
sangsa iban [nga mga tumoluo]. . . . Kon kita, sa sini nga sekular nga Simbahan, indi
mangin sagad sa pagtuon sang ebanghelyo ni Jesucristo, sin-o sa duta ang magatuon?
Kon ang mga elder sang Israel indi mangin maalam nga mga teologo, sin-o sa duta ang
mangin maalam? Kon kamo nga mga iloy kag palaabuton nga mga iloy indi magtuon
sang ebanghelyo nga bastante sa pagtudlo sa inyo mga kabataan, sin-o sa duta ang
magatuon? Kag kamong mga misyonero, kon indi kamo magtuon sang mensahe nga
ginapatudlo sa inyo sang Ginuo, sin-o sa duta ang magatuon? Masakit nga matukiban
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sang madamo ang maathag—indi kamo makatudlo sing maayo sinang indi ninyo
mahibal-an!” (Joe J. Christensen, “Learning Is Everybody’s Business,” Ensign, Feb. 1979,
pp. 64–65).

Baliki liwat ang gindrama-drama nga mga sitwasyon nga ginpresentar sang wala pa lang
madugay.

• Pila sa inyo ang nagabatyag nga may bastante kamo nga ihibalo sa pagsabat sini nga
mga pamangkot kon may isa ka tawo nga magpamangkot sang mga ini sa inyo?

Patandai nga makabulig kita sing labing maayo sa iban kon makasarang kita magsabat
sang ila mga pamangkot sing maalamon kag sibo.

• Ano ang pila ka mga paagi nga madugangan naton ang aton ihibalo parte sa
ebanghelyo?

Ilista ang mga ideya sang bataon nga mga babayi sa pisara. Ang ila mga panugyan
mahimo nga maglakip sang pagtuon sang balaan nga mga kasulatan; pagkuha sang mga
klase sa seminary; pagbasa sang mga balasahon nga pang-Simbahan; kag pagpamati kag
pagtuon sa pang-sakramento nga mga sinapol, Bulothuan sa Domingo kag mga klase
sang Bataon nga mga Babayi, kag mga gab-i sang panimalay sa puluy-an.

Patandai nga ang balaan nga mga kasulatan amo ang isa sang aton pinakadalagko nga
mga ginhalinan sang ihibalo parte sa ebanghelyo, kag dapat naton sigurohon nga
nagatuon kita sang mga ini adlaw-adlaw. Ang mga ini amo ang labing husto nga
ginhalinan sang isa ka mabakod nga ihibalo sang matuod nga mga prinsipyo.

Ipabukad sa bataon nga mga babayi kag basahon ang 2 Timoteo 3:15–17.

• Suno sa sini nga dinalan, paano kita mabuligan sang balaan nga mga kasulatan?
(Nagahimo sa aton nga maalam, nagatudlo sa aton sang doktrina, nagatadlong sa aton,
kag nagapanulin sa aton sa pagkamatarong.)

Paghinambalanay Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang ila mga ideya kon paano
magtuon sang balaan nga mga kasulatan sing kinaandan. Ang ila mga ideya mahimo nga
maglakip sang pagpain sing tal nga tion adlaw-adlaw sa pagbasa, sa pag-angkon sang ila
kaugalingon nga mga kopya sang balaan nga mga kasulatan, kag pagmarka sang mga
dinalan nga importante sa ila. Patandai nga makita ang bulig sa Bible Dictionary, Topical
Guide, kag Index sang SUA nga edisyon sang balaan nga mga kasulatan ukon sa Guide
to the Scriptures nga makita sa indi-Ingles nga mga edisyon sang Libro ni Mormon kag
Doctrine and Covenants. Papagsika ang bataon nga mga babayi sa pagtuon sang balaan
nga mga kasulatan adlaw-adlaw.

Balaan nga kasulatan Ipapangita sa bataon nga mga babayi kag pamarkahan ang Doctrine and Covenants 11:21
sa ila balaan nga mga kasulatan. Pangabaya ang isa sa ila sa pagbasa sini sing matunog
sa pagdagmit sang ideya nga kinahanglan gid kita nga magtuon antes kita sarang
makatudlo.

Mahimo Kita nga Makapalambo sang mga Kabatid nga Magabulig sa Aton Tudlo 
sang Ebanghelyo

Ipaathag nga dugang pa sa pag-angkon sang ihibalo, nagakinahanglan kita sa
pagpalambo sang mga kabatid agud nga mangin mas epektibo sa pagpaambit sang
ebanghelyo. May madamo nga makabulig nga mga kabatid, apang apat lamang ang
pagahambalan sa sini nga leksyon: pagpalambo sang pagsalig, pagtuon sang iban nga
mga hinambalan, pagpalambo sang mga kinaadman, kag pagkultibar sang maayo nga
mga pamatasan.

Ilista ini nga mga kabatid sa pisara sing tag-isa sa tagsa ka tion. Gamita ang materyal nga
nalakip diri sa paghinambalanay parte sa mga kabatid. Pangabaya ang bataon nga mga
babayi sa paghinambalanay (1) kon paano ang tagsa ka kabatid makabulig sa ila sa
pagtudlo sang ebanghelyo kag (2) kon paano sila makapalambo sang kabatid sa ila
kaugalingon nga mga kabuhi.

1. Pagpalambo sang pagsalig. Patandai nga mahimo nga mabudlayan kita sa pagpalapit sa
iban parte sa ebanghelyo tungod kay nahadlok kita. Mahimo nga nahadlok kita nga
indi kita makahibalo kon paano magpaambit sang ebanghelyo, nga basi makasaklaw
kita sa iban, ukon nga ang iban magahunahuna nga nagapahambog kita.
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Mga sugilanon Ipaathag nga mahimo nga mapanginpuslan naton ang natural nga mga paagi sa
pagbukas sang mga paghinambalanay parte sa ebanghelyo. Ang mga katapo sang isa
ka panimalay nagakabig nga masadya ang magpangita kada adlaw sang mga paagi sa
pagpanugid sa ila mga kaabyanan parte sa ebanghelyo. Nagabantay lang sila sang
natural nga mga oportunidad. Paagi lamang sa pagmuklat sing dalayon sang ila mga
mata, mga dulunggan, kag mga tagipusuon, mahimo sila nga makatudlo sa ila mga
kaabyanan sang ebanghelyo nga wala sing pagpamilit nga bisan ano. (Tan-awa sa
George D. Durrant, “Helping Your Children Be Missionaries,” Ensign, Oct. 1977, p. 67.)

May pila ka mga estudyante nga nagagamit sang mga alatendihon sa eskuwelahan sa
pagpakilala sa iban sa Simbahan ukon sa mga prinsipyo sang ebanghelyo. May isa ka
estudyante nga nagapangita sang isa ka topiko para sa proyekto sa maragtas, namat-od
sa paghanda sang isa ka report parte sa pagpanglakaton pa-nakatundan sang mga
pionero nga Santos sa Ulihing mga Adlaw. Indi madamo nga mga estudyante sa klase
ang may dako nga nahibal-an parte sa Simbahan. Ining oral nga report naghatag sing isa
ka oportunidad para sa madamo nga dapat ihambal parte sa Simbahan. Ang isa pa ka
estudyante may isa ka alatendihon para sa klase sa siyensya. Namat-od sia sa
pagpresentar sang isa ka report parte sa mga epekto sang pagpanigarilyo paagi sa
paglihap-lihap sang tagipusuon sang tinday nga baka sa klase. Nakabaton sia sang mga
panulin gikan sa isa ka estudyante sa mediko kon paano ang paghimo sini. Ining
maathag nga presentasyon indi lamang nga nagtugot sa iya nga makaangkon sang “A”
sa klase kundi nga nagtugot pa sa iya sa pagtudlo man sang leksyon sa Pulong sang
Kaalam. (Tan-awa sa Dee V. Jacobs, “Gospel Sharing the Easy Way,” New Era, Sept.
1980, p. 26.)

2. Pagtuon sang iban nga mga hinambalan. Ang kasuguan sa pagdala sang ebanghelyo sa
bug-os nga kalibutan (tan-awa sa D&C 90:11) nagapasat-om nga kinahanglan naton
nga magtuon sang mga hinambalan sang mga tawo nga wala pa makabati sang
ebanghelyo. Wala’y kabilinggan kon ano nga hinambalan ang aton ginatun-an, subong
sang ginapatimaan sang masunod nga pahayag.

“Ang bisan ano nga ika-duha nga hinambalan malahalon. . . . Ang ikatlo nga
hinambalan labi nga mas mahapos tun-an kon nahanas kamo sa ika-duha nga
hinambalan, tungod kay natun-an na ninyo ang mga konsepto kag mga sulundan sang
panghunahuna nga ang isa ka tawo nga nagahambal sang iya tumandok nga
hinambalan nagkinahanglan gihapon sa pagpakigdumog sa sini” (Steven L. Taylor,
“To Every Man in His Own Tongue,” New Era, Sept. 1978, p. 49).

Ang mga lider sang Simbahan pirme nagapapagsik sa mga katapo sa pagtuon sang
iban nga mga hinambalan. Ang subong sina nga pagtuon nagahatag sa aton sing
ikasarang sa sina nga hinambalan, nagapauswag sang paggamit sang aton
kaugalingon nga hinambalan, kag nagahimo sa aton nga mas may pangalibutan sang
iban nga mga katawhan kag mga kultura. Ang pagtuon sang iban nga mga kultura,
subong man sang pagtuon sang iban nga mga hinambalan, nagabulig sa aton nga
mahangpan kag palanggaon ang iban nga katawhan.

3. Pagpalambo sang mga kinaadman. Ang tagsa sa aton may pinasahi nga mga kinaadman.
Ginhatagan kita sining mga kinaadman sa pagpauswag sang aton kaugalingon nga
mga kabuhi kag subong man sang mga kabuhi sang iban. Ang mga kinaadman
mahimo nga mangin isa ka pahito sa pagpalapnag sang mensahe sang ebanghelyo.

Si Merrell Jenson, isa ka katapo sang Simbahan kag isa ka musikero, ginpamangkot,
“Ano nga papel ang ginpasundayag sang musika sa imo oportunidad sa paghikot
sang pang-misyonaryo nga buluhaton?”

Nagsabat sia, “Napulo’g lima ka tuig ako sang magbaton ako sang akon bendisyon
sang patriarka, kag nagsiling ini nga ang musika amo ang magatugot sa akon sa
pagbukas sang kandado sang mga puertahan nga sa iban nga paagi magapabilin nga
sirado, kag nga makaangkon ako sang dako nga impluwensya sa kalibutan paagi sa
musika. Sa sulod sang pila ka tuig ang mga butang nagsugod nga matabo sa akon nga
naghimo sang kahulugan sini nga mas maathag. Gintawag ako sa isa ka full- time nga
misyon sa Norway kag nagtukar sa isa ka grupo sa musika sa sulod sang walo ka
bulan samtang didto. Nakabalik ako gikan sa Norway 11 ka tuig na karon, kag ang
mga katapo gikan didto nagasugid gihapon sa akon parte sa mga lamharon nga
nagalakat sa misyon tungod kay naimpluwensya sila sang amon grupo kag sang mga
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katapo nga naggulowa kag naghikot sang pang-misyonaryo nga buluhaton
pagkatapos sang pagpamati sa amon. . . .

“Halin sang pagbalik gikan sa akon misyon nasangkulan ko. . .paagi sa akon
propesyon ang magpakilala sang ebanghelyo sa mga prodyuser, mga musikero, kag
iban pa nga mga tawo sa industriya. Ginhatagan ko sang isa ka Libro ni Mormon nga
may letrato sang amon panimalay kag may akon panaksihon sa atubang, ang
manugdumala sang orkestra nga natabuan nga ginaupdan ko sa pagtrabaho kag
subong man ang mga tawo nga akon mapangilala sa mga eroplano samtang
nagabiyahe ako” (“Music Man,” New Era, Aug. 1980, p. 43).

May pila sa aton nga maayo magkanta ukon magtukar sang isa ka instrumento. Ang
iban sa aton ayhan maayo sa mga hinampang ukon makasarang magtrabaho sing
maayo paagi sa aton mga kamot. Bisan ano man ang aton mga kinaadman, dapat
naton gamiton ang mga ini sa paghatag sing bugay sa aton mga kabuhi kag sa mga
kabuhi sang iban.

“Ayhan may isa ka butang nga inyo mahatag nga subong kayano sa gugma, ukon
kaukod, ukon mapisan nga pagtrabaho, ukon ano pa man nga butang nga ayhan wala
sa kabuhi sang isa ka tawo. Tilawi ini. Ipaambit ini. Indi gid ninyo mahibal-an kon ano
ang mahimo sini para sa isa pa gid ka tawo” (H. Burke Peterson, “Your Life Has a
Purpose,” New Era, May 1979, pp. 4–5).

4. Pagkultibar sang maayo nga mga pamatasan. Ipaathag nga adlaw-adlaw nagarepresentar
kita indi lamang sang aton mga kaugalingon kundi sang aton mga panimalay, sang
aton Simbahan, kag sang Ginuo.

“Subong gid kapat-od sang panglakat [sang isa ka tawo], ang iya pamatasan, ang iya
panglantaw, ang iya panapton, ang iya kompleto nga kaugalingon manginbilog nga
ebidensya sang kon ano sia sa iya kalag. Indi niya matago ang iya kaugalingon. Gani
tudloi sia, nga ining mga butang magpahayag sang iya espiritu kag magpakita kon
ano gid ang tunay nga sia” (S. Dilworth Young, sa Conference Report, Apr. 1972, p. 83;
ukon Ensign, July 1972, p. 77).

Patandai nga ang maayo nga mga pamatasan nagahimo sang maayo nga mga opinyon
subong man nga ang pigaw nga mga pamatasan nagahimo sang pigaw nga mga
opinyon. Ang maayo nga mga pamatasan mahimo nga matun-an, kag dapat kita
magtrabaho sa pagpalambo sang mga ini sing temprano. Kon buot naton nga mangin
madinalag-on nga nakahanda sa pagtudlo sang ebanghelyo, dapat nga mahibal-an
naton kon paano magpameste, magkaon, maggamit sang hinambalan, kag maghulag
sing nagakaigo sa palibot sang mga tawo sang tanan nga mga pangidaron. Ang maayo
nga opinyon nga aton maani sa mga tawo mahimo nga mangin isa ka importante nga
tikang sa pagpaambit sang ebanghelyo sa ila.

Sa Pagtudlo sang Ebanghelyo sing Madinalag-on, Kinahanglan gid nga Magpalambo
Kita sang isa ka Mabakod nga Panaksihon

Patandai nga ang isa ka mabakod nga personal nga panaksihon mahimo nga mangin isa
ka gamhanan nga paagi sa pagtudlo sa iban. Ipaathag nga sa panahon ni Alma, ang
katawhan sang Simbahan nangin tama kamalaut. Tuman nga nabalaka si Alma parte sa
ila sa bagay nga naghalin sia sa iya palangakuan bilang pamuno nga hukom kag
ginhalad sing lubos ang iya panahon sa pagpahayag sang panaksihon sa katawhan.
Naghunahuna sia nga amo lamang ini ang bugtong nga paagi diin malugpayan niya sila
sa paghinulsol kag magsugod liwat sa pag-alagad sa Ginuo.

Ipabukad sa bataon nga mga babayi kag basahon ang Alma 4:19–20. Patandai nga
madamo nga mga tawo ang naghinulsol kag nagsugod sa paggawi sing matarong
tungod sang panaksihon ni Alma (tan-awa sa Alma 4–6).

• Ano nga personal nga pagpanghanda ang ginhimo ni Alma agud makapahayag sia
sang subong sina kagamhanan nga panaksihon sa katawhan?

• Ano ang dapat naton himuon sa pagpalambo sang isa ka mabakod nga panaksihon?
(Magtuon, maggawi sing matarong, maghinulsol, magpangamuyo, kag magpamati sa
mga panaksihon sang iban.)

• Ano ang mahimo nga mangin epekto sang aton panaksihon sa iban?
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Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang ano man nga mga inagihan
nga ila naagom sa pagpaambit sang ila mga panaksihon ukon sang maimpluwensyahan
sang panaksihon sang kon sin-o pa man.

Basaha ang masunod nga mga pahayag sang mga hinaylo nga naimpluwensyahan sang
panaksihon sang isa ka katapo sang Simbahan:

Isa ka tawo ang nakapangilala sang isa ka katapo sang Simbahan sa airport kag
nagsugod sa pagpakighambal sa iya. “Ang amon paghinambalanay nagdangat sa bahin
sang relihiyon, kag nagpaalinton sia sa akon sang iya panaksihon parte sa mga bugay
nga nabaton sang iya panimalay tungod sang pagbuylog sa Simbahan nga Mormon. Sa
sina nga tion indi gid ako interesado, apang nakatanom sia sing binhi, kag sang
maatubang ko ang mga elder sang ulihi, nakahanda na ako.”

Isa pa ka hinaylo ang nagsulat parte sa isa ka paghinambalanay upod sa isa ka katapo
nga kasilingan sang iya tiyo: “Ginsugiran niya ako sang pila ka matahum nga mga
butang nga wala ko pa gid mabatii sang una parte sa Dios kag kon ano ang Iya nahimo
para sa iya kag parte sa matahum nga mga butang nga nahimo sang Simbahan sa iya
kabuhi. Ginsingganan niya ako nga si Joseph Smith isa ka manalagna kag nga ang aton
Amay nga Langitnon buhi kag nagapasundayag sang isa ka importante kaayo nga papel
sa iya kabuhi. Sa pila ka mga rason ang pinakadako nga maalabaab nga balatyagon
matuod gid nga nag-abot kag daw nagasiling, ‘Matuod ini,’ kag matuod gid nga nahibal-
an ko nga matuod ini! Nabatyagan ko gid ini sing lubos” (Santiago Ofianga kag Karen
Lowe, subong sa sinambit sa Jay A. Parry, “Converts Tell. . .What Brought Me In,”
Ensign, Feb. 1978, p. 41).

Patandai nga kita tanan nagkinahanglan sa pagpahayag sang aton mga panaksihon sing
masunson sa iban, ilabi na gid sa mga katapo sang aton panimalay kag sa mga
kasilingan, agud nga kita tanan mahimo nga mapabakod.

Mga Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga ang bataon nga mga babayi magpili sang isa ka ukon kapin sang
masunod nga mga ideya nga tumanon sing tinag-isaisa ukon bilang isa ka klase:

1. Magplano kag magsugod sang isa ka programa sang kinaandan nga pagtuon sang
balaan nga kasulatan. Ipaathag ang inyo programa sang pagtuon sa klase sa madason
nga pagkitaay.

2. Makighambal sa inyo mga ginikanan parte sa pagtuon sang isa pa ka hinambalan.
Usisaa sa inyo katalogo sa eskuwelahan ukon sa inyo manuglaygay sa eskuwelahan
agud matigayon nga makasulod ini sa inyo schedule sang klase.

3. Bilang isa ka grupo, maghiwat sang isa ka klase sa maayong mga pamatasan.

4. Magpahayag sang inyo panaksihon sa madason nga sinapol sa pagpanaksihon ukon
sa pila ka iban pa nga nagakaigo nga tion.
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Pagpaambit sang Ebanghelyo

TINUTUYO Mangako ang tagsa ka bataon nga babayi sa iya kaugalingon sa pagtuman sang
kasuguan sa pagpaambit sang ebanghelyo sa iban.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 12, Si Alma nga Nagapamunyag sa mga Tubig sang Mormon (62332); kag
larawan 13 sang isa ka babayi nga ginapasumpa bilang isa ka saksi sa hulot sa korte.
Ang duha alangay nga makita sa katapusan sang manwal.

2. Kon mamat-od ka sa paggamit sang pagdrama-drama nga kahiwatan, ihanda ang
duha ka etiketa nga may ngalan nga mabasa “Katapo sang Simbahan” kag ang duha
nga mabasa “Abyan.” Dayon isulat ang mga panulin sa apat ka separado nga mga
pikas sang papel para sa mga magapartisipar sa pagdrama-drama.

3. Ayhan luyag mo nga pangabayon ang isa ka hinaylo pakadto sa Simbahan sa
paghambal parte sa pang-misyonaryo nga buluhaton bilang isa ka pagpasundayag
sang gugma. (Kon wala sing hinaylo nga makabulig, pangabaya ang inyo lider sang
misyon sa purok.) Mahimo nga gusto sang tawo nga hambalan—

a. Kon paano ang tawo (katapo ukon misyonero) nga nagpaambit sang ebanghelyo sa
iya nagpakita sang gugma para sa iya.

b. Ang epekto sang ebanghelyo sa iya kabuhi.

c. Kon ngaa importante para sa tagsa ka katapo sang Simbahan nga mangin saksi ni
Cristo paagi sa pang-misyonaryo nga buluhaton.

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Tagsa ka Katapo sang Simbahan Yara sa Idalom sang Kasugtanan sa Pagtindog

bilang isa ka Saksi ni Cristo

Ipakita ang larawan sang pagpasumpa sang isa ka saksi sa isa ka hulot sa korte.

• Ano ang madali na lang nga pagahimuon sang tawo nga ginapasumpa?

• Ano nga sahi sang kasayuran ang ginahatag sang mga saksi sa isa ka kasaba?

• Paano makabulig ang panaksihon nga ginhatag sang isa ka saksi sa pagpahamtang
sang kamatuoran?

Pisara Isulat sa pisara: “Sa pagtindog bilang mga saksi.”

Ipaathag nga ang manalagna nga si Alma nagpanudlo sang ebanghelyo sa katawhan
sang iya panahon. Tungod kay madamo sining katawhan ang nagbaton sang iya
mensahe, gintudluan sila ni Alma sang kasugtanan sa pagbunyag.

Ipakita ang larawan sang katawhan ni Alma sa mga Tubig sang Mormon, kag pangabaya
ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Mosias 18:8–9.

• Ano ang buot silingon sang “pagtindog bilang mga saksi sang Dios sa tanan nga mga
tinion kag sa tanan nga mga butang, kag sa tanan nga mga duog”?

Pangabaya ang isa pa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Mosias 18:10.

• Suno kay Alma, ano ang inyo ginpanaad nga himuon sang ginbunyagan kamo?
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Ipaathag nga ang tanan nga mga tawo nga ginabunyagan nagasulod sa kasugtanan sa
pag-alagad sa ila Amay nga Langitnon kag sa pagtuman sang iya mga kasuguan. Ini
nagalakip, subong sang nahimo sini sa katawhan ni Alma, sang pagtindog bilang saksi
sang Dios sa tanan nga mga tinion kag sa tanan nga mga duog.

Paghinambalanay • Paano kita makatindog bilang mga saksi sang Dios? (Paagi sa aton mga halimbawa,
paagi sa pagpanugid sa mga tawo parte sa Simbahan.)

Ang Halimbawa kag Pagpanghanda sang isa ka Bataon nga Babayi Nagapadugang
sang Iya mga Oportunidad para sa Pang-Misyonaryo nga Buluhaton

Patandai nga ang isa sang labing maayo nga mga paagi nga ang isa ka bataon nga babayi
makatindog bilang saksi kag magpaambit sang ebanghelyo amo ang paagi sa halimbawa
nga iya ginapahamtang. Ang Apostoles nga si Pablo, nga nagasulat sa isa ka pamatan-on
nga ginahingalanan kay Timoteo, nagsugo sa iya nga mangin halimbawa sa iban.

Basaha ang 1 Timoteo 4:12.

• Suno sa sini nga bersikulo, ano ang pila ka mga paagi nga mahimo kamo nga mangin
halimbawa sadtong mga nagapati kay Jesucristo? Ano ang iban pa nga mga paagi nga
wala mahinambiti sa sini nga bersikulo?

• Paano ang inyo maayo nga halimbawa makabukas sang mga oportunidad sa inyo sa
pagpaambit sang ebanghelyo?

Pagkatapos sang isa ka malip-ot nga paghinambalanay sa sini nga pamangkot, ipaambit
ang masunod nga sugilanon:

Sugilanon Isa ka babaying Santos sa Ulihing mga Adlaw ang napilian nga mangin direktor sang mga
estudyante sang isa ka produksyon sa dramatika sa eskuwelahan. Tungod sini nga
responsibilidad, sia kag ang isa ka abyan, nga katapo man sang Simbahan, nagahinguyang
sang malawig nga tinion upod sa manunudlo sang drama. Isa sina ka adlaw namangkot
ang manunudlo, “Susan, ano ang nagahimo sa imo kag kay Laurie nga tuhay kaayo?” Ang
bataon nga babayi nagpaathag diutay parte sa Simbahan kag pinamangkot ang manunudlo
kon luyag niya nga duawon sia kag ang iya panimalay sang mga misyonero. Nagpasugot
ang manunudlo. Sia kag ang iya panimalay nagpamati sa mga misyonero, nakaangkon
sang isa ka panaksihon sang pagkamatuod sang ebanghelyo, kag ginbunyagan. Pagkaligad
sang apat ka tuig ini nga tawo gintawag sang Ginuo sa pag-alagad bilang obispo sang iya
purok.

Paghinambalanay • Paano si Susan kag si Laurie nagbuhat bilang mga saksi sang pagkamatuod sang
ebanghelyo?

• Nakaangkon na bala kamo sang oportunidad sa pagpaambit sang ebanghelyo tungod
sang inyo halimbawa?

Tuguti ang bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang ila kaugalingon nga mga
inagihan.

“Ang mga katapo sang Simbahan bisan diin dapat nga magpahanumdom sang ila mga
kaugalingon nga ang ebanghelyo dapat nga iwali kag ipanudlo paagi sa halimbawa kag
indi lamang paagi sa pulong sang baba. Ang mga kabuhi sang tanan nga mga katapo
sang Simbahan dapat nga mangin masilak nga mga halimbawa sang ebanghelyo ni
Jesucristo sa aksyon” (William H. Bennett, sa Conference Report, Apr. 1972, p. 92; ukon
Ensign, July 1972, p. 82).

Patandai nga dugang pa sa halimbawa, may iban pa nga mga paagi sa pagpaambit sang
ebanghelyo.

Isa sina ka tig-ilinit si Marilyn nagtambong sang isa ka pinasahi nga workshop sa musika
upod ang iban nga mga lamharon nga katawhan gikan sa bug-os nga pungsod. Tungod
kay nagapaabot sang isa ka kahigayunan sa pagpaambit sang ebanghelyo kag magtindog
bilang isa ka saksi sang iya Amay sa Langit, nag-impake sia sang tatlo ka mga kopya
sang Libro ni Mormon sa iya maleta agud nga ihatag sa mga tawo nga iya mapangilala.
Subong sang iya ginalauman, nakatigayon sia sa pagpanugid sa iban nga isa sia ka
katapo sang–Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw kag
ginhatagan sila sang mga kopya sang Libro ni Mormon. Dayon natukiban niya nga ang
mga tawo nga iya napangilala may mga pamangkot nga ipangutana. Nahibal-an niya
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nga ang ebanghelyo matuod. Makapahayag sia sang iya panaksihon, apang indi sia
makasabat sang madamo sang ila mga pamangkot. Indi niya sila mahatagan sing mga
rason sa pagtuo nga yara sa iya.

Basaha ang 1 Pedro 3:15.

• Ano ang ginsiling ni Pedro nga dapat kita handa sa paghimo?

• Paano kuntani si Marilyn mas nakahanda sang iya kaugalingon sa pagpaambit sang
ebanghelyo?

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati sing masinapakon sa pagtukib kon
paano ang isa pa ka bataon nga babayi naghanda sang iya kaugalingon sa pagpaambit
sang ebanghelyo.

“Nahadlok ako! Apang indi ko gusto nga magbaton sina sa bisan kay sin-o. Kon ang iban
magpanugid sang paghinambalanay parte sa ebanghelyo sa ila mga kaabyanan, daw
simple lang ini. Apang sang tilawan ko nga maghambal parte sa ebanghelyo, lain na ini
nga sugilanon. . . .

“Nahibal-an sang tanan-tanan nga isa ako ka Santos sa Ulihing mga Adlaw tungod kay
wala ako nagainom sang tsa ukon kape, kag matuod gid nga may isa ako ka panaksihon
sang pagkamatuod sang ebanghelyo. Apang sa gihapon, indi ako makahambal sini. . . .

“[Namat-od ako sa pagpangayo sing bulig sa kon kay sin-o. Nahibal-an ko nga si Brother
Clarke kag si Obispo Baker pirme nagakalangkag sa pagpaambit sang ebanghelyo, gani
namat-od ako sa pagpamangkot sa ila kon paano nila ginahimo ini.]

“Si Brother Clarke isa ka paborito nga manunudlo sa Doktrina sang Ebanghelyo.
‘Magtuon!’ siling niya nga may pagdagmit. ‘Amo ina ang yabi sa pagkaisa ka maayo
nga misyonera. Kon indi ko mapaathag ang ebanghelyo sa akon kaugalingon, siyempre
indi ko mapaathag ini sa bisan kay sin-o pa man. Sa pagsulbar sang akon problema,
maukod ako nga nagtuon sang balaan nga mga kasulatan kag iban pa nga mga libro
sang Simbahan. Gin-usisa ko ang mga ginapatihan sang iban nga mga simbahan kag
gintinguhaan nga mahangpan ang mga panginahanglan sang mga tawo sa akon
palibot.’. . .

“Sang ulihi ginpamangkot ko si Obispo Baker.

“ ‘Huo, ako man, nahadlok sang una,’ siling niya. ‘Napatumbayaan ko ang akon pang-
misyonaryo nga mga responsibilidad tungod kay nahadlok ako nga basi makapili sang
sayop nga tion ukon sayop nga mga pulong. Ang bugtong nga sabat sa akon problema
amo ang pangamuyo. Naramasmasan ko nga kinahanglan ko nga magmangin santo
sing dalayon sa Espiritu agud nga masayran ko kon husto ang tion sa pagpresentar
sang ebanghelyo kag kon nagakaigo ang akon mga pulong. Sugod sa sina nga tion,
talagsa lang ako makaangkon sing inspirasyon sa paglikaw sang isa ka relihiyoso nga
paghinambalanay.’

“Pagkatapos nga nakapakighambal ako sa pila ka nangin mga misyonero sa ila
kaugalingon nga pagpaninguha, ang nabilin yari na sa akon.

“. . .Nagsugod ako sa pagtuon sang balaan nga mga kasulatan adlaw-adlaw, kag nangin
mas may kasayuran sang mga panginahanglan sang mga tawo sa akon palibot. Sa mga
tinion sang pagpamalandong magasiling ako sina sa liwat kag liwat: ‘Masarangan ko. . .
Masarangan ko. . . Masarangan ko. . .’ Kag nagpangamuyo ako” (Linda Archibald, “Are
You Afraid to Ask? Ensign, Oct. 1975, p. 54).

• Paano ining bataon nga babayi naghanda sang iya kaugalingon sa pagpaambit sang
ebanghelyo?

• Ano ang iban pa nga mga butang nga inyo mahimo sa paghanda sang inyo
kaugalingon sa pagpaambit sang ebanghelyo?

Papagsika ang mga katapo sang klase sa pag-asoy sang mga inagihan nga ila naagom sa
pagpaambit sang ebanghelyo. Dayon agdaha ang mga katapo sang klase sa pagpartisipar
sa pagdrama-drama nga kahiwatan.

Tawagi ang duha ka bataon nga mga babayi sa pagpartisipar sa isa ka pagdrama-drama
nga inagihan. Hatagi ang kada isa sang isa ka etiketa sang ngalan nga nagapakilala sang
iya papel kag isa ka pinikas sang papel nga nagalaragway sang kon ano ang iya
pagahimuon.

Pagdrama-drama
(opsyonal)
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Katapo sang Simbahan 1: Samtang ikaw kag ang isa ka abyan nga indi katapo nagatuon
nga magkaupod, ang imo abyan nakahinambit nga sa iya banta ang mga simbahan kag
relihiyon wala sing bili. Sugiri ang imo abyan nga may nakilal-an ka nga pila ka tawo nga
amo man sa iya ang pamatyag apang nga may pinasahi ka nga balatyagon sa ebanghelyo
kag sa Simbahan nga luyag mo ipaambit sa iya. Mahimo mo sia sugiran sang mga sabat
sa imo mga pangamuyo, parte kay Joseph Smith kag sa organisasyon sang Simbahan,
ukon parte sa mga programa sang Simbahan subong abi sang gab-i sang panimalay sa
puluy-an nga nakabulig sa imo kag sa imo panimalay. Bisan pa kon ang imo abyan
nagabaton ukon wala sang imo igasiling, padayuna ang pagkabig sa iya nga may
pagpalangga kag paghangop.

Abyan 1: Wala ka sing ginatapuan nga simbahan. Samtang nagatuon ka sang imo mga
buluhaton sa eskuwelahan upod ang isa ka katapo sang–Ang Simbahan ni Jesucristo
sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw, nakahinambit ka nga sa imo banta ang mga
simbahan kag relihiyon wala sing bili. Magpamati sing matinahuron sa imo abyan, kag
pamangkuta sia sang mga pangutana, apang indi pagliwata ang imo opinyon.

Tuguti ang bataon nga mga babayi sa pagdrama-drama sa sulod sang isa ukon duha ka
minutos. Paduloga ang aksyon kon maghinay ang paghinambalanay. Hambali ang
pagdrama-drama upod ang mga katapo sang klase.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang ila mga ideya kon ano ang
dapat naton nga handaan sa pagpaathag parte sa Simbahan kag kon paano kita mahimo
nga makakuha sang interes sang mga indi katapo sa Simbahan.

Paghinambalanay • Ano ang inyo dapat himuon kon ang isa ka tawo daw wala sing interes sa inyo mga
ginapatihan? (Padayuna sa pagkabig ang tawo upod ang pagpalangga kag pagtaha. Indi
magkahadlok sa pagpamangkot sa iya liwat.)

Tawagi ang duha pa gid ka bataon nga babayi sa pagdrama-drama sang isa ka lain nga
sitwasyon. Hatagi ang kada isa sing isa ka etiketa sang ngalan kag panulin.

Katapo sang Simbahan 2: Nagahambalanay kamo sang isa ka abyan nga indi isa ka katapo
sang Simbahan. Dal-a ang paghinambalanay sa topiko sang relihiyon, kag pamangkuta
ang imo abyan kon mangin interesado sia sa pagtuon sing dugang parte sa Simbahan.

Abyan 2: Ipadayon ang paghambalanay upod sa imo abyan nga Santos sa Ulihing mga
Adlaw. Sabta ang iya mga pamangkot. Nagakausyoso ka parte sa Simbahan apang
nagakahadlok sa pagsugod sang topiko. Sugiri sia nga ginadayaw mo ang paagi nga sia
nagagawi kag nagakausyoso ka parte sa iya mga ginapatihan.

Paduloga ang pagdrama-drama pagkatapos sang isa ukon duha ka minutos kag hambali
kon ano ang natabo.

Paghinambalanay • Ngaa importante para sa katapo sang Simbahan ang maghimo sing kapin pa sangsa
mangin isa [lamang] ka halimbawa?

Ipakilala ang dinapit nga manughambal sa bataon nga mga babayi. Tuguti ang dinapit sa
paghambal parte sa pagpakita sang pagpalangga paagi sa pagpaambit sang ebanghelyo.

Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga magpili ang bataon nga mga babayi sang isa sang masunod nga mga
kahiwatan para sa madason nga simana:

1. Magpangamuyo para sa oportunidad sa pagpaambit sang ebanghelyo.

2. Bilang isa ka klase, magplano sang isa ka kahiwatan diin sarang kamo makadala sing
isa ka abyan nga indi katapo.

3. Magpaambit sang inyo panaksihon sa isa ka abyan ukon katapo sang panimalay.

4. Maghatag sing isa ka kopya sang Libro ni Mormon sa isa ka abyan nga indi katapo.

Dinapit nga
manughambal
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Pagtib-ong sang mga Misyonero
paagi sa mga Sulat

TINUTUYO Matun-an sang tagsa ka bataon nga babayi ang mga paagi sa pagpapagsik kag
pagsakdag sang mga pamatan-on kag bataon nga mga babayi sa patag sang misyon.

PAGPANGHANDA 1. Opsyonal: Isulat ang tagsa sang pito ka mga pamangkot sa ika-duha nga seksyon sang
leksyon sa isa ka pikas sang papel. Ibutang ini nga mga papel sa pito ka separado nga
mga sobre. Dayon ibutang ini nga mga sobre sa isa ka bag sang mga sulat. Ang bag
sang mga sulat mahimo nga mangin isa ka dako kaayo nga sobre ukon isa ka tela nga
bag nga may “Mailbag” [bag nga suludlan sang sulat] nga nasulat sa gwa.

2. Magtakay sing bataon nga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Ginahambalan sa sini nga leksyon ang pagsakdag sang mga kaabyanan kag mga katapo
sang panimalay gikan sa inyo lugar nga nagaalagad sing full-time nga misyon sa kon diin.
Ang mga kahiwatan kag mga panugyan sa leksyon indi magmangin nagakabagay para
sa ila nga nagaalagad sing full-time nga misyon sa inyo lugar.

Ang mga Misyonero Nagaatubang sang Madamo nga mga Hangkat kag mga
Oportunidad

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghanduraw sang ila mga kaugalingon sa
masunod nga sitwasyon: Yara kamo sa 2,000 ka milyas nga kalayuon gikan sa puluy-an
nga nagapuyo sa isa ka dakbanwa nga wala pa ninyo makadtui sang una. Ang inyo
panimalay kag mga kaabyanan didto sa inyo pungsod. Ang mga tawo sa inyo palibot
nagahambal sang lain nga hinambalan nga inyo ginatun-an agud nga makakomunikar
kamo sa ila. Ang gamay nga balay-dalayunan nga inyo ginapuy-an dako kaayo sing
diperensya sa puluy-an nga inyo ginbayaan. Ang pagkaon sini nga pungsod may iya
kaugalingon nga pinasahi nga mga sabor kag mga pagtinuhay-tuhay. Nagapuyo kamo
upod sa kon sin-o nga wala ninyo makilal-i sang isa ka bulan nga nagligad. Ang tanan-
tanan nga inyo ginaupdan bag-o sa inyo. Kinahanglan gid nga kamo gid mismo ang
mag-atender sang tanan sang inyo kaugalingon nga pisikal nga mga panginahanglan.
Mahinalungon kamo kaayo sa inyo kuwarta, kag kinahanglan gid nga inyo ini badyeton
sing maayo agud mabayran ang inyo mga galastuhon sa pangabuhi. Kamo ang
nagahanda sang inyo mga kalan-on, nagaatender sang inyo mga panapton, nagahimo
sang inyo pagpanursi, kag nagaatender sang inyo balay-dalayunan.

Ang tagsa ka adlaw masako kaayo. Ang inyo katuyuan amo ang pagkuha sang interes
sang mga dumoluong sa paghibalo parte sa–Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga
Santos sa Ulihing mga Adlaw. Ang pila sang mga tawo nga inyo ginapakighambalan
mga barahubal. Indi sila gusto nga mamati sa inyo mensahe kag kon kaisa ginasira ang
puertahan sa inyo atubang. Ang iban nga mga dumoluong nagaabi-abi sang inyo
mensahe kag nangin inyo maayo kaayo nga mga abyan samtang ginatudluan ninyo sila.
Nagadugang ang inyo ihibalo parte sa ebanghelyo sing mas madasig sangsa ano man
nga tion sa inyo kabuhi. Nagatuon kamo sing kinaubsan duha ka oras adlaw-adlaw kag
nagahinguyang sang nabilin sang adlaw sa pagpanghaylo. Nagabasa kamo kag
nagasaulo sang balaan nga mga kasulatan kag mga [leksyon]. Nangin isa kamo ka
pagbulut-an sa espirituhanon nga mga butang tungod kay nagkinahanglan kamo nga
mangin handa para sa madamo nga mga pamangkot nga dalayon nga ginapangutana
sang mga tawo. Nagapangamuyo kamo sing masunson para sa Espiritu sang Ginuo sa
sulod sina nga adlaw sanglit kinahanglan gid nga maangkon ninyo ini agud nga mangin
epektibo sa inyo trabaho.
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• Ano ang pila sang mga responsibilidad nga ang isa ka misyonero may iya?

Ilista sa pisara ang mga ideya sang bataon nga mga babayi.

Ipaathag nga ang daan nga mga misyonero nagareport nga ang pagmisyon mabudlay
nga trabaho. Apang sa tion nga ang mga misyonero magpangako sang ila mga
kaugalingon sa ila trabaho, ang ila panahon sa patag sang misyon isa sang
pinakamalipayon nga mga panahon sa ila mga kabuhi. Ang mga misyonero kinahanglan
gid nga mangin maukod, may determinasyon, kag handa sa pagsakripisyo sang ila
kaugalingon nga mga handum para sa buluhaton sang Ginuo. Kinahanglan gid nga
magsentro sila sang ila buot kag magtuon sing maayo.

Ang isa ka bataon nga babayi nga may kasayuran sang mga responsibilidad sang mga
misyonero mahimo nga mangin isa ka positibo nga impluwensya sa ila mga kabuhi.

Paghinambalanay • Paano ninyo mabuligan ang mga misyonero nga masabat ang mga hangkat nga ila
pagaatubangon?

Ang mga Sulat Mahimo nga Makasakdag kag Makapapagsik sa mga Misyonero

Ipaathag nga ang mga sulat nagatugot sa mga misyonero nga mahibal-an nga ang mga
katapo sang ila mga panimalay kag mga kaabyanan nagapanghunahuna sa ila.

Si Elder Gordon B. Hinckley nagsiling: “Ang akon tagipusuon nagapakigbuylog sa
misyonero nga wala nagabaton sing kinaandan, sang sulat gikan sa ila puluy-an. Sa
kinaandan ang isa ka sulat sa isa ka simana isa na ka maayo nga pagsulundan. Apang sa
pihak nga bahin, ang madamo kaayo nga mga sulat mahimo nga makahalalit sa pagsalig
sang isa ka misyonero. Agud nga mangin epektibo, ang isa ka misyonero kinahanglan nga
magpahilayo sa puluy-an; gani ang sahi sang sulat nga iya ginabaton magatuga sang isa
ka dako nga diperensya sa iya mga ginahimo kag kon ano ang iya ginabatyag. Ang mga
sulat nga nagapahamtang sang mga problema sa puluy-an, nga nagaukat sang mga
kabudlayan, nagasamad sang pagsalig sang misyonero. Ang maalam nga mga manunulat
sang sulat magapat-od sa pagpahayag sang ila positibo nga mga balatyagon—kon daw
ano ang ila [kalipay] nga nakaangkon sing isa ka misyonero sa patag [sang misyon], kon
paano sila ginabugayan sang Ginuo tungod sang iya trabaho sa pag-alagad. Ang subong
sina nga mga sulat makahatag sing bugay sa kabuhi sang isa ka misyonero” (Brian Kelly,
“A Visit with Gordon B. Hinckley about Missionary Work,” New Era, June 1973, p. 32).

Ipakita ang mailbag.

Pag-usisa Ipaathag nga ang isa ka grupo sang nakapauli na nga mga misyonero gikan sa misyon sa
bug-os nga kalibutan ginpamangkot parte sa mga sulat nga ila nabaton samtang didto
sila sa patag sang misyon. Ang labing kinaandan nga mga sabat sa mga pamangkot
nalista sa idalom. Pangabaya ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagkuha sing isa ukon
kapin sang mga sobre gikan sa mailbag kag basahon ang pamangkot sa klase. Tuguti ang
bataon nga mga babayi sa pagpanugyan kon paano ang mga misyonero dapat kuntani
nagsabat. Dayon basaha kag hambali ang bisan diin sang mga sabat nga wala
mahinambiti.

1. Pamangkot: Sang didto ka sa patag sang misyon, gikan kay sin-o mga sulat ang
nanamian ka sa pagbaton?

Mga sabat: Akon mga ginikanan

Mga abyan nga masunson ako nga nagapakig-date

Mga paryente

2. Pamangkot: Sa mga sulat gikan sa inyo puluy-an, parte sa ano nga mga topiko ang
gusto mo sa tanan nga mabatian?

Mga sabat: Mga balita parte sa panimalay

Mga balita parte sadtong nakilal-an ko nga didto man sa misyon

Kasayuran parte sa Simbahan ukon mga kahiwatan sa purok

Pormal nga mga pamangkot ukon mga panugdaon parte sa ebanghelyo kag
espirituhanon nga mga bagay

Sinambit nga 
mga pulong
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Mga pamangkot parte sa akon trabaho, mga pagpakig-angot, kag mga kahimtangan sa
pangabuhi

Kasayuran parte sa mga kahiwatan sa eskuwelahan kag mga hinimuan sang akon mga
kaabyanan kag panimalay

3. Pamangkot: Ano nga mga sahi sang mga sulat ang nakabulig sa imo sing labi?

Mga sabat: Yadtong mga nakabayaw sang akon pagkaespirituhanon

Yadtong mga nagasugid sang mga inagihan sang iban kag kon paano ang ila mga
panaksihon nagtubo

Mga sulat parte sa ebanghelyo kag tunay nga espirituhanon nga mga inagihan

Malipayon kag puno sing kasayuran nga mga sulat gikan sa amon puluy-an

4. Pamangkot: Ano nga mga sulat ang imo nakita nga makapaluya ukon indi maluyagan?

Mga sabat: Yadtong mga nagaunod sang negatibo nga mga panugdaon, ilabi na gid
parte sa ebanghelyo

Yadtong mga nagaunod sang mga kutso-kutso

Mga sulat nga ginsulat sa tion nga ang tawo nagapaluya

Mga sulat parte sa kon san-o matapos ang akon misyon

Mga balita parte sa mga problema sa pungsod ukon pagsungon sa puluy-an

Mga sulat nga nagasugid sa akon parte sa tanan nga ako lang ang wala makatagamtam
sa amon puluy-an

5. Pamangkot: Daw ano kasunson dapat ang isa ka kaswal nga abyan magsulat?

Mga sabat: Kon Paskua kag mga kaadlawan

Kada isa tubtob tatlo ka bulan

6. Pamangkot: Ano nga mga sulat ang imo nakita nga indi maluyagan gikan sa sinang
pinasahi nga bataon nga babayi ukon pamatan-on sa inyo pungsod?

Mga sabat: Mga sulat nga nagapanugid parte sa mga pagpakig-date sa iban

Mga sulat nga nagaukat sang mga kasadyahan kag iban pa nga mga kahiwatan

Mga sulat nga nagasiling nga natapos na ang kaangtanan

Romantiko nga mga sulat

7. Pamangkot: Kon ang imo pinasahi nga abyan sa inyo pungsod nakamarasmas nga ang
iya balatyagon para sa imo nagalubad, ano ang gusto mo nga himuon sang imo abyan?

Mga sabat: Mangin matinud-anon parte sa nagalubad nga mga balatyagon

Maghambal gilayon parte sa mga pagpangduhaduha sa pagtuhaw sang mga ini

Ipaathag nga ang mga sulat gikan sa [ila] puluy-an mahimo nga mangin isa ka
impluwensya para sa kaayuhan sa kabuhi sang tagsa ka misyonero, apang ang mga
misyonero indi mapaabot nga makasabat sang tanan nga mga sulat nga ila mabaton.
Ginapapagsik sila sa pagsulat sa ila puluy-an kis-a sa isa ka simana, kag kinahanglan gid
nga magsulat sila sa pangulo sang misyon kis-a sa isa ka simana. Ang mga misyonero
masako kaayo, gani ang mga sulat sa iban mahimo nga mapaabot lamang sa pat-od nga
mga lang-at.

Paghinambalanay Kon itugot sang tion, tuguti ang bataon nga mga babayi sa paghinambalanay sang mga
paagi nga mahimo nila nga mapapagsik sing personal ang mga kaabyanan nga
nagaalagad sa misyon.

Hingapusan

Ipaathag nga ang mga sulat isa ka tig-una nga bahin sang mga kabuhi sang mga
misyonero. Ang mga sulat nga positibo sarang makabulig sa ila nga makakita sing
kalipay sa ila trabaho. Pahanumdumi ang bataon nga mga babayi sa pagbutang sang ila
mga kaugalingon sa lugar sang mga misyonero kon magpadala sila sang mga sulat kag
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magsulat parte sa mga butang nga makabulig sa ila. Mahimo nila nga mapaambit ang
bag-ong mga konsepto nga ila ginatun-an samtang nagatuon sila kag nagapalambo sang
ila mga panaksihon. Mahimo nila nga masugiran ang mga misyonero nga ang iban
nagapangamuyo para sa ila. Pagabugayan sila sang Ginuo samtang ginapapagsik nila
ang mga misyonero paagi sa mga sulat.

Ginapanugyan nga mga Kahiwatan

1. Para sa madason nga adlaw nga wala sing trabaho, magpadala sing isa ka sulat gikan
sa inyo klase sa tagsa ka mga misyonero nga nagaalagad gikan sa inyo purok. Mahimo
nga mahanda ang mga ini sa tion sang gab-i sang kahiwatan.

2. Ipanugyan nga ang bataon nga mga babayi magpahamtang sing isa ka lalab-uton sa
pagsulat sa isa ka paryente ukon abyan nga yara sa misyon bisan kis-a lang sa tagsa ka
tatlo ka bulan.



Pagdugang sa Pagkaespirituhanon
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Pagpakigsapol sa Ginuo

TINUTUYO Magpaninguha ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpalapit sing suod pa gid sa iya
Amay sa Langit paagi sa pagpakigsapol sa iya sa tanan nga mga butang.

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

2. Magtakay sing bataon nga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Tagsa ka Bataon nga Babayi Mahimo nga Makigsapol sa Ginuo sa Tanan 

nga mga Butang

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon bilang isa ka halimbawa kon paano ang isa ka
bataon nga babayi nakigsapol sa Ginuo:

“Sang dalagita pa ako, nakita ko ang madamo nga masubo nga mga butang nga
nagakalatabo sa akon palibot tungod sang alkohol. Ang amon panimalay indi mga
katapo sang Simbahan. Sa pagkamatuod, wala pa gid ako makabati parte sa–Ang
Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw. Sang napulo’g duha ka
tuig na ang akon pangidaron, nagsugod ako sa pagpangamuyo kada gab-i nga buligan
ako sang Amay nga Langitnon sa pagpangita sang isa ka tawo nga akon mapamana nga
wala sing problema parte sa pag-inom.

“Pagkaligad sang pila ka tuig, sang makatapos ako sa pag-eskuwela sang nursing,
nabaton ako sa akon una nga trabaho sa isa ka gamay nga ospital sa isa ka maligwin nga
banwa. Pagkaligad sang pila ka simana, isa ka lamharon nga doktor ang nag-abot sa
pagtrabaho sa amo man nga ospital. Halin pa sa ginsuguran, may kon ano nga butang
nga lain parte sa iya. Isa sang iban pa nga mga nars ang nagpanugyan nga ini nga doktor
indi ang isa nga dapat hatagan sing interes tungod kay isa sia ka Mormon! Namangkot
ako, ‘Ano ina ang Mormon?’ Ginsingganan niya ako nga isa sila ka pinasahi nga
relihiyoso nga grupo nga wala nagagamit sang kape, tsa, alkohol, ukon tabako. Gintapos
namon ang amon kape kag nagbalik sa pagtrabaho. Amo yadto ang katapusan nga tasa
sang kape nga akon gin-inom. Halos indi ako makahulat sa pagtukib sing dugang parte
sa mga Mormon. Ang mensahe sang ebanghelyo amo ang akon ginapangita sa bug-os ko
nga kabuhi. Sa sulod sang isa ka bulan nabunyagan ako, kag sang ulihi ako kag ang
lamharon nga doktor ginkasal. Ang akon mga pangamuyo matuod gid nga ginsabat, kag
ang kabuhi nakaangkon sing bag-o nga kahulugan.”

Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Alma 37:37. Isulat “Ang tagsa ka bataon nga
babayi mahimo nga makigsapol sa Ginuo sa tanan niya nga mga kahimuan” sa ibabaw
sang pisara.

• Ano sa banta ninyo ang buot silingon sang magpakigsapol sa Ginuo? (Magpangamuyo,
magtuon, magbinag-binag, kag mamati upod ang inyo kaisipan kag ang inyo
tagipusuon.)

• Paano nakigsapol sa Ginuo ang bataon nga babayi sa sugilanon?

• Parte sa ano nga mga butang ang mahimo ninyo nga pakigsapulan sa Ginuo?
(Hambali ini sa detalye. Idagmit ang pagkakinahanglanon sang pagpangamuyo parte sa
magagmay kag inadlaw-adlaw nga mga hangkat kag subong man sang mabug-at kag
malawig-sing-dangatan nga mga desisyon.)

Paghinambalanay
parte sa balaan
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Ipaathag nga ang pagpakigsapol sa Ginuo amo ang paghinambalanay sang mga butang
upod sa iya. Ginasugiran naton sia sang mga handum kag mga balatyagon sang aton
mga tagipusuon kag dayon maghulat sang sabat. Sa masami masyado kita kasako sa
bagay nga nagapangamuyo kita kag nagahingagaw lakat antes nga may tion para sa
sabat. Kon kaisa ang mga sabat wala nagaabot gilayon ukon sa paagi nga aton
ginapaabot nga mag-abot ang mga ini. Kon kaisa nagaabot ang sabat, apang wala naton
ginabaton ini tungod kay indi ini ang isa nga gusto naton mabatian.

Ipapangita sa bataon nga mga babayi kag basahon ang Doctrine and Covenants 101:7–8.

• Ngaa mahinay magsabat ang Ginuo sa mga pangamuyo sang dumaan nga mga Santos
sang yara sila sa kalisdanan?

• Ngaa ang iban nga mga tawo mas may purohan nga makigsapol sa Ginuo kon yara sila
sa kalisdanan?

• Kon may isa ka butang nga manami nga matabo sa inyo, sin-o ang inyo ginasugiran?
Sa banta bala ninyo nga ang inyo Amay sa Langit maluyag sa pagpamati parte sa sining
mga butang?

Patandai nga ang aton dutan-on nga mga amay nagakahamuot kon ginadalhan naton sila
sing mga report sang kon ano ang aton ginahimo, nga nagapahayag sang pagpasalamat
kag kahamuot kag subong man nagapangayo sing giya parte sa mga problema. Ang aton
Amay nga Langitnon nagakalipay man kon kita nagapakighambal kag nagapakigsapol
sa iya.

Ang Isa ka Bataon nga Babayi Nagkinahanglan nga Makahibalo kon Paano
Magkomunikar sa Ginuo

Kahiwatan Ipanagtag ang papel kag mga lapis sa mga katapo sang klase. Pangabaya sila sa pagsulat
sa ibabaw sang ila mga papel: “Paano Magpangamuyo kag Ano ang Pangamuyuon.”

Ipaathag nga ang aton mga lider sa Simbahan naghatag sa aton sing pila ka pinakamaayo
nga mga panulin kon paano kita dapat magpangamuyo kag para sa ano dapat kita
magpangamuyo.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagsulat sang importante nga mga ideya gikan
sa mga sinambit nga mga pulong samtang ginabasa ang mga ini. Pagkatapos sang
pagbasa, hambali kon ano ang ila ginsulat. Ayhan luyag mo nga maghanda sing mga
pamangkot nga magapresentar sang importante nga mga punto sa mga sinambit nga
mga pulong.

Si Pangulong Ezra Taft Benson nagpanugyan sang pila ka mga paagi sa pagpauswag
sang aton komunikasyon sa aton Amay nga Langitnon:

“1. Dapat kita magpangamuyo sing masunson. Dapat kita nga magmangin isahanon upod sa
aton Amay nga Langitnon bisan kaduha ukon katatlo ka beses lamang kada adlaw:
‘. . .aga, udto, kag gab-i,’ subong sang ginapatimaan sang balaan nga kasulatan.
(Alma 34:21.) Dugang pa sina, ginasugo kita sa pagpangamuyo pirme. (2 Nefi 32:9;
D&C 88:126.) Ini nagakahulugan nga ang aton mga tagipusuon dapat nga mapuno, 
sa dalayon nga pagpangamuyo sa aton Amay nga Langitnon. (Alma 34:27.)

“2. Dapat kita nga magpangita sing isa ka nagakaigo nga lugar diin makapamalandong kita kag
makapangamuyo. Ginapahanumduman kita nga dapat ini nga mangin sa ‘inyo mga
hulot, kag sa inyo likom nga mga duog, kag sa inyo kamingawan.’ (Alma 34:26.) Kon
sayuron, dapat ini nga mangin hilway sa kasabad, sa tago. (3 Nefi 13:5–6.)

“3. Dapat naton ihanda ang aton mga kaugalingon sa pagpangamuyo. Kon daw wala kita sing
gana magpangamuyo, nian dapat kita magpangamuyo tubtob nga makaangkon kita
sing gana magpangamuyo. Dapat kita nga magmangin mapainubuson. (D&C 112:10.)
Dapat kita magpangamuyo para sa kapatawaran kag kaluoy. (Alma 34:17–18.)
Kinahanglan gid nga patawaron naton ang bisan sin-o nga kita may aligutgot.
(Marcos 11:25.) Apang, ang balaan nga mga kasulatan nagapaandam, ang aton mga
pangamuyo mangin wala’y kapuslanan kon aton ‘talikdan ang nagakinahanglan, kag
ang hublas, kag indi pagduawon ang masakiton kag nalisdan, kag [indi] magpaambit
sang [aton] kabuhian. . . .’ (Alma 34:28.)

Mga sinambit nga
mga pulong kag
paghinambalanay
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“4. Ang aton mga pangamuyo dapat nga mangin makahuluganon kag nagakasanto. Indi kita
dapat nga maggamit sang amo man gihapon nga mga tinaga sa tagsa ka pangamuyo.
Kada isa sa aton matublag kon ang isa ka abyan magsiling sang amo man gihapon
nga pila ka pulong sa aton kada adlaw, magkabig sang paghinambalanay bilang isa
ka hilikuton, kag halos makahulat nga makatapos agud mapaandar ang telebisyon
kag kalimtan kita” (Ezra Taft Benson, “Improving Communication with Our
Heavenly Father,” sa Prayer [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1977], p. 111).

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagpanulin sa aton kon parte sa kon ano ang dapat
naton ipangamuyo: “Dapat kita magpahayag sing malipayon kag sinsero nga
pagpasalamat tungod sang nagliligad nga mga bugay. Ang Ginuo nagsiling, ‘Kag
kinahanglan gid nga magpasalamat kamo sa Dios sa Espiritu tungod sang bisan ano 
nga bugay nga kamo ginbugayan.’ (D&C 46:32.) Isa ka matahum kag nagapasalig nga
espiritu ang nagaabot sa aton kon nagapahayag kita sang sinsero nga pagpasalamat sa
Amay nga Langitnon tungod sang aton mga bugay—tungod sang ebanghelyo kag sang
ihibalo sini nga ginbugayan kita sa pagbaton, tungod sang mga pagpaninguha kag mga
pagpangabudlay sang mga ginikanan kag iban pa para sa aton kaayuhan, tungod sang
aton mga panimalay kag mga kaabyanan, tungod sa mga oportunidad, tungod sa
kaisipan kag lawas kag kabuhi, tungod sa mga inagihan nga maayo kag mapuslanon sa
bug-os naton nga mga kabuhi, tungod sa tanan nga mga bulig sang aton Amay kag sa
mga kaluoy kag sa ginsabat nga mga pangamuyo.

“Mahimo kita nga magpangamuyo para sa aton mga lider. . . .

“Ang nagalikop-sa-nga-tanan nga pang-misyonaryo nga buluhaton amo ang dapat nga
mangin dalayon nga tinutuyo sang aton mga pangamuyo. Nagapangamuyo kita nga 
ang mga puertahan sang mga pungsod mabuksan sa pagbaton sang ebanghelyo.
Nagapangamuyo kita para sa oportunidad kag giya sa pagpaambit sang mahimayaon
nga mga balita sang ebanghelyo sa iban. . . .

“Nagapangamuyo kita para sa mga nalugaw-an, sa mga ginatublag, sa mga masakiton,
sa ila nga yara sa panginahanglan, sa mga makasasala. Nagapangamuyo kita para sa
sinang tawo nga ginahunahuna naton nga isa ka kaaway. . . . May isa bala ka tawo nga
malawig nga makaangkon sang kaaway kon nagapangamuyo sia para sa mga tawo sa
iya palibot nga tuhoy sa iya ayhan may mabug-at sia nga mga balatyagon?

“Nagapangamuyo kita para sa kaalam, para sa paghukom, para sa paghangop.
Nagapangamuyo kita para sa pangamlig sa makatalagam nga mga lugar, para sa kusog
sa mga tinion sang pagsulay. Nagapanumdom kita sang mga mahal sa kabuhi kag mga
kaabyanan. Nagasambit kita sang manubo nga mga pangamuyo sa pulong ukon
panghunahuna, matunog ukon sa pinakamadalom nga kalinong. Pirme kita may isa ka
pangamuyo sa aton mga tagipusuon nga kabay nga magmangin maayo ang aton lakat sa
mga kahiwatan sang aton adlaw. May isa bala nga makahimo sang malain kon ang
matinud-anon nga mga pangamuyo yara sa iya tagipusuon kag sa iya mga bibig?

“Nagapangamuyo kita para sa aton [mga panimalay], sa aton mga kasilingan, sa aton
mga trabaho, sa aton mga desisyon, sa aton mga alatendihon sa simbahan, sa aton mga
panaksihon, sa aton mga balatyagon, sa aton mga lalab-uton. . . .

“Apang ang pangamuyo bala isa lamang ka alagyan nga komunikasyon? Indi!. . . Sa
katapusan sang aton mga pangamuyo, nagkinahanglan kita sa paghimo sang pila ka
hugot nga pagpamati—bisan sa sulod sang pila ka minutos. Nakapangamuyo na kita para
sa laygay kag bulig. Karon kinahanglan gid kita nga ‘magpahimuyong, kag [kilalahon]
nga [sia amo ang] Dios.’ (Sal. 46:10.)” (“Pray Always,” Ensign, Oct. 1981, pp. 4–5).

Ginabugayan Kita sang Ginuo Suno sa Aton mga Panginahanglan—Indi Pirme Suno
sa aton mga Gusto

Ipaathag nga bisan pa nga ang mga pangamuyo masami nga ginasabat sing sibo subong
sang aton ginapangayo nga magmangin amo sini, kon kaisa ang mga pangamuyo
ginasabat sing “indi” ukon sa mga paagi nga mahimo nga indi naton mahangpan.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga matuod nga sugilanon nga gin-asoy ni Barbara Perry Haws,
anak nga babayi ni Elder L. Tom Perry:
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“Isa sina ka adlaw nakabaton ako sing isa ka long-distance nga tawag gikan sa akon utod
nga lalaki. Masat-uman ko nga may malain nga natabo sanglit pormal ang iya tingug kag
ining akon utod talagsa lang nagapormal. Ginsingganan niya ako nga ang amon iloy bag-
o lang gindunggo sang stroke kag yara sa ospital. Ang akon kakulba nagtaas pa gid
sanglit malayo ako kaayo sa amon puluy-an. Ang mahimo ko na gid lamang amo ang
magpangamuyo. Pagkatapos sang akon pagpangamuyo, nakabatyag ako sing kaalabaab
nga nagpuno sang akon kabug-usan sa bagay nga nasayran ko nga mangin maayo ang
tanan. Apang pila pa ka minutos ang naglabay nakabaton ako sing isa pa ka tawag.
Gikan ini sa akon tatay; si nanay nagtaliwan na. Sa primero daw indi ako makapati sini
tungod kay ang balatyagon nga maayo ang tanan masyado kapat-od. Namarasmasan ko
sang ulihi nga ang tanan nagsanto sa amo ang dapat nga matabo; ang akon iloy
nagkabuhi sing daw medyo matawhay wala’y sapayan sang kanser sa sulod sang halos
apat ka tuig—igo nga kalawigon agud makita ang akon amay nga matawag sa Konseho
sang Napulo’g Duha. Apang sa sinang ikap-at nga tuig ang kanser nagasugod sa pagtuga
sing madamo nga kahul-anan. Namatay sia sing matawhay traynta minutos pagkatapos
nga gindunggo sia sang stroke. Nagkabuhi sia sing isa ka bug-os, matahum nga kabuhi.
Sang magpangamuyo ako para sa iya wala ako makasayod parte sa ginapaabot niya nga
kamatayon ukon sang kahul-anan nga iya ginaagom. Gani ang akon pangamuyo pat-od
nga ginsabat kag ang tanan yara sa maayo.”

• Ano nga mga bugay ang nabaton sining bataon nga babayi tungod sang iya
pangamuyo?

• Ngaa isa ka bugay nga ang Ginuo wala pirme nagasabat sang aton mga pangamuyo sa
paagi nga aton ginapaabot?

Balaan nga kasulatan Basaha liwat sing matunog ang Alma 37:37.

Hingapusan

Basaha ang Doctrine and Covenants 88:63, 83, kag binag-binaga ang matahum nga
panaad nga nahimo sa sining mga bersikulo.

Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon nakaagom sila sing mga sabat sa mga
pangamuyo nga luyag nila nga ipaambit sa klase. Tapusa paagi sa pagpahayag sang
imo panaksihon parte sa importansya sang pagpakigsapol sa Ginuo sing kinaandan
kag sinsero. Ayhan gusto mo nga magpaambit sa klase sing isa ka malip-ot nga
inagihan nga imo naagom parte sa pangamuyo. Pasaliga ang bataon nga mga babayi
nga ang ila Amay nga Langitnon nagaulikid sing dako sa ila kag nagakaluyag sa
pagbulig sa ila, apang nagkinahanglan sila sa pagpangayo sa iya sang iya bulig.

Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga ang bataon nga mga babayi maghimo sing dako pa gid nga
pagpaninguha sa pagpalapit sing suod sa ila Amay nga Langitnon paagi sa pangamuyo.

Personal nga mga
inagihan kag
panaksihon
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Ang Pagpuasa Nagadala 
sing mga Bugay

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi ang mga bugay sang pagpuasa.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sing isa ka lista sang balaan nga mga kasulatan nga makita sa Pauna para sa
tagsa ka bataon nga babayi. Indi pag-ilakip ang mga sabat nga ginahatag sa sulod sang
parentesis. Magdala man sing mga lapis para sa mga katapo sang klase.

2. Kon may magamit nga Family Home Evening Video Supplement (53276) sa inyo area,
ipasalida ang “The Law of the Fast,” gikan sa sini.

3. Magtakay sing bataon nga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Isulat ang masunod sa pisara:

“Ang pagpuasa amo ang ”

Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka kopya sang masunod nga lista sang
balaan nga mga kasulatan kag isa ka lapis. Indi pag-ilakip ang mga sabat.

Lucas 2:37 (isa ka dagway sang matuod nga pagsimba)

Mga Binuhatan 13:2–3 (sa pagbulig sa pagpili sang mga opisyales sang Simbahan)

Omni 1:26 (sa pagpalapit sing suod pa gid sa Ginuo)

Mosias 27:22–23 (sa pagbaton sang pinasahi nga mga bugay)

Alma 5:46 (sa pag-angkon sing isa ka panaksihon)

Alma 6:6 (para sa kaayuhan sang iban)

Alma 17:3 (sa pagbaton sing bugna)

Alma 17:9 (sa pagbulig sa mga indi katapo nga makahibalo sang kamatuoran)

Helaman 3:35 (para sa espirituhanon nga kusog kag pagpaninlo)

Helaman 9:10 (para sa bulig sa tion sang kasulub-on)

Doctrine and Covenants 88:76 (isa ka kasuguan sang Dios)

Patrabahoa sing pinares-pares ang bataon nga mga babayi sa pagpangita sang mga
talamdan sa balaan nga kasulatan kag isulat ang mga pulong nga nagakompleto sang
dinalan sa pisara. Pagkatapos nga makompleto sang bataon nga mga babayi, ipabasa sa
ila sing matunog ang mga rason sa balaan nga kasulatan sa pagpuasa.

Ang Nagakaigo nga Pagpuasa Nagadala sing mga Bugay

Paghinambalanay Hambali ang masunod nga mga pamangkot upod sa bataon nga mga babayi sa pagbulig
sa ila nga mahangpan ang nagakaigo nga mga paagi sa pagpuasa. Tuguti ang bataon nga
mga babayi sa paghatag sang ila mga sabat sing una; dayon ipabasa sa ila ang sinambit
nga mga pulong ukon pahayag nga nagasunod sa pamangkot.

• Ano ang puasa?

Ang isa ka nagakaigo nga puasa nagalakip sang paglihi sa pagkaon kag ilimnon sa duha
ka sagunson nga mga tigkalaon, pagtambong sa pagpuasa kag pagpanaksihon nga

Pag-ehersisyo sa
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sinapol, kag paghimo sang isa ka maalwan nga halad sa obispo sa pagtatap sadtong mga
yara sa panginahanglan.

• Ano ang katuyuan sang aton bulanan nga adlaw sa pagpuasa?

“Ang kalabanan sa aton nagapuasa mahiangot sa aton pagkakatapo sa Simbahan kag sa
iya sini layi sang pagpuasa. Sa kabilugan nga punto, may tatlo ka mga katuyuan para sa
amo nga pagpuasa. Ang una amo ang pagpadugang sang pagkamapainubuson kag
pagkaespirituhanon sang indibidwal nga nagapuasa. Ang ika-duha amo ang paghatag
sing ayuda sa nagakinahanglan paagi sa pag-amot sang mga tanyag-puasa nga katumbas
sang bili sang pagkaon nga wala makaon. Ikatlo, ang pisikal nga mga benepisyo nga
mahimo nga maangkon sing personal” (Russell M. Nelson, “I Have a Question,” Ensign,
Apr. 1976, p. 32).

• Ano ang makabig nga isa ka nagakaigo nga tanyag-puasa?

“Ang maalwan nga halad sa obispo ginahangop nga nagarepresentar sang pinansyal
nga katumbas sang bisan duha lang ka kalan-an. Ang isa ka maalwan nga donasyon
nga ginareserba kag ginahalad sa imol makapasidungog sa kalag kag nagabulig sa isa
ka tawo nga magpalambo sang paghigugma sa isigkatawo, nga amo ang isa sang
pinakadalagko nga mga kinaiya sang isa ka dungganon nga tawhanon nga pamatasan.
(Tan-awa sa 1 Cor. 13.)” (Russell M. Nelson, “I Have a Question,” p. 33.)

Si Pangulong Spencer W. Kimball may iya sini masiling parte sa kantidad nga aton
ginaamot para sa tanyag-puasa: “Sa banta ko dapat kita nga magmangin maalwan kaayo
kag maghatag, imbes sang kantidad nga aton mapain paagi sa aton pagpuasa sa duha ka
kalan-an, sing ayhan mas dako, mas dako pa gid—napulo ka pilo nga dugang pa gid diin
yara kita sa posisyon sa paghimo sini” (sa Conference Report, Apr. 1974, p. 184).

• Ano ang iban pa nga prinsipyo ang pirme nagaupod sa pagpuasa?

Ang isa ka nagakaigo nga puasa nagasugod kag nagatapos sa pangamuyo. Ang
pagpuasa nga wala’y pangamuyo yano gid lang nga wala nagakaon sang pagkaon.

• San-o, luwas sa kinaandan nga gintalana nga adlaw sang puasa, dapat magpuasa ang
isa ka tawo?

Sarang kita makapuasa kon nagakinahanglan kita sing ekstra nga bulig kag kusog sa
pagkompleto sang isa ka ulobrahon, sa pagsulbar sang isa ka problema, ukon sa pag-
angkon sang isa ka pinasahi nga bugay. Ang pagpuasa kag pangamuyo mahimo nga
makabulig sa aton sa pagpalambo sang mas dako nga pagkamapainubuson kag pagtuo.

Kon nakita mo nga ginakinahanglan, ayhan luyag mo nga ipabasa ang masunod nga
sinambit nga mga pulong sa sini nga tion:

“Ang pagkaindi nagakabagay sang sobra-sobra nga pagpuasa ginapaathag sa pila ka
detalye sa Priesthood Bulletin sa Hunyo 1972, ‘Nakahibalo kami nga may pila
nga. . .nagaentra sa medyo malawig-lawig nga pagpuasa. Indi nagakabagay nga himuon
nila ini. Kon may isa ka pinasahi nga bagay nga dapat nila nga puasahan, kon magpuasa
sila sa isa ka adlaw kag dayon magkadto sa Ginuo sing mapainubuson kag magpangayo
sang iya mga bugay, bastante na ina.’ Dugang pa sina, si Joseph F. Smith maalamon nga
naglaygay, ‘Madamo ang may purohan nga maapektuhan sang kahuyang, ang iban may
halalungan nga pang-lawas, kag ang iban may ginapasuso nga mga lapsag; sa mga
subong sina indi dapat nga piliton nga magpuasa. Indi man dapat piliton sang mga
ginikanan ang ila magagmay nga mga kabataan sa pagpuasa.’ (Gospel Doctrine, p. 244)”
(Russell M. Nelson, “I Have a Question,” pp. 32–33).

• Ano ang mga benepisyo nga mabaton naton sa pagpuasa?

“Ang pagpuasa, nga may pangamuyo nga iya kaupod, gintuyo sa pagpadugang sang
pagkaespirituhanon, sa pagsagod sang isa ka espiritu sang debosyon kag isa ka gugma
sang Dios, sa pagpadugang sang pagtuo sa mga tagipusuon sang tawo, nga sa sini
nagapat-od sang diosnon nga pabor; sa pagpapagsik sang pagkamapainubuson kag
paghinulsol sang kalag; sa pagbulig sa pag-angkon sang pagkamatarong; kag sa
pagtudlo sa tawo sang iya pagkawala-wala kag pagsandig sa Dios; kag sa pagpadasig
tuhoy sa banas sang kaluwasan sadtong nagakaigo nga nagatuman sa sining layi sang
pagpuasa” (Thorpe B. Isaacson, sa Conference Report, Apr. 1962, p. 67; ukon Improvement
Era, June 1962, p. 438).
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Ang Pagpuasa Isa ka Ginhalinan sang Gahum

Ang masunod nga mga sugilanon nagalaragway sang dako nga gahum sang pagpuasa.
Mahimo nga may yara ka ukon mahimo nga wala sing tion sa paggamit sang tanan nga
tatlo sang mga sugilanon sa sini nga seksyon.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon parte kay Elder Hugh B. Brown sang isa pa sia ka
lamharon nga misyonero sa Ingglatera. Si Elder Brown nagapamilin sang pang-
misyonaryo nga mga polyeto sa pila ka mga puluy-an sa Cambridge. Sanglit nangin daw
indi madinalag-on ang iya ginhimo, nagbalik sia sa iya balay-dalayunan nga nagbatyag
sing kakapoy, kalas-ay, kag kaluoy sa iya kaugalingon. Pagkaligad sang malip-ot nga
tion, isa ka tawo ang nag-abot sa iya puertahan nga nagapangabay sa pagpakigkita sa
iya. Ang tawo nagsiling:

“ ‘Sang nagligad nga Domingo may 17 sa amon nga mga ulo sang mga panimalay nga
nagbiya sa Church of England. Nagkadto kami sa akon puluy-an diin may akon medyo
maligwa nga kuwarto. Ang tagsa sa amon may isa ka dako nga panimalay, kag napuno
sa amon ang maligwa nga kuwarto sa mga lalaki, mga babayi, kag mga kabataan.
Namat-od kami nga magpangamuyo sa bug-os nga simana nga ang Ginuo magapadala
sa amon sang isa ka bag-o nga pastor. Sang magpauli ako sa sini nga gab-i nalas-ayan
ako, naghunahuna ako nga ang amon pangamuyo wala pagsabta. Apang sang makita ko
ining polyeto sa idalom sang akon puertahan, nasayran ko nga ginsabat sang Ginuo ang
amon pangamuyo. Mahimo bala nga magkadto ka buas sa gab-i kag mangin amon bag-o
nga pastor?’ ”

Paghinambalanay • Ano ang inyo pagahimuon kon kamo ang yara sa sini nga sitwasyon?

Sugilanon Padayuna ang sugilanon:

“Karon, wala pa sing tatlo ka adlaw ako sa patag sang misyon. Wala ako sing
namasngaan nga bisan ano parte sa pang-misyonaryo nga buluhaton, kag gusto niya
ako nga mangin ila pastor. Apang nagpangahas pa gid ako sa pagsiling, ‘Huo, maabot
ako.’ Kag nagbasol ako sa kaugalingon sugod sa sina nga tion tubtob sa tion sang
pagkilit-anay.

“Nagbiya sia, kag upod sa iya paghalin nadulaan ako sing gana magkaon! Gintawag ko
pasulod ang senyora sang balay kag ginsingganan sia nga indi ako gusto sang bisan ano
[nga pagkaon]. Nagsaka ako sa akon kuwarto kag naghanda sa pagtulog. Nagluhod ako
sa tupad sang akon kama. Mahal kong lamharon nga kauturan, sa una nga tion sa akon
kabuhi nakighambal ako sa Dios. Ginsugiran ko Sia sang akon palaligban. Naghingyo
ako sang Iya bulig. Nagpangabay ako sa Iya nga giyahan ako. Naghingyo ako nga
kuhaon Niya ini sa akon mga kamot. Nagtindog ako kag naghigda sa kama kag indi
makatulog kag nagbangon kag nagpangamuyo liwat, kag nagpadayon nga subong sina
sa bug-os nga gab-i—apang matuod gid nga nakighambal ako sa Dios.

“Pagkadason nga aga ginsingganan ko ang kasera nga indi ako gusto sang bisan ano
nga pamahaw kag nagsaka ako sa kampus sa Cambridge kag naglakat sa bug-os nga
aga. Nagbalik ako pasulod [sa balay-dalayunan] sa udto kag ginsingganan sia nga indi
ako gusto sang bisan ano nga panyaga. Dayon naglakat ako sa bug-os nga hapon. Wala
nagaalalangot ang akon kaisipan—ang tanan nga akon mahunahunaan amo nga
kinahanglan ko nga magkadto didto karon nga gab-i kag mangin isa ka pastor.

“Nagbalik ako sa akon kuwarto sa 6:00 kag nagpungko didto nga nagapamalandong,
nagapalibog, nagaduhaduha. . . . Sang ulihi nag-abot sa punto diin ang orasan nagsiling
6:45. Nagbangon ako kag ginsuksok ang akon malaba nga Prince Albert nga amerikana,
ang akon nagatiskog nga kalo nga akon nabakal sa Norwich, ginkuha ang akon baston
(nga pirme namon ginadala sadto nga panahon), ang akon gwantes nga hinimo sa panit
sang kanding, ginsipit ang isa ka Biblia, kag aktwal nga nagasaguyod ako nga nagkadto
sa sina nga bilding. Isa lang ang akon nahatag nga polyeto sa bug-os nga alagyan.

“Pagsampot ko gid sa gawang ang tawo naggwa, ang tawo nga nakita ko sang nagligad
nga gab-i. Nagduko sia sing matinahuron kaayo kag nagsiling, ‘Dayon ka, Reberendo,
senyor.’ Wala pa gid ako makaagi nga gintawag nga subong sina sang una. Nagsulod
ako kag nakita ang kuwarto nga puno sang mga tawo, kag nagtilindog sila tanan sa
pagpasidungog sang ila bag-o nga pastor, kag halos ikamatay ko ina sa kakulba.



“Dayon nakaabot ako sa bahin diin nagsugod ako sa pagpanghunahuna kon ano ang
akon himuon, kag natalupangdan ko nga kinahanglan nga maghambal ako sang pila ka
butang parte sa pagkanta. Ginpanugyan ko nga magkanta kami sang ‘O My Father.’
Nasumalang ko ang blangko nga mga panulok. Ginkanta namon ini—isa yadto ka
makakulugmat nga solo sang bakero. Dayon nakahunahuna ako, nga kon mapaliso ko
kag mapaluhod ini nga mga tawo sa tupad sang ila mga siya, indi na sila magtulok sa
akon samtang nagapangamuyo ako. Ginpangabay ko sila kon masugot sila kag gilayon
man sila nga nagtuman. Nagluhod sila tanan kag nagluhod ako, kag sa ika-duha nga tion
sa akon kabuhi nakighambal ako sa Dios. Ang tanan nga kakulba nagbiya sa akon. Wala
na ako magkabalaka pa. Ginatugyan ko na ini sa Iya.

“Nagsiling ako sa Iya, luwas sa iban pa nga mga butang, ‘Amay sa Langit, ini nga mga
tawo nagbiya sa Church of England. Nagkari sila diri karon nga gab-i sa pagpamati sang
kamatuoran. Nasayran Mo nga indi ako handa sa paghatag sa ila sang ila gusto, apang
Ikaw Iya, O Dios, ang isa nga makahimo sini; kag kon ako mahimo nga mangin isa ka
instrumento nga paagi sa iya Ikaw magahambal, labing maayo, apang utang nga buot,
Ikaw ang magpadayon.’

“Sang magtindog kami ang kalabanan sa ila nagahinibi, subong sa akon. Maalamon nga
ginpaiway ko ang ika-duha nga himno, kag nagsugod ako sa paghambal. Naghambal
ako sa 45 ka minutos. Indi ko mahibal-an kon ano ang akon ginhambal. Wala ako
maghambal—ang Dios amo ang nagpamulong paagi sa akon, subong sang ginpamatud-
an sang nagsunod nga mga hitabo. Kag nagpamulong Sia sing tuman kagamhanan sa
sina nga grupo sa bagay nga sa katapusan sina nga sinapol nagkari sila kag naghakos sa
akon, ginkaptan ang akon mga kamot. Nagsiling sila, ‘Amo ini ang amon ginahulat.
Salamat sa Dios nga nagkari ka.’

“Ginsingganan ko kamo nga nagasaguyod ako nga nagkadto sa sina nga sinapol. Sa akon
pagbalik pauli sa sina nga gab-i halos magsangyad ang akon mga tiil sa duta, nalipay gid
ako nga ginkuha sa akon mga kamot sang Dios ang isa ka ulobrahon nga indi matakuran
sang tawo.

“Sa sulod sang tatlo ka bulan ang tagsa ka lalaki, babayi kag bata sa mga nagtalalambong
nabunyagan nga isa ka katapo sang Simbahan. Indi ako ang nagbunyag sa ila tungod kay
nasaylo ako. Apang sila tanan nagbuylog sa Simbahan kag ang kalabanan sa ila nagkadto
sa Utah kag Idaho. Nakita ko ang pila sa ila sining ulihi nga mga tinuig. Gulang-gulang
na sila nga mga tawo karon, apang nagasiling sila nga wala pa gid sila makatambong
sang subong sina nga sinapol, isa ka sinapol diin ang Dios nagpamulong sa ila” (Hugh B.
Brown, “Father, Are You There?” [Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1967],
pp. 13–15).

Paghinambalanay Hambali upod sa bataon nga mga babayi ang mga resulta sang pagpuasa ni Pangulong
Brown. Pangabaya sila sa pagpaambit sang kon ano ang ila natun-an sa sugilanon.

Sugilanon Si Elder Matthew Cowley, isa ka anay katapo sang Konseho sang Napulo’g Duha,
nagpanugiron sang sugilanon kon paano ang isa ka mapainubuson nga obispo
nagbendisyon sang isa ka lamharon nga bata nga lalaki:

“Siyempre may mga tinion nga wala na kamo sing tion sa pagpuasa sing malawig; wala
na kamo sing tion sa pagpangamuyo sing malawig, mga emerhensya, kinahanglan ninyo
nga maghingagaw. Apang sa pihak nga bahin sa banta ko kon diutay lang ang aton tion,
kag nagatuyo kita sa paglakat kag magbendisyon sa isa ka tawo, indi naman makahalit
ang maghimo sing diutay nga pagpuasa. Sa banta ko ang Dios nagabaton sang subong
sina nga pagpuasa.

“May isa kami ka abyan [nga alalangay sing pagtamod] sa Honolulu, . . .isa ka tawo nga
lamharon nga obispo didto, manggaranon kaayo, apang isa ka pamatan-on nga may indi
hamak nga pagkamapainubuson. Gintawagan sia isa sina ka adlaw gikan sa Queen’s
Hospital sa pagkari kag bendisyunan ang isa ka bata nga lalaki nga may polyo. Isa ka
tumandok nga sister ang nagtawag sa iya. Obispo sia sini nga babayi, kag nagsiling ini,
‘Obispo, kari ka diri, ang akon anak nga lalaki gindunggo sang polyo, kag gusto ko ikaw
nga magkari diri kag maghikot sa iya kag bendisyunan sia.’ Sa bilog nga adlaw naghulat
[ini nga babayi] sa iya, kag ang obispo wala gid magpakita. Sa bilog nga gab-i wala gid
sia magpakita, sa madason nga aga, wala gid sia magpakita, apang temprano pa sa
hapon, yari na sia nag-abot. Ginpagwa [sang babayi] ang tanan-tanan nga kaakig [sa
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obispo] nga wala pugong-pugong. Ginhinganlan niya sia sang tanan nga mga malain nga
iya madumduman. ‘Ikaw nga akon obispo, gintawagan ko ikaw kag ginsingganan ka nga
ang akon anak nga lalaki yari diri nga gindunggo sang polyo. Kag ikaw nga amo sang
imo kaugalingon, may imo ka nga mga kotse; may imo matahum nga yate; yara sa imo
ang tanan-tanan nga imo magustohan; kag imo kaugalingon ang imo tion; kag wala ka
magpakita. Karon ka lang nagkari pagkatapos sang bilog nga aldaw.’ Sang makatapos sia
kag wala na sing madumduman nga kon ano pa nga itawag sa iya, nagyuhum [ang
obispo] kag nagsiling, ‘Abi nimo, pagkatapos ko nga mabutang ang telepono kahapon,
nag-umpisa ako sa pagpuasa, kag nagpuasa ako kag nagpangamuyo sa sulod sang
baynte-kuwatro oras. Karon handa na ako sa pagbendisyon sang imo anak.’ Sa alas
singko sina nga gab-i, ang bata ginpagwa sa ospital nga lubos nga nag-ayo sa iya
polyo. . . . ‘Ini nga bagay indi mapagwa sa bisan ano kundi sa pangamuyo kag puasa.’

“Karon nagaduha-duha gid ako sing dako nga kon nagkadto sia didto sang isa ka adlaw
antes, kon natabo bala ina. Sa banta ko ina nga pangamuyo kag ina nga pagpuasa
ginakinahanglan sadto” (Matthew Cowley, Matthew Cowley Speaks [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1954], pp. 149–50).

Ipaathag nga ang isa ka matarong nga babayi, paagi sa iya matinumanon nga pagkabuhi,
mahimo nga makahatag sing bugay indi lamang sa iya kaugalingon kag sa iya bug-os
nga panimalay, kundi sa isa ka bug-os nga pungsod. Ang isa ka subong sina nga babayi
amo si Ester. Ang iya sugilanon ginasaysay sa Daan nga Katipan (tan-awa sa Ester 1–10).

Si Ester isa ka Judeo nga babayi nga nahamut-an sang hari kag nangin iya hara. Sa amo
man nga pungsod may isa ka gamhanan nga prinsipe nga ginahingalanan kay Haman
nga isa ka mapait nga kaaway ni Mardoqueo, tiyo ni Ester, tungod kay si Mardoqueo
nagdumili sa pagduko sa iya atubang. Si Haman, agud makatimalos, naghimo sing isa ka
plano sa pagpamatay sang tanan nga mga Judeo.

Sang mabatian ni Mardoqueo ining masubo nga balita, nagpatunda sia kay Ester nga
nagapangabay sa iya sa pagkadto sa atubang sang hari kag magpangayo sang iya
pangapin. Ginpaathag ni Ester ang layi kag nagsabat, “Ang bisan sin-o nga lalaki ukon
babayi nga magkadto sa hari sa nasulod nga luwang nga wala pagtawga, may isa ka
kasuguan sa iya; nga patyon sia, luwas sa ila nga untayan sang hari sang cetro nga
bulawan nga magkabuhi sia. Apang wala ako pagtawga sa pagsulod sa hari sini nga
katluan ka adlaw” (Ester 4:11).

Si Mardoqueo nagsabat nga kon indi si Ester maghulag, ang tanan-tanan pamatyon, 
lakip na ang iya kaugalingon nga panimalay. Nahangpan sing lubos ni Ester ang iya
responsibilidad, kay nagsabat sia, “Lakat, tipuna sing tingob ang tanan nga Judeo nga
yara sa Susan, kag puasa kamo tungod sa akon, kag indi magkaon ukon mag-inom sa
tatlo ka adlaw, sa gab-i ukon sa adlaw. Ako man kag ang akon kadalagahan magapuasa
sa amo nga bagay. Nian magakadto ako sa pagsulod sa hari, bisan indi suno sa
kasuguan; kag kon mawala ako, mawala ako” (Ester 4:16).

Si Ester nga wala magtamod sa iya kaugalingon nga kabuhi, nagpuasa kag
nagpangamuyo sa atubang sang hari. Gin-untay sang hari ang iya cetro agud
makapalapit sia. Sanglit namat-od sia sa pagbutang sang iya kabuhi kag sini nga
problema sa mga kamot sang Ginuo, ginluwas sia, kag gintugutan sang hari ang mga
Judeo sa pagpangapin sang ila mga kaugalingon kag maluwas.

Paghinambalanay Hambali ang sugilanon upod sa bataon nga mga babayi, nga ginpatandaan ang kusog
kag kaisog nga naangkon ni Ester tungod sang pagpuasa sang iya katawhan.

Buligi nga mahangpan sang bataon nga mga babayi ang dako nga ginhalinan sang kusog
kag kaisog nga mahimo sang pagpuasa sa ila mga kabuhi.

Hingapusan

Panaksihon Ipahayag ang imo panaksihon sang gahum nga maangkon sa pagpuasa kag pangamuyo.
Ini nga gahum isa ka espirituhanon nga kusog nga nagaabot lamang paagi sa pagtuman.
Isaysay ang isa ka personal nga inagihan parte sa mga benepisyo sang pagpuasa kon sa
imo pamatyag amo ang nagakaigo. Papagsika ang tagsa ka bataon nga babayi sa
paghimo sang pagpuasa nga isa ka mas makahuluganon nga bahin sang iya kabuhi.

Sugilanon sa balaan
nga kasulatan
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Bugna sa Aton Inadlaw-adlaw 
nga mga Kabuhi

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi kon paano sia makabaton sing bugna sa iya
inadlaw-adlaw nga kabuhi.

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

2. Maghanda sing mga pinikas sang papel upod ang isa sang masunod nga mga
talamdan sa balaan nga kasulatan nga nasulat sa tagsa ka papel: 1 Nefi 10:17
(katapusan nga katunga sang bersikulo); Mateo 7:7–8; Santiago 1:5–7; Doctrine and
Covenants 9:8–9; Alma 37:37; kag 1 Nefi 17:45. Maghimo sing bastante nga mga papel
para sa tagsa ka bataon nga babayi, bisan pa kon kinahanglan gid nga maggamit ka
sang mga talamdan sa balaan nga kasulatan sing kapin sa makaisa.

3. Maghanda sa pagpakanta sa klase sang una kag ikatlo nga mga dinalan sang “Teach
Me to Walk in the Light [Tudloi Ako]” (Hymns, no. 304).

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Sugilanon Ipaambit ang masunod nga sugilanon. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
paghingalan sang prinsipyo sang ebanghelyo nga ginalaragway sa sugilanon.

“Ang mga lamharon gikan sa pila ka mga purok nagasinapol sing tingob; subol na ang
oras; madamo nga matam-is kag makatalandog nga mga panaksihon ang ginpaambit sa
sina nga gab-i sang magsenyas si Obispo Rogers sa may ikasangkol nga lamharon nga pari
nga nagapamuno, sa pagtapos sang sinapol, bisan pa nga ang bangko puno gihapon sang
mga lamharon nga may kalangkag sa pagpahayag sang ila mga panaksihon. Apang
pagkatapos nga naghulat sing amo kalawig agud nga makatipon sing kaisog sa pagtindog,
kag bilang madason sa linya, indi na mapaligad ni Melany ini nga oportunidad. . . .
Maabtik sia nga nagpalapit sa pulpito.

“ ‘Abi ninyo,’ siling niya. ‘Gintawag ako bilang isa ka pangulo sang klase nga ginatapuan
sang 17 ka mga dalagita, kag ang obispo nagsiling nga responsable ako sa ila. Halos
mamatay ako sa kakulba. Sa labing pat-od, wala gani ako makahibalo kon diin sila.
Dayon ginsingganan niya ako sa pagpamat-od kon sin-o ang akon mangin mga
manuglaygay kag ginpahanumduman ako sang pagkakinahanglanon sang
pagpangamuyo kag pagpangabay sa Ginuo. Nagpalibog ako kon paano ini
magtrabaho—kon paano ko mahibal-an kon sin-o ang gusto sang Ginuo.’. . .

“ ‘Ginsulat ko ang 17 ka mga ngalan sa isa ka pikas sang papel. Dayon ginpangamuyuan
ko ang amo nga mga ngalan. Sa tagsa ka tion nga magtapos ako sang akon pangamuyo,
nangin maayo ang akon pamatyag sa pag-ekis sang isa ukon duha ka mga ngalan sa lista.
Nagpadayon ako sa pagpanghunahuna kag pagpangamuyo kag pagpaninguha sa
pagpamat-od tubtob sa ikatlo nga adlaw. Sa duha na lamang ka mga ngalan nga nabilin,
nakaangkon ako sing isa ka mabaskog nga balatyagon nga nahibal-an ko kon sin-o ang
gusto sang Amay nga Langitnon. Amo ina kon paano ini nagatrabaho’ (Ardeth G. Kapp,
“Yes, You Are Old Enough Girls,” New Era, May 1974, p. 14).

Ang Bugna Amo ang mga Pahito nga sa sini nga Paagi ang Dios Nagakomunikar sa Aton

Paghinambalanay Ipanagtag sa tagsa ka bataon nga babayi ang isa ka pikas sang papel kag isa ka lapis.
Pangabaya sia sa pagsulat sang isa ka kahulugan sang pulong nga bugna kag itunghol ini
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sa imo nga wala mapirmahi. Hambali ang tagsa ka kahulugan upod sa klase. Isugid ang
masunod nga kahulugan:

“Ang pangamuyo amo ang mga pahito nga sa sini nga paagi ang tawo nagakomunikar sa
Dios. Ang bugna amo ang mga pahito nga sa sini nga paagi ang Dios nagakomunikar sa
tawo.”

Samtang ginabasa mo ang masunod, pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
paghingalan kon sin-o ang may kinamatarong sa bugna:

“Karon ginasiling ko nga may kinamatarong kita sa bugna. Ginasiling ko nga ang tagsa ka
katapo sang Simbahan, hilway kag wala’y sapayan sang ano man nga posisyon nga iya
ginakaptan, may kinamatarong sa pag-angkon sang bugna gikan sa Balaan nga Espiritu;
may kinamatarong sia sa pag-amuma sang mga anghel; may kinamatarong sia sa
paglantaw sang mga talan-awon sang katubtuban; kag kon luyag naton maglakat sang
bug-os nga talaksan, may kinamatarong sia sa pagpakigkita sa Dios sa amo man nga
paagi nga ang bisan sin-o nga manalagna sa suno gid kag aktwal nga pagkamatuod
nakakita sa nawong sang Dios” (Bruce R. McConkie, How to Get Personal Revelation,
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 11 Oct. 1966], p. 4).

Isulat ang masunod nga mga talamdan sa balaan nga kasulatan sa pisara. Indi pag-isulat
ang mga paagi sang bugna sa sini nga tion.

Ipagamit sa bataon nga mga babayi ang ila mga kopya sang sulukdan nga mga
buluhaton sa pagpangita sang balaan nga mga kasulatan kag hinganlan ang mga paagi
diin ang Dios nagakomunikar sa aton. Ayhan luyag mo nga magtakay sang balaan nga
mga kasulatan sa bataon nga mga babayi. Samtang ginahinganlan ang mga paagi, isulat
ang mga ini sa pisara.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanumdom kon ano nga hiyas ang
ginhatag sa ila sa gilayon pagkatapos sang ila mga bunyag. Dayon basaha ang masunod
nga pahayag gikan sa Manalagna nga si Joseph Smith: “Wala sing tawo nga makabaton
sang Balaan nga Espiritu nga indi makabaton sang mga bugna. Ang Balaan nga Espiritu
isa ka manugbugna” (History of the Church, 6:58).

Ang Tagsa sa Aton Mahimo nga Makabaton sang Bugna sa Paggiya sa Aton sa Aton
Inadlaw-adlaw nga mga Kabuhi

Ipaathag nga tanan kita may kinamatarong sa personal nga bugna sa aton mga kabuhi.
Ang mga sitwasyon nagatuhaw adlaw-adlaw diin kinahanglan naton nga mahibal-an
ang pagbuot sang Ginuo. Mahibal-an lamang naton ini paagi sa bugna. Sanglit palangga
kita sang Ginuo, mahimo naton nga maangkon ang dalayon nga pagpakig-upod sang
Balaan nga Espiritu. Ini nga Espiritu malulo nga magahatag sa aton sing inspirasyon kag
giyahan kita sa kamatuoran.

Presentasyon sang
manunudlo

Balaan nga kasulatan

1. 1 Nefi 11–13; Joseph Smith—
History 1:17

2. Joseph Smith—History 1:33;
Exodo 3:4

3. Exodo 28:29–30; Doctrine and
Covenants 17:1; Alma 37:38–45

4. 1 Nefi 2:1–2; 1 Nefi 8:2

5. Doctrine and Covenants 8:2; 20:26;
Helaman 5:44-47

Paagi

Direkta nga palanan-awon ukon
pagduaw

Direkta nga pulong sang Dios ukon
mga anghel

Pinasahi nga mga instrumento
subong abi sang Urim kag Tumim,
Liahona

Mga damgo

Balaan nga Espiritu

Paghinambalanay 
sa pisara

Sinambit nga 
mga pulong
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Si Elder Boyd K. Packer nagtanyag sang masunod nga pagpanat-om kon paano kita
makaangkon sang espirituhanon nga ihibalo:

Indi kita dapat nga “magpaabot sang bugna sa pagbulos sa espirituhanon ukon temporal
nga kinaalam nga aton na nabaton—lamang sa pagpalawig sini. Kinahanglan gid nga
magpadayon kita sang aton kabuhi sa isa ka ordinaryo kag inadlaw-adlaw nga paagi,
nga nagasunod sang mga pamaagi kag mga pagsulundan kag mga regulasyon nga
nagadumala sang kabuhi.

“Ang mga pagsulundan kag mga regulasyon kag mga kasuguan mga malahalon nga
pangamlig. Sa tion nga magkinahanglan kita sang ginpahayag nga panulin sa pagliwat
sang aton padulungan, magahulat ini sa alagyan samtang nagahinampot kita sa lokasyon
sang panginahanglan” (“The Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, p. 54).

Ipanagtag ang pinikas sang mga papel nga imo ginhanda nga nagalista sang mga
talamdan sa balaan nga kasulatan. Pangabaya ang tagsa ka bataon nga babayi sa
pagpangita sang isa ka balaan nga kasulatan kag pat-uron kon ano ang ginasiling sini
parte sa pagbaton sang bugna. Ipaathag nga, bilang isa ka klase, pagatipunon mo ang isa
ka lista nga nagasabat sang pamangkot nga, “Ano ang pila ka mga paagi nga nagahanda
kita sa pagbaton sang bugna?” Hatagi ang bataon nga mga babayi sing igo-igo nga tion
sa pagpangita kag pagbasa sang balaan nga mga kasulatan. Dayon pangabaya sila sa
pagpaathag kon ano ang ginasiling sang balaan nga mga kasulatan. Tipuna ini nga lista
sa pisara:

Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon ano ang mahimo sa masunod nga mga
sitwasyon sa pagbaton sing bulig kag giya. Siguroha nga mahangpan sing lubos sang
bataon nga mga babayi nga kinahanglan gid nga magpaninguha sila sa pagbaton sang
bugna.

1. Si Cindy, ang pangulo sang isa ka klase sang Bataon nga mga Babayi, kinahanglan gid
nga magpili sing isa ka bataon nga babayi gikan sa iya klase nga mangin tsirman sang
isa ka importante nga proyekto sa tig-ilinit. Paano makabaton si Cindy sang bulig sa
pagpili sang husto nga tawo para sa sini nga alatendihon? Ano ang dapat niya himuon
magluwas sa pagpangamuyo parte sa problema?

2. Si Patti gintawag sang iya obispo nga mangin pangulo sang isa ka klase sang Bataon
nga mga Babayi. Masyado sia kasako sa pag-eskuwela kag sa mga kahiwatan sa gwa
kag sa iya pamatyag wala sia sing tion ukon ikasarang nga mangin isa ka lider sang
klase. Paano sia mabuligan sang Balaan nga Espiritu nga matuman ang iya
palangakuan?

3. Si Tricia nagsaylo sining karon lang sa isa ka bag-o nga dakbanwa. Sang magsugod sia
sa pag-eskuwela, wala gid sia sing bisan isa nga nakilal-an nga bataon nga mga babayi
sa iya mga klase. Masinulub-on sia kag indi mapahamtang kag nagakinahanglan bulig
sa pagpangita sing mga kaabyanan. Ano ang dapat niya nga himuon? Paano sia
makapangayo kag makabaton sang bulig sang Balaan nga Espiritu?

Mga pagtuon sang
hitabo

Ano ang pila ka mga paagi nga nagahanda kita sa pagbaton sang bugna?

1. Kinahanglan gid nga may handum kita kag kinahanglan gid nga
magpangayo sang bulig. (1 Nefi 10:17, katapusan nga katunga sang
bersikulo; Mateo 7:7–8.)

2. Kinahanglan gid nga may pagtuo kita. (Santiago 1:5–7.)

3. “Kinahanglan gid nga tun-an naton ini” sa aton mga kaisipan kag
maglab-ot sang isa ka tilaw lamang nga desisyon. (D&C 9:8–9.)

4. Kinahanglan gid nga makigsapol kita sa Ginuo kag mamangkot kon
husto ang aton mga desisyon. (Alma 37:37.)

5. Kinahanglan gid nga magakasanto kita sa Ginuo kag makilala ang
sabat. (1 Nefi 17:45.)

Pagtuon sang balaan
nga kasulatan

Sinambit nga 
mga pulong
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Basaha ang Doctrine and Covenants 9:7–9 kag 6:22–23. Palinyahi sa idalom kag patamdi
sa bataon nga mga babayi sa iban nga ginhalinan ining duha ka balaan nga mga
kasulatan. Hambali kon paano mahibal-an sang isa ka tawo kon nakabaton sia sing
bugna. Sa ano nga dagway masunson nga ginapaagi ang bugna?

Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang masunod nga sinambit nga mga pulong sa
dugang nga pagpatin-aw sang kahulugan sang balaan nga mga kasulatan.

“Ang mga sabat gikan sa Ginuo nagaabot sing mahipos—mahipos gid kaayo. Sa
pagkamatuod, malaka lang ang makabati sing maathag sang iya mga sabat paagi sa 
ila mga dulunggan. Kinahanglan gid nga nagapamati kita sing masinapakon ukon 
indi gid naton makilal-an ang mga ini. Ang kalabanan sang mga sabat gikan sa Ginuo
mabatyagan sa aton tagipusuon bilang isa ka maalabaab, matawhay nga pahayag, ukon
mahimo nga mag-abot ang mga ini bilang mga panghunahuna sa aton kaisipan.
Nagaabot ang mga ini sa ila nga mga nakahanda kag mga mapainumuron” (H. Burke
Peterson, sa Conference Report, Oct. 1973; p. 13; ukon Ensign, Jan 1974, p. 19).

Basaha sa bataon nga mga babayi ang masunod nga sinambit nga mga pulong ni
Pangulong Marion G. Romney, kag agdaha sila sa pagpanilag kon paano ang isa ka
tawo makahibalo kon ang iya pangamuyo ginsabat na:

“Kon makasugata sing isa ka problema mainampuon ko nga ginatulotimbang sa akon
kaisipan ang mapilian nga mga kasulbaran kag mag-abot sa isa ka pagtapat kon diin sa
mga ini ang labing maayo. Dayon sa pangamuyo ginatugyan ko sa Ginuo ang akon
problema, ginasugiran sia nga nagahandum ako sa paghimo sang husto nga pagpili,
sang kon ano, sa akon paghukom, ang husto nga padulungan. Dayon ginapangabay ko
sia kon nakahimo ako sang husto nga desisyon sa paghatag sa akon sang dabdab sa
akon tagipusuon nga Iya ginpanaad kay Oliver Cowdery. Kon mag-abot ang kasanag
kag paghidaet sa akon kaisipan, nahibal-an ko nga ang Ginuo nagasiling sang huo. Kon
nabatyagan ko ang ‘kahabol sang panghunahuna,’ nahibal-an ko nga nagasiling sia nga
indi, kag nagatilaw ako liwat, nga ginasunod ang amo man nga pamaagi.

“Sa hingapusan, ginasulit ko: Nahibal-an ko kon san-o kag kon paano ginasabat sang
Ginuo ang akon mga pangamuyo suno sa paagi nga akon nabatyagan” (“Q & A,” 
New Era, Oct. 1975, p. 35).

Hingapusan

Ipaathag nga ang tagsa ka nabunyagan nga katapo sang–Ang Simbahan ni Jesucristo
sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw may kinamatarong sa dulot sang Balaan nga
Espiritu. Ang tagsa ka bataon nga babayi may iya sina nga kinamatarong. Sa pagbaton
sina nga dulot, kinahanglan gid nga nagagawi sia nga nagasinanto sa mga layi sang Dios
kag mahinandumon nga nagapaninguha nga mahibal-an ang iya kabubut-on. Sa idalom
sini nga mga kondisyon may kinamatarong sia sa pagpaabot sang Balaan nga Espiritu sa
pag-upod sa iya. May kinamatarong kita sa giya sang Balaan nga Espiritu.

Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang Moroni 10:4–5. Laygayi ang bataon nga mga
babayi sa paggamit sini nga balaan nga kasulatan sa ila mga kabuhi. Idagmit ang
importansya sang pagpangita sang gahum sang Balaan nga Espiritu sa ila mga kabuhi.
Pahanumdumi sila nga paagi sa sini nga gahum mahimo sila nga magpabilin nga suod 
sa Ginuo kag sa ulihi magpuyo upod sa iya liwat.

Ambahanon Tapusa ang leksyon paagi sa pagpakanta sing tingob sa klase sang una kag ikatlo nga
mga dinalan sang “Teach Me to Walk in the Light [Tudloi Ako].”

Presentasyon sang
manunudlo
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Ang Layi sang Pagsakripisyo

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi ang kahulugan sang pagsakripisyo kag ang
importansya sini sa iya kabuhi.

PAGPANGHANDA 1. Hatagi sing isa ka papel kag lapis ang tagsa ka bataon nga babayi.

2. Ayhan luyag mo nga maghanda sing isa ka kopya sang pahayag ni Elder Loren C.
Dunn nga gingamit sa hingapusan sang leksyon para sa tagsa ka katapo sang klase.

3. Magtakay sing bataon nga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang mga Tawo Naghimo sing mga Halad sang Dumaan nga Panahon

Isulat ang pulong nga sakripisyo sa pisara. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
paghinambalanay kon ano ang buot silingon sang pulong.

Ipaathag nga ang pagsakripisyo mahimo nga mapaathag bilang isa ka pagbiya sang
pila ka butang nga makaluluyag kabaylo sang isa ka mas mataas nga bagay. Mahimo
nga magsiling kita nga amo ini ang pagbiya sang pila ka butang nga maayo kabaylo
sang pila ka butang nga mas maayo. Isulat ang isa ka kahulugan sang pagsakripisyo
sa pisara.

Ipaathag nga sa bug-os nga maragtas sang Simbahan, ang mga tawo ginahingyo sa
pagsakripisyo, sa pagbiya sang maayo nga mga butang sa pagbulig pahanabo sang mas
maayo nga mga butang.

• Ano ang inyo ginapanghunahuna kon mabatian ninyo ang dumaan nga mga
manalagna nga nagadulot sing mga halad? (Ang mga sabat mahimo nga maglakip sang
mga butang subong abi kay Abraham nga nagahalad kay Isaac, nagapasad sang mga
altar, kag nagagamit sang mga sapat bilang mga halad nga sinunog.)

• Sin-o ang una nga tawo nga nagdulot sang mga halad? (Si Adan; tan-awa sa Moses 5:5.)

• Sanday sin-o ang iban pa nga mga manalagna nga nagdulot sang mga halad? (Sanday
Noe, Moises, Isaac, Jacob.)

Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Moses 5:6. Ayhan gusto nila nga markahan ang
katapusan nga bahin sini nga bersikulo.

• Nakahibalo bala si Adan kon ngaa ginsugo sia sa pagdulot sang mga halad? (Wala
sang primero.)

Ipabasa sa bataon nga mga babayi kag hambalan ang Moses 5:7.

• Ano ang buot silingon sang kaangay? (Isa ka kapareho ukon kaanggid; Ang mga halad
ni Adan isa ka simbolo sang halad sang Manluluwas.)

Ipaathag nga ang tanan nga dumaan nga mga halad nagatudlo tuhoy sa dako nga halad
ni Cristo sa pagpasag-uli para sa aton mga sala. Ang Manluluwas naghatag sang iya
kabuhi para sa aton, kag dapat nga handa kita sa pagsakripisyo sang tanan nga yari sa
aton para sa iya kag sa iya ebanghelyo.

Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Moses 5:5 kag Levitico 1:3.

• Ano ang mga kinaugali sang mga sapat nga ginadulot sang dumaan nga mga
manalagna bilang mga halad? (Lalaki nga panganay nga mga sapat, mga sapat nga wala
sing dagta ukon kasawayan.)

Paghinambalanay
parte sa balaan nga
kasulatan

Paghinambalanay 
sa pisara
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Ipaathag nga ang “wala’y kasawayan” nagakahulugan sang wala’y depekto. Ang
pinakamaayo gid lamang nga mga sapat ang ginagamit para sa mga halad.

• Paano ining mga sapat nagsimbolo sang aton Manluluwas? (Si Jesus panganay man;
himpit sia, wala’y dagta ukon kasawayan.)

Ipaathag nga sang dumaan nga panahon, ang mga tawo nagasandig sa ila mga panong
kag mga manara sa paghakot sang ila mga karga kag sa pagpanigana sang karne, gatas,
kag mga panit para sa panapton. Hunahunaa nga nagkabuhi kamo sang dumaan nga
panahon. Ang inyo kabuhi kag mga kabuhi sang inyo panimalay nasandig sa inyo
panong sang mga karnero.

Paghinambalanay • Ano ayhan ang inyo batyagon kon maghalad sang pinakamaayo nga mga sapat sa inyo
panong?

• Ano ang matun-an sang mga tawo paagi sa kinaandan nga paghalad sang
pinakamaayo sang ila mga panong? (Pagtuo, pagtuman, pagpaumod.)

Ipaathag nga ang naandan nga pagdulot sang mga halad nagpadayon sa sulod sang
ginatos ka tuig. Nagtapos ini sa dako kag katapusan nga halad. Ipabasa sa bataon nga
mga babayi ang Alma 34:14 sa pagtukib kon ano inang dako kag katapusan nga halad.
Ipaathag nga pagkatapos nga gindulot ni Cristo ang iya kaugalingon bilang halad para sa
sala, ang mga katapo sang Simbahan wala na maghalad sang mga sapat sa Ginuo. Apang
ginapangayuan kita sa paghimo sang mga pagsakripisyo sa iban nga mga paagi.

Nagahimo Man Kita sang mga Pagsakripisyo sa Moderno nga Panahon

Ipaathag nga ang mga Santos sa tanan nga katuigan ginahingyo sa paghimo sang mga
pagsakripisyo para sa mga pagpasad sang ginharian sang Ginuo. Indi mahapos ang
matuod nga pagsakripisyo. Mabudlay ini kag ayhan makasakit diutay, ilabi na gid kon
ang ginapabiyaan sa aton masyado kamalahalon sa aton.

Si Haring David nagsiling sini sa sini nga paagi: “Indi ako magdulot sa Ginuo nga akon
Dios sing halad-nga-sinunog nga wala’y bili sa akon” (2 Samuel 24:24).

Sugilanon Ang masunod nga sugilanon nagaasoy parte sa mga pagsakripisyo nga ginhimo sang
mga babayi sang una nga panahon sang ginapatindog ang Templo sa Kirtland.

“Si Hilda Larson nagahanda sang lamisa para sa panyaga sang mag-abot ang iya amay
kag nagsiling sa iya, ‘Ipahigad ang daan nga mga pinggan, Hilda. May bisita kita.’

“ ‘Sin-o ang maabot, John?’ pamangkot sang iloy ni Hilda.

“ ‘Duha sang mga lalaki nga kaupod ko sa pagtrabaho karon nga adlaw sa templo,’ sabat
niya. ‘Sanday Heber Kimball kag Brigham Young.’. . .

“Si Hilda kag ang iya iloy nagkadto sa sulod sang isa ka diutay nga kuwarto diin ang
mga pinggan nga de-letse ginatago sa isa ka mataas nga platera sa likod sang madamol
nga mga puertahan nga kristal. Bisan pa nga ginagamit lamang ang mga ini para sa bisita
ukon pinasahi nga mga adlaw sang kinalipay, sunado ni Hilda ang tagsa ka panid. . . .

“ ‘Ini nga pares sang de-letse,’ paathag sang iya iloy, ‘iya pa sang imo lola sa tuhod.
Ginpamutos niya ang tagsa ka panid sa mga sobrekama sang magpanakayon sia gikan sa
Ingglatera sang 1770. Nagkabalaka sia sa tagsa ka tion nga may bagyo sa dagat sa
kahadlok nga ang iya mga pinggan basi magkalabuong.’. . .

“Samtang nagakinaon ginaganahan gid si Hilda sa pagpamati sa iya amay nga
nagapakighambal sa duha ka lalaki. Nagahambalanay sila nga ang Templo sa Kirtland
nga ila ginapatindog malapit na lang matapos.

“ ‘Ang tanan nga mga Santos sa Kirtland nagbulolig,’ siling ni Brother Kimball.

“ ‘Ayhan diutay lang kita sa kadamuon,’ paayon ni Brother Young, ‘kag imol pa, apang
manggaranon kita iya sa pagtuo. Samtang nagapangabudlay ang mga lalaki sa
pagpatindog, ang mga babayi naman nagapamulon kag nagahabol sang henero para sa
aton mga panapton.’

“Pinulot ni Brother Kimball ang de-letse nga tasa nga yara sa tupad sang iya plato. ‘Kag
karon ang mga babayi nagahatag sang ila malahalon nga mga pinggan,’ nagsiling sia nga
nagatulok sa iloy [ni Hilda]. . . .

Presentasyon sang
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“Sang madason nga hapon. . . . Gingiyahan ni Nanay [si Hilda] pasulod sa kuwarto diin
ang platera sang mga pinggan nagatindog. Isa ka dako nga kahon ang yara sa salog sa
tupad sini.

“ ‘Kinahanglan gid naton nga i-impaki ang mga de-letse sa kahon, Hilda,’ ginsingganan
sia sang iya iloy. ‘Kinahanglanon ang mga pinggan sa pagbulig patindog sang templo.’
Indi malab-ot sang panghunahuna ni Hilda kon paano ang mga pinggan nga de-
letse. . .makabulig patindog sa isa ka templo. Gintan-aw niya ang iya amay nga nagaalsa
sang kahon sang mga pinggan pasulod sa likod sang karo nga ginabutong sang kabayo.
Dayon nagsakay sila padulong sa tindugon nga pil-as diin ginapatindog ang templo.

“Nanaog si Hilda sa karo kag nagsunod sa iya amay padulong sa isa ka dako nga batiya
diin isa ka trabahador ang may ginalugay nga kon ano sa sulod sini.

“Samtang nagaduko, ang amay ni Hilda nagsiling sa tunga sang kagansal, ‘Nagahimo
kami sang stuccoed plaster [estuko nga inugpalhit] para sa pang-gwa nga mga dingding
sang templo. Natukiban namon nga ang mga buka nga pinggan nga de-letse nagabulig
patapik sang inugpalhit. Subong man, ‘dugang pa niya,’ matahum kaayo tulukon ang
mga dingding sa nagaidlak nga mga tinipik sang pinggan nga de-letse kag mga kristal
nga nagalapos ang silak.’

“Isa ka lalaki sa tupad ang nagsiling, ‘Halos tanan nga mga babaying Santos sa Ulihing
mga Adlaw naghatag sang ila pinakamaayo nga mga pinggan nga de-letse para sa templo.’

“Halos indi makapati si Hilda sang makita niya ang iya iloy nga nagkuha sang matahum
nga Dresden nga pinggan nga de-letse gikan sa kahon kag itunghol ang tagsa ka panid sa
isa ka lalaki nga nagatindog sa tupad sang batiya. Ginpamutang niya ang mga ini sa
matapan nga tapalan, ginpamuka ang mga ini sa mga tinipik, kag ginkagos ang buong
nga mga tinipik pasulod sa batiya. . . . Sa bug-os nga pagpadulhog sa bungyod sakay sa
karo, upod ang wala na sing unod nga kahon nga nagakagalkal sa likod, si Hilda
mahipos nga nagahibubun-ot.

“Isa ka gab-i pagkatapos nga mahuman ang templo, nagalakat sina si Hilda upod ang iya
amay kag iloy sa kalsada padulong sa matahum nga bilding. Nagahinunod na ang adlaw
kag nakita ni Hilda ang mga dingding sang templo. Nagaidlak ang mga ini kag
nagainigpat-igpat sa kasanag sang adlaw.

“ ‘Oho, Nanay!’ tuaw niya, nga ang iya tagipusuon sa hinali nakontento kag malipayon.
‘Nakita mo bala inang daw asul nga kasiga sa tupad sang puertahan sa atubang? Ang
[aton pinggan nga de-letse] lamang ang makaidlak sing pareho sina!’ (Iris Syndergaard,
“Sparkling Walls,” Friend, Mar. 1975, pp. 11–12).

• Ano ang inyo pagabatyagon kon ginahingyo kamo sa paghimo sing isa ka
pagsakripisyo nga subong sini?

Sugilanon Sining karon pa gid lang, may pila ka mga Santos gikan sa Mexico nga naghimo sing
dako nga mga pagsakripisyo sa pagtambong sa templo:

“Sining karon lang, ang mga nagatrabaho sa Templo sa Mesa nag-abiabi sang isa ka bus
nga puno sang mga katapo sang Simbahan gikan sa nasulod [nga kabanwahanan] sang
Mexico. Nagbiyahe sila sa sulod sang lima ka adlaw. Ang bus naabriya. Ining
mapainubuson nga mga panimalay nagsakripisyo kag nagsupot sang ila mga pesos sa
sulod sang madamo nga mga binulan sa pagbakal sang inugplete nga tiket pakadto-pauli.
Nagtulog sila sa salog sang nagaginutok nga bus. Si Pangulong Wright sang templo
nagsiling nga ang ila mga lider daw medyo nagakahuya kag nagapangayo man sing
pasaylo tungod sang ila paghakab-hakab [sa pagkaon] tuga sang kagutom, ilabi na gid sa
bahin sang mga kabataan. Pagkatapos nga mabayaran ang bus, wala na sing kuwarta nga
nabilin para sa pagkaon. Apang nangin wala’y kabilinggan ina—makadto sila sa templo,
kag natigayon nila ini!” (David B. Haight, “By Their Fruits Ye Shall Know Them,” sa
Speeches of the Year, 1980 [Provo: Brigham young University Press, 1981], p. 169).

Paghinambalanay • Ngaa nga sugot ining mga tawo sa paghimo sing subong sina kadako nga
pagsakripisyo?

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati sa masunod nga sinambit nga mga
pulong kag pagkatapos ipahinganli ang pila sang mga pagsakripisyo nga ginhimo sang
mga katapo sang Simbahan karon nga panahon. Ilista ang mga ini sa pisara.

Leksyon 25



114

“Ang aton mga problema sa Simbahan karon-nga-panahon kalabanan amo yadtong may
mga kaangtanan sa madasig nga pagtubo kag pagbag-o. Ang malayo-sing-dangatan nga
mga hangkat nga nagakinahanglan sang mga pagsakripisyo sang panahon, mga
kinaadman, kag mga manggad sang mga katapo, may posibilidad nga subong pa gid
kadako sang sa una. . . .

“Karon nga panahon, subong sang sa nahimo sa dumaan nga maragtas sang Simbahan,
madamo ang nagasakripisyo sang mga kaabyanan, panimalay, kag mga posisyon sang
magbuylog sila sa Simbahan.

“Karon nga panahon madamo ang nagasakripisyo para sa pang-misyonaryo nga
buluhaton, kon indi sa pagsakdag sang mga misyonero, ukon sa paglakat sa misyon nga
sila mismo. May aton karon pinakadako nga pang-misyonaryo nga puersa sa bug-os nga
maragtas sang Simbahan.

“Karon nga panahon may isa ka bug-os nga programa sang Simbahan, kag bisan pa kon
gintawag kita nga mangin isa ka manunudlo sa Bulothuan sa Domingo, isa ka obispo,
ukon isa ka manug-ubay, ukon sa pagpanagtag sang sakramento, nga mangin isa ka
misyonero, sa pagtrabaho sa isa ka proyekto sang welfare, sa paghikot sang buluhaton sa
kaliwatan, sa pagkonsulta sa mga problema parte sa data processing, ukon sa pagtuman
sang bisan ano pa nga iban nga alatendihon sa Simbahan, dapat naton kilalahon nga
‘bisan ano ang [aton] ginahimo suno sa kabubut-on sang Ginuo, iya sang Ginuo
kalabtanan.’ (D&C 64:29.)

“Ang mga pagsakripisyo karon nga panahon sa pagkamatuod, mga oportunidad, subong
sang amo na ang mga ini sadto pa. Panumduma ang panaad nga ginhimo sang
Manluluwas: ‘. . .Wala’y tawo nga nagbiya sang balay ukon asawa ukon mga utod ukon
mga ginikanan ukon mga anak, bangod sa ginharian sang Dios, nga indi magbaton sing
madamo pa sa sini nga tion, kag sa katuigan nga palaabuton kabuhi nga wala’y
katapusan’ (Lucas 18:29–30)” (Franklin D. Richards, “ ‘Sacrifice Brings Forth the Blessings
of Heaven,’ “ New Era, Nov. 1974, p. 5).

Paghinambalanay • Ano nga mga pagsakripisyo para sa ginharian sang Dios ang ginahimo sang mga
katapo sang aton purok ukon sanga?

• Ano nga mga pagsakripisyo ang ayhan kinahanglan gid nga himuon sang isa ka bataon
nga babayi sa paghanda sang iya kaugalingon nga mangin takos sang isa ka kasal sa
templo? Sa paghanda sang iya kaugalingon para sa kabuhi nga wala’y katapusan?

Ayhan gusto mo nga magpanugid sang isa ka inagihan nga kon san-o ang pagsakripisyo
nagdala sing mga bugay sa imo. Agdaha ang bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang
kaanggid-anggid nga mga inagihan.

Hingapusan

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong. Kon nakahimo ka sang mga kopya
para sa bataon nga mga babayi, ayhan luyag mo nga ipanagtag ang mga ini kag basahon
ini sing dulungan.

“Ang kinahanglan gid nga mangin handa kita sa paghimo amo ang pagsakripisyo sang
bisan ano ang ginapangayo sa aton, bisan pa kon panahon, ukon kinaadman, ukon
manggad, ukon pagdayaw kag kadungganan sang tawo, ukon bisan ano pa ini, tubtob sa
malambutan sang ginapangayo sini sang Ginuo” (Loren C. Dunn, “News of the Church,”
Ensign, Feb. 1980, pp. 78–79).

Kahiwatan sa pagsulat Ipanagtag ang papel kag isa ka lapis sa tagsa ka bataon nga babayi kag pangabaya sia sa
paglista sing pila ka mga lalab-uton nga ginalauman niya nga malab-ot. Sa tupad sang
tagsa ka lalab-uton, ipalista sa iya ang isa ukon kapin sang mga butang nga kinahanglan
gid sia nga magsakripisyo agud maabot ina nga lalab-uton.

Magpahayag sing saksi nga kada adlaw dapat naton trabahuon ang nagakaigo nga mga
lalab-uton, nga nagasakripisyo sa pagpauswag sang aton mga kaugalingon bilang mga
anak nga babayi sang Dios. Ang dalayon nga pagpaninguha kag pagsakripisyo
magabulig sa aton nga mangin takos sa pagpuyo sa wala’y katapusan upod sa aton
Amay nga Langitnon.
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Ang Sakramento

TINUTUYO Magapartisipar ang tagsa ka bataon nga babayi upod ang mas madalom nga paghangop
sa ordinansa sang sakramento.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 14, Ang Katapusan nga Panyapon (62174), nga makita sa likod sang manwal.

2. Maghanda sa pagpakanta sa klase sang “I Stand All Amazed [Ako Nahalawhaw Gid]”
(Hymns, no. 193) sa hingapusan sang leksyon.

3. Kon may magamit nga Family Home Evening Video Supplement 2 (53277) sa inyo area,
ipasalida ang “What Think Ye of Christ?” gikan sa sini.

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ang pila sang mga hitabo sa kabuhi ni Jesus nalista sa idalom. Pangabaya ang bataon nga
mga babayi sa pagtilaw sa pagpamat-od, samtang nagapamati sila sa imo nga nagabasa
sang mga ini sing matunog, kon diin sa mga ini ang may pinakadako nga importansya sa
ila mga kabuhi.

1. Nabun-ag sia sa idalom sang milagroso nga mga sirkumstansya.

2. Sa iya bunyag, ang Balaan nga Espiritu nagkunsad sa iya.

3. Naghikot sia sang madamo nga mga milagro nga nagasaksi sang iya pagkadiosnon.

4. Ginpakanay niya ang dagat.

5. Ginpatuman niya ang sakramento sa Katapusan nga Panyapon.

6. Nag-antos sia para sa mga sala sang tanan nga tawo, nagpakamatay, kag nabanhaw.

7. Nagpanudlo sia sang nagakaigo nga paagi sa pagpangamuyo.

8. Ginpakaon niya ang lima ka libo nga mga tawo sa pila ka mga binilog nga tinapay kag
mga isda.

9. Gintagna niya ang iya ika-duha nga pagkari.

Kon kinahanglan mo, ihatag ang masunod nga clue [giya sa sabat sang tulogmahon] kag
dayon basaha liwat ang lista. Clue: Kon ang Manluluwas wala maghimo sining isa ka
butang, wala sing iban pa nga may dako nga kabilinggan.

Buligi nga matukiban sang bataon nga mga babayi nga ang ikan-um nga bagay (“Nag-
antos sia para sa mga sala sang tanan nga tawo, nagpakamatay, kag nabanhaw”) amo
ang pinakadako sa importansya, kay kon wala sini wala sang iban pa ang may nagalawig
nga bili.

Ang Sakramento Nagapahanumdom sa Aton sang Pag-antos ni Cristo

Larawan Ipakita ang larawan sang Katapusan nga Panyapon.

• Ano nga simanal nga oportunidad ang may aton tungod sang isa ka hitabo nga natabo
sa Katapusan nga Panyapon?

Paghinambalanay Pangabaya ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sing matunog sang Mateo 26:26–28.
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• Paano ang sakramento makapahanumdom sa aton sang pag-antos ni Cristo para sa
mga sala sang tawo, sang iya kamatayon, kag sang iya pagkabanhaw?

Ipaathag nga ang aton Amay nga Langitnon may dako nga pagpalangga para sa aton.
Samtang ginabasa ang masunod nga sinambit nga mga pulong, papamatia ang bataon
nga mga babayi sang ebidensya sining dako nga pagpalangga:

“Ang aton Amay sa Langit. . .nagpalangga sa iya Anak nga si Jesucristo, sing labaw pa
sangsa pagpalangga ni Abraham kay Isaac, kay upod sa aton Amay ang iya Anak, ang
aton Manunubos, sa wala’y katapusan nga mga kalibutan, nga mainunungon kag
tampad sa bug-os nga katuigan, nga nagatindog sa isa ka lugar sang pagsalig kag
kadungganan, kag palangga sia sing mahal sang Amay, apang wala’y sapayan
gintugutan niya ining pinalangga-kaayo nga Anak sa pagpanaog gikan sa iya lugar sang
himaya kag kadungganan, diin minilyon ang nagdayaw kag nagpasidungog sa iya,
paidalom sa duta, pagpaubos nga wala sa gahum sang paghangop sang tawo. Nagkari
sia sa pagbaton sang insulto, sang pag-abuso, kag sang purong-purong sang mga tunok.
Nabatian sang Dios ang pagtuaw sang iya Anak sa sina nga tion sang dako nga kalisud
kag kasakit, sa hardin sang, ginasiling ini, ang mga buho-buho sang iya lawas nabuksan
kag nagtulo ang dugo gikan sa iya, kag nagtuaw sia: ‘Amay ko, kon mahimo, paligara sa
akon ining tagayan.’. . .

“. . .Ang iya Amay nagpadayon sa pagtulok upod ang dako nga kalisud kag kasakit sa
iya Pinalangga nga Anak, tubtob nga daw nag-abot ang isa ka tion nga bisan ang aton
Manluluwas nagtuaw sa kawala’y paglaum, ‘Dios ko, Dios ko, ngaa ginpatumbayaan 
mo ako?’ ”

Paghinambalanay • Ano sa banta ninyo ang pagabatyagon sang mga ginikanan nga nagatan-aw sa isa sang
ila mga kabataan nga nagaantos subong sang pagtan-aw sang aton Amay nga Langitnon
sa iya Anak nga nagaantos?

Tapusa ang sinambit nga mga pulong:

“Sa sina nga oras sa banta ko makita ko ang aton mahal nga Amay sa pihak sang
kumbong nga nagatulok sa sining nagahimumugto nga mga paghimakas tubtob nga
bisan sia indi na sini makabatas; kag, subong sang iloy nga nagapaalam sa iya
nagahimumugto nga anak, nagkinahanglan nga dalhon pa-gwa sang kuwarto, agud nga
indi makatulok sa katapusan nga mga paghimakas, gani nagduko sang iya ulo, kag
nagpanago sa kon diin nga bahin sang iya uniberso, nga ang iya dako nga tagipusuon
halos mabuong tungod sa pagpalangga niya sa iya Anak. O, sa sina nga tion nga kon san-
o kuntani sarang niya maluwas ang iya Anak, nagapasalamat ako sa iya kag ginadayaw
ko sia nga wala niya kita paslawa, kay indi lamang ang pagpalangga niya sa iya Anak
ang yara sa iya kaisipan, kundi ang iya man pagpalangga sa aton. Nagakalipay ako nga
wala sia magpahilabot, kag nga ang iya pagpalangga sa aton amo ang naghimo sini nga
nangin posible para sa iya ang magbatas sa pagtulok sa mga pag-antos sang iya Anak
kag ihatag sia sa katapusan sa aton, nga aton Manluluwas kag aton Manunubos. Kon
wala sia, kon wala ang iya halad, nagpabilin kita kuntani, kag indi kita kuntani makaabot
nga mahimayaon sa iya atubang. Kag busa amo ini ang nangin kabayaran, sa isa ka
bahin, para sa aton Amay sa Langit sa paghatag sang dulot sang iya Anak para sa tawo”
(Melvin J. Ballard, Sermons and Missionary Services of Melvin Joseph Ballard, comp. Bryant S.
Hinckley [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1949], pp. 153–55).

Ipaathag nga ang sakramento nagabulig sa pagpadugang sang aton pagpasalamat sa
aton Amay nga Langitnon tungod sang dulot sang iya pinalangga nga Anak.
Madumduman man naton ang Manluluwas kag matun-an ang paghatag sing bili sa iya
halad kag pag-antos.

Dapat Panumdumon sang Tagsa ka Bataon nga Babayi ang mga Kasugtanan 
nga Iya Ginhimo

Ipaathag nga ang sakramento amo ang isa ka simanal nga pagpahanumdom kon ano ang
ginhimo sang Ginuo para sa aton kag kon ano ang aton ginapakighisugot nga himuon sa
pagbalik sa iya nahamtangan.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pag-usisa liwat sang mga kasugtanan nga ila
ginahimo sa tagsa ka tion nga nagaambit sila sang sakramento. (Magdala sa aton
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kaugalingon sang ngalan ni Cristo, pirme magpanumdom sa iya, magtuman sang iya
mga kasuguan; tan-awa sa Doctrine and Covenants 20:77, 79).

Pahanumdumi ang bataon nga mga babayi nga paagi sa pag-ambit sang sakramento, ang
takos nga mga Santos nagapanibag-o sang kasugtanan nga ila ginhimo sa mga tubig sang
pagbunyag.

Ipabukad sa klase ang Mosias 18, kag pangabaya ang isa ka bataon nga babayi sa
pagbasa sang mga bersikulo 8 tubtob 10. Hambali ang mga kasugtanan nga aton ginhimo
sa pagbunyag, ang amo man nga mga kasugtanan nga ginhimo sining mga Santos sa
mga Tubig sang Mormon. Ayhan luyag mo nga ilista ang mga ini sa pisara.

Si Melvin J. Ballard, isa ka anay Apostoles, nag-asoy sang iya mga balatyagon parte sa
pag-ambit sang sakramento kag pagtindog bilang isa ka saksi sang Dios:

“Ginakinahanglan ko ang sakramento. Ginakinahanglan ko nga magpanibag-o sang akon
kasugtanan kada simana. Ginakinahanglan ko ang bugay nga nagaabot kaupod sa sini
kag paagi sa sini. Nahibal-an ko nga ang ginahambal ko matuod. Nagapahayag ako sang
saksi sa inyo nga nahibal-an ko nga buhi ang Ginuo. Nahibal-an ko nga ginhimo Niya ini
nga halad kag ini nga pagpasag-uli. Ginhatagan niya ako sing isa ka pagtam-id na nga
daan sining mga butang. . . .

“Nahibal-an ko nga buhi Sia, kag nahibal-an ko nga paagi sa Iya ang mga tawo
kinahanglan gid nga mangita sang ila kaluwasan, kag nga indi naton masikway ining
bulahan nga dulot nga Iya ginhatag sa aton bilang instrumento sang aton espirituhanon
nga pagtubo sa paghanda sa aton sa pagkari sa Iya kag mapakamatarong. . . .

“Magkadto sa lamisa sang sakramento. A, isa ina ka bulahan nga pribelihiyo nga
ginakasadya ko karon, kag nahibal-an ko nga mahuya ako, . . .sa pagtindog sa Iya
atubang kag magtilaw sa pagpangayo sang ano man nga pasaylo ukon ano man nga
balibad tungod sang indi pagtuman sang Iya mga kasuguan kag pagpasidungog sa Iya
paagi sa pagpahayag sing saksi, sa atubang sang Amay kag sa atubang sang mga tawo,
nga nagapati ako sa Iya, kag nga ginadala ko sa akon kaugalingon ang Iya balaan nga
ngalan, kag nga nagakabuhi ako sing espirituhanon paagi sa iya kag sa kalalangan niya”
(Melvin J. Ballard, Crusader for Righteousness [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], pp. 138–39).

Ang Pang-Sakramento nga Pag-alagad Nagapangayo sang Aktibo nga Partisipasyon

Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang masunod nga balaan nga mga kasulatan kag
hambali ang ginasugid sa aton sang tagsa ka balaan nga kasulatan parte sa partisipasyon
sa pang-sakramento nga pag-alagad:

Doctrine and Covenants 59:9 (Ang sakramento nagabulig sa aton nga matipigan ang aton
mga kaugalingon nga wala’y dagta sang kalibutan.)

3 Nefi 9:19–20 (Indi na kita dapat nga maghalad paagi sa pagpaagay sang dugo. Ang
aton halad dapat nga mangin isa ka buong nga tagipusuon kag isa ka mahinulsulon nga
espiritu. Dayon magabaton kita sang Balaan nga Espiritu.)

Juan 6:51, 54, 56 (Ang sakramento mahimo nga makabulig sa aton nga mangin isa upod
kay Jesucristo kag makaangkon sang kabuhi nga wala’y katapusan.)

1 Mga Taga-Corinto 11:29 (Indi kita dapat mag-ambit sang sakramento nga indi takos.)

Patandai nga ang pag-ambit sang sakramento wala sing mahimo nga bisan ano kon isa
lamang ini ka pasapayan kag wala ginahunahuna nga buhat. Kinahanglan gid nga aktibo
kita nga maghimo sang mga kasugtanan upod sa Ginuo.

Basaha ang masunod nga mga sinambit nga mga pulong:

“Kon nagapalapit kita sa sakramento kada simana sa bayhon sang aktibo nga pagdala
sing isa ka personal kag pat-od nga halad—isa ka mapainubuson nga panaad sa pagdaug
sang isa ka kahuyangan nga nagaseparar sa aton sa Manluluwas—ang sakramento
magadala sing isa ka wala’y dulunan nga mas bugana nga kahulugan sa aton mga
kabuhi. Ang aton kaangtanan kay Cristo magatubo kag magadalom samtang nagahimo
kita kag nagatipig sang amo nga mga panaad, kag sa sini nagauswag sa pagtahod sang
aton pang-sakramento nga mga kasugtanan” (W. Cole Durham, Jr., “The Sacrament and
Covenant-Making,” Ensign, Jan. 1978, p. 46).
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“Ang paghimo sang isa ka kasugtanan upod sa Ginuo sa dalayon nga pagtuman sang Iya
mga kasuguan isa ka indi lahug-lahog nga obligasyon, kag ang pagpanibag-o sina nga
kasugtanan paagi sa pag-ambit sang sakramento pareho man sini nga indi lahug-lahog.
Ang pormal nga mga tinion sang pagpanghunahuna samtang ginadulot ang sakramento
may isa ka dako nga importansya. Mga tinion ang mga ini sang pag-usisa-sang-
kaugalingon, sang pagpanumdom, sang pagkilala-sang-kaugalingon—isa ka tion sa
pagpanganinaw kag sa pagtapat” (Howard W. Hunter, sa Conference Report, Apr. 1977,
p. 34; ukon Ensign, May 1977, p. 25).

• Ano ang ginapanugyan sining mga kauturan nga aton dapat himuon sa tion sang
pang-sakramento nga pag-alagad?

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon:

Sa bug-os nga napulo’g lima ka tuig ni Pam sa Simbahan, nag-ambit sia sang sakramento
halos kada Domingo. Pag-abot sang bandeha, nagakuha sia sina sang tinapay kag tubig
pareho sang ginahimo sang mga tawo sa iya wala kag tuo. Halos pirme sia mahipos kag
matinahuron, apang sa iya pamatyag daw may kon ano nga kulang gikan sa ordinansa
sang sakramento.

Paghinambalanay • Ano ang nagakalipatan nga himuon ni Pam sa tion sang pang-sakramento nga pag-
alagad?

Sugilanon Padayuna ang sugilanon:

Wala matalupangdi ni Pam kon ano ang iya kulang tubtob isa sina ka Domingo, isa ka
leksyon ang ginhatag sa Bulothuan sa Domingo sang isa ka maukod kaayo kag
mainampuon nga manunudlo. Mainandamon niya nga ginpaathag ang katuyuan sang
sakramento kag kon paano maghanda para sa sini kada simana. Samtang nagapamati si
Pam sa leksyon, sa hinali namarasmasan niya nga wala pa gid sia makaagi sa pag-ambit
sang sakramento nga may isa ka mahinulsulon nga tagipusuon, nga nagapangamuyo
sang kapatawaran, ukon may tuyo sa kaisipan sang pagbag-o sang mga kasugtanan nga
iya ginhimo sa tion sang pagbunyag.

Namat-od si Pam nga ibutang sa buhat sa madason nga simana ang mga butang nga iya
natun-an sa sina nga leksyon sa Bulothuan sa Domingo. Nahibal-an niya nga may pila ka
mga problema sa iya kabuhi nga ginakinahanglan niya nga husayon, kag bisan pa nga
indi yadto Domingo nga inugpuasa, nagpuasa sia sang madason nga Domingo sang aga.
Samtang nagaambit sia sang sakramento, nagpangamuyo sia sing tago nga ang
pagpanibag-o sang iya mga pangako mabaton sang Ginuo. Sa tion sang bug-os nga pang-
sakramento nga pag-alagad, gintipigan niya ang iya kaisipan nga nagakasanto sa iya
Amay sa Langit. Ginpanghunahuna niya ang pag-antos ni Cristo kag ang iya
pagpalangga sini sa iya. Sang matapos ang sakramento, isa ka manami nga balatyagon
sang paghidaet kag kalipay ang nagpuno kay Pam kag sa una nga tion sa iya kabuhi,
nabatyagan niya ang matuod nga importansya sang pang-sakramento nga pag-alagad.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanghunahuna sang mga paagi nga
mahimo nila nga madapat ang inagihan ni Pam sa ila kaugalingon nga mga kabuhi.

Hingapusan

Panaksihon Magsaksi sa bataon nga mga babayi nga ang sakramento mahimo nga mangin isa ka mas
importante kag mapuslanon nga bahin sang ila mga kabuhi. Dapat nila ihanda ang ila
mga kaugalingon sing mas temprano, mangin matinahuron, magpamati sa pang-
sakramento nga mga pangamuyo, magpanghunahuna parte sa kabuhi sang Manluluwas
kag kon paano sila mahimo nga mangin subong pa gid sa iya, kag aktibo nga mag-usisa
sang ila kaugalingon nga mga kabuhi kag magtapat sa paghimo sing mas maayo pa gid.
Magsaksi man sa pagkaimportante sang pag-ambit sang sakramento kada Domingo.

Ambahanon Tapusa ang leksyon paagi sa pagkanta sang ambahanon nga “I Stand All Amazed [Ako
Nahalawhaw Gid].”
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Pagpabakod sang Panaksihon 
paagi sa Pagtuman

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi kon paano ang pagtuman sang mga
prinsipyo kag mga ordinansa sang ebanghelyo makapadugang sang iya panaksihon.

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

2. Opsyonal: Maghanda sing mga karatola sa paglaragway sang mga cycles [pagbuyong
sang mga hitabo] nga ginapaathag sa Pauna.

3. Maghanda para sa tagsa ka bataon nga babayi sang isa ka handout nga may apat ka
mga ulohan nga nasulatan pabalabag sa ibabaw: “Ano ang isa ka panaksihon?” “Paano
naton ini maangkon?” “Paano ini madula?” “Ano ang dapat naton himuon?” Tigan-i
sing lugar nga masulatan sang bataon nga mga babayi sa idalom sang tagsa ka ulohan.

4. Isulat ining amo man nga mga ulohan sa pisara.

5. Opsyonal: Magtakay sing isa ka katapo sang klase sa pagpresentar sang mga ideya sa
Pauna.

6. Magtakay sing bataon nga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ipaathag nga sang gintuga sang Ginuo ang duta, nagpanangkap sia para sa pisikal nga
kaayuhan sang iya mga kabataan. Nagtuga sia sang isa ka elemento nga kinahanglanon
sa pagsakdag sang kabuhi—tubig.

Patandai nga ang tubig nagaagi sa isa ka cycle [pagbuyong sang mga hitabo]. Samtang
nagasilak ang adlaw sa kadagatan, sa mga linaw, kag sa mga suba, ang tubig nagahubas.
Dayon magatupa ini liwat sa duta bilang ulan ukon nieve. Sa baylo ini nga ulan ukon
nieve mahubas man, kag ang cycle nagasugod liwat.

Kon may nahimo ka nga isa ka karatola nga nagapakita sini nga cycle, ipakita ini, ukon
magguhit sang cycle sa pisara.

Opsyonal nga
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Ipaathag nga ang Ginuo nagpanangkap man para sa espirituhanon nga kaayuhan sang
iya mga kabataan. Ginhatagan niya sila sing mga layi sa pagbulig sa ila nga makaangkon
sang kabuhi nga wala’y katapusan. Kon matinumanon sila sa iya mga layi, mahimo nga
makaangkon sila sang ihibalo kag panaksihon sang kamatuoran.

Patandai nga ang isa ka cycle nagagiho samtang nagatuman kita sining mga layi. Kon kita
nagatuman, nagaangkon kita sing ihibalo kag panaksihon. Sa baylo, ini nga panaksihon
nagapadugang sang aton pagkamatinumanon, nga nagadala sing mas dako nga ihibalo
kag panaksihon. Ini nga cycle nagapadayon nga nagapadayon, nga nagasakdag sang aton
mga espiritu.

Ipakita ang karatola nga imo ginhimo sa pagpakita sang cycle sang pagtuman kag
panaksihon, ukon iguhit ini nga cycle sa pisara.

Patandai nga pareho sang cycle sang tubig nga nagapanangkap sang isa ka pisikal nga
panginahanglan, ang cycle sang pagtuman kag panaksihon nagapuno sang isa ka
espirituhanon nga panginahanglan.

Ang mga Panaksihon Ginaangkon paagi sa Pagtuman

Ipanagtag ang mga handout nga imo ginhanda kag ang mga lapis. Pamangkuta ang
bataon nga mga babayi, “Ano ang isa ka panaksihon?” Isulat ang ila mga sabat sa pisara
sa una nga kubay (tan-awa ang sampol nga pisara sa katapusan nga pamihak sang
leksyon). Tulini ang bataon nga mga babayi sa pagsulat sang mga sabat sa idalom sang
una nga ulohan sa ila mga papel.

Tapusa ang paghinambalanay paagi sa pagpabasa sa isa sang bataon nga mga babayi
sang masunod nga kahulugan: “Ang panaksihon. . .isa ka nagapabilin, nagakabuhi,
nagahulag nga mabaskog nga pagpati sang mga kamatuoran nga ginpahayag sa
ebanghelyo ni Jesucristo” (Marion G. Romney, “How to Gain a Testimony,” New Era,
May 1976, p. 8; italica gindugang).

Sa idalom sang lista sang mga sabat, isulat ang kasumahan nga pahayag, “Mabaskog nga
pagpati sang mga kamatuoran sang ebanghelyo.” Ipasulat sa bataon nga mga babayi ang
amo man nga pahayag sa ila mga papel.

Pagkatapos nga mapahamtang kon ano ang isa ka panaksihon, pamangkuta ang bataon
nga mga babayi, “Paano kita makaangkon sing isa ka panaksihon?” Isulat ang ila mga
sabat sa ika-duha nga kubay sa pisara, kag ipasulat sa ila ang amo man nga mga sabat sa
ila mga papel sa idalom sang ika-duha nga ulohan. Ipaathag nga ang isa sang mga
elemento nga kinahanglanon gid sa pag-angkon sing isa ka panaksihon amo ang
pagtuman. Patandai nga ang isa ka panaksihon mahimo nga maangkon sang bisan sin-o
nga mabaskog nga nagahandum sini kag handa sa pagtuman sang mga kasuguan.

Ipapangita sa mga katapo sang klase kag pamarkahan ang Juan 7:17.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpaathag sang kahulugan sang balaan nga
kasulatan. Idagmit nga ang pagtuman amo ang paghimo sang kabubut-on sang Ginuo.
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Ini nga pagtuman kinahanglanon gid kon buot naton nga masayran ang kamatuoran
sang ebanghelyo. Ang pagtuman amo ang salandigan sang panaksihon.

Ang masunod nga mga sinambit nga mga pulong gikan sa mga lider sang Simbahan
nagapabakod pa gid sang importante nga mga kaw-id sa tunga sang pagtuman kag
panaksihon. Pangabaya ang mga katapo sang klase sa pagbasa sang mga ini sing
matunog kag hambalan ang mga ini.

1. “Paagi sa paghikot sang yano, simple, inadlaw-adlaw nga mga tulumanon nga
nagaabot sa aton nga magatubo kita sa espiritu sang Dios” (Heber J. Grant, sa
Conference Report, Apr. 1900, p. 22).

2. “Kon may bisan sin-o sa aton nga nakulangan sing pagtuo sa sini nga buluhaton, ini
tungod kay wala naton matuman ang mga kasuguan sang Dios. Kon may bisan sin-o
nga wala makahibalo nga amo ini ang buluhaton sang aton Amay, ini tungod kay
wala nila mahimo ang ila tulumanon. Nahibal-an ko subong sang nahibal-an ko nga
ako nagakabuhi nga amo ini ang buluhaton sang Ginuo kag ina nga ihibalo nagaabot
bilang resulta sang pagtuman sang iya mga kasuguan” (George Albert Smith, sa
Conference Report, Oct. 1915, pp. 27–28).

3. “Ang isa ka pat-od nga panaksihon amo ang labing malahalon nga pagkabutang nga
mahimo nga maangkon sang isa ka tawo. Nagahatag ini sa iya sang ihibalo, sang
paglaum, kag sang kasigurohan nga sia mismo makasarang, paagi sa pagtuman sang
mga layi kag mga ordinansa sang ebanghelyo, magmangin umalambit sang tanan nga
ginpanaad nga mga bugay” (Marion G. Romney, “How to Gain a Testimony,” p. 9).

Tamdi sa pisara ang lista sang mga ideya kon paano makaangkon sing isa ka panaksihon.
Sa idalom sang lista, isulat ang ika-duha nga kasumahan nga pahayag, “Pagtuman sa mga
layi sang Dios.” Ipasulat sa bataon nga mga babayi ini nga pahayag sa ila mga papel.

Ang mga Panaksihon Nagaluya paagi sa Indi-Pagtuman

Ipaathag nga ang pag-angkon sing isa ka panaksihon karon wala nagapasiguro nga
pirme kita makaangkon sing isa. Sanglit ang isa ka panaksihon mahimo nga magtubo
ukon mag-iban, ginakinahanglan naton nga bantayan nga indi ini madula.

Pamangkuta ang bataon nga mga babayi, “Paano mahimo nga madula ang isa ka
panaksihon?” Ilista ang ila mga ideya sa pisara sa idalom sang ikatlo nga ulohan.
Pangabaya sila sa paghimo sing isa ka pareho nga lista sa idalom sang ikatlo nga ulohan
sa ila mga papel. Patandai nga mahimo kita nga madulaan sang aton mga panaksihon
kon nagauntat kita sa pagtuman sang mga kasuguan sang Dios. Subong sang aton mga
panaksihon nga nagatubo kon nagatuman kita sang mga kasuguan, sa amo man
nagaluya ang mga ini kon wala kita nagatuman.

Pangabaya ang mga katapo sang klase sa pagbasa sang masunod nga mga sinambit nga
mga pulong:

1. “Ang panaksihon nga yara sa inyo karon indi na mangin inyo panaksihon sa buas.
Ang inyo panaksihon mahimo nga magtubo nga magtubo tubtob nga mangin subong
ini sa kasanag sang adlaw, ukon magaiban ini tubtob nga mangin wala na, depende
kon ano ang inyo ginahimo parte sini” (Harold B. Lee, “When Your Heart Tells You
Things Your Mind Does Not Know,” New Era, Feb. 1971, p. 3).

2. “Ang panaksihon indi isa ka butang nga yara sa inyo karon, kag mangin yara pirme
sa inyo. Ang isa ka panaksihon halalungan. Subong ini kabudlay huptan sa isa ka
silak sang bulan. Isa ini ka butang nga kinahanglan ninyo nga dakpon liwat adlaw-
adlaw sang inyo kabuhi” (Harold B. Lee, sa J. M. Heslop, “Directs Church; Led by the
Spirit,” Church News, 15 July 1972, p. 4).

Sa katapusan sang ikatlo nga lista, isulat ang ikatlo nga kasumahan nga pahayag, “Ang
indi-pagtuman sa mga layi sang Dios.” Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
pagdugang sang pahayag sa ila mga lista.

Mga sinambit nga
mga pulong

Paghinambalanay 
sa pisara

Mga sinambit nga
mga pulong

Leksyon 27



122

Kinahanglan gid nga Magtuman Kita sang mga Kasuguan sa Pagpabakod sang Aton
mga Panaksihon

Pamangkuta ang bataon nga mga babayi, “Ano ang dapat naton himuon sa pagpabakod
sang aton mga panaksihon?” Ilista ang ila mga ideya sa pisara sa katapusan nga kubay,
kag pangabaya sila sa pagsulat sang mga ideya sa ila mga papel. Ang lista mahimo nga
mangin malaba kag nagakatuhay. Papagsika ang bataon nga mga babayi sa
pagpanugyan sang madamo nga pat-od nga mga paagi nga mangin matinumanon
adlaw-adlaw, bisan indibidwal man ukon upod ang mga kaabyanan kag panimalay.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbukad sang Mateo 22:37–40. Basaha ang
balaan nga kasulatan sing dulungan kag hambali kon paano ang mga panugyan nga
nalista sa katapusan nga kubay makabulig tuman sining duha ka dalagko nga mga
kasuguan. Dayon hambali ang dugang pa nga mga paagi diin mapabakod sang bataon
nga mga babayi ang ila mga panaksihon paagi sa pagkamatinumanon sa sining duha ka
dalagko nga mga kasuguan.

Kon itugot sang tion, isaysay ang masunod nga mga halimbawa sang kon paano
napabakod sang pila ka mga lamharon nga katawhan ang ila mga panaksihon kag
nakabatyag sang kalipay sang paghimo sang kabubut-on sang Ginuo:

1. “Isa ka grupo sang mga seniors sa mataas nga bulothuan. . .nagtrabaho sa isa ka
pinasahi nga proyekto nga magkaupod sa pila ka may kasablagan nga mga
mamumugon sa isa ka planta sang Deseret Industries. Isa ka pamatan-on ang
nagsiling, ‘Indi na gid ako magmangin pareho liwat sang una.’

2. “Samtang yara sila sa ila bakasyon sa tig-ilinit, ang isa ka korum sang mga diacono
sa Australia namat-od sa paglakat tanan bilang boluntaryo nga mga trabahante sa
pagpatindog sang ila bag-o nga balay-tilipunan. Ginatumod nila gihapon ini nga
amon bilding.

3. “Isa ka klase sang Laurel nga mga dalagita. . .nagpili sang isa ka malapit nga ospital
para sa boluntaryo nga pag-alagad sa tion sang tig-ilinit. Nagdonar sila sing kapin sa
600 ka oras para sa iban. Sa isa ka sinapol sa pagpanaksihon sa katapusan sang tig-
ilinit, isa ka dalagita ang nagsiling, ‘Daw pareho ini sang langit sa duta.’

4. “Dayon yara ang hubon sang obispo para sa mga lamharon. . .nga namat-od sa
pagkaayo sang puluy-an sang isa ka balo nga babayi. Isa ka pamatan-on ang
nagpanugdaon, ‘Sang makita ko sia nga nagahibi, napat-od ko dira dayon nga
nasalapuan ko sa katapusan ang yabi sa matuodtuod nga kalipayan.’ Isa ka dalagita
ang nagpanugdaon, ‘Wala ko pa gid masayri tubtob karon kon ano ang buot silingon
sang akon mga manunudlo sang gintudluan nila kami parte sa “putli nga
pagtuluohan kag wala’y dagta sa atubang sang Dios. . . .” ‘ (Santiago 1:27.)”

Si Elder Robert L. Simpson, nga nagreport sining mga inagihan, naghingapos: “May
ginatos sang subong sini nga mga halimbawa sa bug-os nga Simbahan samtang ang 
mga lamharon nga katawhan sa tagsa ka bahin sang kalibutan nagaangkon sing isa ka
matam-is nga kompirmasyon sang panaksihon paagi sa hiyas sang Espiritu samtang sila
nagahimo sang iya kabubut-on. Indi bastante ang pagtuon lamang sini. Kinahanglan gid
nga mag-entra kamo mismo sa aksyon” (“How to Gain and Hold onto Your Testimony,”
New Era, Mar. 1972, p. 6).

Sa katapusan sang lista sa ikap-at nga kubay, isulat ang ikap-at nga kasumahan nga
pahayag, “Ang pagtuman nagapabakod sang panaksihon.” Ipasulat ini sa bataon nga
mga babayi sa ila mga papel.
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Sampol nga pisara

Hingapuan

Basaha ang masunod nga pahayag: “Ang tagsa ka Santos sa Ulihing mga Adlaw
kinahanglan gid nga mag-angkon sing isa ka malig-on nga panaksihon para sa iya
kaugalingon—isa ka personal nga ihibalo nga si Jesus amo ang Cristo kag ang Anak sang
buhi nga Dios, nga si Joseph Smith amo ang manalagna nga paagi sa iya ang ebanghelyo
ginpanumbalik, kag nga Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga
Adlaw amo ‘. . .ang bugtong nga matuod kag buhi nga simbahan sa kadaygan sang bug-
os nga duta. . . .’ (D&C 1:30.)

“Ang bisan sin-o mahimo nga makaangkon sini nga panaksihon paagi sa pagsunod
sang ginpahamtang nga pamaagi nga sa sini ang Ginuo nagahatag sing isa ka
panaksihon. Wala sing mga laktod. Ginakinahanglan gid ang isa ka handum nga
makasayod. Kinahanglanon gid ang magtuon sang doktrina. Ang paghimo sang iya
kabubut-on magapakabalaan sina nga pagpanudlo sa inyo tagipusuon” (Robert L.
Simpson, “How to Gain and Hold onto Your Testimony,” p. 6).

Mga Kadapatan sang Leksyon

1. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagtago sang mga sinulat nga ila ginhimo
sa klase karon nga adlaw. Ipanugyan nga basahon nila liwat ang mga ini sa tion kag
sa tion sa pagtulotimbang sang kusog sang ila mga panaksihon.

2. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paglista sa isa ka separado nga pikas sang
papel sang personal nga mga bagay nga ayhan luyag nila nga trabahuon agud
mapabakod ang ila mga panaksihon. Ayhan gusto nila nga tipigan ang amo nga
mga lista sing sekreto kag magpaninguha sa pagpauswag sing indibidwal, ukon
ayhan luyag nila nga ipaambit ang mga ini sa ila mga ginikanan, mga kaabyanan,
mga manunudlo sa Simbahan, ukon sa obispo sa isa ka pagpaninguha nga mangin
matinumanon pa gid kag matagamtam ang bugay sang isa ka napabakod nga
panaksihon.
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Pagbuot

TINUTUYO Mamarasmasan sang tagsa ka bataon nga babayi nga ang iya inadlaw-adlaw nga mga
pagpili may importante nga mga kadangatan.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing pila ka mga binhi. Tan-awa ang seksyon nga “Ang Tagsa ka Pagpili May
mga Kadangatan.”

2. Maghanda sing isa ka wordstrip nga may balaan nga kasulatan nga “Ginatugutan kamo
nga maghulag para sa inyo mga kaugalingon” (Helaman 14:30).

3. Sa magagmay nga mga pinikas sang papel, isulat ang mga pamangkot nga nalista sa
seksyon nga “Ang Tagsa ka Pagpili May mga Kadangatan.”

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Pagbuot Amo ang Hinatag-sang-Dios nga Kinamatarong sa Paghimo sang 

mga Pagpili

Ipaathag nga ang pagbuot amo ang kinamatarong sa paghimo sang mga pagpili kag
pagdumala sang aton mga kabuhi. Ginaangkon naton ini nga kinamatarong sa aton
pagkabuhi sang wala pa mabun-ag. Antes kita nagkari sa sini nga duta, ang aton Amay
nga Langitnon nagpresentar sang isa ka plano sa iya mga kabataan.

Sa masunod nga paghinambalanay, pat-ura nga mahangpan sang bataon nga mga babayi
nga ang Amay nga Langitnon nagpresentar sang bugtong nga plano. Ginbaton ini ni
Jesus kag nagboluntaryo nga mangin Manluluwas; ginsikway ini ni Lucifer kag
nagpamatok.

Paghinambalanay • Ano ang plano sang Amay nga Langitnon? Basaha ang Abraham 3:24–28.

• Ngaa kinahanglanon gid ang pagbuot sa plano?

• Sa Konseho sa Langit, sin-o ang nagbaton sang plano sang Amay nga Langitnon?

• Sin-o ang wala?

• Ngaa nagpamatok si Satanas?

Ipaathag nga ang balaan nga mga kasulatan nagahatag sing sabat sa sini nga pamangkot.
Pangabaya ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Moses 4:3.

Ipaathag nga ang inaway sa langit gin-awayan tungod kay si Satanas nagtinguha sa
pagguba sang pagbuot sang tawo. Si Satanas nagbato sa Amay nga Langitnon, kag sia
kag ang mga kabataan nga espiritu nga nagsunod sa iya ginpanabog pa-gwa. Duha ka
ikatlo nga bahin sang mga espiritu ang nagsakdag sa plano nga ginpangapinan ni
Jesucristo kag ginhatagan sing bugay sang kabuhi sa duta.

• Paano naton mahibal-an nga ang mga kabataan nga espiritu sang Amay nga Langitnon
may pagbuot sa kalibutan sang wala pa mabun-ag? (Nakasarang sila magpili kon gusto
nila nga magsunod kay Jesus ukon kay Satanas.)

• Sin-o ang inyo ginpili nga sundon?

• Paano ninyo nahibal-an? (Idagmit nga ang tagsa ka bataon nga babayi maalamon nga
nagpili sa kabuhi sang wala pa mabun-ag. Yari sia diri sa duta tungod sinang maalamon
nga pagpili.)
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Ipaathag nga sang ginbutang sang Dios sanday Adan kag Eva sa Hardin sang Eden,
ginhatagan niya sila sing pagbuot. Ginpaathag ini sang madamo nga tinuig sang ulihi sa
manalagna nga si Enoc.

Pangabaya ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Moses 7:32.

• Ngaa importante kaayo ang pagbuot sa tagsa sa inyo?

Wordstrip Ipakita ang wordstrip nga nagasiling, “Ginatugutan kamo nga maghulag para sa inyo
mga kaugalingon” (Helaman 14:30).

Si Pangulong Joseph Fielding Smith nagpaathag kon ngaa importante kaayo ang pagbuot:
“Ano ang mangin katumbas sang tawo kon wala sining hilway nga pagbuot? Indi sia
magmangin mas maayo pa sangsa isa ka inimbento nga de-makina. Indi sia kuntani
makahulag para sa iya kaugalingon, kundi sa tanan nga mga butang pahulagon lamang,
kag busa indi makasarang magbaton sang isa ka padya para sa maayong buhat. Mangin
subong sia kuntani sang isa ka awtomatiko nga tinuga; indi kuntani makaangkon sang
kalipayan ukon kapiot, ukon ‘bisan animo ukon pagkawala’y animo,’ kag ang subong sina
halos indi matawag nga pagkabuhi” (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [Salt Lake City: Bookcraft, 1954–56], 1:64).

• Ano ang mangin kapareho naton kon wala sing pagbuot? (Kon wala sing pagbuot, ang
mga tawo indi makahulag para sa ila mga kaugalingon. Pahulagon sila sang mga puersa
sa gwa pareho sang isa ka inimbento nga de-makina nga ginapahulag sang isa ka tawo.)

Si Pangulong David O. McKay nagpaathag: “Dason sa paghatag sang kabuhi mismo, ang
kinamatarong sa paghatag sing direksyon sa sina nga kabuhi amo ang pinakadako nga
dulot sang Dios sa tawo. . . . Ang kahilwayan sa pagpili labaw nga dapat halungan
sangsa ano man nga pagkabutang nga mahatag sang duta” (“Free Agency. . .the Gift
Divine,” Improvement Era, Feb. 1962, p. 86).

Ang Tagsa ka Pagpili May mga Kadangatan

Isulat ang masunod sa pisara, nga ginabinlan sang isa ka blangko para sa katapusan nga
pulong:

Sa tagsa ka pagpili, may isa ka .

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanugyan sang mga pulong nga mahimo
nga makapuno sang blangko. Pun-i ang blangko sing husto nga pulong: kadangatan.

Ipakita ang pila ka mga binhi sa bataon nga mga babayi.

• Kon itanom ko ining mga binhi sang bulak (ukon bisan ano nga binhi nga yara sa imo),
ano ang magatubo?

• Ngaa indi mga sibuyas ukon mga peaches [melokoton] ukon mga mansanas ang
magatubo gikan sa sining mga binhi sang bulak? (May natural nga mga layi nga
nagadumala sining mga binhi.)

Ipaathag nga, pareho man sini, ang mga layi sang Dios amo ang nagadumala sang aton
mga kabuhi, kag ang tagsa ka layi may isa ka kadangatan. Tawaga ang isa ka bataon nga
babayi sa pagbasa sang Doctrine and Covenants 6:33. Siguroha nga mahangpan sang
bataon nga mga babayi ang kahulugan sang mga pulong nga magsab-og kag mag-ani.
(Kon ang isa ka mangunguma nagatanom sang mga binhi, nagasab-og sia. Kon
nagapanguha sia ukon nagapanipon sang iya patubas, nagaani sia. Ang mga manalagna
nagdapat sining mga pulong nga nagasab-og kag nagaani, sa paghimo sang mga pagpili.)

• Ano ang buot silingon sang “kon ano ang inyo ginasab-og, amo man ina ang inyo
pagaanihon”?

• Paano madapat ining balaan nga kasulatan sa inyo inadlaw-adlaw nga mga desisyon
kag mga aksyon?

Patandai nga ang tagsa ka desisyon ukon pagpili may isa ka kadangatan.

Paghinambalanay Ipanagtag ang mga pinikas sang papel nga ginhanda antes sang klase. Sa tagsa ka papel
dapat nasulat ang isa ka pinares sang mga pamangkot sa idalom. Kon may bastante ka
nga bataon nga mga babayi, pahambali sa ila ang mga pamangkot sa mga grupo sang
tinagduha.
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1. Ano ang mahimo nga mangin mga kadangatan sang pagpangawat sang isa ka bagay
sang panapton sa isa ka tindahan? Ano ang mahimo nga mangin mga kadangatan sang
indi pagkawat sang bagay?

2. Ano ang mahimo nga mangin mga kadangatan sang indi paghimo sang inyo
homework? Ano ang mahimo nga mangin mga kadangatan sang paghimo sang inyo
homework?

3. Ano ang mahimo nga mangin mga kadangatan sang indi pagsambit sang inyo mga
pangamuyo kada aga kag gab-i? Ano ang mahimo nga mangin mga kadangatan sang
kinaandan nga pagpangamuyo?

4. Ano ang mahimo nga mangin mga kadangatan sang pag-inom sang diutay nga
ilimnon nga hinimo sa alkohol sa isa ka kasadyahan? Ano ang mahimo nga mangin
mga kadangatan sang indi pag-inom sang ilimnon?

5. Ano ang mahimo nga mangin mga kadangatan sang kinaandan nga pagpakig-upod sa
mga lamharon nga katawhan nga may kamalamalahan nga moral nga pagkatawo?
Ano ang mahimo nga mangin mga kadangatan sang indi pagpakig-upod sa subong
sina nga mga lamharon nga katawhan?

Sa tagsa ka sitwasyon, pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbinag-binag—

1. Sang gilayon nga mga kadangatan sang tagsa ka desisyon.

2. Kon paano ang tagsa ka desisyon mahimo nga makaapekto sa iya palaabuton nga
kabuhi.

3. Ang wala’y katapusan nga mga kadangatan sang tagsa ka desisyon.

Hatagi ang bataon nga mga babayi sing pila ka minutos sa pagpanghunahuna sang mga
sitwasyon nga imo ginhatag sa ila. Dayon tawaga ang tagsa ka bataon nga babayi sa
pagsabat.

• Sa tagsa sining mga sitwasyon, sin-o ang responsable para sa kadangatan?

Pagkatapos nga mahambalan ang mga sitwasyon, patandai nga ang pila ka mga desisyon
may mas dako nga importansya sangsa iban. Halimbawa, ang pagpangawti sang
balaligyaon ukon paglapas sang iban nga mga kasuguan mahimo nga may grabe nga
negatibo nga mga kadangatan. Ang desisyon sa pagpangamuyo sing sinsero mahimo
nga makahatag sing bugay sa aton mga kabuhi karon kag subong man makabulig sa aton
sa dalan padulong sa kabuhi nga wala’y katapusan.

Basaha ang masunod nga pahayag ni Pangulong N. Eldon Tanner: “Hilway kamo sa
pagpili sing sibo kon ano ang inyo gusto nga himuon, basta lang nga indi ini makadumili
ukon makasal-ot sa mga kinamatarong ukon mga kahilwayan sang iban, apang
kinahanglan gid nga mangin responsable kamo para sa inyo mga buhat kag nakahanda
sa pagbaton sang mga kadangatan” (sa Conference Report, Apr. 1970, p. 61; ukon
Improvement Era, June 1970, p. 30).

Ipaathag nga sa tion nga ang isa ka espirituhanon nga layi ginagawi ukon ginatuman,
ang kadangatan amo ang isa ka bugay nga nagaresulta sa kasadya kag kalipayan.

Sugilanon Samtang ginabasa mo ang masunod nga sulat, pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
pagsentro sang ila buot kon ano ang nabatyagan sang tagsulat kag kon ngaa.

“Mahal nga Sue:

“Ginakasubo ko nga naugtan ka kahapon. Nangin importante kaayo sa akon ang imo
pagpakig-abyan. Apang ginakinahanglan gid nga himuon ko ang akon ginhimo. Kabay
pa nga makahangop ka. Sang imo ako hangkaton nga kuhaon inang pulseras gikan sa
estante sang mga alahas, ginsingganan mo ako nga mangin mahapos lang ini. Wala sing
isa nga nagabantay ukon bisan gani nagatrabaho nga malapit sa amo nga lugar. Ang imo
rason nga wala ka pa gid madakpi naghimo sini nga medyo indi kaayo makakululba.
Apang nahibal-an ko nga kon ginkuha ko yadtong pulseras, bisan pa kon nadakpan ako
ukon wala, indi ko gid malimtan nga nangin indi ako matinud-anon. Indi ko gid
masarangan nga gamiton ang pulseras. Mangin isa ini pirme ka masubo nga
pahanumdom sang isa ka pigaw nga desisyon.

Sinambit nga 
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“Sang palayuan mo ako kag nagsiling ka nga indi mo gusto mag-usik sang imo tion sa
kon sin-o nga indi makalilipay, nasakitan ako. Amo gihapon ang akon nabatyagan.
Apang sa banta ko anaron ko na lamang ang akon kaugalingon sa pag-antos sang amo
nga kasakit. Mangin mas maayo na lang ang mag-antos sina nga balatyagon sangsa indi
magmangin hilway sa pagsulod sa department store nga wala sing mga balatyagon sang
kabasulanan, ukon indi na makabatas sa pag-atubang sa akon mga ginikanan kag obispo,
ukon magmangin indi malipayon sa akon kaugalingon tungod sang akon nahimo.”

Paghinambalanay • Ano ang nabatyagan sang bataon nga babayi nga nagsulat sini nga sulat sang isulat
niya ini? Ngaa?

• Paano nakaapekto ang iya desisyon sa iya kahilwayan kag kalipayan sa adlaw sang
paghimo niya sang desisyon? Sang iya kahilwayan kag kalipayan sa iya palaabuton?

• Paano kuntani nakaapekto ang iya desisyon sa iya kaangtanan sa iya abyan? Sa iya
mga ginikanan? Sa iya kaugalingon? Sa iya Amay nga Langitnon?

Patandai nga sa tion nga nagahimo kita sang isa ka pagpili sa pagtuman sang Pulong
sang Kaalam, nagatipig sang aton mga kaugalingon nga matinlo sing moralidad,
nagapakabalaan sang Adlaw nga inugpahuway, ukon nagatuman sang bisan ano nga
mga layi sang Dios, nagabatyag kita sing kasadya, kalipayan, kag kaayawan.

“Ang tanan nga mga layi sang Dios kag ang mga layi sang kinaiyahan kag ang mga layi
sang pungsod ginhimo para sa benepisyo sang tawo, para sa iya kasulhayan, kaayawan,
kasigurohan, kag kaayuhan; kag yara na sa indibidwal ang magtuon sining mga layi kag
sa pagpamat-od kon bala pagatagamtamon niya ukon indi ining mga benepisyo paagi sa
pagtuman sang layi kag paagi sa pagtuman sang mga kasuguan” (N. Eldon Tanner, sa
Conference Report, Apr. 1970, p. 62; ukon Improvement Era, June 1970, p. 31).

Hingapusan

Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon naghatag sa iya mga kabataan sing kinamatarong
sa paghimo sing mga desisyon para sa ila mga kaugalingon kag sa paggamit sang ila
pagbuot. Apang ini nagakahulugan nga kada isa sa aton responsable para sa mga pagpili
nga iya ginahimo. Ang mga nagahimo sing maalamon nga mga desisyon makakita sing
kalipayan kag hilway sila sa mga kasubo kag kapaslawan nga ginatuga sang sala.

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong: “Dason sa kabuhi mismo, ang
kahilwayan sa pagbuot amo ang pinakadako nga dulot sang Dios sa tawo, nga paagi sa
sini nagapanigana sang pinakadako nga oportunidad para sa mga kabataan sang Dios sa
pagsulong sa sining ika-duha nga kahimtangan sang pakamamalatyon” (Harold B. Lee,
Stand Ye in Holy Places [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975], p. 235).

Dayawa liwat ang bataon nga mga babayi tungod sang ila maalamon nga paggamit sang
ila pagbuot sa kabuhi sang wala pa mabun-ag. Ipahayag ang imo pagsalig nga samtang
nagapadayon sila sa paghimo sang husto nga mga pagpili, makakita sila sang paghidaet
kag kalipayan sa bug-os nila nga mga kabuhi.

Presentasyon sang
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Pang-Kahitaasan

TINUTUYO Magahandum ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagbaton sing pang-kahitaasan.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sing duha ka mga karatola. Sa isa ka karatola, isulat ang “Ang pagkawala’y
kamatayon amo ang pagkabanhaw sang lawas nga unod kag tul-an sa kabuhi nga indi
matapos. Isa ini ka libre nga dulot sa tanan-tanan sa duta kag amo ang isa ka resulta
sang pagkabanhaw ni Jesucristo.” Sa isa pa ka karatola, isulat ang “Ang pang-kahitaasan
amo ang kabuhi nga wala’y katapusan, ang sahi sang kabuhi nga ginagawi sang Dios.
Ini nagalakip sang pagpadayon sang yunit sang panimalay sa katubtuban. Ang mga
nagaangkon sini kinahanglan gid nga magmangin matinumanon sa mga kasuguan
sang Dios. Nagaangkon sila sang isa ka palanublion sa pinakamataas sang tatlo ka mga
langit sa sulod sang selestiyal nga ginharian.”

2. Antes sang klase, ihanda ang pisara sa masunod nga paagi:

3. Magtakay sing bataon nga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga mga
kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Tanan nga mga Mabun-ag sa Duta Magabaton sang Pagkawala’y Kamatayon,

apang ang mga Matinumanon Lamang ang Magabaton sang Pang-Kahitaasan

Ipaathag nga sa sulod sang mga siglo, ang mga lalaki kag mga babayi nagkahibulong
parte sa kabuhi sa pihak sang kamatayon. May pila ka mga tawo nga wala nagapati sa
kabuhi pagkatapos sang kamatayon, samtang ang iban nagalaum nga mangin may pila
ka sahi sang pagkabuhi.

Ipakita ang karatola nga nagapaathag sang pagkawala’y kamatayon. Ang mga sabat sa
masunod nga mga pamangkot yara sa karatola:
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• Ano ang ginakinahanglan nga himuon sang mga tawo agud makabaton sang
pagkawala’y kamatayon? (Wala. Isa ini ka libre nga dulot.)

• Sin-o ang magabaton sang pagkawala’y kamatayon? (Tanan-tanan sa duta.)

• Sin-o ang naghimo nga mangin posible ini nga dulot? (Si Jesucristo.)

• Paano nangin posible ini nga dulot? (Paagi sa pagkabanhaw sang Manluluwas.)

Ibutang ang karatola nga nagapaathag sang pang-kahitaasan sa atubang sang klase.
Ipaathag nga ang pagkawala’y kamatayon kag pang-kahitaasan alangay nga mga dulot
gikan sa aton Amay sa Langit.

• Ano ang kinatuhay sang pang-kahitaasan sa pagkawala’y kamatayon?

• Ano ang ginakinahanglan ninyo nga himuon agud makaangkon sang pang-kahitaasan?

Ipaanggid ang mga ginapangayo para sa pagkawala’y kamatayon sa mga ginapangayo
para sa pang-kahitaasan.

Ipaathag nga ang Doctrine and Covenants 14:7 nagasugid sa aton sang bili sang pang-
kahitaasan, ukon kabuhi nga wala’y katapusan subong sang pagtawag sini kon kaisa.
Ipabasa sing matunog sa isa ka bataon nga babayi ang balaan nga kasulatan.

• Ano ang ginasiling sining balaan nga kasulatan nga kinahanglan gid naton nga himuon
agud maangkon ang pang-kahitaasan? (Magtuman sang mga kasuguan kag magpadayon
tubtob sa katapusan.)

Kinahanglan Gid nga Magbaton Kita sang mga Ordinansa kag Maghimo 
sang mga Kasugtanan

Paghinambalanay Ipaathag nga agud makaangkon sang pang-kahitaasan, kinahanglan gid nga magbaton
kita sang mga ordinansa kag maghimo sang mga kasugtanan.

• Ano ang isa ka ordinansa? (Isa ka pang-gwa nga pisikal nga aksyon, subong abi sang
pagbunyag, nga nagasimbolo sang isa ka pang-sulod nga pagpati ukon pangako.)

• Ano ang isa ka kasugtanan? (Isa ka panaad sa tunga sang Dios kag sang tawo, diin ang
tawo nagapanaad sa paghimo sang tal nga mga butang kag ang Dios nagapanaad sang
tal nga mga resulta.)

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagpanudlo parte sa isa ka kasugtanan nga aton tanan
ginhimo sang mga tinuig nga nagliligad. Pamatii sing masinapakon agud makita kon
inyo masugid kon ano ang aton ginpanaad sa aton Amay nga Langitnon kag kon san-o
naton ginhimo ini nga panaad.

“Naghimo kita sing mga saad, pormal nga mga saad, sa mga langit antes kita nagkari sa
sining mortal nga kabuhi. . . . Naghimo kita sang mga kasugtanan. Ginhimo naton ang
mga ini antes kita nagbaton sang aton posisyon diri sa duta. . . . Nangako kita sang aton
mga kaugalingon sa aton Amay nga Langitnon, nga kon ipadala niya kita sa duta kag
hatagan kita sing mga lawas kag ihatag sa aton ang mga malahalon nga mga
oportunidad nga igatugot sang kabuhi sa duta, tipigan naton 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 pormal nga panumpa, isa ka pormal
nga panaad” (“ ‘Be Ye Therefore Perfect,’ ” devotional talk, University of Utah Institute of
Religion, 10 Jan. 1975).

• San-o ninyo ginhimo ang kasugtanan nga ginatumod ni Pangulong Kimball?

• Ano ang inyo ginpanaad sa inyo Amay sa Langit?

Pisara Isulat ang mga sabat sa pisara sa idalom sang ulohan nga “Kabuhi sang wala pa mabun-
ag.” (Tan- awa sa sampol nga paglaragway sa pisara.)

Ipaathag nga karon nga yari na kita sa duta, may mga butang nga kinahanglan naton nga
himuon agud makabaton kita sang dulot sang pang-kahitaasan. Ginpaathag ni Elder
Howard W. Hunter ang pila sining mga butang:
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“Ang banas padulong sa pang-kahitaasan napaathag na sing maayo. Ginasugo kita sa
pag-angkon sing pagtuo—pagtuo sa Ginuong Jesucristo, kag maghinulsol sadtong mga
butang nga indi suno sa iya mga ginapanudlo. Pagkatapos sining pagliwat sang
panglantaw sang kaisipan, kag upod ang malig-on nga pagtapat, kinahanglan gid nga
ipahayag naton ang aton mga kaugalingon paagi sa paglusong sa mga tubig sang
pagbunyag, nga sa sina nga paagi nagahimo sing isa ka kasugtanan upod sa Ginuo sa
pagtuman sang iya mga kasuguan” (sa Conference Report, Oct. 1960, p. 109; ukon
Improvement Era, Nov. 1960, p. 949).

• Suno na sinambit nga mga pulong sa ibabaw, ano ang pila ka mga butang nga
kinahanglan gid ninyo nga himuon agud makaangkon sang pang-kahitaasan? (Ilista ang
mga ini sa pisara sa idalom sang ulohan “Kabuhi sa duta.” Tan-awa ang sampol nga
paglaragway sa pisara.)

Ipaathag nga kinahanglan gid nga magbaton kita sang ordinansa sang pagbunyag agud
nga mapahitaas. Kinahanglan gid nga magbaton man kita sang dulot sang Balaan nga
Espiritu.

• Paano kamo pagabuligan sang Balaan nga Espiritu nga mapahitaas? (Magpadasig sa
inyo sa paghimo sang maayo, magtudlo sa inyo sang tanan nga kamatuoran, kag buligan
kamo nga makilala ang Dios kag si Jesucristo.)

Ipaathag nga ang isa pa ka ordinansa nga kinahanglanon sa pang-kahitaasan amo ang
endowment nga ginabaton sa templo. Ang endowment nagahatag sa aton sang pinasahi
kag espirituhanon nga mga bugay nga nagabulig sa aton handa sa pagsulod sa ginharian
sang Dios. Ang tagsa ka tawo nagahimo sang mga kasugtanan kon nagabaton sia sang
iya endowment.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati sing masinapakon sa mga butang
nga ila igapanaad nga himuon kon makakadto na sila sa templo.

Nagpanaad kita sa Ginuo sa “pagbantay sang layi sang istrikto nga moralidad kag
kaputli, nga mangin may paghigugma sa isigkatawo, maluluy-on, mapasayluhon kag
matinlo; sa paghalad sang mga ikasarang nga alangay sa kinaadman kag materyal sa
pagpalapnag sang kamatuoran kag sa pagbayaw sang kaliwatan; sa pagpadayon sang
debosyon sa kawsa sang kamatuoran; kag sa pagpaninguha sa tagsa ka paagi sa pag-
amot sa dako nga pagpanghanda agud nga ang duta mahimo nga nakaaman sa pagbaton
sang iya Hari,—ang Ginuong Jesucristo” (James E. Talmage, The House of the Lord [Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1969], p. 84).

• Ano ang pila sang mga butang nga inyo igapanaad nga himuon kon magbaton kamo
sang inyo endowment?

• Pagkatapos sang endowment, ano ang iban pa nga ordinansa nga ginahikot sa templo
ang kinahanglanon para sa pang-kahitaasan? (Kasal sa templo; tan-awa sa D&C 131:1–4.)

Patandai nga bisan pa kon ang isa ka bataon nga babayi magabaton sang tanan nga mga
ordinansa kag maghimo sang tanan nga mga kasugtanan, wala ginagarantiya sa iya ang
pang-kahitaasan. Agud makita kon ano pa ang ginakinahanglan nga himuon sang isa ka
bataon nga babayi, ipabasa liwat sa isa sang bataon nga mga babayi ang Doctrine and
Covenants 14:7.

• Ano ang kinahanglan gid nga inyo himuon pagkatapos nga nakabaton kamo sang
ginakinahanglan nga mga ordinansa, nakahimo sang ginakinahanglan nga mga
kasugtanan, kag nakasugod sa pagtuman sang mga kasuguan? (Magpadayon tubtob sa
katapusan.)

• Ano ang buot silingon sang magpadayon tubtob sa katapusan?

Ang nakompleto nga pisara dapat nga magpareho sini kon tulukon:
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Ang Pang-Kahitaasan Takos sang Tanan Naton nga mga Pagpaninguha

Ipaathag nga ang pila sang mga bugay sang pang-kahitaasan ginapaathag sa Doctrine
and Covenants 132:20–24. Ipabasa sing matunog sa isa ka bataon nga babayi ini nga
dinalan.

• Ano nga mga bugay ang nagahulat sa ila nga nagagawi nga takos sang pang-
kahitaasan? (Pagkadios, ang tanan nga mga butang mapaidalom sa ila, ang mga anghel
mapaidalom sa ila, may tanan nga gahum, pagpuyo upod kay Jesus.) Patandai nga
subong kay Jesucristo nga ginpanaaran sang tanan-tanan nga yara sa Amay, sarang man
kita makabaton sang tanan nga gahum kag nasakupan, nga mangin mga tagtuga sang
iban nga mga espiritu kag iban nga mga kalibutan.

Sa pagbulig nga mahangpan sang bataon nga mga babayi ang dako nga himaya kag
kalipayan sadtong mga napahitaas, basaha ang masunod nga inagihan ni Elder Melvin J.
Ballard nga, bilang isa ka Apostoles, nakaangkon sang isa ka makahalangyag nga damgo
ukon palanan-awon:

“Didto sa malayo nga Fort Peck Reservation diin ako nagahikot sang pang-misyonaryo
nga buluhaton upod sa pila sang amon mga kauturan, nga nagapangabudlay sa tunga
sang mga Indians, nga nagapangayo sa Ginuo sang kasanagan sa pagpamat-od sang tal
nga mga bagay parte sa amon trabaho didto, kag pagbaton sing isa ka saksi gikan sa Iya
nga nagahimo kami sang mga butang suno sa Iya kabubut-on, nakita ko ang akon
kaugalingon isa sina ka gab-i sa mga dalamguhanon sang kagab-ihon sa sinang sagrado
nga bilding, sa templo. Pagkatapos sang isa ka tion sang pagpangamuyo kag
pagkinasadya ginpahibalo ako nga makaangkon ako sang pribelihiyo sa pagsulod sa isa
sadtong mga kuwarto sa pagpakigkita sa isa ka mahimayaon nga Persona, kag, sang
magsulod ako sa puertahan, nakita ko, nga nagapungko sa isa ka mas mataas nga
entablado, ang labing mahimayaon nga Tinuga nga amo pa lamang nakita sang akon
mga mata ukon nga napanghunahuna ko nga nagakabuhi gali sa wala’y katapusan nga
mga kalibutan. Samtang nagapalapit ako agud mapakilala, nagtindog sia kag nagtikang
patuhoy sa akon nga nahakyaw ang mga butkon, kag nagyuhum sia samtang mahinay
niya nga ginsambit ang akon ngalan. Bisan pa kon magkabuhi ako tubtob sa isa ka
milyon ka tuig nga pangidaron, indi ko gid malimtan ina nga yuhum. Ginhakos niya ako
kag ginhalukan ako, nga gindap-ig ako sa iya dughan, kag ginbendisyunan ako, tubtob
nga ang utok sang akon mga tul-an daw naglunay! Sang makatapos sia, naghapa ako sa
iya mga tiil, kag, samtang ginapaliguan ko ang mga ini sa akon mga luha kag mga halok,
nakita ko ang mga inagyan sang mga lansang sa mga tiil sang Manunubos sang
kalibutan. Ang balatyagon nga yara sa akon sadto sa atubang Niya nga ang tanan nga
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mga butang yara sa Iya mga kamot, ang makaagom sang iya gugma, sang Iya
pagpalangga, kag sang Iya bendisyon isa ka bagay nga kon mabaton ko lamang inang
mga butang nga ginpatam-id na nga daan sa akon, igahatag ko ang akon tanan, ang
tanan nga ginalauman ko nga mangin ako agud lamang nga mabatyagan ko ang akon
nabatyagan sadto!” (Melvin J. Ballard, Crusader for Righteousness [Salt Lake City: Bookcraft,
1966], pp. 138–39).

Papiyunga sang ila mga mata ang bataon nga mga babayi kag maghanduraw sang ila
mga kaugalingon sa labing matahum nga kapahamtangan nga posible upod sa ila
panimalay, mga kaabyanan, kag mga mahal sa kabuhi; ang bantugan nga mga
manalagna sang nagliligad subong abi kanday Abraham, Joseph Smith, kag Adan; kag
ang Amay nga Langitnon kag si Jesucristo sa isa ka kahimtangan sang gugma, katahum,
kag pagkamatarong sa wala’y katubtuban. Ayhan gusto mo nga paambiton ang bataon
nga mga babayi sang ila mga balatyagon sa klase. Ipaathag nga indi nila mahanduraw
kon mangin ano kamakahalangyag ang pang-kahitaasan.

Hingapusan

Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang 1 Mga Taga-Corinto 2:9.

• Ano ang ginasiling sini nga bersikulo parte sa mga butang nga ginahanda para sa ila
nga nagapalangga sa Ginuo kag nagatuman sang iya mga kasuguan? (Indi gani naton
mahanduraw kon mangin daw ano kamahimayaon ang mga ini.)

Idagmit nga ang pang-kahitaasan isa ka dako kaayo nga bugay para sa ila nga
nakahanda sa pagbaton sini—mas dako pa sangsa mahanduraw sang bisan sin-o.

Pasaliga ang bataon nga mga babayi nga kon ginagawi nila ang mga kasuguan,
ginatipigan ang ila mga kasugtanan, kag ginapalangga ang ila mga isigkatawo, mahimo
nila nga malab-ot ang pang-kahitaasan, ang pinakadako nga dulot sang isa ka
mapinalanggaon nga Amay nga Langitnon. Ayhan gusto mo nga magpahayag sang imo
panaksihon.

Balaan nga
kasulatan kag
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Pagpabakod sang Panaksihon 
paagi sa Pag-alagad

TINUTUYO Makilal-an sang tagsa ka bataon nga babayi nga mahimo niya nga mapabakod ang iya
panaksihon parte sa ebanghelyo ni Jesucristo paagi sa pag-alagad.

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

2. Basaha kag tun-i ang Mosias 2.

3. Magtakay sing mga katapo sang klase sa pagbasa ukon pagsaysay sang mga sugilanon
sang bataon nga mga babayi nga nakakita sang kalipay sa pag-alagad sa iban. Ayhan
gusto mo nga maggamit sang mga sugilanon parte sa pag-alagad nga ginahatag sang
bataon nga mga babayi gikan sa inyo area.

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Nagaalagad Kita sa Manluluwas paagi sa Pag-alagad sa Katawhan

Ipabukad sa mga katapo sang klase ang Mosias 2 bilang pagpanghanda para sa pagbasa
sang pila ka mga bersikulo sing dulungan. Ipaathag nga ginsugiran ni Haring Benjamin
ang iya katawhan kon paano niya sila gin-alagaran samtang nagadumala sia bilang ila
hari. Ayhan luyag mo nga pangabayon ang pila ka bataon nga mga babayi sa pagbasa
sang mga bersikulo.

Basaha ang bersikulo 11, kag hambali kon paano gin-alagaran ni Haring Benjamin ang
iya katawhan.

Basaha ang mga bersikulo 12 kag 14. Hambali ang mga rason ni Haring Benjamin sa indi
pagpangayo sang bulawan kag pilak sang iya katawhan. Pahambali sa klase kon
maluyag sila nga dumalahan sang isa ka tawo nga pareho kay Haring Benjamin.

Basaha ang mga bersikulo 16 kag 17, kag hambali kon ano ang buot silingon sang mag-
alagad sa Dios.

Basaha ang bersikulo 18, kag hambali ang halimbawa nga ginpahamtang ni Haring
Benjamin.

Basaha ang mga bersikulo 19 tubtob 21, kag hambali kon paano madapat sang bataon
nga mga babayi ang mga ideya sa ila mga kabuhi.

Basaha ang masunod nga pahayag gikan kay Pangulong Spencer W. Kimball, kag
hambali ini upod sa bataon nga mga babayi. Buligi sila nga makita ang kahulugan sang
mga pulong ni Pangulong Kimball sa ila kaugalingon nga mga kabuhi.

“Paagi sa pag-alagad nga matun-an naton kon paano mag-alagad. Kon nagapakiglabot
kita sa pag-alagad sang aton mga isigkatawo, indi lamang ang aton mga hinimuan ang
nagaayuda sa ila, kundi nga ginabutang naton ang aton kaugalingon nga mga problema
sa isa ka mas bag-o nga panglantaw. Kon mas kita nga nagakabalaka sa iban, mas diutay
ang tion sa pagkabalaka sa aton mga kaugalingon! Sa tunga-tunga sang milagro sang
pag-alagad, yara ang panaad ni Jesus, nga paagi sa pagdula sang aton mga kaugalingon,
makita naton ang aton mga kaugalingon!

“Indi lamang nga ‘makita’ naton ang aton mga kaugalingon sa punto sang pagkilala sang
giya sa aton mga kabuhi kundi nga, kon dugang naton nga ginaalagaran ang aton mga
isigkatawo sa nagakaigo nga mga paagi, dugang nga kaundan ang yara sa aton kalag.
Nangin mas importante kita nga mga indibidwal samtang nagaalagad kita sa iban.

Sinambit nga 
mga pulong

Pagbasa sang balaan
nga kasulatan kag
paghinambalanay
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Nangin mas maunod kita samtang nagaalagad kita sa iban—sa pagkamatuod, mas
mahapos nga makita naton ang aton mga kaugalingon tungod kay may mas madamo
[nga bahin] naton ang makita.

“Si George McDonald nakapanilag nga ‘tungod sa pagpalangga kag indi tungod kay
ginapalangga nga ang isa ka tawo sarang makaabot sing pinakamalapit sa kalag sang
iban.’ Siyempre, kita tanan nagkinahanglan nga palanggaon, apang kinahanglan gid nga
kita ang magahatag kag indi pirme ang nagabaton kon gusto naton nga makaagom sang
kabug-usan sa aton mga kabuhi kag isa ka pinabakod nga balatyagon sang katuyuan.

“Kon kaisa ang kasulbaran indi ang pagliwat sang aton mga sirkumstansya kundi sa
pagliwat sang aton panglantaw parte sa sina nga sirkumstansya; ang mga kabudlayan sa
masunson amo ang mga oportunidad para sa pag-alagad. . . .

“Ang Dios matuod gid nga nagatalupangod sa aton, kag ginabantayan niya kita. Apang
masami nga ginapaagi niya sa isa pa ka tawo ang pagsabat sang aton mga
panginahanglan. Gani, kinahanglanon gid nga mag-inalagaray kita sa ginharian. Ang
katawhan sang Simbahan nagakinahanglan sang kusog, pagsakdag, kag liderato sang isa
kag isa sa isa ka komunidad sang mga nagapalati bilang isa ka kolonya sang mga
gintutun-an. Sa Doctrine and Covenants mabasa naton kon daw ‘ano kaimportante ang
magtabang sa mahuyang, magbayaw sang mga kamot nga nagahuyhoy, kag
magpabakod sang maluya nga mga tuhod.’ (D&C 81:5.) Masunson kaayo nga ang aton
mga buhat sang pag-alagad nagalakip sang yano nga pagpapagsik ukon sang paghatag
sing kalibutanon nga bulig sa kalibutanon nga mga ulobrahon—-apang daw ano
kamahimayaon nga mga kadangatan ang mahimo nga magtubod gikan sa kalibutanon
nga mga buhat kag gikan sa magagmay apang hinay-hinay nga mga hinimuan.

“Samtang ang mga pagkatinuhay sa tunga sang mga paagi sang kalibutan kag sang mga
paagi sang Dios nangin baid tungod sang sirkumstansya, ang pagtuo sang mga katapo
sang Simbahan pagatilawan sing tama pa gid kahapdi. Isa sang pinakakinahanglanon
gid kaayo nga mga butang nga aton mahimo amo ang pagpahayag sang aton mga
panaksihon paagi sa pag-alagad, nga sa baylo, magatuga sang espirituhanon nga
pagtubo, mas dako nga pangako, kag isa ka mas dako nga kapasidad sa pagtuman sang
mga kasuguan” (“There Is Purpose in Life,” New Era, Sept. 1974, pp. 4–5).

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong gikan kay Elder L. Tom Perry, kag
hambali ang kadapatan sini sa bataon nga mga babayi sa imo klase.

“Napat-od ko nga nahamuot ang Ginuo sa mga lamharon sang Simbahan karon nga
panahon. Gintigana kamo sa pagkari sa duta sa sining importante nga tion. Nagasalig sia
sa inyo sa pagpasad sang iya ginharian diri. Gin-edukar niya kamo, ginhanas kamo, kag
ginpanangkapan kamo sing mas maayo sangsa ano pa man nga henerasyon. Karon,
siyempre, ginapaabot niya kamo sa paghikot. . . .

“Kabay nga padayon kamo nga pabakuron sang Ginuo kag bendisyunan kamo sing
pagtuo kag sang kaluyag sa pag-alagad sa iya kon pagasuguon niya kamo. Himoa ini
upod ang bug-os nga kapagsik nga matipon sang inyo mga kalag, kag ginapanaad ko sa
inyo ang dako nga kalipay nga nagaabot lamang bilang resulta sang pag-alagad sa
ginharian sang aton Amay sa Langit” (sa Conference Report, Buenos Aires Area
Conference 1975, p. 39).

Makaalagad Kita sa Iban sa Madamo nga mga Paagi

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong gikan kay Pangulong Spencer W.
Kimball:

“Kon papilion kamo sing duha ukon tatlo lamang ka mga indibidwal sa inyo kabuhi nga
amo ang nangin dako kaayo nga impluwensya, ano gid ang pat-od nila nga nahimo nga
nakahatag sing pinakadako nga bulig sa inyo sa makatalagam ukon importante nga mga
tinion sa inyo kabuhi? Sa pila ka ginutlo nga pagpanganinaw, may purohan nga
magahukom kamo nga ang amo nga tawo matuodtuod nga nagaulikid sa inyo, nga
nagpain sia sing tion para sa inyo, nga nagtudlo sia sa inyo sing pila ka mga butang nga
ginakinahanglan ninyo nga mahibal-an. Panganinawa karon ang inyo hinimuan, subong
sang akon ginahimo sa akon kaugalingon, kon bala aton karon ginalakip ukon wala sa
aton kaugalingon nga pag-alagad yadtong amo man nga tig-una nga mga kinaiya. Sa

Sinambit nga 
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pagpang-ukay sa panumduman sang isa ka tawo, diutay ang purohan nga ang isa ka
tawo pagadumdumon tungod nga ina nga indibidwal may pinasahi nga impluwensya
tungod sang isa ka taktika. Sa labing masami ang isa ka tawo nakaalagad kag nakabulig
sa aton paagi sa paghatag sa aton sing gugma kag paghangop, paagi sa pagpain sing tion
sa pag-ayuda sa aton, kag paagi sa pagpakita sa aton sang alagyan sa kalalangan sang
kasanag sang iya kaugalingon nga halimbawa. Gani, indi ko na dapat idagmit ang
importansya sang aton paghimo sining amo man nga mga butang para sa ila nga karon
nagasandig sa aton, subong sang aton pagsandig sa iban sa pag-alagad sa aton sang una”
(“There Is Purpose in Life,” p. 5).

Kahiwatan sa pagsulat Hatagi sing isa ka lapis kag papel ang tagsa ka bataon nga babayi. Ipapanganinaw sa 
ila ang ila kaugalingon nga mga kabuhi kag hinganlan ang duha ukon tatlo ka mga
indibidwal nga nakaimpluwensya sa ila sing labing dako. Tawaga ang bataon nga mga
babayi sa pagsugid parte sa isa sang mga tawo sa ila mga lista. Patandai kon paano ang
pag-alagad naghimo sining mga tawo nga importante sa ila mga kabuhi.

Tulini ang bataon nga mga babayi sa pagsulat sa ila mga papel sang tatlo ka mga pulong
panimalay, simbahan, kag mga kaabyanan. Patandai nga ang panimalay amo ang
pinakadiutay kag labing importante nga yunit sa Simbahan. Ipalista sa bataon nga mga
babayi sa idalom sang tagsa ka pulong ang pila ka mga paagi diin mahimo sila nga
makaalagad sa mga tawo sa sina nga kategorya. Tuguti sing tatlo tubtob apat ka minutos
sa pagkompleto sang kahiwatan, kag agdaha ang mga katapo sang klase sa pagpaambit
sang pila sang ila mga ideya sa pag-alagad.

Ang Matuod nga Pag-alagad Nagadala sing Kalipay

Sugilanon Basaha, ukon agdaha ang isa sang bataon nga mga babayi sa pagbasa, sang masunod nga
mga sugilanon parte sa bataon nga mga babayi nga nagahatag sing pag-alagad. Ayhan
gusto mo nga mag-asoy sang mga sugilanon parte sa pag-alagad nga ginhatag sang
bataon nga mga babayi gikan sa inyo area. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
pagpat-od kon paano ang mga panaksihon sining bataon nga mga babayi ginpabakod
paagi sa pag-alagad.

“Sang pila ka tuig nga nagligad sang nagahilapit na nga matapos ang adlaw may kon
ano nga natabo sa mga kabuhi sang isa ka grupo sang makakulunyag nga. . .mga
dalagita. Antes sa sina nga hapon, ang mga inoras ginhinguyang sa paghimo sang
galyetas, pagtilaw sang bag-o nga mga resipe, pagplano sang programa, pagsulat sang
bag-o nga mga ambahanon, pagpasad sang pag-inabyanay, kag madamo kag madamo
nga pagbinura—subong sang akon nadumduman, mas madamo pa ang pagbinura
sangsa pagpamati. Ang bisan sin-o nga maninilag magakomporme nga isa yadto ka
mapagsik nga kahiwatan, apang ang isa mahimo man nga mamangkot, ano iya ang
parte sang prinsipyo nga ginatudlo?

“Sa gintalana nga adlaw ang tanan nga mga plano sa pagpanul-ong sang mga galyetas
kag ang mga presentasyon sang programa ginpatuman subong sang gintalana sa tunga
sang magahod nga kilinadlaw, kinasadya kag sang kapagsik sang mga lamharon, nga
ang tanan-tanan gusto nga mangin isa ka bahin sang aksyon. Ang sayop lamang sa plano
amo nga ang pila sang dako-dako nga mga putos sang mga galyetas nagkalabilin sang
ang tanan nga mga talana sa pagkitaay nahuman. Karon ang pamangkot amo ang, kon
ano ang himuon sa ekstra nga mga galyetas? Kag pila ka mga panugyan ang gilayon nga
naggwa, ‘Mahimo naton nga kaunon ang mga ini ukon dalhon ang mga ini sa Explorers
ukon ibaligya ang mga ini.’

“Dayon ang tingug sang pangulo sang klase, nga nagapangibabaw sa tanan nga iban pa,
sa isa ka mas madinumdumon nga tingug, nagsiling, ‘may isa ako ka ideya. Tan-awon
naton kon may isa ka puluy-an para sa mga tigulang diin ang mga lolo nagapuyo. Wala
na gid ina sila sing ano man nga mga galyetas.’ Isa ka tawag [sa telepono] ang ginhimo,
isa ka dinalian nga talana sa pagkitaay ang ginpatigayon, kag isa ka grupo sang mga
dalagita ang nagtilindog sa atubang nga puertahan sang isa ka dako nga puluy-an nga
palahuwayan [sang mga tigulang], nga kulang diutay sing kapagsik karon parte sa daw
isa tani ka dako nga ideya. Ginbuksan ang puertahan, kag ang tagsa ka dalagita
bikwalon nga nagtulod sang likod sang isa nga yara sa atubang agud nga indi mangin
una. May isa ka ginutlo sang kabug-at upod ang madamo nga nagapanghunahuna,
‘Ngaa nga nagkari pa kami diri?’ Tatlo sang mga dalagita ang maabtik nga nagdiskarga
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sang pinuyo-puyo sang mga galyetas sa daan nga lamisa, nga nagpakita nga amo lamang
ini ang isa ka bilog nga kasangkapan sa kuwarto magluwas sa mga katre kag mga
wheelchair [sibay] nga ginaokupar sang mga pasyente.

“Sang sugdan sang mga dalagita ang pagkanta sang isa sang mga ambahanon nga ila
ginhanda sa medyo hinutik-hutik nga mga tingug kag upod ang katam-is sang
pagkalamharon, isa ukon duha ka mga abaga ang nag-alsa gikan sa isa ka nagahugsoy
nga posisyon nga nagpakita nga daw nag-unay na. Pila ka mga pasyente sa mga
wheelchair ang ginatulod palapit pa gid sang iban nga mga pasyente. Ang mga dalagita
nagpadayon sang ila mga ambahanon, nga nakabawi sing diutay pa gid nga kaisog
samtang athagon ang maabi-abihon nga reaksyon.

“Sa sina nga tion isa ka milagro ang nagakatabo. Ang mga dagway sang mga nawong
sang mga tigulang amat-amat apang pat-od nga nagbalhin. Ang mga pang-hitsurahon
nagbalalhin kag ang mga mata nagalumaw-lumaw sa mga luha sang magsugod ang mga
lamharon sang lain naman nga ambahanon. Sa sini nga tion ang iban nag-ugoy-ugoy
sang isa ka sunado nga tuno samtang isa ka estudyante sa foreign exchange ang nagkanta
sang mga pulong sa Aleman. Didto lamang kag ang isa ka kapoy nga gatiko nga lawas
nga nagahugsoy sa kilid sang katre nga kitaon sa bukas nga ganhaan sang isa ka kaiping
nga kuwarto, ang nag-alsa sang iya ulo kag, sa tuno nga mahinay apang bation,
nagbuylog sa mga pulong sang iya tumandok nga hinambalan.

“Nagtungkaaw ang mga ulo, ang mga mata napuno sang mga luha, ang mga tagipusuon
natandog, kag ang mga kabuhi nabalhin. Pila ka mahinay nga mga pulong sang
pagpasalamat ang ginpahayag, kag isa ka lain nga grupo sang mga dalagita ang
naglalakat sing halos matinahuron paubos sa mga hagdanan sinang daan nga bilding. 
O, ang mga dulomdumon nga ginpaambit sang isa kag isa sa tion sang pagbiyahe pauli!
May isa nga sa nagapamangkutanon nga tuno, namangkot, ‘Ano ang natabo? Wala pa
gid ako makabatyag sing subong sini halin sang una.’ Kag may isa pa nga nagsiling, nga
halos sa isa ka hutik, ‘San-o naman kita maghimo sini liwat?’ Ako kag ang akon mga
dalagita nakaagom sa sina nga adlaw sang mensahe nga ginpamulong ni Juan, ‘Kon
bisan sin-ong tawo buot maghimo sang iya kabubut-on, makahibalo sia kon ang
pagtulun-an gikan sa Dios ukon nagpamulong ako sa akon kaugalingon.’ (Juan 7:17.)
Para sa sina nga tion nagagawi kami sang isa ka prinsipyo sa isa ka paagi nga subong
kay Cristo, kag kami tanan nagkauhaw sa dugang pa.

“Kon yara kamo sa pag-alagad sang inyo isigkatawo, yara kamo sa pag-alagad sang inyo
Dios. Yara kami sadto sa Iya pag-alagad, kag nabatyagan namon ang Iya kalapit”
(Ardeth G. Kapp, “My Girls Taught Me a Principle of the Gospel,” Remarkable Stories from
the Lives of Latter-day Saint Women, comp. Leon Hartshorn, 2 vols. [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1973–75], 2:125–27).

Sugilanon Sa pagpatindog sang Templo sa Jordan River may kalabtanan ang bataon nga mga
babayi sang Utah Draper Stake sa anum ka bulan sang mapinalanggaon kag malipayon
nga pag-alagad para sa templo. Sa sulod sang pila ka bulan antes buksan ang templo,
ang bataon nga mga babayi kag ang ila mga lider masako nga nagapakiglabot sa
paghimo sang mga hampanganan kag iban pa nga mga bagay para sa sentro sang mga
lamharon kag nursery sang templo. Naghimo sila sang isa ka balay-balay sang monyeka
nga kompleto sa mga kasangkapan kag mga monyeka; isa ka lamisita kag apat ka mga
siya; isa ka napintahan nga duyan; madamo nga mga libro sang sugilanon, mga quiet
books kag puzzles; kag pila ka bag sang natapos nga mga bloke sang bilding; madamo
nga stuffed nga mga sapat kag mga monyeka; kag madamo nga matahum nga mga
sobrekama, mga ulunan, kag mga habol nga inug-amuma.

Ang madamo nga mga inoras sang pagtrabaho nga ulolupod dako sing nahimo sa
pagpabakod sang mga pag-inabyanay, sa pagbulig sa bataon nga mga babayi sa pag-
angkon sing bag-o nga mga kaabyanan, kag sa pagbulig sa bataon nga mga babayi nga
matukiban kag mapalambo ang mga kinaadman nga kon kaisa wala gani nila
matalupangdi nga may ila.

“Matuodtuod gid nga masadya,” nagkomporme ang tanan nga bataon nga mga babayi.
“Nakaangkon man kami sang madamo kaayo nga espirituhanon nga mga inagihan,”
siling sang isa ka pumalasakop. “Indi ko gid malimtan ang gab-i sang pagpresentar
namon sang amon ‘mga dulot sang gugma’ sa matrona sang templo. . . . Didto ang
panguluhan sang templo, kag ang mga manughambal nagpaambit sang ila matahum
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nga mga inagihan kag panaksihon parte sa mga ordinansa sa templo. Makahatag gid
yadto sang inspirasyon.”

• Paano napabakod sang pag-alagad ang inyo panaksihon?

Hingapusan

Basaha ang masunod nga binalaybay sa bataon nga mga babayi, kag agdaha sila sa
pagpanganinaw sa mga pulong:

Pananglit ang katapusan mo’ng adlaw sa duta amo karon,
Imo ginbaktas ang katapusan nga milya sang pagpanglakaton;
Pila ang imo bili, matapos ang tanan mo’ng kabakason,
Sa pagpauli sa Dios pila ang imo dalhon?
Indi pag-isipa nga pagkabutang ang imo pilak kag bulawan,
Kay ang mga ini buas imo bayaan,
Kag ang tanan nga imo maangkon kag mahuptan
Amo’ng imo pag-alagad nga ginhatag sa katawhan.
(Indi makilala, suno sa ginsambit ni David O. McKay, Treasures of Life [Salt Lake City:

Deseret Book Co., 1962], pp. 395–96.)

• Ano nga mga pagkabutang ang inyo sarang madala pabalik sa inyo Amay sa Langit?

• Kon amo ini ang inyo katapusan nga adlaw sa duta, ano ang inyo sarang madala pauli
sa Dios?

Panaksihon Ipaambit ang imo panaksihon parte sa bili sang pag-alagad. Ayhan gusto mo nga isaysay
ang isa ka inagihan nga imo naagom parte sa pagbaton ukon paghatag sing pag-alagad.

Ginapanugyan nga Kahiwatan

Ayhan gusto mo nga gamiton ini nga leksyon sa pagpalambo sang isa ka kahiwatan sa
pag-alagad para sa bataon nga mga babayi.

Binalaybay kag
paghinambalanay
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Ang Layi sang Pungsod

TINUTUYO Mamarasmasan sang tagsa ka bataon nga babayi ang importansya sang pagsakdag sang
mga layi sang iya pungsod.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 15, Internasyonal nga mga Tanda sa Pagkontrol sang Trapiko, nga makita sa
likod sang manwal.

2. Opsyonal: Magkuha sing chart sang ika-napulo’g duha nga artikulo sang pagtuo
(65012) gikan sa inyo librarya sang balay-tilipunan.

3. Maghimo sing isa ka kopya para sa tagsa ka bataon nga babayi sang handout nga
“Ginapanugyan nga mga Kahiwatan,” nga makita sa katapusan sang leksyon.

4. Magdala sing isa ka kopya sang sulukdan nga mga buluhaton [tig-una nga mga libro
sang Simbahan] nga ipakita. Magdala man sing mga lapis para sa mga katapo sang
klase.

5. Dalha ang bandera sang inyo pungsod ukon isa ka larawan sang bandera nga ipakita
sa tion sang leksyon.

6. Antes magtudlo sang leksyon, tun-i ang kahulugan sang nanarisari nga mga kolor kag
mga simbolo nga gingamit sa bandera sang inyo pungsod.

7. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang mga Layi nga Sibil Mahimo nga Makahatag sing Paghidaet kag Kahusay sa sulod

sang isa ka Pungsod

Ipakita ang larawan nga nagapakita sang nanuhay-tuhay nga internasyonal nga mga
tanda sa pagkontrol sang trapiko. Hambali kon para sa ano ginagamit ang mga ini, kon
ano ang ila ginakomunikar, kag kon ngaa kinahanglanon ang mga ini.

• Ano ang mahimo nga matabo sa isa ka dako nga dakbanwa sa tion sang masako nga
inoras kon ang mga suga nga tanda, mga galamiton sa pagkontrol sang trapiko, ukon
mga opisyales wala nagagiho?

• Ano ang iban pa nga mga layi ang kinahanglanon sa pagtipig sang kahusay kag
paghidaet sa isa ka komunidad kag pungsod?

• Ano ang mahimo nga matabo kon wala sing subong sina nga mga layi?

Ipakita ang isa ka kopya sang sulukdan nga mga buluhaton [tig-una nga mga libro sang
Simbahan].

• Ano ang yara sa sining mga libro nga yara man sa libro sang layi? (Ang isa nagaunod
sang layi nga pang-relihiyoso, ang isa layi nga sibil.) Ipaathag nga ang Ginuo naglaygay
sa mga katapo sang Simbahan parte sa sining duha ka sahi sang mga layi. Ipabasa sa isa
ka bataon nga babayi ang Doctrine and Covenants 58:21.

• Paano ang pagtuman sang mga layi sang Dios makabulig sa aton sa pagtuman sang
mga layi sang pungsod?

• Ngaa nagkinahanglan kita sang organisado nga gobyerno? Ngaa indi kita
makapadayon sing tinag-isaisa?

Paghinambalanay
parte sa balaan 
nga kasulatan

Larawan kag
paghinambalanay
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Pagkatapos nga makasabat ang bataon nga mga babayi, basaha ang masunod nga
sinambit nga mga pulong sa pagbulig sabat sang pamangkot.

“Natukiban sang dumaan nga mga pionero nga indi hamak nga bahin sang ila panahon
kag kusog ang ginahinguyang sadto sa pagpangapin sang ila mga kaugalingon, sang ila
mga pagkabutang, kag sang ila kahilwayan. Agud ang tawo mag-uswag, indi niya
masarangan ang maghinguyang sang iya panahon sa dalayon nga pagbantay sang iya
panimalay, sang iya kaumhan, kag sang iya pagkabutang batok sa pagpanalakay kag
pagpangawat. Kon magbuylog sia upod sa iya mga kasilingan kag maghinakay sang isa
ka sheriff [agwasil], nabun-ag ang gobyerno. Ang indibidwal nga mga banwahanon
nagadelegar sa sheriff sang ila indi-masuay nga kinamatarong sa pagpangapin sang ila
mga kaugalingon. Ang sheriff amo karon ang nagahimo para sa ila sinang mga butang
lamang nga may kinamatarong sila sa paghimo para sa ila mga kaugalingon—indi na
magsobra pa. . . .

“Gani, sa pang-kabilugan nga punto, ang nagakaigo nga papel sang gobyerno nagalakip
sinang mga kahiwatan sa pagpangapin subong abi sang paghupot sang mga puersa nga
pungsodnon, militar, kag lokal nga kapolisan para sa pagpangapin batok sa pagkadula
sang kabuhi, pagkadula sang pagkabutang, kag pagkadula sang kahilwayan sa mga
kamot sang mga dumoluong nga manlulupig ukon tumandok nga mga kriminal” (Ezra
Taft Benson, sa Conference Report, Oct. 1968, pp. 18–19; ukon Improvement Era, Dec. 1968,
pp. 51–52).

• Ano ang pila sang iban pa nga mga rason kon ngaa kinahanglanon ang mga gobyerno
kag mga layi?

Ang Doctrine and Covenants 134:1 nagapahayag, “Nagapati kami nga ang mga gobyerno
ginpahamtang sang Dios para sa benepisyo sang tawo.”

Si Pangulong N. Eldon Tanner nagdagmit sini nga ideya sa masunod nga sinambit nga
mga pulong:

“Ang tanan nga mga layi sang Dios kag ang mga layi sang kinaiyahan kag ang mga layi
sang pungsod ginhimo para sa benepisyo sang tawo, para sa iya kasulhayan, kaayawan,
kasigurohan, kag kaayuhan; kag yara na sa indibidwal ang magtuon sining mga layi kag
sa pagpat-od kon bala pagatagamtamon niya ukon indi ining mga benepisyo paagi sa
pagtuman sang layi kag paagi sa pagtuman sang mga kasuguan.” Ang akon bug-os nga
katuyuan . . . amo ang pagpakita nga ang mga layi nagaluntad para sa aton benepisyo
kag agud nga mangin malipayon kag madinalag-on kinahanglan gid nga magtuman kita
sang mga layi kag mga regulasyon nga napertineser sa aton mga kahiwatan; kag ining
mga layi magatrabaho diin man sa aton kalipay kag kaayuhan ukon sa aton kahalitan
kag kasulub-on, suno sa aton mga aksyon” (sa Conference Report, Apr. 1970, p. 62; ukon
Improvement Era, June 1970, p. 31).

• Ano ang pila ka pat-od nga mga layi nga ginhimo para sa aton benepisyo, kasulhayan,
kag kasigurohan?

Ginakabig sang Dios ang Iya mga Kabataan nga May Salabton tungod sang Pagsakdag
sang mga Layi sang Ila Pungsod

Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Doctrine and Covenants 134:1.

• Ano ang buot silingon sang mangin may salabton?

Magtamod sa ika-napulo’g duha nga artikulo sang pagtuo. (Ipakita ang karatola.)

• Paano ang isa ka tawo nagatuman, nagatahod, kag nagasakdag sang layi?

Ipabulobanta sa bataon nga mga babayi ang masunod nga mga sitwasyon kag pat-uron
kon ano ang dapat nila nga himuon sa pagtuman, pagtahod, kag pagsakdag sang layi sa
tagsa ka hitabo.

1. Nagasakay kamo upod sa pila ka gulang-gulang na nga mga tin-edyer. Ang tsuper
nagasobra sa ginapahanugutan nga kadasigon ukon nagatanyag nga ipamaneho sa
inyo ang kotse bisan pa nga wala kamo sing lisensya sang tsuper.
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2. Isa ka opisyal sa gobyerno ang nagapamulong-pulong sa katipunan sang mga
estudyante sa inyo eskuwelahan. Isa ka grupo sang mga estudyante nga nagaprotesta
sa iya presentasyon ang nagapagamo sang pagtililipon paagi sa pagsininggit kag
pagpusdak sang ila mga tiil.

3. Yara kamo sa isa ka dako nga department store. Namutikan ninyo ang isa sang inyo
mga kaabyanan nga nagasuok sang isa ka blusa sa idalom sang iya bayo.

4. Isa ka pamatan-on sa kalsada ang nagtunghol sa inyo sang isa ka polyeto nga
nagahikay sang gobyerno sang inyo pungsod. Wala kamo makahibalo kon balido ang
pagpanghikay.

• Sa inyo inadlaw-adlaw nga kabuhi, isa bala kamo ka halimbawa sang isa nga
nagatuman, nagatahod, kag nagasakdag sang mga layi sang pungsod?

Ang Pagpalangga sa Pungsod Ginapamatud-an paagi sa mga Aksyon sang isa ka
Bataon nga Babayi

“Ang Manalagna nga si Joseph Smith . . . nagsiling, ‘Ang patriotismo dapat nga
pangitaon kag makit-an sa husto nga pagkabuhi.’ Indi bala ina makailima? Indi gid man
kamo mahimo nga mangin patriota kon indi kamo matarong. Wala sing tawo nga
mangin isa ka maayo nga Santos sa Ulihing mga Adlaw kag indi magmangin tampad sa
labing maayo nga mga interes kag kaayuhan sang iya pungsod” (Hartman Rector, Jr.,
“The Land Choice Above All,” sa Speeches of the Year, 1974 [Provo: Brigham Young
University Press, 1975], p. 423).

• Ano ang buot silingon sang mangin patriota?

Ang masunod mahimo nga makabulig sabat sini nga pamangkot:

“Ang patriotismo labaw pa sangsa pagpaladpad sang bandera kag pagpalupok lamang
sang mga rebentador. Ini amo ang kon ano ang aton reaksyon sa pang-publiko nga mga
isyu. Kon nagapamangkot lamang kita, ‘Ano ang yari sa sini nga pagpanuyo para sa
akon?—Ano ang akon makuha sa sini?’—indi kita patriota kag indi kita maayo nga mga
banwahanon. Apang kon nagapamangkot kita, ‘Husto bala ini?—maayo bala ini para sa
. . . katawhan?—magaamlig bala ini kag magapabakod sang aton kahilwayan?’—nian
nagakabagay kita nga magtindog nga mga kaupod sang [bantog nga mga patriota]. Ang
patriotismo amo ang pagpaninguha pirme sa paghatag sa Pungsod sang labaw pa sangsa
aton ginabaton. Amo ini ang di-maiyaiyahon nga pag-alagad” (Ezra Taft Benson, The Red
Carpet [Salt Lake City: Bookcraft, 1962], p. 96).

• Ano ang pila ka mga buhat sang patriotismo nga nagapasundayag nga palangga ninyo
ang inyo pungsod?

Irekord ang mga sabat sa pisara. Ang mga sabat mahimo nga maglakip sang masunod:

1. Pagkanta sang inyo pungsodnon nga ambahanon sing matinahuron.

2. Pagpakita sing pagtahod sa bandera sang inyo pungsod.

3. Pagtuon sing dugang parte sa palanublion kag maragtas sang inyo pungsod.

4. Pagkampanya para sa politikanhon nga mga kandidato nga ang mga panglantaw inyo
ginasakdag.

5. Pagpartisipar sa pang-komunidad nga mga proyekto sa pag-alagad kag iban pa nga
mga sibiko nga mga kahiwatan.

6. Pagtuman sang mga layi sang pungsod.

7. Pagtaha sa pang-publiko nga mga opisyales kag pang-publiko nga pagkabutang.

8. Pagtaha sang politikanhon nga mga opinyon nga lain sangsa inyo.

Tamdi ang bandera nga imo ginpakita.

• Ano ang ginarepresentar sang nanuhay-tuhay nga mga kolor?

• Ano ang ginarepresentar sang mga simbolo, kon may yara?

• Ngaa importante ini nga mga butang sa inyo pungsod?
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• Ano ang inyo mahimo sa pagpasulong sang matarong nga mga panindugan nga
ginasimbolo sang bandera?

Kon ang inyo pungsod may panumpa sang pag-unong, ayhan gusto mo nga hambalan
ang kahulugan sini upod sa bataon nga mga babayi.

Kadapatan sang Leksyon

Handout Ipanagtag ang mga lista sang ginapanugyan nga mga kahiwatan nga imo ginhanda.
Basaha ang bug-os nga lista upod sa bataon nga mga babayi, kag ipadugang sa ila ang
ila kaugalingon nga mga ideya. Ipanugyan nga gamiton nila ini nga lista bilang giya sa
ila palaabuton nga sibiko nga kahilabtanan. Papilia ang bataon nga mga babayi sing isa
sang ginapanugyan nga mga kahiwatan nga himuon bilang isa ka klase. Maghanda sa
pagbulig sa ila nga mag-organisar sang kahiwatan agud nga makaangkon sila sang isa
ka madinalag-on nga inagihan.
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Ginapanugyan nga mga Kahiwatan
1. Magtuon sang maragtas, heograpiya, kabuhi nga ilahas, kag iban pa nga mga kinabatasan sang inyo

komunidad.

2. Magmangin may kasayuran parte sa mamaragtason nga mga duog sa inyo komunidad.

3. Maghimo ukon magbakal sang bandera sang inyo pungsod. Ihatag ini sa kon kay sin-o ukon gamita ini
mismo.

4. Magduaw sang isa ka lugar nga may pungsodnon nga kalabtanan.

5. Maghibalo sing dugang parte sa inyo lokal kag pungsodnon nga mga lider sang gobyerno.

6. Magsulat sa isa ka opisyal sang gobyerno, nga nagapahayag sang inyo kabalaka parte sa isa ka sitwasyon.

7. Magsulat sa isa ka opisyal sang gobyerno, nga nagapahayag sang pagpasalamat tungod sang isa ka butang
nga iya nahimo.

8. Magdonar sang inyo bulig sa isa ka pang-komunidad nga proyekto sa pagpaninlo.

9. Usisaa gikan sa inyo mga lider sa komunidad kon may sarang kamo nga ikabulig sa isa ka proyekto sa
pagkinot sang enerhiya.

10. Magtuon sang mga layi sang trapiko sa inyo lugar, kag papagsika ang mga katapo sang panimalay kag mga
kaabyanan sa pagtuman sang mga ini.

11. Magpamuno sang isa ka klinika sa kasigurohan sang pagbisikleta para sa mga kabataan sa inyo lugar.

12. Magtambong sang isa ka sinapol sa banwa.

13. Magtambong sang isa ka sinapol sang hubon sa pang-publiko nga eskuwelahan.

14. Magdonar sang bulig sa isa ka tawo nga nagakampanya para sa isa ka pang-publiko nga palangakuan.
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Paggawi sang isa ka Takos nga Kabuhi
Paagi sa balaan nga mga kasulatan kag sa iya mga manalagna, ang Ginuo nagpanudlo
sang iya sulukdan sang moralidad sa tagsa ka dispensasyon. Ang pagkamudmod sang
moral nga mga sulukdan sa kalibutan sa aton palibot nagtuga sang isa ka dako nga
kadadalman sa tunga sang kon ano ang ginabaton sang kalibutan kag sa kon ano ang
ginapahanugutan sang Ginuo. Kinahanglan gid nga mahibal-an naton ang sulukdan
sang Ginuo sa moralidad agud nga magawi ini.

Samtang imo ginapresentar ang mga leksyon sa sini nga yunit, itudlo ang sulukdan sang
Ginuo sa moralidad sa isa ka nagakaigo, mabinatyagon nga paagi nga nagakasanto sa
mga halintang sang paglambo kag pagkahanda sang bataon nga mga babayi para sa
materyal. Ang suod nga mga kaangtanan sa tunga sang mga manugpanugyan kag
bataon nga mga babayi masami nga nagaresulta sa natural nga mga paghinambalanay
parte sa tal nga moral nga mga pagsulay ukon mga pamangkot. Bilang isa ka
manugpanugyan, ang imo papel amo ang pagsabat sang mga pamangkot sing
nagakaigo, nga pirme ginatudlo ang bataon nga mga babayi sa [pagpangayo sing mga
sabat ukon laygay] sa iya mga ginikanan.

Sa pagbulig sa imo nga mangin handa sa pagsabat sing nagakaigo, basaha sing maid-id
ang polyeto nga For the Strength of Youth [Para sa Kusog sang mga Lamharon (34285)].

Panumduma nga ang obispo lamang ang nagapamangkot parte sa kaputli kag mga
bagay nga may kaangtanan sa moral sa [tion sang] mga interbyu (tan-awa sa Young
Women Leadership Handbook, p. 16, kag sa Melchizedek Priesthood Leadership Handbook,
p. 20). Papagsika ang bataon nga mga babayi sa pagpakigkita sa obispo kon gusto nila
nga makighambal parte sa pagkanagakaigo sang ila pagginawi.

Sa sini nga mga leksyon, magsandig sa direksyon sang Espiritu sa pagpamat-od kon ano
ang itudlo, kon paano itudlo, kag kon san-o itudlo ang tal nga mga tema. Ang
paghinambalanay dapat nga limitahan sa mga tema nga ginpanudlo na sang mga
manalagna kag yara sa mga materyal sang leksyon.

Ang presentasyon nga Morality for Youth [Moralidad para sa mga Lamharon] sa
videocassette nga Come unto Me [Kari sa Akon (53146)] magahatag sing isa ka nagakaigo
nga pauna ukon hingapusan sa mga leksyon sa sini nga yunit. Wala sing bastante 
nga tion sa isa ka hugnat sang klase sa paglakip sang pelikula kag sang mga
paghinambalanay sini kag subong man sang isa ka leksyon; gani isa ka separado nga
hugnat sang klase ang dapat nga gamiton sa pagpasalida sang pelikula kag hambalan ini.

Patalupangod sa
manunudlo
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Ang Importansya sang Kabuhi

TINUTUYO Mahangpan kag mahatagan sing bili sang tagsa ka bataon nga babayi ang importansya
sang kabuhi, ilabi na gid ang tawhanon nga kabuhi.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 16, Isa ka Bataon nga Babayi kag ang Manluluwas, nga makita sa likod sang
manwal.

2. Magkuha sing mga larawan sang matahum nga natural nga mga eksena subong abi
sang mga paghinunod sang adlaw, mga kasapatan, ukon mga kabukiran. Ipakita ang
mga ini sa atubang sang hulot-klasehan.

3. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Tagsa ka Bataon nga Babayi Dapat nga Mag-angkon sing isa ka Paghatag

Kabilinggan sa mga Gintuga sang Dios

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon:

Sang nagligad nga madamo nga tinuig, isa ka makusog kag maayo sing pang-lawas
nga lapsag nga babayi ang nabun-ag kanday Arthur kag Kate Keller, nga nagpuyo sa
nabagatnan nga bahin sang Estados Unidos. Ang mga ginikanan, nga naghingalan sa
diutay nga bata kay Helen, nalipay gid sa ila matahum nga anak nga babayi. Sa
pangidaron nga napulo’g walo ka bulan, si Helen gintapikan sang isa ka malubha nga
balatian nga nagtuga sang iya pagkabungol kag pagkabulag. Apang, paagi sa
pagpalangga kag pagpaumod sang iya mga ginikanan kag sang isa ka manunudlo nga
ginahingalanan kay Anne Sullivan, si Helen nakatuon sa pagbasa kag paghambal.
Naggradwar sia nga may kadungganan sa kolehiyo kag naghinguyang sang iya kabuhi
sa pag-alagad sa iban nga mga tawo.

Si Pangulong David O. McKay kis-a nagpanugiron sang isa ka inagihan ni Helen Keller.
Nagsiling sia:

“Nakabasa bala kamo sang panugdaon ni Helen Keller parte sa isa ka bata nga babayi
nga bag-o lang makalakat-lakat sa kakahuyan, nga bilang sabat sa pamangkot ni Helen,
‘Ano ang imo nakita?’ nagsiling, ‘Wala gid man sing pinasahi.’

“ ‘Paano nangin posible ina,’ pamangkot ni Helen sa iya kaugalingon, ‘ang maglakat-
lakat sing isa ka oras sa sulod sang kakahuyan kag wala sing nakita nga takos
talupangdon? Ako gani nga indi makakita, nakasalapo sang ginatos ka mga butang nga
nakapawili sa akon paagi lamang sa paghikap. Nahikapan ko ang halalungan nga
pagkabalanse sang isa ka dahon. Nahimil ko sing mapinalanggaon ang akon mga kamot
sa mahinlo nga panit sang isa ka silver birch, ukon sang magaras nga bukhanan nga
panit sang isa ka [kahoy nga] pine. Sa tigpamulak ginahikap ko ang mga sanga sang mga
kahoy nga malaumon nga nagapangita sing isa ka salingsing, ang una nga timaan sang
nagabugtaw nga Kinaiyahan pagkatapos sang iya katulugon sa tigtulugnaw. Sa
panalagsa, kon mapalaron gid ako, ginabutang ko ang akon kamot sing mahinay sa isa
ka gamay nga kahoy kag ginapamatyagan ang malipayon nga pagpakurog-kurog sang
isa ka pispis [sa iya] pinakamatunog nga paghuni.

“ ‘Kon kaisa ang akon tagipusuon nagasinggit sa paghandum nga makita ining tanan nga
mga butang sa pisikal nga mga mata, wala’y sapayan kon makaangkon ako sang subong
kadako nga kalipayan paagi lamang sa paghikap daw ano pa gid kuntani nga labaw
katahum ang ayhan mapakita sang panulok. Kag nahanduraw ko kon ano ang labaw sa
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tanan nga dapat ko maluyagan nga makita kon pahanugutan ako sa paggamit sang akon
mga mata—bisan sa tatlo lamang ka adlaw!’ “ (Treasures of Life [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1962], pp. 394–95).

Paghinambalanay • Kon makagamit kamo sang inyo mga mata sa tatlo lamang ka adlaw, ano ang gusto
ninyo nga makita? (Tuguti ang bataon nga mga babayi sa paghinguyang sing pila ka
minutos sa pagbinag-binag sang mga butang nga ila nanamian nga tan-awon.)

• Ano ang inyo mabatyagan kon may makita kamo nga makapaganyat sa inyo?

• Ngaa importante para sa aton nga madumduman nga gintuga sang aton Amay nga
Langitnon ang duta nga aton ginapuy-an?

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbukad sang Doctrine and Covenants 59:16–20,
kag pangabaya ang isa sang mga katapo sang klase sa pagbasa sini nga dinalan. Patandai
ang mga rason kon ngaa ginhatag sa aton sang Ginuo ang maayo kag matahum nga mga
butang sang duta. Ilaragway ini nga mga rason paagi sa paggamit sang mga larawan nga
imo ginpakita sa atubang sang hulot-klasehan. Pat-ura nga mahangpan sang bataon nga
mga babayi nga ginhatag sa aton sang Ginuo ining mga butang sing labaw pa sangsa
pagkaon kag panapton.

Tulini ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa liwat sang bersikulo 20. Dayon hambali
ini nga bersikulo nga nagagamit sang masunod nga mga pamangkot ukon sang imo
kaugalingon:

• Ano ang nabatyagan sang Amay nga Langitnon parte sa paghatag sa aton sang tanan
nga mga butang sang duta?

• Paano naton dapat gamiton ang mga butang nga ginhatag sa aton sang Amay nga
Langitnon?

Tulini ang bataon nga mga babayi sa pagbukad sang Moses 2. Patandai nga ini nga
kapitulo nagapaathag kon paano gintuga sang Aton Amay sa Langit ang duta, ang
mga tanom, kag ang mga kasapatan. Ini nagasugid man kon paano niya ginbutang
sanday Adan kag Eva sa duta. Pangabaya ang isa sang bataon nga mga babayi sa
pagbasa sang mga bersikulo 28–31.

Pagkatapos basa sang balaan nga kasulatan, ipaathag nga sanday Adan kag Eva kag
ang tanan nila nga kaliwatan, nga nagalakip sang tagsa ka bataon nga babayi sa klase,
ginhatagan sang responsibilidad sa pagpakaagalon sa duta kag maggahum sa sini. Ini
nagakahulugan nga ang Amay nga Langitnon nagapaabot sa aton sa pagdumala kag
pagtatap sang iya mga gintuga.

Ang Isa ka Babayi May Diosnon nga Papel sa Proseso sang Pagtuga

Ipakita ang larawan sang isa ka bataon nga babayi, kag isulat sa pisara ang “Isa Ikaw
sang Pinakadako sa mga Gintuga sang Dios.”

Isa ka manalagna sang Dios ang nagsiling, ”Ang tawo, ginasiling ko, bilang kaliwat sang
Dios, amo ang pinakadako sa tanan niya nga mga gintuga. Labaw pa sia sa bulan, sa
adlaw, kag sa mga bituon, nga mga binuhatan sang mga tudlo sang Dios” (Joseph
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [Salt Lake City:
Bookcraft, 1954–56], 1:63).

Ipaathag nga ang mga babayi mahimo nga makapartisipar sa matugahon kag nagahatag-
sing-kabuhi nga buluhaton sang aton Amay sa Langit.

Basaha ang masunod nga mga sinambit nga mga pulong:

“Ang paghatag sing oportunidad para sa mga kabataan nga espiritu sang aton Amay sa
langit sa pagkari sa duta kag magtrabaho sang ila kaugalingon nga kaluwasan amo ang
isa sang aton pinakasagrado nga mga pribelihiyo kag mga obligasyon” (Heber J. Grant,
“A Promise of Possibilities,” Improvement Era, June 1941, p. 329).

“Ang pinakadako nga misyon sang babayi amo ang paghatag sang kabuhi, kabuhi sa
duta, paagi sa dungganon nga pag-asawahay, sa nagahulat nga mga espiritu, mga
kabataan nga espiritu sang aton Amay nga may kalangkag nga nagahandum sa pagkari
sa pagpuyo diri sa sining mortal nga kahimtangan. Ang tanan nga kadungganan kag
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himaya nga mahimo nga makaabot sa mga lalaki kag mga babayi . . . isa lamang ka
masagir-om nga butang nga ang kasilak magalus-aw kon ipaanggid sa mataas nga
kadungganan, sa wala’y katapusan nga himaya, sa nagapadayon-kag-nagapadayon nga
kalipayan nga magaabot sa babayi nga nagatuman sang una nga dako nga tulumanon
kag misyon nga nagaabot sa iya agud nga mangin iloy sang mga anak nga lalaki kag mga
anak nga babayi sang Dios” (Melvin J. Ballard, Sermons and Missionary Services of Melvin J.
Ballard, comp. Bryant S. Hinckley [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1949], pp. 203–4).

• Ano ang inyo pamatyag parte sa papel nga mangin inyo sa pagdala sang mga kabataan
nga espiritu sang inyo Amay sa Langit sa sini nga duta?

Sagrado ang Tanan nga Kabuhi

Pisara Sa pisara, sa idalom sang mga dinalan nga “Isa Ikaw sang Pinakadako sa mga Gintuga
sang Dios,” isulat ang “Sagrado ang Kabuhi.”

Ipaathag nga isa ka dako nga sala ang maglaglag sang tawhanon nga kabuhi.

Basaha ang masunod nga mga sinambit nga mga pulong parte sa aborsyon:

“Ang aborsyon kinahanglan gid nga kabigon nga isa sang labing makatalamay kag
makasasala nga mga buhat sa sini nga panahon. . . . Ang pag-upang sa ano man nga mga
proseso sa pagtuga sang kaliwat amo ang paglapas sang isa sang labing sagrado nga mga
kasuguan sang Dios—sa ‘pagmuad kag magtugob sa duta.’ (Gen. 1:28)” (Spencer W.
Kimball, sa Conference Report, Apr. 1975, p. 8; ukon Ensign, May 1975, p. 7).

“Sa liwat, ang aborsyon isa ka nagalapnag nga kalainan nga aton ginapanghimalaut.
Matuod gid nga ang makakulugmat nga sala sang ginhungod nga aborsyon mangin
mabudlay pakatarungon. Daw halos indi mahanduraw nga pagahimuon gid ang
aborsyon agud [lamang] maluwas ang reputasyon ukon malikawan ang kahuluy-an,
agud maluwas sa problema ukon kahul-anan, ukon sa pagpalagyo sa responsibilidad”
(Spencer W. Kimball, sa Conference Report, Apr. 1974, p. 7).

Hambali sa malip-ot upod sa bataon nga mga babayi ang mga rason kon ngaa ang
aborsyon isa ka makasasala nga buhat.

Sugilanon Agdaha ang bataon nga mga babayi sa pagbinag-binag, samtang imo ginabasa ang
masunod nga sugilanon, kon ngaa importante ang tagsa ka tawhanon nga kabuhi:

“Si Cindy ang akon ngalan. Palakadlaw ako. Nanamian ako sang mga bulak kag mga ido
kag mga kuring, bisan pa nga si Tatay nagasiling nga sobra na ang akon pagpalangga sa
ila. Nanamian man ako maghuyop sang mga kandela sa mga birthday cakes. Baynte
anyos na ako karon. Palatan-aw ako sang Mickey Mouse sa telebisyon kag iban pa man
nga mga tawo-tawo. Puede ko na mahigot ang mga liston sang akon sapatos sing akon-
akon lamang. Nagakalipay ako kon makabati ako sa iban nga mga tawo nga nagakadlaw.
Dayon nagakadlaw man ako.

“Nakahibalo bala kamo kon ano ang makapayuhum sa akon sing labi? Sang ginatawag
ako sang akon Nanay nga iya diutay nga monyeka nga porselana—lapsag pa ako sadto.
Indi ko kaayo madumduman ang parte sa sina apang madumduman ko ang pila ka mga
bata nga nagasiling, ‘Cindy, Cindy, Cindy, beh, beh, beh,’ kag nagapakiwi sang ila mga
nawong, kag si Nanay nga nagatabog sa ila kag dayon ginahakos ako kag nagahibi. Indi
ko pa ini mahangpan sadto.

“Makahabyog ako sing mataas kaayo sa swing, kag luyag ko nga magpaligo sa shower
kag pabay-an nga patubdan sang tubig ang akon ulo.

“Madumduman ko sang magtrabaho si Tatay sa bag-o nga kapilya sa mga gab-i kag gin-
upod niya ako. Sia ang obispo sadto. Ginhatagan niya ako sang diutay nga balde kag
magapamulot ako sang mga nagalinapta. Ginatibong ako sina ni Tatay kon magpauli
kami. Makapakadlaw man ina sa akon.

“ ‘Nagabulig si Cindy sa pagpatindog sang kapilya.’ ginasugiran niya sina si Nanay kag
ginabutang ako paidalom. ‘Iya man ini kapilya ni Cindy.’

“Nagapabatyag man ina sing kaham-ot sa sulod nakon, kag kon kaisa nagabatyag ako
nga daw luyag ko nga magpautwas; apang bisan anhon ko sa pagtinguha, indi tadlong
ang pagkawas sang mga pulong sa akon baba, kag si Nanay masinulub-on nga

Mga sinambit nga
mga pulong kag
paghinambalanay
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magatulok kag magliso palayo. Mangin masinulub-on man ako kay indi nila mahangpan
ang akon ginahambal.

“ ‘Nakasakay na ako sa kabayo, kag nakakita na sing sirko. Nahadlok ako sa dako nga
elepante. Apang wala ako mahadlok sang mga tarso. Nagabaliskad sila kag nagakadlaw
ako.

“Nadumduman ko sang may isa ka tawo nga indi taga-amon nga nagkadto sa amon
balay sang matapos ang kapilya. Gikan sia sa Salt Lake.

“ ‘Apostoles sia sang Dios.’ Hambal sa akon ni Tatay. Nagtindog ako kag naghimutad sa
iya kag ginkusi ang iya butkon tubtob nga ginbutong ako palayo ni Nanay.

“ ‘Indi magsinabad kay Brother Kirkham, Cindy,’ siling niya.

“ ‘Wala ina kaso, Sister Abbott,’ siling niya. Nag-idlak ang iya mga mata kag gin-alsa
niya ako kag ginsabak. Gintungtong niya ang isa ka kamot sa akon kamot.

“ ‘Wala iya nagasinabad si Cindy.’ Nagyuhum sia, kag may nabatyagan ako nga kon ano
nga kaalabaab sa sulod nakon. ‘Brother kag Sister Abbott, ini nga espiritu pinasahi kaayo
sa mga mata sang Dios,’ padayon niya,’gani ginpadala sia sa duta para sa iya mortal nga
lawas sa isa ka paagi nga indi sia masulay sini nga kalibutan. Magabalik sia sa Dios nga
subong kapuraw sang sa iya pagkari. Ginpili kamo sa pag-atender sining pinasahi nga
espiritu. Tinguhai ninyo nga mahangpan sia kay pat-od nga nagakapot sia sa kamot sang
Dios.’

“Wala pa gid makahibi si Nanay subong sang sa pagkalumbos sang apostoles, kag si
Tatay nagsugod sa pagpulopanihol. Ang mga kabataan wala na nagasiling, ‘Cindy,
Cindy, Cindy, beh, beh, beh.’ Ginadapit na nila ako sa kamot kag nagasiling, ‘Dali
hampang ta, Cindy.’

“Kis-a nagsunod ako sa mga kabataan pakadto sa eskuwelahan, apang indi nila ako
pagtugtan nga magpabilin sa eskuwelahan, gani ginbaklan ako ni Nanay sing isa ka libro
nga may mga larawan sa sini. May mga larawan ni Joseph Smith kag ni Oliver Cowdery
kag ni Brigham Young, kag ginatulok nga ginatulok ko ang mga ini samtang ginasugiran
ako ni Nanay sang mga sugilanon, kag kon kaisa sa kagab-ihon nagapanghunahuna ako
parte sa libro kag ginatinguhaan ko nga madumduman ang ginsiling ni Nanay.

“Sa simbahan mabatian ko ang isa ka ngalan kag pangitaon ko ang larawan sa akon libro
kag butungon ang pako sang bayo ni Nanay.

“ ‘Maayo gid kaayo ina, Cindy.’ Magayuhum sia sina.

“Gusto ko nga magtindog sa sinapol sa pagpanaksihon kag sugiran ang tanan-tanan nga
nahibal- an ko man nga ang Simbahan matuod, apang sang tilawan ko nga magtindog,
ginhawiran ako nanday Nanay kag Tatay.

“ ‘Kadlawan ka sang mga kabataan, Cindy,’ siling nila. Magahibi ako sina tubtob nga
dalhon na lang ako pa-gwa ni Nanay.

“Makasakay na ako sa isa ka bisikleta kag makakadto na karon sa eskuwelahan.
Nakatuon na ako kon paano sudlan ang mga sobre kag may kuwarta na ako sa bangko.

“Kada adlaw sang pagpanaksihon nagatinguha ako sa pagtindog, kag padayon ako nga
ginadala pa-gwa ni Nanay. Isa ka Domingo sang gab-i pagkatapos sang sinapol sa
pagpanaksihon, pagkatapos nga naghibi ako sa bug-os nga hapon, si Nanay nagsiling
nga indi na niya mahibal-an kon ano ang himuon parte sa akon; ayhan indi na nila ako
dapat dalhon pa sa sinapol sa pagpanaksihon. Daw wala sing isa nga nakahangop. Ang
kinagumon sa sulod nakon sobra sangsa akon maagwantahan, kag indi ko mahibal-an
kon ano ang himuon parte sa sini, apang nahibal-an ko nga kinahanglan ko nga
magtindog kag magpahayag sang akon panaksihon. Dayon sa hinali may isa ka kasanag
sa akon kuwarto, apang nahibal-an ko nga napalong na ni Nanay ang mga suga.
Nagbangon ako agud tan-awon kon nagasilak ang bulan. Makatalanhaga kaayo ang 
akon nabatyagan; ang kasanag sa akon palibot maalabaab kag nagluhod ako kag
nagpangamuyo. Dayon nabatyagan ko ang isa ka kamot nga naghikap sa akon kamot,
malum-ok kag maalabaab pareho sang kasanag sa akon kuwarto.

“ ‘Cindy, Cindy, ano bala ina?’ Nabatian ko ang tingug ni Nanay. Ginbuligan niya 
ako nga makatindog, kag ginhakos ako ni Tatay kay nagahibi ako. Nagpungko sanday
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Tatay kag Nanay sa malawig nga tinion sa kama nga naghambalanay kon paano sila
makabulig sa akon; gusto ko nga sugiran sila parte sa kasanag kag sang kamot nga
naghikap sa akon kamot.

“ ‘Kon ginabatyag gid kaayo ni Cindy inang pagpahayag sang iya panaksihon,’ nagsiling
si Tatay, ‘puwes sa dason nga bulan kinahanglan gid nga magtindog sia. Siyempre indi
naton sia makuhaan sang iya kinamatarong ukon pribelihiyo sa pagpaambit sang iya
panaksihon sa iban.’

“Nakabatyag ako sing katawhay sa sulod nakon kag nagtulog.

“Nagaupod ako sa mga piknik sang eskuwelahan, kag nagasakay kami sa dalagko nga
dalag nga mga trak. May mga kaabyanan ako kag nagakinadlawanay kami sa isa kag isa.

“Daw sa pagkalawig kaayo sang panahon antes nag-abot liwat ang sinapol sa
pagpanaksihon, kag nagpungko ako didto nga matawhay kag nagpamati. Dayon
gintunghol sa akon ni Nanay ang mikropono kag nagyuhum. Nagtindog ako.

“ ‘Palangga ko ang akon Tatay. Palangga ko ang akon Iloy kag palangga ko ang akon
mga kauturan nga mga lalaki kag mga babayi. Sa ngalan ni Jesucristo, Amen.’

“Daw pareho lang sa nabatian ko sa iban nga mga kabataan nga nagsiling sini. Wala sing
nagkadlaw. Naglinong sa malawig nga tinion. Nagahibi si Nanay. Si Tatay amo man.
Dayon isa ka lalaki ang nagtindog sa atubang.

“ ‘Pinasahi ining mga espiritu sa mga mata sang Dios,’ siling niya. ‘Ginapadala sila sa duta
para sa ila mortal nga mga kabuhi sa isa ka paagi nga indi sila masulay sini nga kalibutan.
Si Cindy magabalik sa Dios nga subong kapuraw sang sa iya pagkari. Indi naton mapaktan
kon daw ano kadalom ang dalagan sang ila mga balatyagon, apang nahibal-an gid naton
nga ining pinasahi nga mga kabataan nagakapot sa kamot sang Dios.’

“Nabatyagan ko ang isa ka maalabaab nga malum-ok nga kamot nga nagkuom sang 
akon kamot. Sa sini nga tion iya ini kamot sang akon tatay” (Cindy Abbott, suno sa
ginpanugiron kay Verna W. Holt, “Hold Hands with God,” New Era, Feb. 1973, pp. 48–49).

Paghinambalanay Agdaha ang bataon nga mga babayi sa pagpahayag sang ila mga balatyagon parte sa
bili sang tagsa ka tawhanon nga kabuhi pagkatapos nga mabatian ini nga sugilanon.
Ipabinag-binag sa ila kon ngaa importate kaayo nga hatagan ang iban nga mga espiritu
sing oportunidad sa pagkari sa duta.

Hingapusan

Basaha liwat ang sinambit nga mga pulong ni Melvin J. Ballard.

pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbinag-binag sing mainampuon sang
importansya sang kabuhi kag sang matugahon nga papel nga ginhatag sa ila sang ila
Amay sa Langit. Ipanugyan nga ang tagsa ka bataon nga babayi magpahayag sang iya
pagpasalamat sa iya Amay nga Langitnon kag sa iya dutan-on nga mga ginikanan
tungod sa kabuhi nga iya ginatagamtam.

Sinambit nga 
mga pulong
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Ang Sagrado nga Gahum 
sa Pagtuga sang Anak

TINUTUYO Magapalambo ang tagsa ka bataon nga babayi sang paghatag kabilinggan sa iya lawas
kag sa diosnon nga gahum sa pagtuga sang anak.

PAGPANGHANDA 1. Larawan 17, si Elder Boyd K. Packer (64332); larawan 18, Isa ka Bataon nga Babayi;
larawan 19, Isa ka Lamharon nga Magtiayon upod ang isa ka Panimalay; larawan 20,
Isa ka Grupo sang mga Tin-edyer; larawan 21, Isa ka Magtiayon sa Atubang sang
Templo. Ang tanan makita sa likod sang manwal.

2. Kon puede, agdaha ang manuglaygay sa obispado nga responsable sa bataon nga mga
babayi sa pagbasa sang pamulong-pulong ni Elder Boyd K. Packer nga nalakip sa
leksyon. Gamita ang mga larawan nga nalista sa ibabaw sa paglaragway sang
pamulong-pulong subong sa ginapakita.

3. Maghanda sing isa ka tarheta para sa tagsa ka bataon nga babayi nga nagaunod sang
sinambit nga mga pulong gikan kay Elder Mark E. Petersen.

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Gahum sa Pagtuga sang Anak Dapat nga Gamiton Suno sa Plano sang Dios

Ipamangkot ang masunod nga mga pangutana:

• Sin-o ang nagpahamtang sang pag-asawahay? (Dios.)

• Ano ang katuyuan sang pag-asawahay? (Sa pagpasad sang mga panimalay diri kag sa
tapos sini.)

• Ngaa importante ang kaputli samtang nagahanda kamo sa pagpamana kag magpasad
sang isa ka panimalay?

Basaha ang masunod nga pahayag gikan kay Pangulong Spencer W. Kimball:

“Ang duta indi makapakatarong ukon makapadayon sang iya sini kabuhi nga wala sing
pag-asawahay kag sang panimalay. Ang pagpakighirop nga wala sing kasal, para sa
tanan nga mga tawo, lamharon man ukon gulang-gulang na, isa ka kangil-aran sa Ginuo,
kag ang labing masubo kay madamo ang mga tawo nga nabulagan ang ila mga mata sa
sining dalagko nga mga kamatuoran” (sa Conference Report, Oct. 1974, p. 9; ukon Ensign,
Nov. 1974, p. 8).

• Ano ang buot silingon sa inyo sang kaputli?

“Kinaugali ang mabaskog nga mga paghandum sa pagpakighirop, nga ang buot silingon,
hinatag-sang-Dios, kag busa indi malain sa ila mismo kaugalingon. Agud nga makontrol
kag magiyahan ining mga kinaugali pasulod sa nagakaigo nga mga alagyan, dapat lamang
nga gamiton ang mga ini sa sulod sang diosnon nga ginpahamtang nga sakramento sang
kasal” (Hugh B. Brown, The Abundant Life [Salt Lake City: Bookcraft, 1965], p. 70).

Pamulong-pulong Pangabaya ang imo dinapit sa pagbasa sang masunod nga pamulong-pulong ni Elder
Boyd K. Packer. Samtang ginabasa ang pamulong-pulong, ipakita ang mga larawan nga
masalapuan sa katapusan sang manwal kon ginapanugyan.

“[Ipakita ang larawan ni Elder Boyd K. Packer.] Ang akon mensahe may tuman nga
importansya sa inyo. May kalabtanan ini sa inyo palaabuton nga kalipayan. Ang tema
dapat nga may dako nga importansya sa inyo—kon ngaa magpabilin nga matinlo sing
moralidad. Ginakabig ko ini nga tema upod ang tuman nga pagtahod.

Handout
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“Sa ginsuguran, antes sang inyo mortal nga pagkabun-ag, nagkabuhi kamo upod sa aton
Amay nga Langitnon. Matuodtuod sia. Buhi sia, kag nagapahayag ako sing panaksihon
parte sa sini.

“Nakilal-an niya kamo didto. Tungod kay palangga Niya kamo, nagakalangkag sia para
sa inyo kalipayan kag para sa inyo wala’y katapusan nga pagtubo. Gusto niya kamo nga
makasarang magpili sing hilway kag sa pagtubo paagi sa gahum sang husto nga pagpili
agud nga mahimo kamo nga mangin pareho gid sa iya. Agud malambot ini
ginakinahanglan para sa aton ang magbiya sa Iya nahamtangan, isa ka butang nga
pareho sa paglakat palayo agud mag-eskuwela. Isa ka plano ang ginpresentar, kag ang
tagsa-tagsa nagsugot sa pagbiya sa nahamtangan sang aton Amay nga Langitnon sa 
pag-agom sang kabuhi sa duta.

“Duha ka dalagko nga mga butang ang ginatigana para sa aton samtang nagakari kita sa
kalibutan. Isa, magabaton kita sang isa ka mortal nga lawas, nga gintuga sa dagway sang
Dios. [Ipakita ang larawan sang isa ka bataon nga babayi.] Sa kalalangan sini, paagi sa
nagakaigo nga kontrol, mahimo nga maangkon naton ang kabuhi nga wala’y katapusan
kag kalipayan. Duha, pagatilawan kita kag pamatud-an sa isa ka paagi nga makatubo
kita sa kusog kag sa espirituhanon nga gahum.

“Sa idalom sang ginbaton nga plano, si Adan kag si Eva ginpadala sa duta bilang aton
una nga mga ginikanan. Mahimo sila nga makahanda sang pisikal nga mga lawas para 
sa una nga mga espiritu nga magpamuno sa sini nga kabuhi.

“May ginpanangkap sa aton mga lawas, kag ini sagrado, isa ka gahum sa pagtuga—isa
ka kasanag, nga kon hambalon, may gahum sa pagpasaglab sang iban pa nga mga
kasanag. Isa ini ka sagrado kag importante nga gahum. Maayo ini nga gahum.

“Kamo nga mga tin-edyer, pareho sang iban pa nga anak nga lalaki kag anak nga babayi
ni Adan kag ni Eva, may iya sining gahum sa sulod ninyo.

“Ang gahum sa pagtuga, ukon mahimo naton nga isiling pagtuga sang anak, indi lamang
isa ka pahitabo nga bahin sang plano—kinahanglanon gid ini diri. Kon wala ini, ang
plano indi makapadayon. Ang indi husto nga paggamit sini mahimo nga makabungkag
sa plano.

“Ang dako nga bahin sang kalipayan nga mahimo nga mag-abot sa inyo sa sini nga
kabuhi magasandig sa kon paano ninyo ginagamit ining sagrado nga gahum sa pagtuga.
Ang kamatuoran nga kamong mga pamatan-on mahimo nga mangin mga amay kag nga
kamong bataon nga mga babayi mahimo nga mangin mga iloy may dako kaayo nga
importansya sa inyo. [Ipakita ang larawan sang isa ka lamharon nga magtiayon upod
ang isa ka panimalay.] Samtang nagalambo ini nga gahum sa sulod ninyo, magapadasig
ini sa inyo sa pagpangita sang isa ka kaupod kag magapahanugot sa inyo sa paghigugma
kag pagkabig sa iya.

“Ginasulit ko, sagrado ini nga gahum sa paghikot sang pagtuga sang kabuhi. Mahimo
kamo nga makaangkon sa pila ka adlaw sang inyo kaugalingon nga panimalay. Paagi sa
paggamit sini nga gahum, mahimo kamo nga makapangagda sang mga kabataan sa
pagpuyo upod sa inyo—magagmay nga mga kabataan nga lalaki kag magagmay nga
mga kabataan nga babayi nga inyo gid kaugalingon, nga gintuga sa isa ka paagi, sa inyo
kaugalingon nga dagway. Mahimo kamo nga makapasad sang isa ka puluy-an, sang isa
ka ginharian sang gahum kag impluwensya kag oportunidad. May ginadala ini nga dako
nga responsibilidad. Ining matugahon nga gahum may kaupod nga mabaskog nga mga
handum kag mga kaluyag. Nabatyagan na ninyo ang mga ini sa pagliwat sang inyo mga
panglantaw kag sang inyo mga kahuyugan.

“[Ipakita ang larawan sang isa ka grupo sang mga tin-edyer.] Samtang nagapasulod
kamo sa inyo pagkatin-edyer, halos sa hinali ang isa ka solterito ukon dalagita nangin
isa ka butang nga bag-o kag lakas nga makawiwili. Matalupangdan ninyo ang
pagbalhin sang porma kag dagway sa inyo kaugalingon nga lawas kag sa iban.
Maagihan ninyo ang maaga pa nga mga paghutik sang pisikal nga handum.

“Ginakinahanglan nga ining gahum sa pagtuga sa kinaubsan may duha ka kataksan. Isa,
kinahanglan gid nga mangin mabaskog ini, kag duha, kinahanglan gid nga sa kapin
ukon kulang, mangin wala’y pagbalhin.

“Ini nga gahum ginakinahanglan gid nga mangin mabaskog. Magluwas sa mapiliton nga
pagpangganyat sini nga mga balatyagon, ang mga tawo magapang-alag-ag sa pagbaton
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sang responsibilidad sa pagsakdag sang isa ka puluy-an kag isa ka panimalay. Ini man
nga gahum kinahanglan gid nga mangin wala’y pagbalhin, kay mangin isa ini ka
nagabalighot nga kaangtanan sa kabuhi sang panimalay.

“Igo na ang inyo kagulangon, sa banta ko, sa pagtulok sa inyo palibot sa ginharian sang
mga kasapatan. Sa indi madugay inyo matalupangdan nga sa diin ining gahum sa
pagtuga isa lamang ka umalagi nga butang, diin ginapahayag lamang sini ang iya
kaugalingon sa panahon, wala sing kabuhi sang panimalay.

“Paagi sa sini nga gahum nga ang kabuhi nagapadayon. Ang isa ka kalibutan nga puno
sang mga pagtilaw kag mga kahadlok kag mga kapaslawan mahimo nga mabalhin sa isa
ka ginharian sang paglaum kag kasadya kag kalipayan. Sa tagsa ka tion nga mabun-ag
ang isa ka lapsag sa ano man nga paagi ang kalibutan nagabag-o sa pagkawala’y sala.

“Sa liwat gusto ko nga isugid sa inyo nga ining gahum sa sulod ninyo maayo. Isa ini ka
dulot gikan sa Dios nga aton Amay. Mahimo kita nga makapalapit sing suod sa Iya paagi
sa matarong nga paggamit sini kag wala na sa iban pa.

“Mahimo naton nga maangkon, sa isa ka diutay nga paagi, ang madamo sang mga yara
sa aton Amay sa langit samtang ginadumalahan Niya kita nga Iya mga kabataan. Wala
na sing mas labaw pa nga eskuwelahan ukon lugar sang pagtilaw nga ayhan
mahunahunaan.

“[Ipakita ang larawan sang isa ka magtiayon sa atubang sang isa ka templo.]
Makatilingala bala nian nga sa simbahan ang kasal tama kasagrado kag tama
kaimportante? Mahangpan bala ninyo kon ngaa ang inyo kasal, nga nagabuhi sining
mga gahum sa pagtuga para sa inyo paggamit, dapat nga mangin amo ang labing
mahinalungon nga ginplano kag ang ginbinag-binag sing labing maligdong nga tikang sa
inyo kabuhi? Dapat bala naton kabigon ini nga di-kinaandan nga ang Ginuo nagpanulin
sang pagpatindog sang mga templo para sa katuyuan sang paghikot sang mga
seremonya sang kasal?

“Karon may iban pa nga mga butang nga igasugid ko sa inyo bilang isa ka paandam. Sa
ginsuguran may isa sa tunga naton nga nagpamatok sa plano sang aton Amay nga
Langitnon.Nagsumpa sia sa pagguba kag pagbungkag sa plano.

“Ginbalabagan sia sa pag-angkon sang isa ka mortal nga lawas kag gintabog—nga
ginlimitahan sa wala’y katubtuban agud nga indi makapasad sang isa ka ginharian nga
iya kaugalingon. Nangin yawan-on sia nga nahisa. Nahibal-an niya nga ini nga gahum
sang pagtuga indi lamang isa ka hitabo sa plano, kundi isa ka yabi sa sini.

“Nahibal-an niya nga kon maganyat niya kamo sa paggamit sini nga gahum sa wala pa
ang tion, sa paggamit sini sing mas maaga pa, ukon sa paggamit sini sing indi husto sa
ano man mga paagi, madulaan gid kamo sang inyo mga oportunidad sa wala’y
katapusan nga pag-uswag.

“Isa sia ka aktwal nga tinuga gikan sa di-makita nga kalibutan. May dako sia nga gahum.
Pagagamiton niya ini sa pagbuyok sa inyo sa paglapas sadtong mga layi nga
ginpahamtang sa pag-amlig sang sagrado nga gahum sa pagtuga.

“Sang una nga panahon masyado sia ka malalangon sa pag-atubang sa isa ka tawo sa isa
ka hayag nga pangagda nga magmangin imoral. Apang medyo patago kag mahipos sia
nga magasulay sing palareho sang mga lamharon kag mga tigulang sa paghunahuna
sing halog sining sagrado nga mga gahum sang pagtuga, sa pagpaus-os sa isa ka binastos
ukon sa isa ka kinaandan nga kataason sinang sagrado kag matahum.

“Nagbalhin na karon ang iya mga taktika. Ginapaathag niya ini bilang isa lamang ka
kagana nga ginakinahanglan nga paayawan. Nagapanudlo sia nga wala sing nagaupod
nga mga responsibilidad sa mga paggamit sini nga gahum. Kalipay, magasiling sia sa
inyo, amo ang bugtong nga katuyuan sini.

“Ang iya yawan-on nga mga pangagda ginpatik pakadto sa mga lahug-lahog kag
ginsulat sa mga pulong sang mga ambahanon. Ginadrama ang mga ini sa telebisyon kag
sa mga sinehan. Magahimutad ang mga ini sa inyo karon gikan sa kalabanan sang mga
balasahon.

“Nagatubo kamo sa isa ka katilingban diin yara sa inyo atubang ang dalayon nga
pangagda sa pagpahilabot sining sagrado nga mga gahum.
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“Gusto ko nga laygayan kamo kag gusto ko nga inyo panumdumon ini nga mga pulong.
Indi pagtuguti ang bisan sin-o sa pagtandog ukon paghikap sang inyo lawas, indi gid
bisan sin-o! Ang mga magasugid sa inyo sang lain nagahaylo sa inyo sa pagpakigbahin
sang ila kabasulanan. Ginatudluan namon kamo sa pag-amlig sang inyo pagkawala’y sala.

“Talikdi ang bisan sin-o nga magabuyok sa inyo sa pag-eksperimento sa sining mga
gahum nga nagahatag-sing-kabuhi.

“Ang bugtong nga matarong nga paggamit sining sagrado nga gahum yara sa sulod sang
kasugtanan sa kasal.

“Indi gid paggamita sa indi husto ining sagrado nga mga gahum.

“Kag karon, kinahanglan gid nga sugiran ko kamo sing maligdong kag indi lahug-lahog
nga ang Dios nagpahayag sa indi-masaypan nga hinambalan nga ang kapiot kag
kasulub-on magasunod sa paglapas sang mga layi sang kaputli. ‘Ang pagkamalaut wala
gid nga mas-a nangin kalipayan’ (Alma 41:10). Ining mga layi ginpahamtang sa paggiya
sang tanan Niya nga mga kabataan sa paggamit sini nga dulot.

“Indi na kinahanglanon nga mangin madinumtanon sia ukon matimaluson agud nga
magaabot ang silot gikan sa paglapas sang moral nga pagsulundan. Ginapahamtang na
sing ila mismo ang mga layi.

“Ang nagakorona nga himaya nagahulat sa inyo kon maggawi kamo sing takos. Ang
pagkadula sang korona bastante na kaayo nga silot. Sa masami, masami kaayo,
ginasilutan kita sa kadakuon sang aton mga sala suno sa aton kadakuon para sa mga ini.

“Ayhan tubtob sa malab-utan sang akon tingug may kon sin-o nga nahulog na sa
kalapasan. May pila, nga halos wala’y sala sa ano man nga tinutuyo, apang nabuyok
tungod sang mga pagpangganyat kag sang mga pagsulay, nga ayhan nakagamit na sa
indi husto sini nga gahum. Hibal-a nian nga may isa ka dako nga nagapaninlo nga
gahum. Kag hibal-a nga mahimo kamo nga matinluan.

“Kon yara kamo sa gwa sang Simbahan, ang kasugtanan sang pagbunyag mismo
nagarepresentar, lakip sang iban nga mga butang, sang isa ka pagpanghugas kag isa ka
pagpaninlo.

“Para sa ila nga yara sa sulod sang Simbahan, may isa ka paagi, nga indi lubos nga wala
sing kasakit, apang pat-od nga posible. Mahimo kamo nga makatindog nga matinlo kag
wala’y dagta sa Iya atubang. Madula ang kabasulanan kag mahimo kamo nga mangin
matawhay. Magkadto sa inyo obispo. Nagakapot sia sang yabi sa sining nagapaninlo nga
gahum.

“Dayon sa adlaw nga magaabot mahimo ninyo nga mahibal-an ang lubos kag matarong
nga pagpahayag sining mga gahum kag sang nagaupod nga kalipayan kag kasadya sa
matarong nga kabuhi sang panimalay. Sa tal nga tion, sa sulod sang mga bugkos sang
kasugtanan sa kasal, mahimo ninyo nga itugyan ang inyo mga kaugalingon sa sadtong
sagrado nga mga pagpahayag sang gugma nga ang katumanan sang mga ini amo ang
pagpatubas mismo sang kabuhi.

“[Ipakita ang larawan sang isa ka lamharon nga magtiayon upod ang isa ka panimalay.]
Sa pila ka adlaw magakugos kamo sang isa ka diutay nga bata nga lalaki ukon isa ka
diutay nga bata nga babayi kag mahibal-an nga kamo nga duha naghikot sing
kombuyahan upod sa aton Amay nga Langitnon sa pagtuga sang kabuhi. Tungod kay
inyo ang bata, mahimo kamo nian nga magpalangga sang isa ka tawo sing labaw pa sa
inyo kaugalingon.

“Ini nga inagihan mahimo nga mag-abot, tubtob sa akon nahibal-an, paagi lamang sa
pag-angkon sang inyo kaugalingon nga mga kabataan ukon ayhan paagi sa pag-ayop
sang mga kabataan nga nabun-ag sang iban apang mabutong palapit sa sulod sang mga
kasugtanan sang panimalay.

“Ang pila sa inyo mahimo nga indi makaagom sang bugay sang kasal. Wala’y sapayan,
amligi gihapon ining sagrado nga mga gahum sa pagtuga, kay yara ang isa ka dako nga
gahum sang kabayaran nga madapat sing maayo sa inyo.

“Paagi sa sining pagpalangga sa isa sing labaw pa sangsa inyo pagpalangga sa inyo
kaugalingon mangin matuodtuod kamo nga Cristohanon. Mahibal-an ninyo nian,
subong sang pagkahibalo sang pila pa, kon ano ang kahulugan sang pulong nga amay
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kon ginasambit ini sa balaan nga mga kasulatan. Mabatyagan ninyo nian ang pila ka
butang parte sa pagpalangga kag kabalaka nga may iya Sia para sa aton.

“Dapat nga may dako ini nga kahulugan, nga sa tanan nga mga tig-ulo sang pagtaha kag
pagpasidungog kag pagdayaw nga mahimo ihatag sa Iya, ang Dios Mismo, Sia nga
labing mataas sa nga tanan, nagpili nga tawagon sing yano bilang Amay.

“Amligi kag bantayi ang inyo hiyas. Ang inyo aktwal nga kalipayan nabutang sa
katalagman. Ang wala’y katapusan nga kabuhi sang panimalay, nga karon yara lamang
sa inyo ginapaabot kag mga dalamguhanon, mahimo nga malambot sanglit ang aton
Amay nga Langitnon naghatag sing pinakahamili nga hiyas sa tanan sa inyo—sining
gahum sa pagtuga. Amo gid ini mismo ang yabi sa kalipayan. Tipigi nga sagrado kag
puraw ini nga hiyas. Gamita lamang ini suno sa ginapanulin sang Ginuo.

“Ginapangamuyo ko para sa inyo ang mga bugay sang Dios. Kabay nga bantayan kamo
sang aton Amay nga Langitnon kag itib-ong kamo nga sa pagpahayag sining sagrado
nga hiyas mahimo kamo nga makapalapit sing suod sa Iya. Buhi Sia. Sia ang aton Amay.
Parte sa sini nagapahayag ako sang saksi sa ngalan ni Jesucristo, amen.”

Paghinambalanay Hambali ang masunod nga mga pamangkot:

• Ano ang duha ka dalagko nga mga butang nga ginatigana para sa aton sang magkari
kita sa sini nga kalibutan? (Pagbaton sang isa ka mortal nga lawas kag pagatilawan kag
pamatud-an agud nga mahimo kita nga magtubo.)

• Ano ang katuyuan sang sagrado nga gahum sa pagtuga sang anak sa plano sang aton
Amay nga Langitnon?

• Ngaa kinahanglan gid nga ining gahum sa pagtuga mangin mabaskog kag wala’y
pagbalhin?

• Ano nga responsibilidad ang yara sa inyo karon sa paghanda para sa kasugtanan sa
kasal nga inyo pagahimuon upod sa inyo palaabuton nga bana?

• Ngaa dapat ninyo tipigan ang inyo kaugalingon nga matinlo sing moralidad?

• Paano ang isa ka tawo mahimo nga mangin matinlo kon nagamit niya sa indi husto
ang gahum sa pagtuga?

Ipaathag nga ang kasugtanan sa kasal nagapangayo sa bataon nga mga babayi nga mangin
tampad kag mainunungon sa ila palaabuton nga mga bana paagi sa pagtipig sang ila mga
kaugalingon nga matinlo sing moralidad karon kag sa bug-os nila nga mga kabuhi.

Ipaathag nga sa pag-angkon sang isa ka rekomendasyon para sa templo, ang tagsa ka
tawo kinahanglan gid nga magsabat sa mga pamangkot nga ginapangutana sang obispo
ukon pangulo sang sanga. Ang isa sining mga pamangkot nagatalakay sing pat-od parte
sa moralidad.

Ang Kaputli Nagadala sing Kalipayan

Paghinambalanay Ipasabat sa bataon nga mga babayi ang masunod nga mga pamangkot:

• Ano nga mga bugay ang nagaabot sa isa ka bataon nga babayi nga nagatahod sa iya
kaugalingon paagi sa pagpabilin nga matinlo sing moralidad?

• Paano makaangkon sing bugay ang inyo panimalay tungod sang inyo paggawi sang
layi sang Ginuo sa kaputli?

Ipaathag nga ang layi sang pagkaputli, pareho sang iban pa nga mga layi sang Dios,
ginhatag sa pagdala sing kalipayan. Ang pagpakighirop sagrado kag matahum kon
ginagamit sing nagakaigo sa pag-asawahay. Ayhan gusto mo nga basahon ang masunod
nga mga pahayag:

“Ang pagpakighirop tama kasagrado, tama ka diosnon, sa bagay nga kon ginagamit ini
sa iya nagakaigo nga paagi, ang mga nagapartisipar [sa sini] nangin mga isigka-tagtuga
upod sa Dios. Nangin mga kakombuya sila upod sa Makagagahum sa dako nga
buluhaton kag palatikangan sang pagpatubas sang kabuhi” (Mark E. Pertersen, Our
Moral Challenge [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1965], p. 13).

Mga sinambit nga
mga pulong

Presentasyon sang
manunudlo
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“Ang kaputli, indi ang pagpatuyang, sa sulod sang mga tinuig nga wala pa makasal, amo
ang ginhalinan sang paghilisanto kag kalipayan sa puluy-an kag ang mayor nga nagaamot
nga elemento sa ikaayong-lawas kag pagpadayon sang kaliwatan. Ang tanan nga mga
kalidad nga nagatapo sang isa ka matahum nga kinaugali—pagkamainunungon,
pagkamasaligan, kalig-on, pagsalig, gugma sa Dios, kag pagkabunayag sa tawo—may
naangot sa sini nga diadema sa korona sang takos nga pagkababayi kag sang mapagros
nga pagkalalaki” (David O. McKay, Treasures of Life [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1962], p. 94).

“Ining labing mahirop nga kaangtanan sa tunga sang lalaki kag babayi, nga
ginapahanugutan sang Dios sa sulod sang kasugtanan sa kasal, indi lamang pisikal ukon
pang-biolohiko [parte sa ginhalinan sang kabuhi]. Ini may kalabtanan sa bug-os nga
pagkatawo, nagaapekto sa marikot nga kinaiya sang mga lalaki kag mga babayi. Ini nga
kaangtanan, sa sulod sang pagpakabalaan sang kasugtanan sa kasal, lakip ang iya sini
nagaupod nga mga obligasyon, nagahimo sang isa ka lalaki kag isa ka babayi nga isa sa
mga kahuyugan, mga tinutuyo, mga handum, kag mga responsibilidad. Kon tampad 
sila sa ila mga kasugtanan sa isa kag isa, sa ila mga kabataan, kag sa Dios, ang ila bug-os
nga pagkatawo ginasimpon, nangin isa sila sa kaisipan kag sa espirituhanon, kag ang
panimalay nga ila ginapasad isa ka wala’y katapusan nga yunit. Ang una nga
ginapangayo sa sulundon nga pag-asawahay amo ang madalom kag nagapadayon nga
gugma. Ining nagalawig nga kaangtanan nagapangayo sang katinlo sang panghunahuna,
pulong, kag aksyon; kaukod, pagkamainunungon, pagsakripisyo, integridaad,
pagkabunayag, pagkamatinud-anon, kag sa liwat wala sing musing nga moralidad. Wala
sing matuodtuod nga kaligdong nga wala sing moralidad, kag wala sing matuodtuod
nga kalipayan nga wala sing kaligdong” (Hugh B. Brown, You and Your Marriage [Salt
Lake City: Bookcraft, 1960], p. 81).

Magmangin may kasayuran kag mabinatyagon sa higayon nga may kon sin-o sa bataon
nga mga babayi nga may kabudlayan sa bahin sang kaputli. Papagsika sila sa pagpati
nga mahimo sila nga matinluan. Pahanumdumi sila sang mga pulong ni Elder packer:
“Magkadto sa inyo obispo. Nagakapot sia sang yabi sa sining nagapaninlo nga gahum.”

Panaksihon Tapusa upod ang imo panaksihon parte sa mga bugay sa pagpabilin nga matinlo sing
moralidad.

Kon kaisa ang mga lamharon nga katawhan indi makahangop sang pat-od nga mga
kahulugan sang mga pulong nga ila mabatian nga nagalaragway sang imoralidad. Kon
may magtuhaw nga mga pamangkot sa tion sang paghinambalanay, ayhan gusto mo 
nga gamiton ang masunod nga mga kahulugan nga ginhatag ni Pangulong Spencer W.
Kimball.

Masturbation: Sekswal nga pagpahuwas sang kaugalingon. “Ang masturbation. . .wala
ginapakamaayo sang Ginuo ukon sang iya Simbahan, bisan kon ano pa ang ayhan isiling
sang iban nga ang ila [mga sulukdan] mas manubo” (Spencer W. Kimball, President
Kimball Speaks Out, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1981], p. 10).

Pagkaagi: “ ‘Sekswal nga kaluyag para sa mga amo man nga sex [sahi] ukon sekswal nga
mga kaangtanan sa tunga sang mga indibidwal sang amo man nga sahi,” bisan mga
lalaki ukon mga babayi man” (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [Salt Lake
City: Bookcraft, 1969], p. 78).

Pagpanglahi: Sekswal nga paghiusa upod sa iban nga tawo magluwas sa iya
kaugalingon nga legal nga bana ukon asawa.

Pagpanghilawas: “Sekswal nga paghiusa sang mga indi kasado” (Tan-awa sa President
Kimball Speaks Out, pp. 10, 12).

Necking: Mainit nga paghinalukay kag mahirop nga pagtanduganay (tan-awa sa
President Kimball Speaks Out, p. 8).

Petting: “Paghikap sang pribado nga mga bahin sang lawas sa katuyuan sang sekswal
nga pagpasilabo” (President Kimball Speaks Out, p. 8).

MATERYAL NGA 
PALASANDIGAN

Patalupangod sa
manunudlo
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Magkapyot sing Hugot sa 
mga Sulukdan sang Ginuo

TINUTUYO Makilal-an sang tagsa ka bataon nga babayi ang importansya sang pagkapyot sing hugot
sa mga sulukdan sang Ginuo.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sing isa ka kopya sang listahan sang mga pamangkot sa ikatlo nga seksyon
sang leksyon para sa tagsa ka bataon nga babayi. Lukota ang tagsa ka handout kag
bugkosi ini sing isa ka higot ukon pisi.

2. Opsyonal: Maghanda sing masunod nga mga wordstrip: “Nagaguyod paagi sa lanot
nga higot,” “Ginahimo nga kabutigan ang kamatuoran.”

3. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Si Spencer W. Kimball nagpanugiron parte sa isa ka dako nga tidal wave [tsunami] nga
naglambas sa Hilo, Hawaii, sang tuig 1946 nga may mga daw pader sang tubig nga
nagataas sing kap-atan ka tapak. Ginalaragway niya ang kalaglagan sa sini nga paagi:
“Ang mga puluy-an nagbinalintong kag nagkalatipik-tipik, nagkalawasak nga daw mga
linipak pareho sang mga inugpangiki; ang mga kural kag mga hardin nagkalapanas; ang
mga taytay kag mga kalsada nagkalaanod. . . .Sa diin ang isa sang aton diutay nga mga
kapilya nagatindog anay, wala na sing nabilin kundi ang pundasyon. Kapin sa isa ka gatos
ka tawo ang nadulaan sang ila mga kabuhi; amo man kadamo pa gid ang nagkalasamad;
linibo ang nadulaan sing mga puluy-an. . . .Isa ka babayi ang nagpanugiron kon paano sila
nakabaton sing isa ka mensahe sa telepono gikan sa mga kaabyanan sa paggwa kag
maghalin—nga may tidal wave [tsunami] nga nagapadulong. Naglantaw sia sa dagat kag
nakita ang higante nga balod nga nagahilapit, pareho sang isa ka bukid. Gin-alsa niya kag
sang iya bana ang lapsag kag nagdalagan sa pagluwas sang ila mga kabuhi pakadto sa
bungyod. Apang duha sang ila magagmay nga mga kabataan nga babayi ang wala sa ila
puluy-an nga nagahampang malapit sa isa ka madabong nga mga kahoy nga lauhala.
Nakita nila ang mga nagapadulong nga balod, nagdalagan pakadto sa mga kahoy, kag
naghakos sing hugot sa mga puno sang kahoy. Ang una nga higante nga balod lubos nga
naglambas sa ibabaw nila, apang ginpunggan nila ang ila pagginhawa kag nagkupo sa
bug-os nila nga kusog tubtob nga nagkulpa ang tubig kag ang ila mga ulo yara naman
liwat sa ibabaw sang tubig. Sang magkulpa ang balod, madasig sila nga nagdalagan
pakadto sa bungyod antes mag-abot ang nagasunod nga mga balod. Upod sa bug-os nga
panimalay naglantaw sila gikan sa kasigurohan sang bungyod samtang ang ila puluy-an
naalimunaw sa idalom sang pagbayo sang mga balod.”

Si Pangulong Kimball nagpadayon: “Kita man, nagaatubang sang mabaskog kag
makawalasak nga mga puersa nga ginabuhian sang kasumpong. Ang mga balod sang
sala, pagkamalaut, imoralidad, pagpakanubo, pagpanglupig, pagkamalimbungon,
paghinimbunay, kag pagkadi-matinud-anon nagahumon tanan sa aton. Nagaabot ang
mga ini upod ang dako nga gahum kag kadasigon kag magalaglag sa aton kon indi kita
magbantay” (sa Conference Report, Oct. 1978, pp. 5–6; ukon Ensign, Nov. 1978, pp. 5–6).

Paghinambalanay Isulat sa pisara ang malain nga mga impluwensya nga ginahinambitan ni Pangulong
Kimball. Kon may mga pamangkot parte sa sining mga pulong, ipatin-aw ang mga
kahulugan.

• Ano nga ebidensya ang inyo makita parte sa sining mga butang sa aton palibot?

Leksyon
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Ang Kasumpong Nagatinguha sa Pagpugong sa Aton sa pagsunod sang mga Sulukdan
sang Ginuo

Basaha sing dulungan ang Helaman 5:12

• Paano nagkaanggid ang paglaragway ni Helaman sang mga dalimuos sang kalainan sa
paglaragway ni Pangulong Kimball?

Basaha ang 2 Nefi 26:22 kag hambali ang isa ka paagi nga ang yawa makaangkon sing
gahum sa pagpangibabaw sa aton.

Ipakita ang wordstrip nga” “Nagaguyod paagi sa lanot nga higot.”

Ipaathag nga kon ginabalighot naton ang isa ka manipis nga hilo sa kamot, halos indi
naton mabatyagan ini sa primero nga makatandog ini sa aton. Samtang ginapadayon
naton sa pagbalighot ini sa liwat kag liwat, ang hilo nangin isa ka mabakod nga higot nga
sa kadugayan indi na mabugras.

• Paano ang sala nangin pareho sang isa ka lanot nga higot?

Ipahinganli sa bataon nga mga babayi ang pila ka makasasala nga mga butang nga daw
magagmay apang mahimo nga makaganoy sa dako pa gid nga sala. Ang ila mga sabat
mahimo nga maglakip sang pagkadi-maugdang; pagsugid sang katunga mga binutig;
pagtan-aw sang makasalaklaw nga telebisyon, mga videotape, kag mga sine; pagpamati 
sa di-nagakaigo nga musika; pagbasa sang nagapakanubo nga mga libro kag mga
balasahon; ukon pag-inom sang mga ilimnon nga may alkohol.

• Paano ining mga butang makaganoy sa dako pa gid nga sala?

Ipakita ang wordstrip nga: “Ginahimo nga kabutigan ang kamatuoran.”

Ipaathag nga si Spencer W. Kimball nagpanugiron sang isa pa gid ka paagi nga si Satanas
makaangkon sing gahum sa pagpangibabaw sa aton: “Kamo tanan nga mga estudyante
sang balaan nga mga kasulatan nakahibalo kay Satanas, ang amay sang mga kabutigan.
Nakahibalo kamo kon paano niya ginahimo nga kabutigan ang kamatuoran. Ginapunihan
niya ang malain sa paghimo sini nga matahum, makalilipay, mahapos, kag bisan pa gani maayo”
(“The Blessings and Responsibilities of Womanhood,” Ensign, Mar. 1976, p. 70; italica
gindugang).

Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon ano ang malain nga mga buhat nga ginahimo
nga daw matahum, makalilipay, mahapos, kag bisan pa gani maayo sa katilingban karon
nga panahon. Basaha ang masunod nga mga pahayag sa paglaragway kon paano ginalubag
ni Satanas ang kamatuoran para sa iya malain nga mga katuyuan: “Ang tanan-tanan
nagahimo sini.” “Ipakita sa akon kon daw ano kadako ang paghigugma mo sa akon.”
“Abnormal kag indi makapaayo sa ikaayong-lawas ang magpugong sinang mabaskog nga
mga kaluyag.” “Indi ka magbatyag sing kahuya ukon kabasulanan kay nabun-ag kita nga
may mga kagana kag mga balatyagon.” “Ngaa indi mo pag-untaton ang pagtinguha nga
mangin tuhay?” “Nagkinahanglan kita sa pagbag-o upod sa panahon.” “Wala ako sing
ginahalitan nga bisan sin-o sa kon ano ang akon ginahimo.” “Nagkinahanglan ako sing
dugang nga kahilwayan.” “Masadya ini. Ginahangkat ko ikaw sa pagtilaw sini.”

Ipaathag nga sa tion nga ginapakatarong naton ang aton pagginawi kag nagahimo sang
mga balibad, mapaidalom kita sa lanot nga higot ni Satanas kag sa kadugayan magapos
sang iya mabakod nga mga higot.

Paghinambalanay • Ano ang pila sang mga resulta sang nagapadayon nga sala? Ilakip ang masunod sa
paghinambalanay: Mahimo nga mabinlan kita sang emosyonal nga mga pinalian,
pagbasol, kapaitan, permanente nga kahalitan sa aton ikaayong-lawas, mabudlayan sa
pagpakigbagay sa mga kaabyanan nga nagasunod sang isa ka matarong nga alagyan,
kag ang pagbiya sang Balaan nga Espiritu. Mahimo nga masuspender ang aton
kinamatarong sang pagkakatapo ukon ma-excomulgar.

Si Elder Gordon B. Hinckley nagdagmit sang importansya sang paggawi sang sulukdan
sang Ginuo: “Samtang ang mga sulukdan sa kabilugan mahimo nga nagaduling-duling,
kita sa Simbahan wala sing ikabalidad kon magpaanod kita sa amo man nga paagi. May
mga sulukdan kita—pat-od, natilawan, kag epektibo. Tubtob sa malambot sang aton
pagtuman sang mga ini, magapadayon kita sa pagsulong. Tubtob sa malambutan sang
aton pagpatumbaya sang mga ini, pagaawaton naton ang aton kaugalingon nga pag-
uswag kag magdala sing kahuluy-an sa pulong sang Ginuo. Ini nga mga sulukdan
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Presentasyon sang
manunudlo

Wordstrip kag
sinambit nga
mga pulong

Wordstrip kag
paghinambalanay

Balaan nga mga
kasulatan kag
paghinambalanay



157

naghalin sa iya. Ang pila sang mga ini mahimo nga makita nga medyo lipas na sa
panahon sa aton katilingban, apang ini wala nagabuhin sang ila pagkabalido ukon
nagaiban sang birtud sang ila kadapatan. Ang malalangon nga pangatarungan sang
tawo, bisan pa kon ano kasampaton, wala’y sapayan kon ano kamapatihan kon
pamatian, indi makapalip-ot sang ginpahayag nga kaalam sang Dios” (sa Conference
Report, Apr. 1970, p. 21; ukon Improvement Era, June 1970, p. 40).

Mahimo Naton nga Mapabakod ang Aton Ikasarang sa Pagkapyot sing Hugot sa mga
Sulukdan sang Ginuo

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanghunahuna liwat sang sugilanon parte
sa tidal wave [tsunami]. Pangabaya sila sa paglarawan sa ila mga kaisipan sang diutay nga
mga bata nga babayi nga nagdalagan sa kakahuyan sang makita nila nga nagahilapit na
ang balod.

• Paano sila nagpabilin nga buhi batok sa puersa kag gahum sang tubig? Diin kita
makapalagyo agud mangin hilway sa katalagman batok sa kalainan?

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagsabat sining mga pamangkot: “Apang isa ka
paandam ang ginapatunog para sa aton. Nagakinahanglan ini sa aton nga mangin
maabtik kag magpamati kag magpalagyo sa kalainan para sa aton mga kabuhi nga
wala’y katapusan. Kon wala sing bulig indi kita makatindog batok sa sini. Kinahanglan 
gid nga magpalagyo kita sa mataas nga duta ukon magkupo sing hugot sa sinang
makapugong sa aton gikan sa pagkaanod. Inang kinahanglan gid naton nga kup-an
para sa kasigurohan amo ang ebanghelyo ni Jesucristo. Amo ini ang aton pangamlig batok
sa bisan ano nga puersa nga sarang matipon sang isa nga malain” (sa Conference
Report, Oct. 1978, p. 6; ukon Ensign, Nov. 1978, p. 6; italica gindugang).

Paghinambalanay • Sa ano nga “mga kahoy” kita mahimo nga makakupo kon ginasulay kita? (Mga
manalagna, balaan nga mga kasulatan, Balaan nga Espiritu, pagkapari kag iban pa nga
mga lider sang Simbahan, mga ginikanan, pangamuyo, konsiyensya.) Isulat ang mga
sabat sang bataon nga mga babayi sa pisara.

Ipaathag nga amo ini ang “mga kahoy” nga sa sini mahimo kita nga makakupo para sa
aton kasigurohan. Bisan pa nga lubos kita nga matabunan sang mga balod sang kalainan
subong sang mga balod nga nagtabon sa diutay nga mga bata nga babayi, mahimo kita
nga maluwas.

Ipanagtag ang tag-isa ka kopya sang lista sang mga pamangkot sa tagsa ka bataon nga
mga babayi. Basaha kag hambali sa malip-ot ang tagsa ka pamangkot. Pangabaya ang
bataon nga mga babayi sa pagsabat sang tagsa ka pamangkot para sa ila mga
kaugalingon.

Nahibal-an ko bala gikan sa balaan nga mga kasulatan kon ano ang sulukdan sang Ginuo
sa kaputli?

Nahibal-an ko bala kon ano ang ginsiling sang mga manalagna kon paano atubangon
ang malain nga mga impluwensya?

Ginabasa ko bala kag ginabinag-binag ang akon bendisyon sang patriarka?

Nagapangamuyo bala ako para sa kusog kag pangamlig?

Nagpangayo bala ako kag nagpamati sa laygay sang akon mga ginikanan? Sang akon
obispo ukon pangulo sang sanga?

Nagapamati bala ako kag nagahulag sandig sa mga pagpadasig nga ginahatag sa akon
sang Balaan ng Espiritu?

Nakahimo bala ako sang isa ka pangako sa pagkupo sa sulukdan sang Ginuo antes ako
makasumalang sang pagsulay?

Basaha ang masunod nga mga pagtuon sang hitabo, ukon ihatag ang mga ini sa bataon
nga mga babayi agud ipresentar. Tamdi ang lista sa pisara sa pagbulig sabat sang mga
pamangkot.

• Diin sa mga kahoy sang pangamlig ang mahimo nga gamiton sang tagsa ka bataon nga
babayi sa masunod nga mga pagtuon sang hitabo, sa pagbato sang mga pagtilaw ni
Satanas sa pagpaluya kag paglaglag sa iya?
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1. Si Maria aktibo sa simbahan kag may isa ka mabaskog nga panaksihon. Isa ka kahiwatan
sa eskuwelahan ang nagdala sa iya sa pagpakig-angot kay Carl, nga indi isa ka aktibo
nga katapo, ukon ang iya mga sulukdan sang pagginawi indi man subong kataas sang
kay Maria. Ginakalipay ni Carl ang pag-upod-upod kay Maria kag ginahatagan ini sing
lakas nga igtalupangod. Ano ang mahimo ni Maria sa pagkapyot sing hugot sa sinang
mga gintudlo sa iya? Sa ano nga mga kahoy mahimo sia makakupo sa pagbantay sa iya
batok sa pagsunod kay Carl padulong sa pagkaindi-aktibo?

2. Si Lorraine nakasayod nga indi sia dapat makig-date antes sa pangidaron nga napulo’g
anum, apang isa ka paborito nga solterito sa eskuwelahan ang nag-agda sa iya sa isa ka
kasadyahan. Ginsingganan niya ang dalagita, “Ang tanan-tanan magakadto didto;
maupod ka bala sa akon?” Ano ang dapat niya nga isabat? Sa ano nga mga kahoy sia
dapat magkapyot?

3. Ang manunudlo ni Georgia sa eskuwelahan masunson nga nagasiling sa iya nga ang
iya kaisipan maayo gid para sa siyensya kag kon mamana sia kag mag-angkon sing isa
ka panimalay pagausikan niya ang iya mga ikasarang. Paano nagabangig ini nga
laygay sa sulukdan sang Ginuo? Paano magamit ni Georgia ang iya mga ikasarang sa
pagtuman sang iya diosnon nga papel? Sa diin nga mga kahoy sia dapat magkupo sa
pagpamat-od parte sa iya palaabuton?

4. Isa ka kaklase ni Ruth ang nagpadali sa iya sa pagkadto sa isa ka kasadyahan, nga
nagasiling nga si Jack may dalhon nga isa ka butang nga magapanami sang iya
pamatyag? Mangin makakulunyag ang magtilaw sini sing kis-a lang. Paano ang
pangako nga nahimo na ni Ruth parte sa druga kag iban pa nga mga pagsulay sa Pulong
sang Kaalam, makabulig sa iya sa pagsabat sa sini nga pangagda?

5. Ang kahagugma ni Barbara nagasiling sa iya, “Siyempre ginahigugma ko ikaw. Apang
dapat naton anay usisaaon kon bala nagabuyloganay ang aton sekswalidad antes kita
makasal.” Ano ang sulukdan sang Ginuo parte sa pagpakighirop sang wala pa
makasal? Ano ang inyo himuon kon kamo si Barabara? Sa diin nga mga kahoy
mahimo nga makakupo si Barbara?

6. Nasalapuan ni Susan ang iya kaugalingon upod sa isa ka grupo sang mga kaabyanan
nga gusto magtan-aw sang isa ka makasalaklaw nga sine. Sa pamatyag ni Susan indi
mangin maayo ang magtan-aw sang amo nga sine. Ano ang mahimo niya nga
ipanugyan ukon isiling? Ano ang inyo pagahimuon sa isa ka kaanggid nga sitwasyon?

7. Si Rachel naglakat sa pagpamalaklon upod sa isa ka abyan nga padayon sa pagsugyot
sa iya sa pagbakal sang mga panapton nga kon indi masyado ka hugot, masyado kalip-
ot. Matahum kaayo ang mga estilo, kag nagkinahanglan sia sing isa ka bagay nga bag-
o para sa isa ka pinasahi nga okasyon. Ano ang dapat himuon ni Rachel? Ano ang
sulukdan sang Ginuo parte sa kaugdang kag pameste?

8. Si Patricia nagpamati sa mga misyonero kag nabunyagan. Sia lamang ang katapo sang
iya panimalay nga nagbuylog sa Simbahan. Bisan pa nga kon kaisa mabudlay ang
pagtuman sang mga kasuguan, nagpabilin sia nga matutom kag nagpadugang sang
iya pagtapat sa paggawi sang mga sulukdan sang Ginuo sa pagkamatarong. Sa ano
nga mga kahoy makakupo si Patricia sa paggawi sang ebanghelyo kon ang iban nga
mga katapo sang panimalay nagahimo sini nga mangin mabudlay para sa iya?

Hingapusan

Si Pangulong Kimball nagpasalig sa aton nga sarang kita makakapyot sa ebanghelyo sa
mga tinion sang katalagman:

“Ang Ginuo nagatanyag sang isa ka mahimayaon nga panaad sa ila nga nagapalangga sa
iya kag nagapasundayag sini nga pagpalangga paagi sa matutom, maukod nga pag-alagad
kag sa paggawi sang iya wala’y katapusan nga mga prinsipyo. Kon ang mga hangin sang
pagbag-o magahuyop sing mabaskog kag ang mga balod magalambas sa aton, may isa kita
ka kahoy ukon bilugon sang prinsipyo nga sa sini mahimo kita nga makakupo para sa
kasigurohan. Ini amo ang ebanghelyo ni Jesucristo nga ginpanumbalik sa duta sa iya sini
kabug-usan” (sa Conference Report, Oct. 1978, p. 7; ukon Ensign, Nov. 1978, p. 6).

Ipanugyan nga irekord sang bataon nga mga babayi sa ila mga journal ang ila pangako sa
pagkapyot sing hugot sa sulukdan sang Ginuo parte sa moral nga katakos.

Sinambit nga 
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Maalamon nga mga Pagpili

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi ang pagkakinahanglanon sang paghimo
sang maalamon nga mga pagpili.

PAGPANGHANDA Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

“Kon ang isa ka tawo, bisan pa kon nakahibalo, wala’y kasayuran, hungod, ukon
aksidente, nakatandog sang isa ka mainit nga kalan ukon isa ka wala sing putos nga
mataas-sing-boltahe nga alambre, mapaso sia tubtob sa malambutan sang pagkalantad.
Kon sa ano man nga rason magatikang sia sa atubang sang isa ka nagahagunos nga
salakyan, bisan pa sa pagluwas sang isa pa ka kabuhi, masamad gihapon sia kag posible
nga mamatay. Madamo nga mga halimbawa ang mahimo nga mahatag sa pagpakita nga
yara kita sa idalom sining mga layi bisan pa kon si sin-o kita ukon ano pa man ang aton
mga tinutuyo. Indi naton maliwat ang mga layi sang kinaiyahan.

“Kon mahangpan naton ang natural nga mga layi kag tahuron ang mga ini, mahimo
naton nga madapat ang mga ini sa aton kaayuhan. Kon aton lapason ang layi, magaantos
kita; kag kon tumanon naton ini, pagabugayan kita!” (N. Eldon Tanner, Seek Ye Frist the
Kingdom of God [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973], p. 117).

Paghinambalanay • Ano ang inyo mangin reaksyon kon may isa ka tawo nga maghagad sa inyo sa
pagtandog sang isa ka mainit nga kalan ukon isa ka mataas-sing-boltahe nga alambre?
Hambali sa malip-ot ang mga kadangatan.

• Ano ang inyo mangin reaksyon kon may isa ka tawo nga maghagad sa inyo sa
paghimo sang isa ka butang nga imoral? Nahibal-an bala ninyo ang mga kadangatan?

• Paano nagapareho ang mga layi sang kinaiyahan sa mga layi sang Dios? (Kon
ginalapas naton ang bisan diin sini nga layi nagaantos kita sang mga kadangatan;
ginabugayan kita kon nagatuman kita sang mga layi.)

May Kinamatarong Kita sa paghimo sang mga Pagpili kag Kinahanglan gid nga
Magbaton sang Responsibilidad sa mga Kadangatan sang mga Ini

Basaha ang masunod nga pahayag ni Pangulong N. Eldon Tanner:

“Isa sang pinakadalagko nga mga dulot sang Dios sa tawo amo ang kahilwayan sa pagpili.

“Sa isa ka maaga pa nga panahon sa pagpanglakaton sa kabuhi, masalapuan sang tawo
ang iya kaugalingon sa isa ka ginsang-an diin ginakinahanglan gid nga magpili sia sang
isa sang duha ka dalagko nga mga dalan—ang husto, nga nagapadulong sa pag-uswag
kag kalipayan; kag ang sayop, nga nagapadulong sa paghinay kag kasulub-on. May
nagaluntad sining wala’y katapusan nga layi nga ang tagsa ka tawhanon nga kalag,
paagi sa mga pagpili nga iya ginahimo, magadihon sang iya kaugalingon nga kapalaran.
Ang aton kadalag-an ukon kapaslawan, paghidaet ukon kawala’y kaayawan, kalipayan
ukon kapiot, nagasandig sa mga pagpili nga aton ginahimo sa tagsa ka adlaw. . . .

“Sining karon lang nagapakighambal ako sa isa ka pamatan-on nga nagsiling, sa aktwal
nga kamatuoran, ‘Ginaling-an na gid ako kag ginatak-an nga pirme lang singganon,
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“Kinahanglan nga himuon mo ini,” ukon “Kinahanglan nga himuon mo ina.” Gusto ko
nga magin hilway sa pagpamat-od para sa akon kaugalingon kon ano ang gusto ko nga
himuon.’

“Ang akon sabat amo nga, ‘Hilway ka sa pagpili sing eksakto kon ano ang gusto mo nga
himuon, basta nga indi ini makadumili ukon magsal-ot sa mga kinamatarong ukon mga
kahilwayan sang iban, apang kinahanglan gid nga mangin responsable ka tungod sang
imo mga buhat kag mangin handa sa pagbaton sang mga kadangatan” (Seek Ye First the
Kingdom of God, pp. 83, 116).

• San-o naton makita ukon mabaton ang mga kadangatan sang aton mga aksyon?

Buligi nga mahangpan sang bataon nga mga babayi nga ang mga kadangatan sang ila
mga aksyon indi pirme sa gilayon.

• Ano ang pila sang mga pagpili sa tunga sang maayo kag malain nga kinahanglan gid
nga inyo himuon adlaw-adlaw?

Ilista ang mga sabat sang bataon nga mga babayi sa pisara. (Tan-awa ang paglaragway
sa pisara.) Ang mga sabat mahimo nga maglakip sang mga desisyon kon bala
magpanigarilyo, maggamit sang druga, magpangodigo, maggamit sang binastos nga
hinambalan, magtan-aw sang di-nagakaigo nga mga presentasyon sang media, makig-
date sing dalayon, magtuman sa mga ginikanan, magpili sang takos nga mga kaabyanan,
magtuman sang mga pagsulundan sang eskuwelahan, mag-necking, ukon mag-petting.

• Ano nga mga kadangatan ang mahimo nga magresulta sa paghimo sang sayop nga
pagpili sa tagsa ka mga aspeto nga nalista sa pisara? Isulat sa pisara ang mga sabat sang
bataon nga mga babayi subong sang ginapakita.

• Ano nga mga bugay ang inyo mahimo nga mabaton kon naghimo kamo sang husto
nga mga pagpili? Isulat man ining mga sabat sa pisara.

Ipaathag nga luyag ni Satanas nga ang kalibutan magapati nga agud matuodtuod nga
mangin hilway kag magpangalipay sa kabuhi, kinahanglan gid nga ang isa ka tawo
makahimo sang bisan ano nga iya naluyagan. Ang kasumpong nagapanugyan nga
mahimo kita nga makapanghunahuna sang aton naluyagan, makabuhat sang aton
naluyagan, kag makahimo sini nga wala sing antuson nga bisan ano nga mga kadangatan.

Patandai nga ang sala sa kadugayan magadala pirme sang pagkaulipon, kag indi
kahilwayan. Halimbawa, pangabaya ang mga katapo sang klase sa pagbinag-binag sang
sitwasyon sang isa ka bataon nga babayi nga naghunahuna nga agud nga mangin
hilway, nagkinahanglan sia nga makapakighirop antes kaslon.

• Sa ano nga mga paagi niya ginabutang ang iya kaugalingon sa pagkaulipon tungod
sang iya pagpili nga mangin imoral? (Indi na sia hilway sa pag-angkon sang Balaan nga
Espiritu sa pag-upod sa iya sa tanan nga mga tinion; indi na sia mangin hilway sa
pagtindog nga may isa ka matin-aw nga konsiyensya sa atubang sang Dios nga wala
makahinulsol sing sinsero; mahimo nga magbusong sia kag mangin may responsibilidad
sa pagdala sang isa pa ka kabuhi sa kalibutan nga wala sing nagakaigo nga puluy-an nga
sa diin padakuon ini.)
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Ipaathag nga sa luyag naton kag sa indi, kon nagahimo kita sang isa ka pagpili,
kinahanglan gid nga batunon naton ang responsibilidad para sa sini kag batunon ang iya
sini mga kadangatan.

Hambali ang masunod nga mga pagtuon sang hitabo bilang isa ka grupo. Pangabaya ang
bataon nga mga babayi sa pagsabat sang masunod nga mga pamangkot para sa tagsa ka
pagtuon sang hitabo:

• Ano ang dapat nga ginhimo sang bataon nga babayi antes maghimo sang iya una nga
pagpili?

• Paano niya ginpakatarong ang iya pagginawi? Sin-o ang iya ginbasol?

• Ano nga mga kadangatan ang mahimo nga iya antuson bilang resulta sini nga pagpili?

Pagtuon sang hitabo 1

Si Peggy nagbiya sa ila puluy-an sa pagtrabaho sa isa ka dakbanwa. Gin-agda sia sa isa ka
kasadyahan upod sa iya mga abyan nga wala makahibalo parte sa iya mga ginapatihan
kag ayhan indi makahangop sang mga ini kon ugaling nahibal-an man nila. Malipayon sia
nga gintanyagan sang ilimnon. Imbes nga pakahuy-an ang tagbalay kag ang iban pa
didto, nagbaton sia.

Pagtuon sang hitabo 2

Nahibal-an ni Amy nga madamo sang iya mga kaklase ang masami nga nagapangodigo
sa mga pasinawan kag nagahinulamay sang mga assignments. Wala sia makatuon para
sa exam sa maragtas tungod kay nag-atender sia sang mga kabataan sang ila kasilingan,
gani namat-od sia nga sa sini lang kis-a, magapangodigo sia. Sa iya dako nga kakugmat,
natukiban sang manunudlo ang iya ginahimo. Nagkadto sia sa iya manunudlo kag
nagreklamo nga ang iban nagapangodigo man, nga wala pa gid sia makapangodigo sang
una, kag nga indi na gid sia magpangodigo liwat. Naghunahuna sia nga indi matarong
ang iya manunudlo sa paghatag sa iya sing pena.

Pagtuon sang hitabo 3

Si Jane ginahagad sa isa ka sine upod sa pila ka mga kaabyanan sa eskuwelahan, nga ang
mga pagsulundan kag moral nga mga sulukdan sa panimalay pareho kataas sang sa iya.
Ang iya mga kaabyanan nagsiling nga matan-aw sila sang isa ka pelikula nga nahibal-an ni
Jane nga mapahanugutan. Sang mag-abot sila sa sinehan, wala na sing bakante, gani
namat-od sila sa pagtan-aw sang isa ka lain kag di-nagakaigo nga sine. Namat-od si Jane sa
pag-upod man, apang karon ginabasol niya ang iban tungod sang paghimo sang pagpili.

Pagtuon sang hitabo 4

Si Nancy gin-agda sa isa ka kasadyahan, kag didto tanan nagatambong ang iya paborito
nga mga kaabyanan sa eskuwelahan. Isa ka dalagita ang nagpanugiron sang isa ka
lahug-lahog nga gintunaan sang pagsugod sang binastos nga hinambalan, masaw-a nga
mga lahog, kag dinupak nga mga paitin-itin. Daw amo ini ang nangin mayor nga
kahiwatan sa sina nga gab-i. Ini nga tipo sang butang supak sa mga sulukdan ni Nancy,
apang sa iya hunahuna mangin baraghal ang magsiling sang bisan ano sa iban.
Nasalapuan niya ang iya kaugalingon nga nagapartisipar. Total, pangatarungan niya,
indi man sia ang nagsugod sang pagsinugilanon. Naghunahuna man sia nga mangin
baraghal ang magbiya sa kasadyahan.

Ipahayag sa malip-ot paagi sa pagpahanumdom sa bataon nga mga babayi nga bisan pa
nga hilway kita sa paghimo sang mga pagpili, indi kita hilway sa pagpili sang mga
kadangatan.

Ang Matarong nga mga Sulukdan kag Ihibalo Nagatugot sa Aton sa Paghimo sang
Maalamon nga mga Pagpili

Ipabasa sa bataon nga mga babayi kag pamarkahan ang 2 Nefi 10:23.

Ipaathag nga wala kita ginapabay-i sa kadudulman sa paghimo sang mga pagpili nga
ginahambal ni Nefi. Ginhatagan kita sing mga layi kag mga kasuguan kag sang
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halimbawa sang Manluluwas sa pagbulig sa aton nga makakita sang kalipayan kag
kadalag-an. Nagahimo kita sing maalamon nga mga pagpili samtang nagatuon kita kag
nagatuman sang mga kasuguan sang Dios kag nagasunod sang mga pinanudlo sang aton
mga manalagna sa ulihing mga adlaw.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon parte sa isa ka panimalay nga nakatukib sang
importansya sang pagkuha sang isa ka giya sa pagbulig sa ila nga makita ang ila alagyan.

Temprano pa sang isa sina ka aga ang panimalay Olson naglakat sa pagduaw sang isa ka
dako nga kueba. Samtang nagapasulod sila sa nasug-an sing arumiraw nga mga gikab,
namati sila sa giya nga nagapaathag sang maragtas sang kueba. Sa isa ka gikab, napalong
ang mga suga. Ang giya nagsiling, “Indi magkalisang; ginapakita namon sa inyo ang
lubos nga kadulom. Amo ini ang mangin kahimtangan kon wala gid sing suga. Antes 
ko pasigahon liwat ang mga suga, gusto ko nga magtilaw sang isa ka eksperimento. 
Yara kamo karon sa pinakamadalom nga bahin sang kueba. Pila bala sa inyo ang
naghunahuna nga makatultol sang inyo alagyan pabalik sa gwa nga wala sing mga suga?
Gusto ko nga inyo itudlo ang direksyon nga inyo agyan kag padayon nga itudlo ini
tubtob nga pasigahon ko liwat ang mga suga.” Sang pasigahon ang mga suga, ang mga
tawo nagatudlo tanan sa nagkalain-lain nga mga direksyon. Kon wala sing suga sa
paggiya sa ila, nagtalang na sila sa ila alagyan.

Si Jesus nagsiling sa aton, “ Ako amo ang kapawa sa kalibutan; ang nagasunod sa akon indi
maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi” (Juan 8:12).

• Sa ano nga mga paagi si Jesus amo ang kapawa sa kalibutan? (Ginatudluan niya kita
sang mga butang nga dapat naton himuon sa paglikaw sang kadudulman sang sala; ang
iya mga kasuguan pareho sang isa ka suga sa aton kon yari kita diri sa duta nga
nagatinguha sa pagbalik sa iya.)

Patandai nga paagi sa pagsunod sa mga kasuguan sang Ginuo nga ginhatag sa aton
paagi sa balaan nga mga kasulatan, sa mga manalagna, kag sa personal nga bugna,
makahimo kita pirme sang maalamon nga mga pagpili.

• Ano sa banta ninyo ang mangin kaangay sang isa ka tawo nga pirme nagapili sa
pagsunod sa Ginuo? Papagsika ang bataon nga mga babayi sa paglaragway sang mga
kinaugali sang subong sina nga tawo.

• Ano sa banta ninyo ang mangin kaangay sang isa ka tawo nga pirme nagapili sang
malain?

Basaha ang masunod nga pahayag ni Pangulong Spencer W. Kimball:

“Ang kabuhi nagahatag sa tanan sang pagpili. Mahimo ninyo nga mabusog ang inyo
kaugalingon sang pagkakasarangan kon luyag ninyo. Mahimo kamo nga mangin
kinaandan, ordinaryo, malus-aw, wala sing duag; ukon mahimo ninyo nga [hatagan
sing direksyon] ang inyo kabuhi agud mangin matinlo ini, mapagsik, mainuswagon,
mapuslanon, maduagon, bugana. Mahimo ninyo nga mabulingan ang inyo rekord,
madagtaan ang inyo kalag, tasakon ang moralidad, kadungganan, kag kaayo, kag sa
sini dulaon ang kinamatarong sa isa ka pang-kahitaasan sa ginharian sang Dios. Ukon
mahimo kamo nga mangin matarong, nga [ginahatagan] sang pagtaha kag pagdayaw
sang inyo mga kaupdanan sa tanan nga mga lakat sang pangabuhi, kag nagatagamtam
sang pagpalangga sang Ginuo. Ang inyo kapalaran yara sa inyo mga kamot kag ang
inyo importante-sa-nga-tanan nga mga desisyon yara sa inyo kaugalingon sa paghimo”
(The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft, 1969], p. 235).

Hingapusan

Himno Ipaathag nga magaabot ang adlaw nga ang tagsa ka bataon nga mga babayi magatindog
sa atubang sang Dios agud hukman suno sa iya mga pagpili kag mga buhat sa sini nga
kabuhi. Ang matuod nga kahilwayan naghalin sa paggamit sang aton pagbuot sa pagpili
sang pagkamatinumanon, kag ang pagkadula sang kahilwayan nagahalin sa paggamit
sang aton pagbuot sa pagpili sang pagkadi-matinumanon. Tapusa ang klase paagi sa
pagbasa sang mga pulong sa himno nga “Know This, That Every Soul is Free [Tandai nga
ang Kalag Libre]” Hymns [Mga Himno], no. 240).

Sinambit nga 
mga pulong
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Tandai nga ang kalag libre
Mamili sang iya kabuhi;
Kay sa matuod, ang langit:
Sang Dios wa’y ginapamilit.

Manawag sia kag maggiya,
Upod ang iwag kag gugma,
Sa ‘damong bagay maayo,
‘Di sia magpilit sa tawo.

Kadapatan sang Leksyon

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagtulotimbang sang mga sahi sang mga
pagpili nga ila ginaatubang sa adlaw-adlaw kag magpamat-od kon nagasunod sila sa
kapawa. Papagsika sila sa paggamit sang matarong nga mga sulukdan sa paghimo sining
mga pagpili.
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Pagkamatinud-anon

TINUTUYO Mamarasmasan sang tagsa ka bataon nga babayi ang importansya sang pagkamatinud-
anon sa tanan niya nga mga kaangtanan.

PAGPANGHANDA Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Pagkamatinud-anon Nagadala sang Kalipayan

Sugilanon Si Ardeth G. Kapp, ang anay Pang-Kabilugan nga Pangulo sang Bataon nga mga Babayi,
nagpanugiron sang isa ka inagihan nga iya naagom parte sa pagkamatinud-anon. Sang
isa pa sia ka estudyante sa Unibersidad sang Brigham Young, indi hungod nga nabilin
ang iya pitaka sa isa ka tapangko sang telepono. Ang pitaka nagaunod sang napulo ka
dolyar nga amo-amo lamang ang kuwarta nga yara sa iya sa sina nga tion. Wala na gid
niya makita ang pitaka, apang pagkaligad sang siyam ka tuig, nakabaton sia sing isa ka
malip-ot nga sulat gikan sa isa ka babayi nga nagsiling nga gusto niya nga “mahusay ang
pila ka wala matapos nga mga kalabtanan sa BYU.” Gintawagan ni Sister Kapp ang
babayi kag nasayran kon ano ang natabo sa pitaka.

“Nasayran ko nga ining bataon nga babayi, nga karon isa na ka asawa kag iloy, yara
sadto sa paghanas sang mga nars sa BYU. Nagtrabaho sia agud ibayad sa iya
eskuwelahan, apang nagkinahanglan sia sing dugang nga napulo ka dolyar para sa
matrikula, gani nagdangop sia sa iya kahagugma agud mabuligan. Nagpanaad sia sa
pag-uli sang hinulam sa madason nga Biyernes. Pag-abot sang Biyernes, wala’y sapayan
sang iya hugot nga mga pangamuyo, nakulangan sia gihapon sing napulo ka dolyar.

“Naglakat-lakat sia nga daw wala man lang sing igo nga kabangdanan pasulod sa
tapangko sang telepono kag nakakita sang isa ka daan nga pug-is nga pitaka. Ginpaathag
niya kon paano nagkuba-kuba ang iya dughan tungod kay wala pa gid sia makaagi nga
ginsulay sing pareho sini sang una. Ginpugngan niya ang iya pagginhawa samtang
ginabuksan niya ini kag nakita ang isa ka solo nga napulo ka dolyar nga papel. Dayon
ang pamangkot: Amo bala ini matuod ang sabat sa iya pangamuyo?

“Gin-awat niya anay ang dalayon nga pagsinunod sang iya mga pulong agud ipaathag
nga halin sa sina nga tion natun-an niya nga nahibal-an ni Satanas nga kon kita
ginatilawan kag kon yara sa ital-ital ayhan magaluya kita. Makasiguro kita, paathag niya,
nga yara sia kon may kahigayunan nga ayhan mahulog kita.

“Kag dayon sa pagbalik liwat sa sugilanon, nagpanugiron sia sang pagbayad sa iya
kahagugma, nga sang ulihi iya napamana, nga nakagradwar sa pagkanars, kag karon
nagasagod sang isa ka matahum nga panimalay kag nagakasadya sa mga bugay sang
ebanghelyo.

“Ang iya tingug nagsil-ok sa emosyon samtang may kasakit niya nga gin-asoy ang mga
detalye parte sa daan nga pitaka. Gindagmit niya kon paano sila natudluan sang husto
gikan sa sayop kag kon paano niya natun-an sing maayo ang mga prinsipyo sang
pagkamatinud-anon. Ginpadasig sia sang iya konsiyensya sadto, apang namati sia sa
lain nga tingug kag nagbuhat sing batok sa sinang nahibal-an niya nga amo ang husto.
Nagpaathag sia kon paano nga ang pagkuha sang kuwarta daw matarong sa sina nga
tion kag daw halos mismo indi isa ka sala. Apang sa sulod sang siyam ka tuig ang iya
matinuohon nga konsiyensya wala gid makaangkon sing paghidaet sa sinang tal nga
bagay. . . .
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“Sa sulod sang siyam ka tuig, sa pihak sang madamo nga mga kahimuan, ang daan nga
pabug-at naghigda sing madalom nga nagasuok sa iya naibabaw nga hunos-hunos sang
tokador. Daw imposible para sa iya ang paghaboy sang pitaka, bisan pa nga
ginpanghunahuna niya ini sa madamo nga beses. Daw wala sing paagi nga mahimo mo
nga ihaboy ang isa ka sayop, apang, wala man sing paagi, tubtob sa iya nahibal-an, nga
mauli ang pitaka.

“Isa sina ka adlaw samtang nagapanghimos sia sang hunos-hunos, nagbutwa liwat ang
daan nga pitaka. Sa sini nga tion naghunahuna sia nga kinahanglan gid nga madula sa
ini sa iya, apang sa husto nga paagi lamang. Madamo na sia sing natun-an nga
malahalon nga mga leksyon sa sulod sang mga tinuig, kag may iya na isa ka malinong
nga kapat-uran nga bisan gani ini nakatuman sang isa ka katuyuan.

“Mapanghunahunaon nga ginbuksan niya liwat ang daan nga pitaka, kag samtang
ginausisa ini sa sini nga tion natukiban sang iya mga tudlo ang isa ka diutay nga
partisyon nga wala matalupangdi sang una. Ining duag-kahil nga tarheta magapakita
nga mangin yabi sa pagdiskarga sang iya pabug-at. Ang tarheta naghatag sang adres
sang Calgary Clinic sa Alberta, Canada, diin ang medical exam para sa visa sang isa ka
estudyante ginhatag sadto. Kinunyag sia sa paghunahuna nga sa sini nga tion mahimo
na niya nga matinluan ang iya naibabaw nga hunos-hunos sa tagsa ka hilit.

“Upod ang isa ka pangamuyo sa iya tagipusuon ginhingalitan niya ang kahigayunan
kag nagpadala sing isa ka sulat sa ‘kon kay sin-o nga natungdan’ sa Calgary Clinic nga
igapasa kon puede. Ginpasa ini primero sa akon mga ginikanan sa Canada, kag dayon
pabalik sa Utah diin nakalab-ot ini sang ulihi sa iya gintuyo nga destinasyon. Ginhimo
ang pagpakig-angot, apang ginakinahanglan pa nga mauli ang pitaka. Sa tion sang
paghinambalanay sa telepono, nagpatimaan sia nga ang pitaka igapadala sa koreyo sa
sina gid mismo nga adlaw.”

Ginpangabay ni Sister Kapp ang bataon nga babayi sa pagkari sa iya talatapan kag idul-
ong sing personal ang pitaka, nga ginhimo man sang bataon nga babayi.

“Daw iya na naensayo ini nga inagihan sa iya kaisipan sing isa ka gatos ka beses, nga
ginduhol niya ang iya malig-on nga kamot, gintulok ako sing tampad sa mata, kag
gintunghol sa akon ang pitaka. Ang iya tadlong nga pagtulok naglaragway sang kasilak
sang isa ka maayo kag matinud-anon nga kabuhi.

“Dayon nahulog ang iya mga mata samtang naghutik sia, ‘Mahimo bala nga patawaron
mo ako? Gusto ko nga mangin matinud-anon.” Wala sing mga pulong nga makakawas.
Ang akon lamang mahimo amo ang paglab-ot sang iya kamot kag magtango sang
paghangdo. Gikan sa akon talatapan, ginbantayan ko sia nga naghalin sa akon lamisa
kag pagwa sa atubang nga puertahan.

“ ‘Yari karon, sia nga naghinulsol sang iya mga sala, ang amo man ginapatawad, kag
Ako, ang Ginuo, wala na nagapanumdom sang mga ini.’ (D&C 58:42.)

“Nagkadto ako sa bentana sa paglantaw sa iya nga tadlong ang mga abaga, tiso ang ulo,
kag [masinadyahon ang] hagyon sang iya panikang samtang nagliko sia sa kurbada kag
nadula sa panulok. Pagbalik sa akon lamisa nabatian ko liwat ang iya mga pulong,
‘Mahimo bala nga patawaron mo ako? Gusto ko nga mangin matinud-anon’ “ (Ardeth G.
Kapp, “Will You Please Forgive Me? I Want to Be Honest,” New Era, July 1976, pp. 7–9).

Paghinambalanay • Sin-o ang nag-antos sing labi tungod sang kinawat nga pitaka? Ngaa?

• Sa ano nga mga paagi ang pagkamatinud-anon makahatag sing bugay sa aton mga
kabuhi? (Makasalig sa aton ang iban; may matin-aw kita nga konsiyensya kag kalinong
sa kaisipan.)

• Ngaa importante nga sarang kamo makasalig sa ila nga inyo kaupod sa puluy-an, sa
eskuwelahan, kag sa trabaho?

• Ngaa gusto ninyo ang iban, lakip na ang inyo mga ginikanan, nga sarang makasalig sa
inyo?

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang mga inagihan nga may ila
sila parte sa pagpili nga mangin matinud-anon. Pamangkuta: Paano ang pagpili nga
mangin matinud-anon nakadala sa inyo sing kalipayan?
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Dapat Naton Sundon ang Halimbawa sang Manluluwas sa Pagkamatinud-anon

Paghinambalay • Paano naton mahimo nga hatagan sing kahulugan ang pagkamatinud-anon?

Si Pangulong Marion G. Romney naggamit sang masunod nga kahulugan: “Ang
pagkamatinud-anon nagapahangop sang kahilwayan sa pagbinutig, pagpangawat,
pagpangdaya, kag pagpahayag sang butig nga saksi” (sa Conference Report, Oct. 1976,
p. 50; ukon Ensign, Nov. 1976, p. 36).

• Nakaagi na bala kamo nga naghambal sa isa ka tawo nga pagahimuon ninyo ang isa ka
butang kag pagkatapos, tungod sang isa ka rason ukon isa pa gid, wala ninyo paghimoa
ini? Amo bala ini ang pagkamatinud-anon? Sa ano nga iban pa nga mga paagi kita
ginasulay nga mangin di-matinud-anon?

Balaan nga kasulatan Ipaathag nga ang isa ka matuodtuod nga matinud-anon nga tawo nagakaluyag sa
kamatuoran kag nagapangita sing maayo sa kabuhi subong sang ginapaathag sa ika-
napulo’g tatlo nga artikulo sang pagtuo. Ipabasa sing matunog ang ika-napulo’g tatlo
nga artikulo sang pagtuo (makita sa Pearl of Great Price [Perlas nga Bilidhon]).

Ipaathag nga ang tagsa sa aton dapat nga nagapaninguha nga mangin subong gawa sa
aton Ginuo kag Manluluwas nga si Jesucristo. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
pagpangita sang masunod nga balaan nga mga kasulatan kag hambali kon ano ang
ginatudlo sang mga ini parte sa Manluluwas.

Alma 7:20

Eter 3:11–12

Moses 4:30

Buligi nga mahangpan sang bataon nga mga babayi nga ang Ginuo lubos nga matinud-
anon. Bisan ano ang iya ginasiling nga iya himuon, iya ginahimo.

Idagmit nga agud mangin matinud-anon, kinahanglan gid nga mangin tampad kita sa
aton mga prinsipyo kag mga sulukdan. Ayhan may mga tinion sa kabuhi sang tagsa ka
bataon nga babayi nga kon san-o indi uso ang mangin matinud-anon, mga tinion nga kon
san-o ang isa ka bataon nga babayi mahimo nga pagalikawan tungod sang pagkatampad
sa iya mga sulukdan. Ang tanan-tanan nagakinahanglan nga pagabatunon kag
palanggaon. Apang, ang isa ka bataon nga babayi indi makaangkon sang nagalawig nga
pagtaha paagi sa pagpadaug sa katilingbanon nga pamit-ag kag paglapas sang iya
personal nga mga sulukdan. Mahimo sia nga makaangkon sing temporaryo nga
kabantugan, apang indi gid nagalawig nga pagtaha.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paglaragway sang mga tinion nga kon san-o
natipigan nila ang ila mga sulukdan batok sa katilingbanon nga pamit-ag. Pamangkuta
kon ano ang ila nabatyagan parte sa inagihan.

Paghinambalanay • Ngaa madamo nga mga tawo nga indi sang aton pagtuluohan ang nagataha sa aton
kon ginatipigan naton ang aton mga sulukdan?

• Paano ninyo masamaran ang inyo kaugalingon kag ang iban kon mapaslawan kamo sa
pagtipig sang inyo personal nga mga sulukdan?

Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Doctrine and Covenants 3:7–8. Hambali ang
mensahe.

• Paano ang pagpadaug sa katilingbanon nga pamit-ag pagkahadlok sang “tawo sing
labaw pa sangsa Dios”?

Ipaathag nga ang isa ka bataon nga babayi wala nagakinahanglan nga mangin di-
tampad sa iya mga prinsipyo agud nga mangin bantugan kag palanggaon. Ang
integridad kag ang determinasyon sa pagpanghunahuna kag pagbuhat para sa iya
kaugalingon magatuga sa iban nga magtaha sa iya. Ang personal nga integridad may
mas labaw kadako nga bili sangsa katilingbanon nga pagbaton. Samtang ang isa ka
bataon nga babayi nagatinguha agud nga mangin matinud-anon, mahimo niya pirme
nga magpanawag sa Ginuo agud mabuligan, kag iya sia pagabugayan kag sakdagon.

Panaksihon sang
manunudlo

Paghinambalanay
parte sa balaan 
nga kasulatan

Presentasyon sang
manunudlo

Paghinambalanay
parte sa balaan nga
kasulatan
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Hingapusan

Basaha ang masunod nga pahayag ni Pangulong Gordon B. Hinckley:

“Ang Ginuo nagapangayo sa iya katawhan nga mangin matinud-anon. Kabay nga
makaangkon kita sing kaluyag sa bug-os naton nga mga tagipusuon nga mangin
matinud-anon sa tanan naton nga mga kaangtanan kag sa tanan nga mga butang nga
aton ginahimo. Ang Dios magabulig sa aton kon ginapangita naton ang kusog nga
nagahalin sa iya. Mangin matam-is nian ang aton kalinong sa kaisipan kag ang aton mga
kabuhi. Mangin bulahan yadtong mga kaupod naton sa kabuhi kag mga kaupdanan. Kag
bendisyunan kita kag giyahan sang Dios upod ang iya mapinalanggaon nga pag-ulikid”
(“We Believe in Being Honest,” Ensign, Oct. 1990, p. 5).

Sinambit nga 
mga pulong
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Pagtipig sang Pagkaputli paagi 
sa Matarong nga Paggawi

TINUTUYO Magapamat-od ang tagsa ka bataon nga babayi nga mangin putli.

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

2. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Sugilanon Isaysay ang masunod nga pinatu-pato nga sugilanon:

“[Isa ka] kamelyo kag ang iya tag-iya . . . nagapanglakaton patabok sa mga bulobungyod
sang balas sa disyerto sang isa ka dalimuos sang hangin ang nagtuhaw. Ang
manugpanglakaton madasig nga nagpatindog sang iya tolda kag nagsulod, nga ginasira
ang mga tabon sa pag-amlig sang iya kaugalingon sa makapilas kag nagabuyong nga
mga balas sang nagabalingaso nga dalimuos. Siyempre nabilin ang kamelyo sa gwa, kag
samtang ginabalang sang mamadlos nga hangin ang balas sa iya lawas kag sa iya mga
mata kag mga buho sang ilong nakita niya nga indi na ini maagwantahan kag sang ulihi
nagpakitluoy nga pasudlon sa tolda.

“ ‘May lugar para lamang sa akon kaugalingon,’ siling sang manugpanglakaton.

“ ‘Apang mahimo bala nga pasudlon ko lang ang akon ilong agud nga makahaklo sang
hangin nga wala sing balas?’ pangabay sang kamelyo.

“ ‘Ti, ayhan puede ina,’ sabat sang manugpanglakaton, kag ginbuksan niya ang tabon
sing diutay gid lang kaayo kag ang malaba nga ilong sang kamelyo nagsulod. Matawhay
na karon ang pamatyag sang kamelyo! Apang sa wala madugay nagluya sia sa masakit
nga balas sa iya mga mata kag mga dulunggan, kag nasulay sia sa pagpangabay liwat:

“ ‘Ang balas nga dala sang hangin daw kudkuran sa akon ulo. Puede bala nga ipasulod
ko ang akon lang ulo?’

“Sa liwat, ang manugpanglakaton nagpakatarong nga indi man makahalit sa iya ang
maghangdo, kay ang ulo sang kamelyo mahimo nga makaokupar sang lugar sa ibabaw
sang tolda nga wala man niya mismo ginagamit. Gani ginsulod sang kamelyo ang iya ulo
kag nakontento liwat ang sapat—apang sa makadali lamang.

“ ‘Ikap-at lang nga panguna nga bahin,’ pakitluoy niya, kag sa liwat nagpasugot ang
manugpanglakaton kag sa wala madugay ang panguna nga mga abaga kag mga tiil sang
kamelyo yara na sa sulod sang tolda. Sang ulihi, sa amo man gihapon nga proseso sang
pagpakitluoy kag pagpasugot, ang lawas sang kamelyo, ang iya ikap-at nga pangulihi
nga bahin kag ang tanan na didto na sa sulod sang tolda. Apang karon gutok na kaayo
para sa duha, kag sinipa sang kamelyo ang manugpanglakaton pagwa didto sa hangin
kag dalimuos” (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft,
1969], pp. 215–216).

Ang Pagtuman sang mga Prinsipyo sang Ebanghelyo Amo ang Yabi sa Pagkaputli

Ipaathag nga ang mga prinsipyo sang ebanghelyo mahimo nga mapaanggid sa tolda sang
manugpanglakaton. Kon ginapalibutan naton ang aton mga kaugalingon sang mga
prinsipyo sang ebanghelyo kag nagapabilin nga malapit sa pangamlig sang mga ini, hilway
kita sa makawawasak nga mga puersa ni Satanas. Kon ginapili naton ang magpaambit

Presentasyon sang
manunudlo
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sang bahin sang aton mga kabuhi sa malain nga mga impluwensya, sa kadugayan
madulaan kita sang aton personal nga pagkapuraw. Ini nga proseso sang amat-amat nga
pagpadaug sa mga pagsulay ni Satanas amo ang isa sang labing kinaandan nga mga paagi
diin ang mga lamharon nga katawhan nagakadulaan sang ila pagkaputli.

Paghinambalanay • Ano nga leksyon gikan sa sugilanon parte sa kamelyo ang mahimo nga madapat sa
pagtipig sang pagkaputli?

Sugilanon Ang masunod nga sugilanon nagalaragway kon paano nadulaan sang iya pagkaputli ang
isa ka bataon nga babayi tungod kay indi sia matinumanon sa mga prinsipyo sang
ebanghelyo.

Kinunyag si Alice nga naagdahan sa isa ka kasadyahan upod ang tanan niya nga bag-ong
mga kaabyanan. Nahibal-an niya nga may pila sa ila nga magainom, apang namat-od sia
nga magasiling lang sia nga “Indi, salamat na lang” kon may kon sin-o nga magtanyag sa
iya sing ilimnon.

Sa kasadyahan, may pila ka tawo nga nagtanyag sa iya sing ilimnon. Nagbalibad sia sa
pila ka beses, apang sang ulihi nag-inom sia sing kis-a. Ining kis-a nga pag-inom
nagdamo sa pila pa gid. Samtang nagalakat ang kagab-ihon, nadulaan na si Alice sing
kontrol sa iya kaisipan kag sa iya lawas. Ini nga pagkadula matuodtuod gid nga
makabuluong sa tagipusuon tungod kay sa ulihi kinahanglan niya nga batunon ang
kamatuoran nga nadulaan man sia sang iya pagkaputli.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghingalan sang pila ka mga prinsipyo sang
ebanghelyo nga nagabulig sa mga lamharon nga katawhan nga maamligan ang ila
pagkaputli, kag hambali kon paano ining mga prinsipyo nagabulig. (Ilista ining mga
panugyan sa pisara.)

Ang masunod amo ang mga prinsipyo nga dapat hambalan:

Pulong sang Kaalam
Pagtuman sa Ginuo kag sa mga ginikanan
Kaugdang sa pulong, pameste, kag aksyon
Pag-alagad
Pangamuyo
Pagpuasa
Pagpalangga sa Dios, sa kaugalingon, sa iban
Pagtuon sang balaan nga mga kasulatan

Ipaathag nga kinahanglan gid kita pirme nga mangin matinumanon sa mga prinsipyo
sang ebanghelyo. Ang pagbulag sa pangamlig sang mga prinsipyo sang ebanghelyo, sa
tinagdiutay, sa kadugayan nagaresulta sa pagkamasinulub-on.

Isa ka lamharon nga magtiayon ang nagpanugiron kay Pangulong Spencer W. Kimball
kon paano sila wala magsapak sa mga prinsipyo sang ebanghelyo kag nangin di-putli.

Sugilanon “ ‘Inang date sa junior prom amo ang ginhalinan sang pagbalhin sang direksyon.
Nagsugod ini nga isa ka pinasahi kaayo [nga okasyon]. Apang subong sang makita ko
karon, nangin isa ini [ka bagay] nga makahalanusbo, ang ginsuguran sang amon mga
palaligban. Sang makita ko sia sadto nga nagapanaog sa hagdanan sa sina nga gab-i,
nakahunahuna ako nga wala na sing babayi nga mas matahum pa kag matam-is kaayo.
Nagbayle kami sa bug-os nga gab-i; kag dayon sang magpungko kami sa kotse, sing
malawig kag malinong pagkatapos sina, ang akon mga panghunahuna nangin bisyuhan
na samtang nangin mas mahirop kag mahirop pa gid kami.

“ ‘Wala sing isa sa amon nga nagdamgo kon ano ang nagakatabo sa amon,’ padayon
niya, ‘kundi nga yara ang tanan nga mga elemento sa pagpugday sang tanan nga
pagpamatok. Wala na namon matalupangdi ang tion—naglabay ang mga inoras. Ang
yano nga mga halok nga masami namon nga ginabayluhanay sang una amat-amat nga
nagdangat sa petting. Nagdulog kami sa sina. Apang may iban pa nga mga gab-i—wala
na sing pagdumili. Nagahigugma kami sa isa kag isa sa bagay nga ginpapati namon ang
amon mga kaugalingon nga indi gid man tama kalain ang mag-petting lamang tungod
kay medyo para naman kami sa isa kag isa sa ano man nga paagi. Kon diin kami
nagtapos sa isa ka gab-i nangin umpisa para sa madason nga gab-i, kag nagpadayon
kami nga nagpadayon, tubtob nga sang ulihi natabo ini—halos nga daw indi na namon
makontrol ang amon kaugalingon—naghiusa kami. Nahambalan pa gani namon ini kag
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nagkaisa nga bisan ano pa ang amon himuon indi kami maglab-ot hasta dira. Kag dayon
sang ulihi na—ulihi na kaayo—ulihi na gid sing dayon—nakamata kami sa kahulugan
sang kon ano ang amon nahimo.’ ”

Ginalaygayan pagkatapos ni Pangulong Kimball ang lamharon nga magtiayon: “Ang
imoralidad wala nagasugod sa pagpanglahi ukon pagkabalingag. Nagasugod ini sa
tinagdiutay nga mga kawala’y pag-amlig subong abi sang mga pagpanghunahuna parte
sa paghiusa, mga paghinambalanay parte sa paghiusa, mainit nga paghinalukay, petting
kag tagsubong sina, nga nagatubo sa tagsa ka buhat. Ang ginagmay nga pagkawala’y
pag-amlig daw wala sing gahum kon ipaanggid sa mabukod nga lawas, sa malig-on nga
kaisipan, sa matam-is nga espiritu sang mga lamharon nga nagpadaug sa primero nga
pagsulay. Apang sa indi madugay ang mabakod nangin maluya, ang agalon nangin
ulipon, ang espirituhanon nga pagtubo nautod. Apang kon ang primero nga di-matarong
nga buhat wala gid mahatagi sing gamot, ang kahoy magatubo sa matahum nga
pagkahamtong kag ang lamharon nga kabuhi magatubo padulong sa Dios, ang aton
Amay” (President Kimball Speaks Out on Morality,” Ensign, Nov. 1980, pp. 94–95).

Paghinambalanay Samtang nagatamod sa pisara, pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghingalan
sing pila ka mga prinsipyo sang ebanghelyo nga wala ginsapak sining lamharon nga
magtiayon.

Isulat sa pisara ang masunod nga balaan nga mga kasulatan. Indi pag-isulat ang mga
pulong sa sulod sang parentesis.

Doctrine and Covenants 121:45–46 (takos nga mga panghunahuna)
Doctrine and Covenants 58:2 (pagtuman)
Doctrine and Covenants 93:49 (pangamuyo)
Doctrine and Covenants 59:9 (sakramento kag Adlaw nga inugpahuway)

Ipabasa sing dulungan sa mga katapo sang klase ining balaan nga mga kasulatan kag
hambali kon paano makabulig sa ila ang mga prinsipyo nga ginatudlo sa balaan nga mga
kasulatan sa pagtipig sang ila pagkaputli.

Ang Pagkaputli Matipigan paagi sa Matarong nga Inadlaw-Adlaw nga mga Kahiwatan
kag mga Pamatasan

Ipaathag nga kinahanglan gid nga palambuon naton ang mga pamatasan sang pagtuman
sang mga prinsipyo sang ebanghelyo adlaw-adlaw. Ang wala nagasinanto nga mga
pagpaninguha indi makabulig sa pagtipig sa aton nga puraw kag matinlo.

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon sa paglaragway sang importansya sang inadlaw-
adlaw nga pagtuman sang mga kasuguan.

Si Carolyn nagsandig sa dingding sa gwa sang talatapan sang manuglaygay sang iya
eskuwelahan kag ginpabay-an nga mag-ilig ang mga luha. Mahipos sia nga nagdulot
sing isa ka pangamuyo sang pagpasalamat sa iya Amay sa Langit.

Bag-o lang sia ginapasayod sang manuglaygay nga napilian sia sa pagbaton sang isa
sang labing malahalon nga mga scholarship sang eskuwelahan. Ang iya mga kalipikasyon
sa akademya kag liderato nagkapareho sa ila sang pila ka iban pa nga mga aplikante,
gani ang hubon sa scholarship nagtan-aw sa gwa sining mga kalidad sa pagbase kon sin-o
ang ila pilion. Ginsugiran sia sang manuglaygay parte sa ila pagtulotimbang sang iya
personal nga mga pamatasan kag mga kahiwatan.

Isa ka manunudlo ang nagpanugdaon nga sa iya laboratoryo sa [klase sang] siyensya,
wala pa gid sia makabati kay Carolyn nga naggamit sang mahigko nga hinambalan 
ukon nagsugid ukon bisan gani nagkadlaw sa isa ka binastos nga sugilanon. Ang
manuglaygay sa senior class nagsiling nga nakatambong sia sa pila sang mga binayle sa
eskuwelahan kag nakapanilag kay Carolyn nga nakabeste sing nagakaigo kag nagapakita
sing pagtaha kag pagtalupangod sa mga pamatan-on. Wala gid sia makakita sa iya nga
nagapahayag sang pagpalangga sa isa ka pamatan-on nga sobra sa nagakaigo nga mga
latid. Ang isa pa ka manunudlo nagdayaw kay Carolyn tungod kay pirme sia
nakahanda, maabtik, kag nagapamati sa klase. Ang pila sang iban nga mga estudyante
nagagamit sang mga druga, tabako, kag makahulubog nga ilimnon. Nagaabot sila sa
klase nga indi na makasarang sa pagpartisipar ukon bisan gani makahangop kon ano ang
ginapresentar.

Kahiwatan paagi sa
balaan nga kasulatan
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Samtang nagaluhod si Carolyn sa pagpangamuyo sina nga gab-i, ginpanganinaw niya
ang ginsiling sang manuglaygay. Ginkilala niya nga ang iya inadlaw-adlaw nga
pagpaninguha sa paggawi sang mga sulukdan sang ebanghelyo amo ang nagdala sa iya
sining malahalon nga pasidungog. Nagpasalamat sia sa iya Amay nga Langitnon tungod
sang mga sulukdan sang ebanghelyo kag tungod sang pagbulig sa iya nga maggawi suno
sa mga ini.

Pagkatapos sang iya pangamuyo, ang balaan nga kasulatan nga makita sa 3 Nefi 13:33
nag-abot sing mabaskog kaayo sa iya kaisipan kag tagipusuon.

Balaan nga kasulatan. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpangita kag basahon ang 3 Nefi 13:33.

Ipapili sa ila gikan sa pisara ang pila sang mga prinsipyo nga nakaimpluwensya sang
mga pamatasan kag mga kahiwatan ni Carolyn.

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong: “Ang maayo nga mga pamatasan
indi lamang simple nga maangkon paagi sa paghimo sang maayo nga mga pagpanapat,
bisan pa nga ang panghunahuna kinahanglan gid nga nagauna sa aksyon. Ang maayo
nga mga pamatasan nagalambo sa talyer sang aton inadlaw-adlaw nga mga kabuhi. Indi
sa dalagko nga mga tinion sang pasinawan kag pagtilaw nga ang kinaugali ginapasad.
Ina lamang kon ini ginapakita. Ang mga pamatasan nga nagahatag sing direksyon sa
aton mga kabuhi kag nagaporma sang aton kinaugali masami nga ginadihon sa indi
mamaragtason kag ordinaryo nga pamaagi sang kabuhi. Ginaangkon ang mga ini paagi
sa paghanas” (Delbert L. Stapley, sa Conference Report, Oct. 1974, p. 25; ukon Ensign,
Nov. 1974, p. 20).

Si Elder Boyd K. Packer naghatag sing mga panugyan para sa pagkuha sang malain nga
mga pamatasan kag pagpasad sang mga maayo nga pamatasan sa aton mga kabuhi.

“Indi pagtinguhai nga isikway lamang ang isa ka malain nga pamatasan ukon isa ka
malain nga panghunahuna. Busli ini. Kon ginatinguhaan ninyo ang pagdula sang isa ka
malain nga pamatasan, kon ang lugar nga sa diin ini sadto nahamtang napabay-an nga
bukas, magasaliputpot ini pabalik kag magakamang liwat pasulod sa sinang wala’y 
unod nga duog. Nagtubo ini dira; magahimakas ini sa pagpabilin dira. kon inyo ini
ginasikway, pun-i ang lugar nga sa diin anay ini. Busli ini sang isa ka butang nga maayo.
Busli ini sing di-maiyaiyahon nga mga panghunahuna, sing di-maiyaiyahon nga mga
buhat. Dayon kon ang isa ka malain nga pamatasan ukon pagkaadik magatilaw sa
pagbalik, magkinahanglan ini sa pagpakig-away agud matalupangdan. Kon kaisa
mahimo nga magadaug ini. Ang malain nga mga panghunahuna masami nga
nagkinahanglan nga tabugon sa isa ka gatos ka beses, ukon isa ka libo. Apang bisan
ginakinahanglan nga tabugon ang mga ini sa napulo ka libo ka beses, indi gid
magpadaug sa mga ini. Kamo ang nagadumala sa inyo kaugalingon. Ginasulit ko,
masyado, nga masyado gid kabudlay ang magdula sang isa ka malain nga pamatasan
paagi lamang sa pagtinguha sa pagsikway sini. Busli ini” (“To the One,” sa Speeches of the
Year, 1978 [Provo: Brigham Young University Press, 1979], p. 39).

• Nakaagi na bala kamo nga nagkaproblema sa pagdaug sang isa ka malain nga
pamatasan?

• Paano sa banta ninyo makabulig sa inyo ang laygay ni Elder Packer?

Sugilanon Isa ka bataon nga babayi ang nagtulotimbang sang iya inadlaw-adlaw nga mga
kahiwatan kag mga pamatasan kag nagpahamtang sang mga lalab-uton sa pagtipig sang
iya mga sulukdan. Nahibal-an niya nga ang iya kalipayan karon kag sa palaabuton
nasandig sa iya pagtipig sang iya pagkaputli. Isaysay ang masunod nga sugilanon:

Ginbaton ni Tamara ang hangkat sang manalagna sa pagtipig sang isa ka journal. Antes
sia nagsugod sa pagpakig-date, namat-od sia sa pagsulat sa iya journal sang personal nga
mga pangako nga iya ginhimo parte sa pagpakig-date. Nagtapat sia sa pagpakig-date
lamang sa mga lalaki nga ang mga sulukdan pareho sa iya. Wala sing pagpaparking sang
salakyan, wala sing necking, wala sing petting, kag magapangamuyo sia pirme sa iya
kaugalingon antes maggwa, sa pagpangayo sing kusog sa pagtuman sang iya mga
pangako.

Samtang nagapakig-date sia, ginrekord niya ang iya mga inagihan kag gintipigan ang iya
mga sulukdan bisan pa nga ginapilit sia nga indi. Nagpabilin sia nga tampad sa mga
pangako nga iya ginrekord sa iya journal.
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Samtang nagatambong sa isa ka unibersidad, si Tamara may nakilala nga isa ka bantugan
nga pamatan-on nga Santos sa Ulihing adlaw. Masunson sila nga magkaupod sa
paghambalanay kag nagtubo ang isa ka suod nga pag-abyanay.

Isa sina ka adlaw, sa isa ka kaswal nga paghambalanay, ang tema parte sa journal ni
Tamara kag ang mga pangako nga iya ginhimo sang mga tinuig nga nagliligad
nagtuhaw. Sadto mismo nga tion nga ining pamatan-on nagpamat-od nga ang ila pag-
abyanay kinahanglan gid nga maglambo sa isa ka wala’y katapusan ng kombuyahan.
Nagapangita sia sing isa ka kaupod nga nagpahamtang sang mataas nga mga sulukdan
kag nagtipig sang mga ini.

Hingapusan

Pahanumdumi ang bataon nga mga babayi nga mahimo nila nga matipigan ang ila
pagkaputli kag personal nga pagkapuraw paagi sa pagtuman sang mga prinsipyo sang
ebanghelyo kag paagi sa pagpalambo sang matarong nga inadlaw-adlaw nga mga
pamatasan kag mga kahiwatan. Kon ila ini ginahimo, masalapuan nila ang kalipay nga
ginapanaad sang Ginuo sa tanan nga matutom.

Basaha ang masunod nga pahayag:

“May pila sa aton nga ayhan nagahunahuna sa tion kag sa tion nga ang pila sang mga
kasuguan [sang Ginuo] mga upang sa kalipayan sa sini nga kabuhi, apang indi subong
sini; kag sa kaidadalman sang aton mga tagipusuon nahibal-an naton tanan nga mientras
tanto nga nagakapyot kita sa sining mga kasuguan, subong kapat-od nga ang gab-i
nagasunod sa adlaw, magaani kita sang mga bugay nga ginpanaad sa mga matutom.
Panumduma, ang Ginuo nagsiling:

“ ‘Ako, ang Ginuo, obligado kon inyo ginahimo ang akon ginasiling; apang kon wala
ninyo ginahimo ang akon ginasiling, wala kamo sing panaad’ (D&C 82:10)” (O Leslie
Stone, sa Conference Report, Oct. 1979, p. 105; ukon Ensign, Nov. 1979, p. 73).

Kadapatan sang Leksyon

Kahiwatan Ipanagtag ang papel kag mga lapis sa bataon nga mga babayi.

Papagsika sila sa pagsulat sang ila kaugalingon nga mga pangako para sa mga sulukdan
sang pagpakig-date subong sang ginhimo ni Tamara. Ipanugyan nga ilakip nila ining
mga pangako sa ila mga journal kag ibutang ang mga ini sa diin magamit ang mga ini
bilang masunson nga pahanumdom sa pagtipig sang personal nga pagkapuraw paagi sa
matarong nga paggawi.

Sinambit nga 
mga pulong
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Pisikal nga Ikaayong-Lawas

TINUTUYO Makilal-an sang tagsa ka bataon nga babayi ang iya responsibilidad sa pagtipig sang iya
pisikal nga ikaayong-lawas agud nga matuman niya ang iya dutan-on nga misyon.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing papel kag isa ka lapis para sa tagsa ka bataon nga babayi.

2. Maghanda sing isa ka bandeha nga nagaunod sang isa ka alarm clock [relo nga
nagatingug], isa ka pares nga sapatos sa hinampang, prutas, uyas (ukon produkto
sang uyas subong abi sang cereal ukon tinapay), diutay nga karne, kag habon.

3. Upod ang pahanugot sang inyo obispo ukon lider sang pagkapari, patigayuna sing
mas temprano ang isa ka lamharon nga iloy nga may isa ka maayo sing pang-lawas
nga bag-ong bun-ag nga lapsag sa pagpartisipar sa imo leksyon. (Tan-awa ang ika-
duha nga seksyon sang leksyon.)

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Balaan nga mga Kasulatan Nagahatag sing mga Panulin parte sa Pagtatap sang

Aton Pisikal nga mga Lawas

Itudlo ang bandeha sang mga bagay kag ipaathag nga gamiton ang mga ini sa isa ka
hinampang paagi sa balaan nga kasulatan. Isulat ang “Bagay,” “Balaan nga Kasulatan,”
kag “Panulin” sa pihak nga ibabaw sang pisara. Isulat ang una nga talamdan sa balaan
nga kasulatan sa pisara sa idalom sang ulohan nga “Balaan nga Kasulatan,” kag
pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagbasa sing mahipos sang balaan nga
kasulatan. Pangabaya sila sa pagpamat-od kon diin nga bagay sa bandeha ang
ginatumod sang balaan nga kasulatan. Samtang ginapangita nila ang sabat, tawaga ang
isa ka katapo sang klase sa pagsulat sang ngalan sina nga bagay sa idalom sang ulohan
nga “Bagay” kag isulat ang mensahe sang balaan nga kasulatan sa idalom sang ulohan
nga “Panulin.” Gamita ang anum ka balaan nga mga kasulatan sa pasunod nga nalista.

Kon inyo na makompleto ang [kahiwatan], ang inyo pisara mahimo nga pareho sini kon
tulukon:

Pisara kag
hinampang paagi sa
balaan nga kasulatan

Leksyon

38

Bagay

Habon
Relo
Prutas
Karne
Uyas
Sapatos

Balaan nga
kasulatan

D&C 38:42
D&C 88:124
D&C 89:11
D&C 89:12
D&C 89:14
D&C 89:20

Panulin

Magmangin matinlo (sa sulod kag subong man sa gwa)
Magtulog kag magbangon sing temprano
Sa panahon
Makinuton
Sungkod sang kabuhi
Magdalagan kag indi paglapyuon
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• Ngaa sa banta ninyo nga ginhatagan kita sang amay nga Langitnon sining mga
panulin?

Ipabasa sa mga katapo sang klase ang 1 Mga Taga-Corinto 3:16–17.

• Ano ang inyo mabatyagan nga mahibal-an nga isa kamo ka templo sang Dios kag nga
ang Espiritu sang Dios mahimo nga magpuyo sa inyo?

• Daw ano kaayo ang inyo pagtatap sang inyo templo?

Ipaathag nga ang pisikal nga ikatakos nagaapekto sang tanan nga mga aspeto sang aton
mga kabuhi. Kon buot naton nga dumalahan sing epektibo ang aton mga kabuhi,
kinahanglan gid nga masarangan sang aton mga lawas ang pag-atubang sang tanan nga
mga ginapangayo nga ginabutang sa ila. Ang mangin kapoy sa tanan nga tion kag may
kabudlayan sa pag-atubang sang mga responsibilidad isa ka upang sa aton kadalag-an.
Ang pisikal nga ikatakos nagapauswag sang pagbuhos sang panghunahuna kag kaabtik;
nagapahagan-hagan ini sang kasib-ot kag kabalaka. May pila ka mga propesor nga
nagapati nga ang mga estudyante mas maabtik kag matalupangdon kon yara sila sa
maayo nga pisikal nga kahimtangan kag nga makatuon sila sing mas maayo. Ginakilala
sang mga amo nga ang pagkaepektibo sang isa ka empleyado may kaangtanan sa pisikal
nga ikaayong-lawas. Ang aton pisikal nga kahimtangan nagaapekto man sa aton
kapasidad sa pagsabat sa iban sing positibo. Ang tagsa sa aton mahimo nga may pila ka
pisikal nga mga kahuyangan nga indi gid lubos nga madaug, apang ang kalabanan sa
aton mahimo nga mangin mas may ikatakos sang sa amo kita karon.

Ipaathag nga sa kinaubsan may tatlo ka mga aspeto nga sa diin dapat kita magpalambo
sang mga pamatasan nga makapaayo sa lawas. Dapat kita mag-angkon sing nagakaigo
nga ehersisyo, mag-angkon sing nagakaigo nga pahuway, kag magkaon sing isa ka
nabalanse-maayo nga mga pagkaon. Usisaa liwat ang masunod nga kasayuran upod sa
bataon nga mga babayi.

1. Ang kinaandan nga ehersisyo nagahatag sing madamo nga mga benepisyo sa aton
mga lawas. Ang masunod amo ang isa ka kasumahan sang kon paano ang ehersisyo
nagaapekto sa mga koneksyon sang lawas:

Ang ehersisyo nagapabakod sang mga maskulo. Ang mas mabakod nga mga maskulo
nagahatag sing mas maayo nga panukod para sa koneksyon sang kalabera. Ang
mabakod, malig-on nga mga maskulo nagahawid sang mga tul-an sang lawas sa ila
nagakaigo nga posisyon, nga nagabuhin sang kahugot kag kahalitan nga mahimo nga
magresulta gikan sa malain nga tindog. Ang palanakit sa likod kag pagkaunay mahimo
nga nangin kabangdanan sa dako nga bahin sang pagkaindi aktibo. Dugang pa sina,
upod sa nagakaigo nga porma sang taludtod, sang ulo, sang mga butkon, kag mga batiis
mahimo nga makahulag sing mas mahapos. Ang nagakaigo nga ehersisyo nagatipig
sang bug-os nga lawas nga mainat. Ang mga maskulo kag mga luta-lutahan nga talagsa
lang magamit nagahuyog nga mag-unay kag indi mainat. Ang bastante nga pagkaaktibo
nagabulig man tipig sang kusog sang tul-an. Sugod sa mga pangidaron nga baynte, 
ang mga tul-an nagaumpisa sa pagluya. Ang kinaandan nga ehersisyo mahimo 
nga makabulig tapna sini nga pagluya kag pagpugong sang pagkatapok kag
pagkahalalungan sang mga tul-an nga sa masami nagaupod sa katigulangon.

Ang ehersisyo nagaapekto sang metablismo. Ang ehersisyo nagapabaskog sang aton mga
lawas kag nagabulig sa mga ini nga magtrabaho sing mas maayo. Ang ehersisyo
nagagamit sang mga kalorya, nga sa kinaandan wala nagatuga sing pagdugang sa
kagana. Madamo nga mga tawo nga nagaehersisyo ang nakatukib nga diutay lang ang
ila kaon sangsa mga tawo nga wala. Ang ehersisyo kag ang mga pamatasan sang
mahagan-hagan nga pangaon mahimo nga magtrabaho sing maayo nga magkaupod 
sa paglab-ot kag pagtipig sang timbang sang maayong pang-lawas.

Ang ehersisyo nagapauswag sang kaugatan. Ang mabaskog nga ehersisyo nagapauswag
sang kabilugan nga paghiliangot. Nagahukas man ini sang kasib-ot sa nerbyos kag
nagapapagsik kag nagapatin-aw sang kaisipan. Madamo nga mga tawo ang nagagamit
sang isa ka tion sang inadlaw-adlaw nga pag-ehersisyo sa pagplano sang adlaw, sa
pag-angkon sang isa ka bag-o nga panglantaw sa kabuhi, ukon sa pagpahuway
lamang. Ang pisikal nga ehersisyo nagapakapoy sa mga maskulo kag nagahukas sang
kasib-ot kag sa amo nagabulig sa kalabanan sang mga tawo nga makatulog sing mas
maayo.

Presentasyon sang
manunudlo

Balaan nga kasulatan
kag mga pamangkot
sa hunahuna



176

• Ano ang ginahimo ninyo para sa ehersisyo? Paano ninyo mahimo ang ehersisyo nga
isa ka mas kinaandan nga bahin sang inyo kabuhi?

2. Ang lawas nagakinahanglan nga magpatawhay kag magpabaskog liwat pagkatapos
sang trabaho, sang kasakuon, kag ehersisyo. Mahimo nga mangin isa ini ka porma
sang pagtulog, pagpahuway, ukon partisipasyon sa isa ka nagapatawhay nga
kahiwatan.

Ang tanan-tanan dapat nga may isa ka tion sang pagpahuway ukon pagpatawhay
kada adlaw kon mahimo. Ang malip-ot nga pagpiyong-piyong, pagbasa, pagpamati 
sa musika, pagtuon sang balaan nga mga kasulatan, ukon paghatag sing tion sa mga
kahuyugan ukon sa mga trabaho nga kinamot mahimo nga makapabaskog liwat sang
lawas kag espiritu.

Ang panginahanglan sa pagtulog mahimo nga magkatuhay sa tunga sang mga katapo
sang panimalay suno sa ila ikaayong-lawas, mga pangidaron, kag mga personalidad.
Ang tagsa ka tawo dapat nga magtinguha sa pag-angkon sang bastante nga tulog kada
gab-i. Ang lawas nagasabat sing labing maayo kon ang isa ka tawo nagatulog kag
nagabugtaw sa magkalapit-lapit kapareho nga mga tinion kada adlaw.

• Ano ang inyo ginahimo para sa pagpahuway kag pagpatawhay? Daw ano kaayo
ninyo ginasunod ang laygay sa Doctrine and Covenants 88:124?

3. Importante para sa tagsa ka tawo ang magkaon sing isa ka nabalanse-maayo nga
kalan-on. Ang lawas indi makatrabaho sing nagakaigo kon may bisan ano nga
kinahanglanon nga mga sustansya nga kulang. Ang maayong pang-lawas nasandig 
sa dako nga bahin sa mga sahi sang pagkaon nga aton ginakaon.

Kalabanan sang mga pungsod nakapalambo sang isa ka sistema sang mga grupo sang
pagkaon nga nabase sa tig-una nga mga pagkaon nga sa kinaandan ginagamit sa sulod
sang ila pungsod. Ang mga pagkaon gikan sa tagsa sining mga grupo dapat nga
kaunon adlaw-adlaw. Kon ang inyo pungsod may isa ka maayo nga sistema sang
paggrupo, gamita ini sa tigaylo sinang isa nga nagasunod.

Mga pagkaon para sa pagpasad sang mga lawas: karne, mga lamigas, isda, manok,
mga itlog, gatas.

Mga pagkaon para sa pangamlig batok sa balatian: mga prutas kag mga utanon.

Mga pagkaon para sa pagpasad sang kusog: mga uyas kag ang ila mga produkto
subong abi sang tinapay, bugas, ukon meke.

Paagi sa kinaandan nga pagkaon sang mga kalan-on gikan sa tagsa sining mga grupo
sang pagkaon, ginapauswag naton sing dako ang purohan sang pagtagamtam sang
maayong pang-lawas.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanghunahuna parte sa pagkaon nga ila
ginkaon kahapon.

• Nagkaon bala kamo sang mga pagkaon gikan sa tagsa ka mga grupo sang pagkaon?
Paano ninyo mahimo ang inyo kalan-on nga mangin mas nabalanse-maayo?

“Kon ginakontrol kita sang aton mga kagana, kon ginapatumbayaan naton ang pagtipig
sang aton mga lawas kag mga kaisipan sa pinakamaayo nga kahimtangan nga posible,
ayhan wala gid man kita aktwal nga nagalapas sang Pulong sang Kaalam, apang
ginapatumbayaan naton ang isa ka sagrado nga pagsalig nga ginahatag sa aton sang
Ginuo sang ginhatagan niya kita sang aton makahalangyag nga mga lawas” (Lindsay R.
Curtis, “I Have a Question,” Ensign, June 1975, p. 21).

Ang Pagtatap sang Aton Pisikal nga Ikaayong-Lawas Magahatag sing Bugay sa Aton
mga Kaugalingon kag sa Aton Kaliwatan

Dinapit Agdaha ang iloy kag bata sa atubang sang hulot-klasehan. Ipakilala sila kag basaha ang
masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Ang pagkababayi dapat nga mangin maalam kag puraw, tungod kay ini ang
nagakabuhi-nga-tuburan sang kabuhi diin nagailog ang sapa sang katawhan. Sia nga
magahigko sina nga sapa paagi sa tabako, makahililo nga mga druga, ukon mga kagaw
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nga magagapos sang wala pa mabun-ag indi tampad sa iya sahi kag isa ka kaaway sang
kusog kag pagpadayon sang kaliwatan” (David O. McKay, “These Two Together,”
Improvement Era, May 1969, p. 2).

Pangabaya ang lamharon nga iloy sa pagpaathag sa malip-ot sang importansya sang
nagakaigo nga pagtatap sang iya kaugalingon nga ikaayong-lawas kag sang ikaayong-
lawas sang iya bata. Mahimo nga ilakip niya ang masunod nga mga ideya:

1. Ang mga benepisyo sang nagakaigo nga mga paggawi para sa kaayong-lawas antes
mag-angkon sang mga kabataan (posible nga nagadagmit sang Pulong sang Kaalam,
sang nagakaigo nga nutrisyon, sang pagpahuway, kag pag-ehersisyo).

2. Ang mga benepisyo sang maayong paggawi para sa ikaayong-lawas sa tion sang
pagbusong (lakip na ang pagsunod sang laygay sang isa ka doktor kag indi paggamit
sang makahalalit nga mga druga).

3. Kon paano ang ihibalo parte sa mga pagsulundan para sa maayong pang-lawas nangin
may benepisyo kag mangin may benepisyo sa iya bata.

Ayhan luyag mo nga maghiwat sing isa ka malip-ot nga pamangkot-kag-sabat nga tion
sa hingapusan sang presentasyon

Hingapusan

Magsaksi nga ang aton Amay nga Langitnon nagapaabot sa tagsa sa aton sa paghimo
sang nagakaigo nga pagtatap sang aton pisikal nga mga lawas agud ang tagsa sa aton
makalab-ot sang aton mga misyon sa duta.

Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga ang mga katapo sang klase magkaon sang nagakaigo nga mga pagkaon,
mag-agom sang nagakaigo nga kalawigon sang pagpahuway kag pag-ehersisyo, kag
maglikaw sang bisan ano nga mangin makahalalit sa lawas ukon kaisipan.

Ginapanugyan nga mga Kahiwatan

1. Upod ang pahanugot sang imo lider sang pagkapari, mag-agda sang pinasahi nga mga
dinapit sa pagpamuno sang isa ka adlaw sa simana nga seminar sa kasayuran parte sa
bisan diin sang masunod nga mga tema:

• Maayo nga nutrisyon

• Nagakaigo nga ehersisyo

• Makahalalit nga mga epekto sang alkohol, tabako, mga druga, ukon iban pa nga mga
elemento

• Bisan ano nga iban pa nga tema nga may kaangtanan sa maayong mga paggawi para
sa ikaayong-lawas nga makabenepisyo sa imo klase

2. Magplano sing isa ka kahiwatan para sa pisikal nga ikatakos kag pag-ehersisyo para sa
imo klase.

3. Magpasundayag sang maayong mga paggawi para sa ikaayong-lawas sang mga
kabataan. (Mahimo nga mangin pinasahi ini nga mapuslanon para sa bataon nga mga
babayi nga may mas lamharon nga mga kauturan ukon nagatatap sang iban nga mga
kabataan.)

Panaksihon sang
manunudlo
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Pagtapna sang Balatian

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi ang pila ka mga paagi sa pagtapna sang
balatian.

PAGPANGHANDA Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

Ipasibo ini nga leksyon sa mga panginahanglan sang bataon nga mga babayi sa inyo
lugar. Kon may mga katapo ka sang klase nga may pinasahi nga mga problema sa
ikaayong-lawas, maghalong nga ini nga leksyon makabulig kag indi makapalas-ay sa ila.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ipaathag nga ang isa ka rason nga nagkari kita sa duta amo ang mag-angkon sing pisikal
nga mga lawas. Si Pangulong Brigham Young nagpahayag, “Ang aton mortal nga mga
lawas importante tanan para sa aton; kon wala ang mga ini indi gid kita nga mas-a
mahimaya sa mga katubtuban nga magaabot” (Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book co., 1954], p. 56).

Ipaathag nga ang aton mga lawas mangin himpit kon mabanhaw ang mga ini (tan-awa sa
Alma 11:42–44). Apang sa sini nga kabuhi magaantos ang mga ini sa balatian, kasakit, kag
kasamaran. Ang iban temporaryo nga masablagan. Ang iban mainutil sa bug-os nga kabuhi.
Apang bisan ano pa ang kahimtangan sang mga ini, ang aton mga lawas importante sa aton,
kay ginabuligan kita sang mga ini nga mag-uswag padulong sa kahimpitan.

Mga espirituhanon kag pisikal kita nga mga tinuga, kag indi naton malab-ot ang aton
bug-os nga ikasangkol nga wala sing isa ka espiritu kag isa ka lawas. Ang espiritu indi
mapahitaas magluwas kon ini matingob sa isa ka lawas (tan-awa sa D&C 93:33–34).

Ang Maayong mga Paggawi para sa Ikaayong-Lawas Importante sa Pagtapna sang
Balatian

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanghunahuna kon ngaa importante nga
mahibal-an kon paano magtapna sang masakit samtang ginasaysay mo ang masunod
nga sugilanon.

Sugilanon Si Marta Molina walo pa lamang ka bulan ang pangidaron sang magmasakit sia sing
malubha. Ining matahum nga diutay nga bata nga babayi nagmasakit sing tama kagrabe
sa bagay nga nadulaan sia sing dako kaayo nga timbang sa malip-ot nga hugnat sang
panahon. Nagmala ang iya baba, ang iya mga mata nadulaan sing igpat, kag ang iya
yubon nagsalop. Kay wala sing nahibal-an nga himuon, ang panimalay nagsunod sa
dinumaan nga lokal nga mga pamatasan sa pagbulig sa iya nga mag-ayo gawa, apang
ining mga pamatasan wala sing pang-mediko nga salandigan.

Si Marta Molina, pareho sang madamo nga mga tawo sa kalibutan, nagmasakit tungod
sang mga rason nga wala mahangpi sang iya panimalay. Tungod sina, wala nila
mahangpi kon paano magtapna sang masakit ukon paano magbulong sini.

Paghinambalanay • Ngaa importante nga mahibal-an kon ano ang ginatunaan sang masakit kag kon paano
matapna ang mga problema sa ikaayong-lawas?

Hambali ang masunod nga kasayuran:

Sang madamo nga mga tinuig nga nagligad, ang mga tawo wala makahibalo kon ano ang
ginatunaan sang masakit. May pila nga nagapati nga ang balatian nagaabot tungod kay

Presentasyon sang
manunudlo
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naglisa sila sa paghimo sang nagakaigo nga mga halad. May iban nga naghunahuna nga
gintuga ini sang mga hiwit nga ginapadihot sang mga kaaway. Sa ulihi nga mga
panahon, natun-an sang mga siyentipiko kag mga doktor kon ano ang ginatunaan sang
kalabanan sang mga problema sa ikaayong-lawas. Dako nga ihibalo ang naangkon halin
sang pagpanumbalik sang ebanghelyo sa kalibutan sang tuig 1830. Sang mabubo sa duta
ang Espiritu sang Ginuo, madamo nga bag-ong mga natukiban ang nahimo sa pagbulig
sa aton nga matipigan ang maayong pang-lawas.

Karon nga panahon nahibal-an na naton nga ang kalabanan sang mga balatian ginatuga
sang mga mikroorganismo nga nagakabuhi tanan sa aton palibot. Sa pagkagagmay sa ila
kaayo sa bagay nga ang mata indi makakita sa ila. Ang pila sa ila ginadala sang hangin;
ang iban nagalaton gikan sa isa ka tawo pakadto sa isa; ang iban pa gid nagalaton gikan
sa mga sapat kag mga sapat-sapat pakadto sa mga tawo. Mahimo nga makatuga ang mga
ini sang madamo nga mga sahi sang balatian kon makasulod sila sa aton mga lawas. Kon
gusto naton nga madula ang balatian, puwes, kinahanglan gid nga indi kita magtandog
sang mga mikroorganismo nga nagatuga sang balatian ukon masakit.

Hambali ang mga paagi sa pagtapna sang paglapnag sang mga mikroorganismo nga
nagatuga-sang-balatian kag ang mga rason kon ngaa importante ang tagsa ka paagi. Ilista
ining mga ideya sa pisara. (Ayhan gusto mo nga hambalan ang mga balatian nga
kinaandan sa inyo lugar.)

1. Tinloi sing masunson ang balay, ilabi na gid ang mga lugar diin ang mga
mikroorganismo nga nagatuga-sang-balatian mahimo nga magpuyo, subong abi sang
mainit, mahun-og, madulom, kag mapilit-pilit nga mga lugar.

2. Amligi ang pagkaon paagi sa pagtago sini nga natabunan sing nagakaigo. Kon diin
puede, iladaha ang madunot nga mga pagkaon.

3. Hugasi sing maid-id ang mga pagkaon.

4. Hugasi ang mga kamot antes magkaon, kon nagakapot sang pagkaon, kag
pagkatapos nga maggamit sang kasilyas.

5. Sipilyuhi ang mga ngipon kada pagkatapos kaon sa pagbulig tapna sang pagkagabok
kag iban pa nga mga problema sa ngipon.

6. Tabuni pirme ang inyo baba kon nagapangatsi ukon nagaubo.

7. Magsuksok sang sapatos, sandalyas, ukon mga hapin sa tiil agud ang mga tiil indi
matapikan sang mga kagaw gikan sa duta.

8. Magkaon sing nagakaigo kag magpalipas sing bastante nga pahuway. Ang mga
kagaw diutay sing ikasarang sa paglaton sa isa ka maayong pang-lawas.

9. Siguroha nga ang tubig, gatas, kag iban pa nga mga pagkaon makaon nga hilway sa
katalagman.

10. Magpangamlig batok sa pila ka mga balatian paagi sa pagpabakuna. Sa kalabanan
nga bahin sang kalibutan, ang mga tawo mahimo nga makabaton sang mga
pagpamakuna sa isa ka klinika sa ikaayong-lawas ukon sa isa ka doktor.

11. Magtuman sang layi sang pagkaputli.

Makabenepisyo Kita gikan sa Maayong mga Paggawi para sa Ikaayong-Lawas

Si Pangulong David O. McKay nagsiling:

“Ang lalaki nga maayo sing pang-lawas, nga nagatatap sang iya pisikal nga pagkatinuga,
may kusog kag kabaskog; ang iya templo isa ka angay nga lugar nga puy-an sang iya
espiritu.

“ . . .Ang lawasnon nga mga balatian nagahikaw sa aton sang bug-os nga paggamit sang
aton mga ikasangkol kag mga pribelihiyo kag kon kaisa sang kabuhi mismo. Gani,
ginakinahanglan ang pagtatap sang aton pisikal nga mga lawas kag ang pagbantay sang
mga layi sang pisikal nga ikaayong-lawas kag kalipayan” (“The ‘Whole’ Man,”
Improvement Era, Apr. 1952, p. 221).

Paghinambalanay • Ano nga mga benepisyo ang inyo mabaton tungod sang pagkamaayo sing pang-lawas
kag pagkahilway sa balatian? Ang pila ka mga sabat amo nga ayhan mas nagakalipay
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kita sa kabuhi kon maayo ang aton pamatyag, mas may kusog kita para sa mga trabaho
sa eskuwelahan kag sa mga kahiwatan sa paglingaw-lingaw, kag mas mahapos kita nga
makatuon kon maabtik kita kag maayo sing pang-lawas.

Pisara Ipaathag nga dugang pa sa sining maathag nga mga benepisyo, may pila ka iban pa nga
mga bentaha sa pagtapna sang balatian kag pagsunod sang maayong mga paggawi para
sa ikaayong-lawas. Ilista ang mga ini sa pisara kag hambali ang kada isa.

1. Mas makasarang kita sa pag-alagad sa aton panimalay, sa aton mga kaabyanan, kag sa
aton Amay sa Langit.

• Ngaa mahimo kita nga mangin mas masinugtanon sa pag-alagad kon yara kita sa
maayo nga kondisyon sang pang-lawas?

2. Mas maayo kita nga mga lider.

• Ngaa importante para sa mga lider ang may maayong pang-lawas?

3. May mas maayo kita nga konsepto-sang-kaugalingon.

• Ano ang kalabutan sang maayo nga pamatyag sa pagpalangga sang kaugalingon kag
sang iban?

4. Mahimo nga matatap naton sing mas maayo ang aton mga kaugalingon.

• Ano ang matabo sa aton inadlaw-adlaw nga mga responsibilidad kon may masakit
kita?

Ipaathag nga yari kita diri sa pagpahanabo sang aton kaluwasan kag sang kaluwasan
sang iban. Sa paghimo sini, nagkinahanglan kita sang maayong mga pang-lawas kag
mga kaisipan. Madamo nga mga palasandigan ang ginpanigana sa pagbulig sa aton
bulong ukon tapna sang balatian. Ang Ginuo nagapaabot sa aton sa paggamit sang mga
palasandigan nga yara para sa aton.

“Si Joseph Smith nagpanudlo nga ‘kabubut-on  sang Dios nga ang tawo dapat
maghinulsol kag mag-alagad sa iya sa ikaayong-lawas, kag sa kusog kag gahum sang iya
kaisipan, agud makuha ang iya mga bugay.’ (Teachings, p. 197.) Sa kinaandan ang isa ka
maayo sing pang-lawas, mabaskog nga tawo yara sa labaw nga mas maayo nga posisyon
sa pagtrabaho sang iya kaugalingon nga kaluwasan kag mangin isa ka epektibo nga
instrumento sa pagpauswag sang dalagko nga mga katuyuan sang Dios” (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], p. 346).

Hingapusan

Si Sister Barbara B. Smith, isa ka Pang-Kabilugan nga Pangulo sang Katilingban sang
mga Tigpaumpaw nagsiling, “Ang kahimtangan sang aton ikaayong-lawas nagaapekto
sang tagsa ka dagway sang aton kabuhi—sang aton balatyagon sang personal nga
kaayuhan, sang aton pamaagi sa trabaho, sang aton katilingbanon nga mga
pagbinaslanay—bisan sang aton pag-alagad sa Ginuo” (Ensign, Nov. 1978, p. 77).

Pahanumdumi ang bataon nga mga babayi nga ang ila mga lawas isa ka dako nga bugay
gikan sa Ginuo kag isa ka kinahanglanon nga bahin sang ila pag-uswag padulong sa
pang-kahitaasan. Dapat nila nga himuon ang pinakamaayo nga pagtatap nga posible
para sa ila mga lawas.

Mga Kadapatan sang Leksyon

1. Magpanugyan nga usisaon liwat sang tagsa ka bataon nga babayi ang lista sa pisara
parte sa mga paagi sa pagkontrol sang balatian kag itudlo ang bisan ano nga paggawi
para sa ikaayong-lawas diin nagkinahanglan sia sa pag-uswag. Magpanugyan nga
magtrabaho sia dayon tuhoy sa paghimo sini nga paggawi nga isa ka bahin sang iya
kabuhi.

2. Upod ang pahanugot sang imo manugpanugyan sa pagkapari, ayhan gusto mo nga
mag-agda sang isa ka espesyalista sa ikaayong-lawas (nars, doktor, ukon kabulig sang
mediko sa pagpakigkita sa bataon nga mga babayi sa isa ka adlaw sang simana kag
hambalan kon paano nagalapnag ang mga mikroorganismo nga nagadala sang
balatian, kon paano ang mga mikroorganismo nagahimo sing reaksyon sa aton mga
lawas, kag kon paano naton matapna ang mga ini sa paglapnag.

Sinambit nga 
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Kalantip sang Kaugalingon

TINUTUYO Matun-an sang tagsa ka bataon nga babayi nga ang kalantip sang kaugalingon nagadala
sang matuod nga kalipayan.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing isa ka lapis kag papel ukon tarheta para sa tagsa ka bataon nga babayi.

2. Magdala sing lima ukon anum ka magagmay nga mga bola ukon iban pa nga
magagmay nga mga bagay.

3. Magdala sing isa ka monyeka ukon papel nga monyeka nga gamiton sa Pauna. Subong
man, magdala sing isa ka kadena (mahimo nga alahas) ukon mga ginuhit sang mga
kadena nga idugang sa monyeka.

4. Maghimo sing isa ka karatola sang hinampang nga pun-i-ang-blangko, nga
ginalaktawan ang mga pulong sa sulod sang parentesis, apang ginabilinan sang
nagakaigo nga mga lang-at. Maghimo sing mga wordstrip sang nalaktawan nga mga
pulong.

5. Maghanda sing apat ka pikas sang papel nga ipanagtag sa mga katapo sang klase, nga
ang tagsa sini nagaunod sang isa sang apat ka mga tikang padulong sa kalantip sang
kaugalingon nga ginbalay sa seksyon nga “Ang Balaan nga mga Kasulatan kag mga
Lider sang Simbahan Nagatudlo Kon Paano Magpalambo sang Kalantip sang
Kaugalingon.” Laktawi ang mga pulong sa sulod sang parentesis.

6. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Pasundayag Ipakita ang monyeka ukon papel nga monyeka. Ipaathag nga ini nagarepresentar sang
isa ka bataon nga babayi nga nagsugod sa pagpalambo sang pila ka malain nga mga
pamatasan. Hinambiti ang amo nga mga pamatasan subong abi sang pagbinutig,
pagpabuyan-buyan, pagkaon sing sobra, katamad, kag pagpasipala. Samtang imo ini
ginahimo, ibutang ang alahas ukon papel nga mga kadena sa iya abaga, sa palibot sang
iya liog, kag sa palibot sang iya lawas, nga nagabugkos sa iya sing hugot.

Paghinambalanay Hambali ang masunod:

• Ano ang natabo sa sining bataon nga babayi?

• Ano ang epekto sang malain nga mga pamatasan sa aton mga kabuhi?

• Paano mabugto ining mga kadena?

• Mahimo bala nga mabugto sang isa ka tawo ining mga kadena para sa inyo?

Balaan nga kasulatan Basaha ang 2 Nefi 1:13. Ipaathag nga ini nga leksyon magabulig sa aton nga mahibal-an
kon paano ining mga kadena sang malain nga mga pamatasan mahimo nga mabugto.

Mahimo Naton nga Madaug ang Malain nga mga Pamatasan paagi sa Paglantip sang
Kaugalingon

Ipakita ang karatola nga imo ginhanda kag ang mga wordstrip.Hinampang nga
pun-i-ang-blangko
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Sugoa ang bataon nga mga babayi sa pagpamat-od kon diin nga pulong ang natuon sa
tagsa ka blangko, kag ipakompleto sa ila ang mga linya paagi sa pag-idog sang mga
pulong sa nagakaigo nga mga lugar sa karatola.

Paghinambalanay • Diin naghalin ang mga pamatasan nga alangay nga maayo kag malain? (Sa aton mga
panghunahuna.)

• Paano ang malain nga mga panghunahuna nagadangat sa mga kadena sang malain
nga mga pamatasan?

• Paano naton maliwat ang isa ka malain nga pamatasan?

• Ano nga mga pamatasan ang yara sa inyo nga luyag ninyo nga bugtuon?

Ipaathag nga ang Mga Hulubaton 16:32 nagapanugyan kon paano naton madaug ang
malain nga mga pamatasan. Basaha sing matunog ang dinalan.

• Sin-o ang maayo pa sa gamhanan?

• Sin-o ang maayo pa sa tagdumala sang isa ka dakbanwa?

• Ano ang iban pa nga mga pulong para sa pagdumala sang aton mga espiritu? (Kontrol
sa kaugalingon, kalantip sang kaugalingon, disiplina sa kaugalingon.)

Buligi nga mahangpan sang bataon nga mga babayi nga mahimo naton nga madaug ang
malain nga mga pamatasan paagi sa pagpalambo sang kontrol sa kaugalingon.

Ang masunod nga duha ka mga sinambit nga mga pulong nagabulig sa aton nga
mahangpan ang importansya sang kontrol sa kaugalingon:

“Ang disiplina sa kaugalingon, ang yabi sa kabuhi nga wala’y katapusan, amo ang
paghimo sang isa ka butang nga ginakinahanglan nga himuon bisan pa kon nakita ninyo
ini nga mahapos ukon indi. Ang disiplina sa kaugalingon masami nga ginapadasig sang
aton mabaskog nga mga pagpati, sang aton pang-sulod nga mga paglaum, kag sang aton
mga handum” (Robert L. Simpson, “Your 1975 Game Plan,” sa Speeches of the Year, 1975
[Provo: Brigham Young University Press, 1976], p. 321).

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagsambit sang isa ka wala makilal-i nga tagsulat
subong sang masunod:

“Ang kataason sang kadalag-an sang isa ka tawo ginatakos paagi sa iya kalantip sang
kaugalingon; ang kadalumon sang iya kapaslawan paagi sa iya pagpatumbaya sang
kaugalingon. . . .Sia nga indi makadumala sa iya kaugalingon indi makadumala sa iban. Sia
nga nakadaug sang iya kaugalingon amo ang mangin hari” (The Miracle of Forgiveness [Salt
Lake City: Bookcraft, 1969], p. 176).

• Ano ang pila sang malain nga mga pamatasan nga mahimo nga madaug paagi sa
paglantip sang kaugalingon? Ilista ang mga sabat sa pisara.

Kahiwatan sa pagsulat Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka lapis kag tarheta ukon gamay nga
pikas sang papel. Pangabaya ang kada isa sa paglista sang tatlo ka mga aspeto nga sa
diin nagahandum sia sa pagpalambo sang kalantip sang kaugalingon.

Kapti sa imo kamot ang lima ukon anum ka mga bola ukon iban pa nga magagmay nga
mga bagay, kag singgana ang bataon nga mga babayi nga ang mga ini nagarepresentar
sang isa ka hakop sang mga kahuyangan. Magpili sing isa ka bataon nga babayi kag
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singgana sia nga gusto mo nga tilawan niya nga dag-on ining mga kahuyangan paagi sa
pagsalo sang mga ini. Dayon ihaboy sa iya sing dulungan ang mga bola. Ayhan indi niya
masarangan ang magsalo sang mga ini.

• Paano madapat ini nga pasundayag sa pagdaug sang malain nga mga pamatasan?

Ihaboy sa iya sing tinag-isaisa ang mga bola agud nga masalo niya ang kada isa. Patandai
nga mapalambo naton ang kalantip sang kaugalingon paagi sa pagtrabaho sa isa ka
pamatasan sa isa ka bes, kag indi magpaabot sang kahimpitan sang aton mga
kaugalingon sing makaisa lang.

Balaan nga kasulatan Patandai nga si Haring Benjamin naghatag sing pila ka maayo gid nga laygay nga ayhan
mahimo naton nga talupangdon samtang nagahunahuna kita sa pagdaug sang aton
malain nga mga pamatasan. Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Mosias 4:27.
Pangabaya sila sa pagtan-aw sang tatlo ka mga pamatasan nga ila ginlista sa ila papel
kag palinyahi sa idalom ang isa nga ila suguran sa pagtrabaho karon.

Ang Balaan nga mga Kasulatan kag mga Lider sang Simbahan Nagtudlo Kon Paano
Magpalambo sang Kalantip sang Kaugalingon

Ang masunod nga sabat ginsulat sang isa ka bataon nga babayi nga may isa ka
madinalag-on nga inagihan parte sa paglantip sang kaugalingon:

“ ‘Ginbasa ko ang imo sulat kag ang apat ka mga yabi sa liwat kag sa liwat. Matuod gid
nga ginbayaw sang mga ini ang akon espiritu sa tion nga nagaluya ako. Ginasunod ko
ang mga ini sa sulod na sang mga duha ka simana ukon kapin pa. Nagsiling pa gani ang
akon iloy nga namutikan niya kon paano ang akon panglantaw kag pagsalig sa akon
kaugalingon nagliwat. Sa adlaw nga nabaton ko ang imo sulat, nagsulod ako dayon sa
akon kuwarto kag nagpahamtang sang mga lalab-uton. Yari ang akon mga lalab-uton sa
pagkakaron: 1. Magpangamuyo kada gab-i kag adlaw. 2. Magbayad sang akon ika-pulo.
3. Indi magpamuyayaw.’ “

Ang “apat ka mga yabi” nga ginatumod sang bataon nga babayi ginapaathag sang
masunod nga dinalan:

“Ang una nga yabi makita sa Mga Hulubaton 3:5–6. [Ipabasa ining mga bersikulo.]

“Ang ika-duha nga yabi, nga amo man kaimportante, amo ang pagpati sa imo
kaugalingon upod ang paghangop nga isa ikaw ka anak sang Dios, nga may Diosnon nga
mga kinaiya nga pagatukibon kag palambuon.

“Ang ikatlo nga yabi amo ang pag-angkon sang isa ka mapuslanon nga lalab-uton, isa
nga takos sang lubos nga pangako, bisan pa ang isa ka mainit nga handum, sa paglab-ot
kag paghibalo sang kinahanglanon nga mga tikang sa pag-angkon sini.

“Ang ikap-at nga yabi mahimo nga mapaathag paagi sa inagihan sang isa ka bata nga,
samtang nagatilaw sa paggamit sang isa ka bag-o nga roller skates, natumba kag nalisgisan
ang mga panit sang iya tuhod. Ang iya hinali nga mga luha kag matunog nga pagtiyabaw
nagpadalagan sang iya iloy sa pagbulig sa iya. Apang, sa tion gid lang sang pag-abot sang
iya iloy ang diutay nga bata nga babayi nag-untat sa paghibi. Sang pamangkuton sang iya
nakibot nga iloy kon ngaa maabtik sia nga nakauntat, nagsiling sia, ‘ginsingganan ko lang
ang akon kaugalingon nga mag-untat kag dayon ginsugo ko ang akon kaugalingon sa
pagsapak sa akon.’ Ang ikap-at nga yabi amo ang pagtapat kon ano ang inyo himuon kag
dayon magpat-od sang kinahanglanon nga mga tikang sa paghuman sini—sa paghimo
sang inyo kaugalingon nga magsapak sa inyo” (Ardeth Greene Kapp, Miracles in Piñafores
and Bluejeans [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1977], p. 78).

Paghinambalanay Ipanagtag ang ginhanda na nga daan nga mga pikas sang papel sa mga katapo sang
klase. Ipabasa sa tagsa ka bataon nga babayi ang iya pahayag; dayon bilang isa ka grupo
hambali ang mga panugyan para sa pagpalambo sang kalantip sang kaugalingon.
Samtang ginahambalan ang kada isa, ilista ang mayor nga punto (sa parentesis) sa pisara.

1. Mag-angkon sing isa ka lalab-uton kag isa ka plano para sa paghuman sang lalab-uton.
Magmangin determinado; magtrabaho todo sa paghuman sang inyo plano.
(Magpahamtang sing isa ka lalab-uton kag trabahoa ini.)

Sinambit nga 
mga pulong
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2. Magpili sing isa ka tawo nga isa ka dako nga halimbawa sang mga kinaugali nga inyo
luyag nga mapalambo. Tinguhai sa paghulag subong sang paghulag sini nga tawo.
(Magpili sing isa nga sulundon kag iluga sia.)

3. Pamangkuta ang inyo kaugalingon, “Ano ang mangin sabat ni Cristo kon yari sia diri
karon nga adlaw?” kag tinguhai sa paghulag subong sang magahulag sia. (Tinguhai sa
pagsunod ang halimbawa ni Cristo.)

4. Magpangamuyo sa Amay nga Langitnon para sa bulig sa pagkontrol sang inyo mga
balatyagon kag mga aksyon. (Magpangamuyo.)

Ayhan gusto sang bataon nga mga babayi nga irekord ining mga tikang sa ila papel sa
idalom sang tatlo ka mga aspeto sang mga kahuyangan nga nalista.

Ang Manluluwas nagsiling nga kon aton ginahimo ang aton bahin sa pagdaug sang aton
mga kahuyangan pabaskugon niya kita. Ipabasa sa isa ka bataon nga babayi ang Eter 12:27.

• Ano ang inyo pamatyag nga mahibal-an nga ang Manluluwas nakahanda sa pagbulig
sa inyo nga madaug ang inyo mga kahuyangan kag makapalambo sang mga kusog?

Ang Kalantip sang Kaugalingon Nagapadulong sa Kalipayan kag Pagtaha sa
Kaugalingon

Paghinambalanay • Ano ang mga resulta sang pagpalambo sang kalantip sang kaugalingon?

• Ano ang inyo mabatyagan kon naghulag kamo nga may kontrol sa kaugalingon?

Agdaha ang bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang mga inagihan nga ila naagom sa
paghulag nga may kontrol sa kaugalingon.

Pagkatapos sabat sang bataon nga mga babayi, basaha ang masunod nga sinambit nga
mga pulong:

“Ang nagakaigo nga pagdumala sang kaugalingon isa ka dako nga bentaha nga mahimo
nga magpadulong sa personal nga bugal. Ang personal nga bugal isa ka dako nga
manugpadasig. Isa ka bentaha ang makahangop kon sin-o kita kag sa pagdala sang aton
mga kaugalingon sing nagakaigo. Ang matuga sa dagway sang Dios isa ka indi-hamak
nga bugay nga may nagaupod nga hamili nga mga responsibilidad. . . . Nagkinahanglan
kita nga mangin dalayon nga may kasayuran sang kamatuoran nga mga anak kita sang
Dios. Nakilal-an niya kita. Nagapamati sia sa aton. Palangga niya kita” (Marvin J.
Ashton, sa Conference Report, Oct. 1976, pp. 124–125; ukon Ensign, Nov. 1976, p. 84).

Ayhan gusto mo nga magpaambit sang imo mga balatyagon parte sa kon paano ang
pagpalambo sang kalantip sang kaugalingon nakahatag sing bugay sa imo kabuhi.

Kadapatan sang Leksyon

Magpanugyan nga idapat sang bataon nga mga babayi ang mga paagi nga ginbalay sa
leksyon sa aspeto sang kahuyangan nga ila ginpat-od.

Paghinambalanay
parte sa balaan 
nga kasulatan

Leksyon 40
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Pagkamalaumon sang
Pinakamaayo

TINUTUYO Magapaninguha ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpalambo sang isa ka
masinadyahon, malaumon sang pinakamaayo nga panglantaw.

PAGPANGHANDA 1. Maghimo sing mga kopya sang “Pasinawan sa Panglantaw” para sa tagsa ka katapo
sang klase.

2. Opsyonal: Maghimo sing mga kopya sang binalaybay ni Emily Dickinson, nga makita
sa katapusan sang leksyon, para sa mga katapo sang klase.

3. Kon may magamit nga Family Home Evening Video Supplement (53276) sa inyo area,
ipasalida ang “The Power of Compassion,” gikan sa sini.

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Pasinawan Hatagi ang tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka kopya sang pasinawan sa panglantaw.
Sugiri ang mga katapo sang klase nga ang pasinawan magabulig sa ila pat-od kon ano 
nga sahi sang panglantaw ang may yara sila kag kon ano nga mga pagbag-o ang ayhan
ginakinahanglan nila nga himuon. Hatagi sila sing tion sa pagsabat sang mga pamangkot.

Pasinawan sa Panglantaw

1. Masami bala nga may isa kamo ka masinulub-on nga panagway sa inyo nawong?

2. Ginakalimtan bala ninyo ang madamo nga maayo nga mga butang sa inyo kabuhi kag
ginahatagan sing labaw nga pagdagmit ang diutay nga mga butang nga kulang sa inyo?

3. Nagakaluoy bala kamo sa inyo kaugalingon?

4. Nagahunahuna bala kamo sing labaw parte sa inyo kaugalingon sangsa iban?

5. Nagahunahuna bala kamo nga madamo kamo kaayo sing pagahimuon?

6. Nagapaabot bala kamo sang mga butang nga matabo nga indi maayo sa inyo kabuhi?

7. Ginabasol bala ninyo ang iban tungod sang inyo kahimtangan sang panghunahuna
kag mga pagginawi?

8. Nagahunahuna bala kamo nga ang kabuhi nangin indi matarong sa inyo?

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagtulotimbang kon bala negatibo ukon
positibo nga mga balatyagon ang nagapangibabaw sa ila mga kabuhi. Ipaathag nga
kalabanan sa aton magaangkon sang negatibo nga mga balatyagon kon kaisa, apang kon
may mas madamo kita nga negatibo nga mga tinion sangsa positibo, posible para sa aton
ang magbag-o sang aton mga panglantaw.

Ang Isa ka Panglantaw nga Malamuon sang Pinakamaayo Nagadala sing mga
Oportunidad para sa mga Bugay

Ipaathag nga ang maayo kag malain nga mga inagihan magaabot sa kabuhi sang tagsa
sa aton. Apang ang aton mga panglantaw wala nagkinahanglan nga mangin malain
samtang ang aton mga sirkumstansya nangin mabudlay. Mahimo kita nga makatulok
sang tagsa ka sitwasyon nga nagalaum sang pinakamaayo kag maghimo sini nga isa ka
oportunidad sa pagtubo sing personal kag maghatag sing bugay sa iban.

Presentasyon sang
manunudlo

Presentasyon sang
manunudlo
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Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon:

Si Marie kag ang iya panimalay pirme nagapuyo sing malapit sa iya mga lolo kag lola
kag mga tiya kag mga tiyo sa isa ka lugar diin may madamo nga mga katapo sang
Simbahan. Nagahinguyang sia sing dako nga tion upod sa iya mga paryente, kag
nanamian sia sang iya mataas nga bulothuan upod ang iya sini mabakod nga programa
sa seminary kag ang iya madamo nga mga kaabyanan. Sa katapusan sang iya tuig sa
juniors, ang iya amay nagpaanunsyo nga nakapamat-od na sia sa pagbaton sang isa ka
bag-o nga trabaho sa isa ka banwa nga napulo’g lima ka gatos ka milyas ang kalayuon.
Ang bag-o nga trabaho magahatag sa iya sing mga oportunidad nga pirme niya
nagustohan, kag bisan pa nga nagalain man ang iya buot nga iliton ang panimalay,
nagbatyag sia nga ang amo nga pagsaylo ang pinakamaayo nga butang nga himuon.

Nagakagha ang tagipusuon ni Marie. Daw indi sia makapati nga pagabiyaan niya ang
tanan nga iya ginpakamahal agud nga maglakat sa kon diin nga wala pa gid niya mabatii
kag magagradwar sa isa ka mataas nga bulothuan diin wala sing bisan isa nga nakilal-an.
Nasalapuan niya ang iya kaugalingon nga nagapanghunahuna sing dalayon parte sa
tanan nga iya pagabiyaan kag, wala’y sapayan sang mga pagpaninguha sang iya mga
ginikanan sa pagpaumpaw sa iya, sia nagahibi tubtob nga matulugan kada gab-i.

Isa sina ka gab-i, nag-abot ang iya iloy kag nagpungko sa iya kama kag nagsiling nga gusto
niya nga makighambalanay sing makadali. Ang iya iloy nagpaathag nga ginhinguyang
niya ang iya bug-os nga kabuhi sa sini nga lugar, nga nanamian sia sa mga tawo kag sa
naandan nga banwa, kag nga nangin masubo gid para sa iya sang sia kag ang iya bana
naghimo sang ulihi sang desisyon sa pagsaylo. Apang ginbaton niya nga mahimo niya nga
mabutang ang bug-os nga panimalay sa makaluluoy nga kahimtangan kon tugutan niya
ang iya mga balatyagon sang kasubo kag pagkanugon nga magapangibabaw sa iya. Gani
ginsugdan niya sa pagtan-aw ang pagsaylo bilang isa ka pagpasimpalad kag isa ka tion
sang pag-alagad sa Ginuo kag sa iya isigkatawo sa isa ka paagi nga wala pa gid niya
masarangi sa paghimo sang una.

Nakibot si Marie samtang nagapamati sia sa mga panghunahuna sang iya iloy. Wala gid
niya mahibal-i nga may nabatyagan pa gali nga lain ang iya iloy luwas sa kakunyag
tungod sini nga pagsaylo. Sang sugdan niya nga magpanghunahuna parte sa iya
kaugalingon nga mga balatyagon, nakamarasmas sia nga wala gani niya pagtilawi nga
tan-awon nga ini nga pagsaylo mahimo nga magadala sing bag-o nga mga oportunidad
kag mga bugay. Magapuyo sia sa tupad sang madamo nga mga tawo nga kon kay sin-o
mahimo sia nga makapaambit sang ebanghelyo; indi sia makaangkon sing subong
kadamo nga mga kaabyanan sa primero, apang makaangkon sia sing pila; kag
makaangkon sia sing dugang nga tion agud makilala ang mga kauturan. Namat-od sia 
sa sina gid nga tion nga pagaliwaton niya ang iya mga balatyagon parte sa sini nga
pagsaylo kag himuon ini nga pinakamaayo nga inagihan nga iya masarangan.

Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon nakaagi na sila nga nagbatyag nga ang ila
mga sirkumstansya nangin malain gid kaayo sa bagay nga nagbatyag sila sing kalas-ay
kag kasubo. Kon luyag nila, pangabaya sila sa pagpaathag kon ano ang ila ginhimo sa ila
mga sirkumstansya.

• Nakita bala ninyo nga ang mga sirkumstansya nga nangin masinulub-on kamo
naghatag sa inyo sing mga oportunidad para sa pagtubo kag mga bugay?

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpamati sa masunod nga mga pagtuon sang
hitabo kag magpamat-od kon paano ang tawo sa sugilanon mahimo nga makakita sing
mga oportunidad sa pagpakabulahan sang iya kaugalingon nga kabuhi kag sang mga
kabuhi sang iban paagi sa pagliwat sang iya panglantaw.

Pagtuon sang hitabo 1

Si Laura nagapakig-date sa amo lang nga lalaki halin pa sang napulo’g anum ka tuig ang
iya pangidaron. Ginahigugma gid niya ini kaayo kag pirme ginapanghunahuna nga
magapakasal sila kon magbalik sia gikan sa iya misyon. Pagkatapos gid lang sang
paggradwar sa mataas nga bulothuan, ginsugiran sia sang iya kahagugma nga may mas
naluyagan sia nga lain kag indi na ini gusto nga makig-date sa iya. Nabatyagan ni Laura
nga daw natapos na ang iya kalibutan.

Mga pagtuon sang
hitabo
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Pagtuon sang Hitabo 2

Nagdako si Denise sa isa ka puluy-an diin nabatyagan niya pirme ang pagpalangga.
Nalipay sia nga magpauli kag nagakasadya sa mga oportunidad nga mangin kaupod sang
mga katapo sang iya panimalay. Sang didto na sia sa mataas nga bulothuan, ang iya amay
nagsugod nga naglaka kag naglaka sa pagtambong sa simbahan upod sa panimalay kag
sa wala madugay ang iya mga ginikanan nagabinaisay sa madamo nga mga tinion. Indi
na maluyag magpauli [si Denise], kag nangin masinulub-on sia sa tagsa ka tion nga
magkadto sia sa simbahan nga wala ang iya amay. Nabatyagan niya nga daw ang iya
kabuhi nagliwat sing dako sa bagay ng indi na gid sia magmangin malipayon liwat.

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong: “Kinahanglan gid nga mangin mas
nagakabalaka kita sa aton ginahimo sa kon ano ang nagakatabo sa aton sangsa kon ano
ang nagakatabo sa aton” (Marvin J. Ashton, sa Conference Report, Oct. 1974, p. 57; ukon
Ensign, Nov. 1974, p. 41).

Ang Negatibo nga Panghunahuna Nagasamad sang Aton mga Kaisipan kag mga
Lawas

Ipaathag nga kon nagabatyag kita sang kapung-aw kag nagapaabot sang malain, diutay
lang ang aton kapagsik para sa kabuhi. Ang negatibo nga mga panglantaw, bisan sa ila
pinakamahumok nga dagway, mahimo nga makapahubas sang kusog kag makatuga sa
aton sa pagtrabaho sing pigaw sa eskuwelahan ukon sa aton mga kaangtanan sa iban.
Mahimo gani nga makatuga ang mga ini sang pisikal nga mga problema subong abi sang
mga sakit-ulo, mga ulser, mataas nga presyon sang dugo, mga problema sa panunaw,
kag mga atake sa korason.

Paghinambalanay Hambali kon paano ang isa ka panglantaw nga nagapaabot sang malain mahimo nga
makaapekto sang kahiwatan sa Simbahan sang isa ka tawo, sang iya ikasarang sa
pagpakig-abyan, sang iya ikasarang sa pagkapot sang isa ka trabaho, kag sang iya
ikasarang sa pagpasad sang isa ka panaksihon. Ang masunod nga mga punto dapat nga
malakip:

1. Ang iban nga mga tawo ayhan indi manamian makig-upod sa isa ka negatibo nga tawo.

2. Ang mga kahiwatan sa Simbahan kag iban pa nga mga kahiwatan mahimo nga indi
magmangin madinalag-on kon ginadumalahan sang mga tawo nga indi malipayon
parte sa ila mga responsibilidad.

3. Ang mga amo mahimo nga indi gusto sang isa ka tawo nga may panglantaw nga
nagapaabot sang malain kag manubo nga katupong sang kapagsik nga magatrabaho
sa ila.

4. Ang isa ka tawo nga may negatibo nga panglantaw mahimo nga mabudlayan sa
pagpalambo sang pagtuo kag panaksihon.

Mahimo nga Matun-an Naton ang mangin Masinadyahon kag Malaumon sang
Pinakamaayo

Sugilanon Isaysay ang masunod nga sugilanon:

“Isa ka bataon nga babayi sa mataas nga bulothuan, nga malipayon, mapagsik, ang
ginpasayod sang mga doktor isa sina ka adlaw nga mangin kinahanglanon nga utdon
ang iya batiis tungod sang kanser. Ginhimo ini. Nagbalik sia sa eskuwelahan nga may
mga saklay, nga puno gihapon sang kabuhi, nga nagapalangga sang tagsa ka tion sini.
Dayon ginpasayod sia nga ang operasyon nangin indi madinalag-on kag nga ang iya
kabuhi madasig nga nagahilapit na sa katapusan.

“Ang panglantaw sini nga bataon nga babayi mahimo nga nangin isa nga mapait kuntani
tuhoy sa tanan-tanan sa kabuhi, apang sa tigaylo nangin isa sia ka inspirasyon sa iya
panimalay kag mga kaabyanan tungod sang iya matahum nga panglantaw. Ang iya
kaugalingon nga mga pulong amo nga: ‘Nagapasalamat ako tungod sang madamo nga
mga bugay nga akon nabaton sa bug-os nga kabuhi kag tungod sang akon but-anan nga
mga ginikanan kag panimalay. Ilabi na gid ako nga nagapasalamat tungod sining
makahalangyag nga Ebanghelyo kag tungod sadtong naghatag sang ila panahon sa
pagtudlo sini sa amon. . . .

Presentasyon sang
manunudlo

Sinambit nga mga
pulong



189

“ ‘Antes sang akon operasyon, nagpangamuyo ako nga kabay nga ang akon batiis maluwas;
apang ang Ginuo nagsiling sa akon nga “Indi.” Pagkatapos naghunahuna ako kon daw ano
kamaiya-iyahon kag kadutan-on sang akon pangamuyo. Makakita lamang ako sang karon,
kag siyempre daw wala sing bisan ano nga para sa labing maayo sa pagkadula sang akon
batiis. Ang Ginuo makakita sing labaw pa gid, kag may iya pinakamaayo nga mga interes
sang aton bug-os nga palaabuton kag wala’y katubtuban nga ginahunahuna’ ” (Victor L.
Brown, “Take an Attitude Test,” Instructor, Mar. 1965, pp. 90–91).

• Ano ang isa ka butang nga labing nakabulig sa sining bataon nga babayi nga
magpabilin nga malaumon sang pinakamaayo? (May pagtuo sia nga ang Ginuo nagagiya
sa iya kabuhi tubtob san-o.)

Balaan nga kasulatan Ipabasa sa bataon nga mga babayi ang Doctrine and Covenants 90:24. Patandai nga ang
Ginuo nagpanaad sa aton nga wala’y sapayan sang kon ano ang nagakatabo sa aton, kon
nagasalig kita sa iya kag nagagawi sing matarong, pagahimuon niya ang tanan nga mga
butang nga magatrabaho para sa aton kaayuhan.

• Paano ang kasayuran sa sini nga balaan nga kasulatan makabulig sa inyo nga
magpabilin nga malaumon sang pinakamaayo bisan pa kon ano ang inyo mga
sirkumstansya?

• Ano nga mga butang ang inyo mahimo matun-an gikan sa mga sirkumstansya nga
daw sa malain?

• Ano ang pila sang iban nga mga butang nga mahimo makabulig sa inyo nga mangin
malaumon sang pinakamaayo?

Ilista ang mga ideya sang bataon nga mga babayi sa pisara. Ayhan gusto mo nga ilakip
ang masunod:

1. Isipa ang inyo mga bugay.

2. Tun-i ang gahum sang pagkadlaw.

3. Aguma ang matahum nga musika kag literatura. Mahimo nga makabayaw ang mga ini
sang inyo mga espiritu.

4. Pangitaa ang katahum bisan diin kamo magkadto. Pangitaa ini sa kinaiyahan, sa arte,
kag sa mga nawong sang mga mahal sa kabuhi.

5. Tinguhai sa pagpauswag ang inyo kaugalingon kada adlaw.

6. Pangitaa ang maayo sa tanan nga mga butang.

7. Hangpa kag igawi ang ebanghelyo, “kay sa husto nga paggawi wala gid sing pagbasol
sang konsiyensya” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City:
Bookcraft, 1966], p. 124).

Hingapusan

Ipaathag nga indi naton pirme makontrol ang mga sirkumstansya sa aton mga kabuhi,
apang makontrol naton ang aton panglantaw tuhoy sa mga ini. Posible ang magpalambo
sang isa ka mas maalikaya kag malaumon sang pinakamaayo nga panglantaw nga
magapadulong sa mas maayo nga ikaayong-lawas, sa dugang nga katahum sa sulod 
kag sa gwa, sa mas suod pa gid nga mga pag-inabyanay, kag sa mas dako nga mga
oportunidad sa pag-alagad sa Ginuo kag sa aton mga isigkatawo.

Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga magtilaw ang bataon nga mga babayi sa pagyuhum sing mas masami sa
sini nga simana. Ayhan gusto nila nga ibutang ini nga binalaybay sa ila mga espeho.

Basi Indi Nila Ako Kinahanglan

Basi indi nila ako kinahanglan; apang basi pa lang.
Ang akon ulo ipakita ko lang;
Diutay nga yuhum subong sang sa akon
Basi pa lang amo gid ang ila kinahanglanon
(Emily Dickinson)

Presentasyon sang
manunudlo

Paghinambalanay 
sa pisara
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Pagpasalamat kag 
Paghatag-Kabilinggan

TINUTUYO Matun-an sang tagsa ka bataon nga babayi nga may madamo nga mga paagi sa
pagpakita sang pagpasalamat kag magabatyag sang kalipay nga nagaabot paagi sa
pagpahayag sang iya paghatag-kabilinggan sa iban.

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

2. Opsyonal: Maghanda sing isa ka inugpat-in sa libro nga pareho sang masunod nga
halimbawa para sa tagsa ka katapo sang imo klase, nga nagagamit sang madamol nga
papel, felt [inapid-apid], ukon iban pa nga nagakabagay nga materyal.

3. Maghanda sing isa ka personal nga malip-ot nga sulat sang paghatag-kabilinggan para
sa tagsa ka bataon nga babayi. Ipahayag ang imo pagpasalamat sa tagsa ka bataon nga
babayi tungod sang iya amot sa imo kabuhi. Pihoa. Igapanagtag ang mga ini sa
katapusan sang leksyon.

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Dapat Kita Magmangin Mapinasalamaton sang Aton mga Bugay

Sugdi ang leksyon paagi sa pagbasa sang masunod nga laygay gikan kay Pangulong Ezra
Taft Benson.

“May isa nga nagsiling nga ang isa ka tawo nga indi mapinasalamaton pareho lang sang
isa ka baboy sa idalom sang kahoy nga nagakaon sang mga mansanas kag wala gid
nagatungkaaw agud makita kon diin nagahalin ang mga ini. Daw ano bala kita kasunson
nga nagatungkaaw agud makita kon diin nagahalin ang aton mga bugay?

“Ang Manalagna nga si Joseph Smith ginbalita nga nagsiling nga ang isa sang
pinakadako nga mga sala nga ang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw mangin may
salabton amo ang pagkawala’y pasalamat. Ginasigahum ko nga ang kalabanan sa aton
wala maghunahuna sina bilang isa ka grabe nga sala. May dako nga purohan para sa
aton sa aton mga pangamuyo ang magpangayo sing dugang nga mga bugay. Kon kaisa
ginabatyag ko nga nagkinahanglan kita sa paghalad sang laban nga bahin sang aton mga
pangamuyo sa mga pagpahayag sang [kabalaslan] kag pagpasalamat sa mga bugay nga
nabaton na. . . .

“Nagpanglugayaw ako sa matahum nga estado sang Idaho sa sulod sang walo ka tuig para
sa unibersidad. Nakadtuan ko ang tagsa ka banwa kag barangay, kag kinaandan lang sa
akon nga mangin didto sa gwa sa sulod sang duha ka simana. Pagkatapos magapauli ako
sina kag, bilang isa ka opisyal sang estaka, magailis sang mga panapton kag maglakat
liwat. Kis-a sang matabo ini, ang isa sang akon magagmay nga mga kabataan nga babayi
nagpalapit sa puertahan, nagpamaypay, kag nagsiling, ‘Magkari ka liwat, Tatay.’

“Pirme ako sadto nagakahidlaw sa akon panimalay, kag isa sina ka tal nga Domingo
nasalapuan ko ang akon kaugalingon sa Pocatello, Idaho. Nagapanghunahuna ako sang

Sinambit nga mga
pulong

Ang kalipayan isa ka tagipusuon nga mapinasalamaton ❤
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akon panimalay nga didto sa malayo kaayo, kag nahimulongon ko sa kaugalingon, ‘Ti,
makadto na gid lang ako sa Whitney [diin may pila ka mga katapo sang panimalay nga
nagapuyo] kag tan-awon kon puede ako makatambong sa pang-sakramento nga pag-
alagad.’ Nag-abot ako didto sing igo gid lang nga magasugod na ang sinapol. Gin-agda
ako sang obispo sa pagpungko upod sa iya sa entablado.

“Nagsugod ang sinapol, kag ang manuglaygay nga amo ang nagapamuno nagtawag 
sa akon sa paghambal sing pila ka mga pulong. Nagapungko ako didto nga
nagapanghunahuna, ‘Indi bala matahum kon makapauli man tani ako kada Domingo
kag maglakat sa simbahan upod sa akon panimalay? Hunahunaa lang kon mangin daw
ano nga kalipay ini.’ Ti, sang ginpakilala na niya ako, nagsiling sia, ‘Mga kauturan, indi
bala mangin matahum ang makaangkon sing trabaho nga pareho kay Brother Benson?
Pirme lang sia nagabiyahe.’ Naghunahuna ako, ‘Huo, daw ano kamatuod sina. Ang
malayo nga mga halalban sa kinaandan mas berde kon lantawon.’

“Ginalauman ko nga mahimo kita nga mangin malipayon kon diin kita, mangin
mapinasalamaton tungod sang aton mga bugay—karon, yari—batuna ang hangkat nga
para sa aton kag himoa ang pinakamaayo sa sini, kag indi magkahisa sa iban. . . .

“Ang Dios magabulig sa aton nga mangin mapinasalamaton sang aton mga bugay kag
indi gid magmangin may salabton sang sala sang kawala’y pasalamat.

“ ‘Kag sia nga nagabaton sang tanan nga mga butang upod ang pagpasalamat
pagahimayaon; kag ang mga butang sini nga duta igadugang sa iya, sing bisan isa ka gatos
ka pilo, huo, kapin pa’ (D&C 78:19)” (“All This and the Gospel Too,” New Era, Nov. 1991,
pp. 4–7).

Ipaathag nga sa madamo nga mga tinion wala naton ginahatagi sing tion ang pagkilala kon
daw ano kadamo sang mga bugay nga yari sa aton kag sa pagpahayag sang paghatag-
kabilinggan kag pagpasalamat para sa mga ini. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
pagbinag-binag kon sa ano nga mga bugay sila dapat mangin mapinasalamaton. Samtang
nagapanugyan sila sang mga bugay, isulat ang ila mga ideya sa pisara. Bayai ang lista sa
pisara sa sulod sang nabilin pa nga tion sang klase. Ang posible nga mga ideya mahimo
nga maglakip sang masunod:

Papagsika ang bataon nga mga babayi sa pagpanumdom kag mangin mapinasalamaton
sang madamo nga tinagdiutay nga mga butang nga ginahimo para sa ila kada adlaw
sang maayo nga mga tawo—mga kauturan, mga ginikanan ukon iban pa nga nagabulig
sa ila sa ila mga puluy-an, mabinuligon nga mga manunudlo, kag maayo nga mga abyan.
Idagmit nga dapat sila magmangin mapinasalamaton kaayo nga nangin mga katapo
sang— Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw, nga
nagatudlo sa ila sang katuyuan sang kabuhi kag nagahatag sang madamo nga dalagko
nga mga bugay.

Basaha ang Doctrine and Covenants 59:21 sing dulungan bilang isa ka klase.

• Ngaa sa banta ninyo importante kaayo ang pagpasalamat? Paano ang pagbatyag sang
pagpasalamat nagabulig sa inyo? Ano ang mangin epekto sa iban nga tawo kon
nagapahayag kamo sang pagpasalamat sa ila?

Paghinambalanay
parte sa balaan nga
kasulatan

Ang Aton mga Bugay

1. Maayong pang-lawas
2. Isa ka manalagna
3. Maayo nga mga abyan
4. Ang Simbahan
5. Mga panaksihon

6. Maayo nga mga manunudlo
7. Maayo nga mga panimalay
8. Ang obispo
9. Ang misyon ni Jesucristo

10. Ang ebanghelyo

Paghinambalanay 
sa pisara
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Mahimo nga Makapahayag Kita sang mga Balatyagon sang isa ka Tagipusuon nga
Mapinasalamaton

Isulat sa pisara ang “SALAMAT!” Dayon ipamangkot ang masunod nga mga pangutana:

• Ano ang inyo mabatyagan kon ginahambal sang isa ka tawo ining mga pulong sa inyo?

• Daw ano kasunson ninyo ginahambal ining mga pulong sa iban nga tawo?

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanugyan sing pila ka pat-od nga mga
paagi nga mahimo kita nga makapahayag sang aton paghatag-kabilinggan sa iban.

Sa nabilin nga kilid sang pisara, ilista ang mga ideya nga ginhatag sang bataon nga mga
babayi. Ang ila mga sabat mahimo nga maglakip sang masunod nga mga panugyan.
Kon indi, idugang ang mga ini sa lista kag magpaambit sang mga panghunahuna ukon
mga paathag sa bataon nga mga babayi suno sa luyag. (Nagkinahanglan ka sa paglista
lamang sang gin-italica nga bahin sang tagsa ka panugyan.)

“1. Maghimo sing isa ka malip-ot nga sulat—Himoa ini nga malip-ot, kag kon luyag ninyo,
gamiti sing isa ka diutay nga trabaho sang arte. Wala ini nagkinahanglan sang
sululatan nga may dekorasyon; ngaa indi pa isa ka kuwadrado sang de kolor nga
kartolena nga tinabas paagi sa gunting nga may unto-unto? Nga indi sobra ang
pagkaemosyunal ukon indi sinsero, sulati sing isa ka malipayon nga dinalan sang
pagpasalamat. . . .Gamita ang kartero para sa pagpanul-ong, agud sa sina, wala ka
dira kon basahon ini.

“2. Maghimo sing isa ka pabor—Isa ini ka mapino nga paagi—maayo gamiton sa inyo 
suod nga abyan ukon sa inyo mga ginikanan. Nagkinahanglan ini sang isa ka
mahinangpanon nga tagipusuon agud makilala ini bilang isa ka ‘salamat.’
Magbangon sing tunga sa oras nga mas temprano kag pasinawa ang mga sapatos
sang inyo tatay. . . .Ukon maghimo sing fudge [dulse nga hinimo sa mantikilya,
kalamay kag tsokolate] nga ihatag sa bata nga nagbulig hakot sang mga dekorasyon
para sa drama-drama sang klase.

“3. Isa ka tawag sa telepono—Himoa ini sa primero nga kadalas, sa sina, amo ini ang labing
epektibo. Indi magkahuya, siguroha lang nga mapabatyag ang lalaki ukon babayi sa
pihak nga linya sang inyo pagpasalamat. . . .

“4. Isa ka malipayon nga tulok—Daw ano kanami ang magpakita sa inyo nawong sang
paghatag-kabilinggan—isa ka maabtik kag handa nga yuhum, nagaigpat nga mga
mata, isa ka mainabyanon nga panulok. Sa madamo nga mga tawo amo ini ang
labing maayo nga pagpasalamat sa tanan—kag mangin isa ka sekreto nga
komunikasyon sa tunga ninyo kag sang tawo nga inyo ginapasalamatan. Wala ini
nagakinahanglan nga mag-ang-ang, wala sing pagkabalaka sa kaugalingon.

“5. Isa ka regalo ukon kuloyam-kuyamon—Kag wala ini nagkinahanglan nga mangin
malahalon! Butangi sing isa ka bareta nga dulse ang hunos-hunos para sa medyas
sang inyo manghod nga lalaki tungod sang iya pagpahulam sa inyo sang iya bolpen.
Pakabiti sing pila ka matam-is nga dulse nga tsokolate ang raket sa tenis sang inyo
utod nga babayi antes ini ibutang pabalik sa iya diutay nga kuwarto. Paipti sing apat
ka bilog nga bubble gum ang sulod sang libro sa siyensya sang inyo abyan—kon
inyo ini iuli” (Winnifred C. Jardine, “Thanks a Million,” Improvement Era, Sept. 1960,
“Era of Youth” nga seksyon).

6. Pagpaminta sa bato—Maglakat sa pagpanglaghap sang bato, kag mangita sang mga
matapan, mga matahum, kag mga mahining. Tama gid ang mga ini nga guhitan sang
isa ka larawan kag hatagan sang pagpasalamat ang isa ka tawo tungod sang isa ka
dako nga bulig.

Sugilanon Ipaathag nga may madamo nga mga paagi sa paghambal sang pagpasalamat kag
pagpahayag sang pagpasalamat sa ila nga nakabulig sa aton. Ang importante nga
butang amo ang paghimo sang isa ka butang; ang magabaton sang inyo mga
pagpasalamat pirme gid nga mangin mapinasalamaton.

Ang masunod amo ang isa ka sugilanon sang isa ka tigulang na nga babayi nga
nakabaton sang pagpasalamat tungod sang iya tinuig nga pag-alagad bilang isa ka
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manunudlo sa eskuwelahan. Pagkaligad sang mga tinuig pagkatapos sang iya pagretiro,
isa sang iya mga estudyante ang nagpadala sa iya sing isa ka sulat sang paghatag-
kabilinggan. Amo ini ang iya sabat sa estudyante:

“ ‘Mahal ko nga Willie, indi ko masaysay sa imo kon daw ano kadako ang kahulugan sa
akon sang imo sulat. Yara na ako sa akon mga ika-kawaluan nga mga tinuig, nga
nagakabuhi sing isahanon sa isa ka diutay nga kuwarto, nga nagaluto sang akon
kaugalingon nga mga kalan-on, masinulub-on, kag pareho sang katapusan nga dahon
nga nagadagas—nagakabilin sa ulihi. Mangin interesado ka nga mahibal-an nga
nagpanudlo ako sa eskuwelahan sa sulod sang kalim-an ka tuig kag ang imo amo pa gid
lang ang una nga malip-ot nga sulat nga akon nabaton. Nag-abot ini sa isa ka mapung-
aw, matugnaw nga aga, kag nagpasadya ini sa akon sanglit wala na gid sing bisan ano
nga nakapasadya sa akon sa sulod sang madamo nga mga tinuig.’

“Hunahunaa ini, isa ka manunudlo, kag isa nga maayo, sa sulod sang kalim-an ka tuig,
kag wala gid sing isa nga nagpagamo sa paghambal sang isa ka pulong sang
pagpapagsik sa iya. . . .

“Ang [pagpasalamat] nagabili gid lang sing diutay kag nagakahulugan sing dako kaayo,
gani maghambal ukon magsulat sing isa ka pulong sang pagpasalamat” (Bryant S.
Hinckley, . . .Not By Bread Alone [Salt Lake City: Bookcraft, 1955], p. 93).

Pabuksi sa bataon nga mga babayi ang ila mga Biblia sa Lucas 17:11–19. Agdaha ang isa
sang mga katapo sang klase sa pagbasa sang sugilanon parte sa napulo ka mga aruon
samtang ang iban nagasunod [sa pagbasa] sa ila balaan nga mga kasulatan. Dayon
hambali ini nga mga bersikulo nga nagagamit sang masunod nga mga pamangkot ukon
iban pa nga imo kaugalingon.

• Pila sa mga aruon ang nagbalik sa pagpasalalamt sa Manluluwas?

• Ano ang ginpamangkot ni Jesus sa isa ka aruon nga nagbalik sa paghatag sing
pagpasalamat?

• Paano ninyo malaragway ang panglantaw sang siyam ka mga aruon nga naglisa sa
pagpahayag sang ila pagpasalamat kay Jesus?

Patandai nga bisan pa nga may siyam nga wala magbalik, mapinasalamaton si Jesus
tungod sang isa nga nagbalik sa paghatag sing pagpasalamat. Ang sabat ni Jesus sa
pagpahayag sang aruon sang pagpasalamat amo ang pagtudlo sa iya sang dako nga
leksyon nga ang iya pagtuo ang nagpaayo sa iya.

• Gikan sa madinumdumon nga mga butang nga ginhimo para sa inyo sa sini nga
simana, para sa pila sang mga ini kamo nagpahayag sang paghatag-kabilinggan?

• Paano ninyo mapakita ang inyo kabalaslan sa Ginuo, nga naghatag sa inyo sining mga
bugay?

Paghinambalanay Tawaga ang igtalupangod sang bataon nga mga babayi sa lista sang mga bugay nga
ginbutang sa pisara sa pagsugod sang leksyon. Pamangkuta ang pila ka bataon nga mga
babayi sang masunod nga pangutana:

• Sa tanan nga mga bugay nga inyo ginpanugyan nga para sa sini kamo
mapinasalamaton, diin ang isa nga daw amo ang labing importante sa inyo karon gid
mismo? Ngaa?

Takay sa pagsulat Hatagi ang tagsa ka bataon nga mga babayi sing isa ka lapis kag pikas sang papel nga
sululatan. Agdaha sila sa paggamit sang nabilin nga tion sang klase sa pagsulat sang isa
ka malip-ot nga sulat sang paghatag-kabilinggan sa isa ka tawo nga may nabulig sa ila
ukon nakahimo sang isa ka butang nga manami para sa ila sining karon lang. Ini mahimo
nga patuhoy sa ila mga ginikanan, sa isa ka manunudlo, sa isa ka abyan, sa isa ka obispo,
ukon sin-o pa man. Ipanugyan nga magmangin pat-od sila sa ila pagpasalamat.
Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagdul-ong sang malip-ot nga mga sulat sing
personal ukon paagi sa koreyo.

Pamangkot sa
hunahuna

Paghinambalanay
parte sa balaan nga
kasulatan
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Hingapusan

Handout Hatagi ang bataon nga mga babayi sing personal nga mga malip-ot nga sulat sang
pagpasalamat nga imo ginhanda para sa ila.

Ipanagtag ang mga inugpat-in sa libro sa bataon nga mga babayi. Samtang imo ini
ginahimo, magpahayag sang panaksihon nga kon magatuon sila sa pagpahayag sang
paghatag-kabilinggan karon samtang yara sila sa ila pagkatin-edyer masayran nila ang mga
balatyagon sang isa ka tagipusuon nga mapinasalamaton sa bug-os nila nga mga kabuhi.

Kadapatan sang Leksyon

Papagsika ang bataon nga mga babayi sa pagpahayag sing mas hilway sang ila mga
balatyagon sang pagkamapinasalamaton sa ila nga nagapakita sang kaluoy ukon
nagahatag sing bulig sa ila.



Pagdumala sang Personal 
nga mga Palasandigan
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Maalamon nga Paggamit 
sang Tion sa Pagpatawhay

TINUTUYO Magapaninguha ang tagsa ka bataon nga babayi sa paggamit sang iya tion sa
pagpatawhay sing maalamon.

PAGPANGHANDA 1. Magdala sing mga lapis kag papel para sa bataon nga mga babayi.

2. Opsyonal: Gikan sa mga peryodiko ukon mga balasahon, magkolekta sang mga
larawan sang bataon nga mga babayi nga nagapasakop sa-tion-sa-pagpatawhay nga
mga kahiwatan subong abi sang pagbasa, paglangoy, pagpanggantsilyo, paghimo sang
mga trabaho nga kinamot, pagtukar sang mga instrumento sa musika, pagtuon sang
balaan nga mga kasulatan, pagsulat sa isa ka journal, ukon paghimo sang mga butang
upod ang mga kaabyanan. Ibutang ang mga larawan sa isa ka baul ukon isa ka
nadekorahan nga kahon nga nagarepresentar sang isa ka baul sang bahandi.

3. Maghimo sing isa ka wordstrip nga nagsiling, “Tion, ang bahandi sang isa ka mangin-
alamon.”

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

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Sugilanon “Sining karon lang nakabasa ako sang isa ka makahalangkat kaayo nga sinulatan parte
sa isa ka tal nga kinilala nga kabalyero nga Intsik nga nagaduaw sa sini nga pungsod.
Lakip sa iban pa nga mga butang, ginpakita sa iya ang palibot sang bag-o nga puluy-
an sang isa ka manggaranon nga abyan nga Amerikano. Interesado sia kaayo sa iya
nakita kag namati sing matinalupangdon samtang ang madamo nga makakinot-sa-
trabaho nga mga padugi ginpaathag sa iya, kag ginsugiran sia parte sa pagkinot sa
tion nga ginhimo sang mga ini nga mangin posible. Pagkatapos sang paglibot-libot
ang dinapit nagsiling sa iya tagbalay, ‘Kag ano ang imo ginahimo sa tanan sining tion
nga imo makinot?’ “ (Sterling W. Sill, The Law of the Harvest [Salt Lake City: Bookcraft,
1963], p. 337).

• Ano ang panawag naton sang tion kon wala kita sing trabaho nga ginahimo? (Tion sa
pagpatawhay.)

• Ano ang inyo ginapanghunahuna kon makabati kamo sang mga pulong nga tion sa
pagpatawhay?

Ang Tion sa Pagpatawhay Isa ka Importante nga Bahin sang Kabuhi

• Ngaa sa banta ninyo nga importante ang may tion sa pagpatawhay sa inyo kabuhi?

Isulat ang mga sabat sang bataon nga mga babayi sa pisara. Mahimo nga maglakip ang
mga ini sang masunod nga mga ideya:

Sinambit nga mga
pulong
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Si Pangulong Brigham Young nagsiling sini parte sa tion sa pagpatawhay: “Ang
kalingawan kag kawilihan subong kakinahanglanon sa aton kaayuhan sang sa mas
mabug-at nga mga okupasyon sa kabuhi. Wala sing isa ka tawo sa kalibutan kundi inang
isa nga mangin pareho sang isa ka makina, kon ginahuptan sa bisan ano nga sanga sang
negosyo ukon pagtuon. Ang aton mga okupasyon dapat gid nga mangin lain-lain agud
nga mapalambo ang tagsa ka kalidad sang pagkatawo kag pagtinuhay-tuhay sang
kinaadman” (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1941], p. 238).

Ipanagtag ang mga lapis kag mga pikas sang papel. Pangabaya ang bataon nga mga
babayi sa pagpanghunahuna sang bug-os nga isa ka kinaandan nga simana kag timbang-
timbangon kon daw ano kadako nga tion sa pagpatawhay ang normal nila nga maagom.
Dapat nila ilakip ang bisan ano nga tion nga kon san-o sarang sila makapili kon ano ang
ila maluyagan nga himuon.

• Nagahunahuna bala kamo nga inyo ginahimo ini nga tion sa pagpatawhay nga isa ka
malahalon nga bahin sang inyo kabuhi?

Dapat Naton nga Gamiton sing Maalamon ang Tion sa Pagpatawhay

Ipatapik ang wordstrip nga, “Tion, ang bahandi sang mangin-alamon.” Ipakita ang baul
sang bahandi ukon kahon. Hunosa ang mga larawan sing tinag-isaisa gikan sa baul, nga
nagapaathag nga ining mga larawan nagarepresentar sang pila ka tion-sa-pagpatawhay
nga mga kahiwatan. Kon wala sing magamit nga mga larawan, pangabaya ang bataon
nga mga babayi sa paghingalan sing pila ka tion-sa-pagpatawhay nga mga kahiwatan.
Pantandai nga ining mga larawan nagarepresentar sang pila lamang sang madamo nga
mga paagi diin makapili kita sa paggamit sang aton tion sa pagpatawhay.

Ipaathag nga kon nagahunahuna kita sang tion-sa-pagpatawhay nga mga kahiwatan,
masami nga nagahunahuna kita sang indi aktibo nga mga kahiwatan subong abi sang
pagtan-aw sang telebisyon ukon pagtan-aw sine. Kon kaisa ginapatumbayaan naton ang
mga kahiwatan nga nagapangayo sa aton sa paggamit sang aton mga lawas, mga
kaisipan, kag mga handurawan. Madamo nga mga kahiwatan sa paglingaw-lingaw ang
may bentaha sang pagpanudlo samtang nagapalipay ang mga ini. Ginapabag-o kag
ginapabaskog kita sang mga ini.

Ang masunod nga pahayag nagapaathag kon ano ang buot silingon sang paggamit sing
maalamon sang tion sa pagpatawhay:

“Karon, ano iya ang parte sa aton tion sa pagpatawhay? Kon paano naton ginagamit ang
aton pagpatawhay amo man kaimportante sa aton kalipay subong sang aton mga
paghimakas sa okupasyon. Ang nagakaigo nga paggamit sang pagpatawhay
nagapangayo sing mapasulabihon nga paghukom. Ang aton pagpatawhay nagapanigana
sing oportunidad para sa pagbag-o sang espiritu, sang kaisipan, kag sang lawas. Isa ini ka tion
para sa pagsimba, para sa panimalay, para sa pag-alagad, para sa pagtuon, para sa
makapaayo nga paglingaw-lingaw. Nagadala ini sing paghilisanto sa aton kabuhi.

Sinambit nga 
mga pulong

Presentasyon sang
manunudlo

Kahiwatan paagi 
sa wordstrip

Kahiwatan sa
pagsulat

Sinambit nga 
mga pulong

1. Nagkinahanglan kita sing tion sa paghimo sang
kon ano nga butang nga tuhay sangsa aton
inadlaw-adlaw nga trabaho.

2. Mahimo kita nga makapalambo sang madamo nga
mga kinaadman sa tion sang pagpatawhay.

3. Nagkinahanglan kita sing tion sa pagpakig-upod
sa mga katapo sang panimalay kag mga
kaabyanan sa isa ka matawhay nga klima.

4. Ang pagpatawhay nagahatag sa aton sing tion sa
pagpamalandong kag pangpanganinaw sang aton
mga kabuhi.
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“Ang pagpatawhay indi pagtinamad. Ang Ginuo nagapakamalaut sang pagtinamad.
Nagsiling sia, ‘Indi pag-usiki sa pagtinamad ang imo tion, ukon indi man pag-ilubong
ang imo kinaadman’ (D&C 60:13). Ang pagtinamad sa bisan ano nga dagway
nagaprodukto sang kataka, sang binangig, kag kawala’y kalipay. Nagatuga ini sang isa
ka pagkabakante sang bili, sang isa ka bilinhian sang kalautan kag kalainan. Ini ang
kaaway sang kauswagan kag kaluwasan” (J. Richard Clarke, sa Conference Report, 
Abr. 1982, p. 112; ukon Ensign, May 1982, p. 78; italica gindugang).

Paghinambalanay • Ngaa importante ang paggamit sing maalamon sang aton tion sa pagpatawhay?

• Ano nga mga oportunidad ang mahatag sang tion sa pagpatawhay para sa aton?

Hambali ang kinatuhay sa tunga sang pagpatawhay kag pagtinamad.

• Ano ang ginaprodukto sang pagtinamad?

Sa mga papel nga imo na napanagtag, pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagsulat
sang mga paagi diin gingamit nila ang ila tion sa pagpatawhay sa sulod sang nagligad
nga simana.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang pila sining mga kahiwatan
sa klase. Tipuna ang isa ka lista sang tion-sa-pagpatawhay nga mga kahiwatan sa pisara.
Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghinambalanay parte sa sining mga
kahiwatan kag magpamat-od kon diin sang mga ini ang maalamon nga mga paagi sa
paggamit sang tion sa pagpatawhay. Papagsika sila sa pagpaathag kon ngaa
nagahunahuna sila nga ang isa ka kahiwatan isa ka maalamon nga paggamit sang tion
ukon indi.

Ayhan gusto mo nga maggamit sang pila sang masunod nga materyal sa sini nga
paghinambalanay:

1. Pagbasa. Ang pagbasa sang maayo nga mga libro amo ang isa sang labing maayo 
nga mga paagi sa pagtuon parte sa bag-ong mga ideya, mga lugar, kag mga tawo.
Makapatawhay ini, makahimo sang bumalasa nga isa ka tawo nga mas makawiwili
kag may ihibalo, kag sarang ini nga himuon bisan diin. Kon indi mahibal-an sang isa
ka tawo kon ano nga mga libro ang basahon, mahimo sia nga makapakighambal sa
mga ginikanan, sa mga manunudlo sa eskuwelahan kag sa mga manuglaygay, kag
mga manugtatap sang librarya. Ang pang-publiko nga mga librarya masami nga
nagapanipon sang mga lista sang libre nga balasahon. Samtang ang isa ka tawo
nagabasa sing dugang, dugang man sia nga makatuon sa paghatag kabilinggan kag
mahangpan ang maayo nga pagpanulat.

2. Pagtukar sang isa ka instrumento sa musika. Ang musika mahimo nga makabayaw,
makahatag sing inspirasyon, kag makapatawhay sa kalag sa isa ka paagi nga halos
wala sing isa nga makasarang. Ang paghanas sa isa ka instrumento sa musika
nagatudlo sa isa ka tawo sing disiplina kag paghatag kabilinggan sa musika, kag ini
nagahanda sa iya sa pagpakabulahan sang mga kabuhi sang iban paagi sa pagtukar
sang musika.

3. Pagpartisipar sa isa ka hinampang. Ang pagpartisipar sa mga hinampang isa ka masadya
nga paagi sa pagpakig-upod sa iban nga mga tawo, nagaehershisyo sa lawas, kag
nagapahugak sang kasib-ot sang adlaw. Ini nagapalambo sang paghiliangot, sang
ikasarang sa pagtrabaho upod sa isa ka grupo, kag sang kaluyag para sa luwas sang
balay.

4. Pagtagamtam sang kinaiyahan. Ang Ginuo nagsiling nga ginhimo niya ang matahum 
nga mga butang sang duta “para sa benepisyo kag paggamit sang tawo, nga alangay 
sa pagpahamuot sa mata kag sa pagpahalipay sang tagipusuon; . . .sa pagpabaskog 
sang lawas kag sa pagpapagsik sang kalag” (D&C 59:18–19). Ang paglakat-lakat,
pagkamping, paglakat sa mga piknik, paghinguyang sang tion sang adlaw sa pagtulok
sa langit kag mga kakahuyan, tanan makahimo sang isa ka tawo nga magbatyag sing
kasuod pa gid sa Dios kag makapabaskog liwat sang iya mga espiritu.

5. Paghinguyang sing tion upod sa panimalay kag mga kaabyanan. Kalabanan sang mga 
tawo nagabatyag nga ang labing malahalon nga mga butang nga yara sa ila amo ang
ila mga kaangtanan sa mga katapo sang panimalay kag mga kaabyanan. Paagi sa
paghinguyang sang tion sa pagpatawhay sa pagpangalipay upod sa mga mahal sa
kabuhi, ang isa ka tawo nagapasad sang mas mabakod kag mas makalilipay nga mga
kaangtanan.

Paghinambalanay 
sa pisara

Kahiwatan sa
pagsulat
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6. Paghimo sang buluhaton sang maragtas sang panimalay. Paagi sa paggamit sang aton tion
sa pagpatawhay agud magtuon parte sa mga kabuhi sang aton mga katigulangan, 
indi lamang nga mahatagan naton sing bugay ang aton mga katigulangan paagi sa
paghatag sa ila sing oportunidad sa pagbaton sang mga ordinansa sang ebanghelyo,
kundi nga masalapuan naton ang dako nga kalipay sa pag-alagad sa ila.

7. Pagbulig sa aton mga kasilingan. May madamo nga mga tawo sa aton palibot nga
nagakinahanglan sing pisikal ukon emosyunal nga bulig. Madamo ang
nagkinahanglan lamang sang isa ka pagduaw sa pagpasadya sa ila. Makakita kita 
sang personal nga katumanan paagi sa pagpangita sang mga panginahanglan sang
aton mga kasilingan kag mga kaabyanan kag pagsabat sining mga panginahanglan 
sa mapinalanggaon nga mga paagi.

Ipaathag nga dapat kita magtinguha sa paggamit sang aton tion sa pagpatawhay sa isa
ka nabalanse nga paagi. Kon nagaentra lamang kita sa mga hinampang ukon nagabasa
lamang sa aton tion sa pagpatawhay, indi naton mapalambo ang aton mga kaugalingon
kag makahatag man sing bugay sa iban pareho sang kon naghimo kita sang madamo 
nga mga sahi sang mga butang. Kon ginapuno naton ang aton mga kaisipan sing
makabalayaw nga materyal kag magtuga sang maayong mga pang-lawas, mas may
purohan kita sa pagpalambo sang tanan naton nga mga kinaadman kag mga ikasarang.

Wordstrip Tamdi liwat ang wordstrip nga, “Tion, ang bahandi sang mangin-alamon.”

• Nagabatyag bala kamo nga gusto ninyo nga liwaton ang paagi sang inyo paggamit
sang inyo tion sa pagpatawhay? May bag-o bala kamo nga kon ano nga mga ideya kon
paano ninyo gamiton ining malahalon nga tion?

Hingapusan

Ipaathag nga ang dako nga bahin sang kalidad sang aton mga kabuhi ginapat-od paagi
sa kon ano ang aton ginahimo sa aton libre nga tion. Ang katuyuan sang kabuhi indi
lamang ang magkabuhi sing malawig, kundi sa pagkabuhi sing maayo. Ang tion isa ka
regalo, kag dapat naton gamiton ini sing maalamon kag kabigon ini nga isa ka bahandi.

Kadapatan sang Leksyon

Papilia ang tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka kahiwatan sa pagbulig sa iya sa
paggamit sing mas maayo sang iya tion sa pagpatawhay.

Presentasyon sang
manunudlo

Presentasyon sang
manunudlo

Leksyon 43
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Pagpalambo sang mga Kinaadman

TINUTUYO Makilal-an kag mapalambo sang tagsa ka bataon nga babayi ang iya mga kinaadman.

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

2. Maghanda sing isa ka lista sang mga kinaadman sang tagsa ka katapo sang klase.
Ayhan luyag mo nga makig-angot sa tagsa ka iloy agud mahambalan ang mga
kinaadman sang iya anak nga babayi. Ini nga lista pagagamiton sa tion sang spotlight
nga kahiwatan sa ginsuguran sang leksyon.

3. Gikan sa mga lista sang mga kinaadman nga imo ginhanda, pilia ang isa ka indi gawa
hayag nga kinaadman para sa tagsa ka bataon nga babayi. Isulat ini sa isa ka pikas
sang papel, ibutang ang papel sa sulod sang isa ka kahon ukon pakite, putsa ini sa
pamutos sa regalo, kag markahi ini sang ngalan sang bataon nga babayi.

4. Maghanda sing isa ka pikas sang papel para sa tagsa ka talamdan sa balaan nga
kasulatan nga ginagamit sa Pagpangita sang Balaan nga Kasulatan. Numerohi ini nga
mga papel sa pasunod nga ginapakita sa leksyon. Dayon ibutang ang tanan nga mga
papel sa isa pa ka pakite kag putsa ini sa pamutos sa regalo.

5. Magtakay sing isa ka katapo sang klase sa paghanda sa pagsaysay ukon pagbasa sang
paanggid sang mga talanton, subong sang makita sa Mateo 25:14–30.

6. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna: Spotlight sa Inyo

Spotlight Butangi sing isa ka pulongkuan ukon siya sa sentro sang kuwarto. Ipanagtag ang papel
kag mga lapis sa bataon nga mga babayi. Ipaathag nga inyo i-spotlight ang pinasahi nga
mga hiyas nga nabaton sang tagsa ka katapo sang klase. Papungkoa ang tagsa ka bataon
nga babayi sing tinag-isa sa isa ka tion, sa siya ukon pulongkuan. Ihatag sa iya ang kahon
sang regalo nga imo ginhanda para sa iya. Tulini sia sa pagbukas sini kag basahon sing
matunog ang kinaadman nga nasulat sa papel.

Pagkatapos nga iya na nahimo ini, pangabaya sia sa paghingalan sang isa pa ka hiyas
nga yara sa iya. Mahimo nga makabulig ang magpamangkot sing isa ukon kapin sang
masunod nga mga pangutana:

1. Ano ang inyo ginahimo nga nagapabatyag sa inyo sing maayo ukon nagahatag sa inyo
sing isa ka balatyagon sang katumanan?

2. Ano ang pila ka butang nga inyo ginahimo karon nga indi ninyo mahimo sang
nagligad nga tatlo ka tuig?

3. Ano ang inyo ginahimo nga wala ginahimo sang iban?

Kon ang bataon nga mga babayi indi gihapon makahingalan sang isa ka dugang nga
hiyas mismo, ipanugyan ang isa gikan sa lista nga imo ginhanda.

Dason pangabaya ang klase sa paghingalan sang ikatlo nga hiyas nga yara sa bataon nga
babayi. Tatlo ka mga hiyas ang dapat nga mahinganlan para sa tagsa ka bataon nga
babayi kag marekord sa iya papel.

Padayuna ini nga proseso tubtob nga ang tanan nga mga katapo sang klase napaidalom
na sa spotlight kag sa kinaubsan may iya na tatlo ka mga kinaadman nga nahinganlan.

Leksyon
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Dapat nga Nasayran Naton ang Aton mga Kinaadman kag mga Kahuyugan

Ipabasa sing dulungan sa klase ang Doctrine and Covenants 46:8–9. Hambali sa malip-ot
ini nga balaan nga kasulatan kag isulat sa pisara: “Pangitaa ninyo sing mahimulaton ang
pinakamaayo nga hiyas.”

Ipahinganli sa bataon nga mga babayi ang mga kinaadman ukon mga hiyas nga yara sa
ila ukon luyag nila nga maangkon nga wala pa nila masulat.

Ipadugang sa ila ang mga ini sa lista sang mga hiyas sa ila mga papel. Papagsika sila sa
paglakip sang makaluluyag nga mga kalidad sang pagkatawo kag subong man sang
hayag nga mga kinaadman sa ila mga lista.

Ipaathag nga ang Amay nga Langitnon naghatag sa aton sang aton mga kinaadman kag
mga ikasarang. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanumdom sang bisan ano
nga balaan nga mga kasulatan diin ginhambalan kita sang Amay nga Langitnon parte sa
sining mga hiyas kag mga kinaadman.

Buksi ang nabilin nga kahon sang regalo. Pahunosa ang tagsa ka katapo sang klase 
sing isa ka pikas sang papel upod ang isa sang mga talamdan sa balaan nga kasulatan.
Ipapangita sa kada isa ang balaan nga kasulatan kag basahon ini sa pasunod nga
ginapakita sang numero nga nagauna sa talamdan. Samtang ginabasa sang kada isa ang
iya balaan nga kasulatan, ipapat-od sa iya ang mayor nga ideya. Isulat ang ideya sa pisara.

Dapat Naton Palambuon ang Aton mga Kinaadman

Ipasaysay ukon ipabasa sa gintakayan nga bataon nga mga babayi ang paanggid parte sa
mga talanton (tan-awa sa Mateo 25:14–30). Hambali ang paanggid, nga nagagamit sang
masunod nga mga pamangkot ukon sang imo kaugalingon.

• Ano ang natabo sa ila nga naggamit sang ila mga talanton?

• Ano ang natabo sa isa nga nagtago sang iya talanton kag wala sing ginhimo sa sini?

• Ano sa banta ninyo ang nagpadasig sa mapuslanon nga mga suluguon sa
pagpadugang sang ila mga talanton?

• Ano ang ila mga padya?

Ipaathag nga samtang nagapalambo kita kag nagapadugang sang aton mga hiyas kag
mga kinaadman, indi lamang nga nagabaton kita sing dugang nga mga kinaadman,
kundi nga nagaangkon man kita sing personal nga kaayawan.

• Ano ang aton mahimo sa pagpalambo sang mga kinaadman nga yari sa aton?

Isulat sa pisara ang mga ideya sang bataon nga mga babayi. Ang ila mga ideya mahimo
nga maglakip sang masunod:

Paghinambalanay 
sa pisara

Paghinambalanay
parte sa paanggid

Mga Talamdan sa Balaan nga Kasulatan

1. Doctrine and Covenants 46:11–12
2. Doctrine and Covenants 60:2

3. Doctrine and Covenants 67:3

4. Doctrine and Covenants 60:13

5. 1 Timoteo 4:14

6. Doctrine and Covenants 82:3

Mayor nga Ideya

1. Ang kada isa may hiyas.
2. Ang iban nagakahadlok kag

ginatago ang ila nga kinaadman.
3. Ang iban may kahadlok sa sulod

sang ila mga tagipusuon.
4. Indi pag-ilubong ang inyo

kinaadman.
5. Indi pagpatumbayai ang inyo

hiyas.
6. Ang responsibilidad nagaabot

upod sa mga hiyas.

Pagpangita sa balaan
nga kasulatan

Paghinambalanay
paagi sa worksheet
[sululatan]

Balaan nga
kasulatan

PAGPANGITA SA BALAAN NGA KASULATAN
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1. May isa ka handum.

2. Magpahamtang sing malab-ot nga mga lalab-uton.

3. Magpahamtang sing isa ka programa sa pagtrabaho sa isa ka kinaadman sa isa ka tion.

4. Makighambal sa isa ka tawo nga may kinaadman. Tukiba kon paano niya napalambo
ukon naangkon ini.

5. Magpangamuyo para sa bulig.

6. Mag-angkon sing pagtuo.

7. Maghanas.

8. Magreport sang pag-uswag sa isa ka tawo.

9. Maghimud-os.

Pamangkuta ang bataon nga mga babayi kon ano ang ila mabatyagan kon naghatag sila
sing isa ka hiyas sa isa ka tawo nga nagagiho nga daw indi sia gusto sini ukon indi
maggamit sini.

Isulat sa pisara: Doctrine and Covenants 88:33. Pangabaya ang isa ka katapo sang klase sa
pagbasa sang balaan nga kasulatan sa klase.

• Ano dapat ang aton batyagon parte sa mga hiyas nga ginahatag sa aton sang Ginuo?

Hingapusan

Ipabukad sa mga katapo sang klase ang Doctrine and Covenants 46:8–9 kag basahon
liwat ang balaan nga kasulatan. Patandai nga ang laygay sa aton amo ang “pangitaa
ninyo sing mahimulaton ang pinakamaayo nga mga hiyas” kag dayon sa pagpanumdom
sang katuyuan sang paghatag sang tanan nga mga hiyas: “para sa benepisyo sadtong
nagapalangga sa akon.”

Patandai nga dugang pa sa mga hiyas nga ginahambalan, may madamo nga iban pa nga
espirituhanon nga mga hiyas nga mahimo mapalambo. (Tan-awa sa D&C 46:13–26.)
Ang tanan nga mga hiyas ginahatag para sa aton benepisyo. Magadala ang mga ini sa
aton sing dako nga kalipay kag kaayawan samtang ginabaton kag ginapalambo naton
ang mga ini kag ginagamit ang mga ini para sa benepisyo sang iban. Subong sadtong
didto sa paanggid parte sa mga talanton nga nagbaton sing dako nga kalipay samtang
ginpalambo nila ang ila mga talanton para sa ila agalon, sa amo man ang tagsa ka
bataon nga babayi makaangkon sing kalipay samtang ginapalambo niya ang iya mga
kinaadman para sa aton Manunudlo.

Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga ang tagsa ka bataon nga babayi maglikaw sa paglubong sang iya mga
kinaadman paagi sa pagpili sing isa ka hiyas nga luyag niya nga maangkon kag sa
pagrekord sang iya pagpili sa iya papel. Ipakopya sa iya gikan sa pisara ang mga tikang
nga magabulig sa iya nga mapalambo ina nga hiyas. Dapat niya suplementohan ini nga
lista sang iya kaugalingon nga plano sang aksyon. (Mahimo nga mangin isa ini ka maayo
nga tion sa pagtrabaho upod sa tagsa ka indibidwal nga bataon nga babayi sa
pagpalambo sing mga lalab-uton kag sang isa ka plano sang aksyon.)

Ginapanugyan nga mga Kahiwatan sang Klase

Binag-binaga ang masunod nga mga kahiwatan sa pagbulig sa mga katapo sang klase
nga magpalambo kag magpaambit sang ila mga kinaadman:

1. Magplano kag mag-organisar sing pila ka mga workshop. Upod ang pahanugot sang
inyo lider sang pagkapari, mag-agda sing mga espesyalista sa paghiwat sang mga
workshop sa mga aspeto diin ang mga katapo sang klase maluyag sa pagpasangkad
sang ila ihibalo ukon sa pagtukib sang isa ka bag-o nga kabatid ukon kalidad. Mahimo
ninyo ini bilang isa ka klase, bilang ginagmay nga mga grupo, ukon bilang mga
indibidwal.

Paghinambalanay
parte sa balaan nga
kasulatan



2. Magplano sing isa ka field trip sa pagpamati sa mga sampaton, ukon sa pagduaw sang
isa ka librarya sa pagkuha sing kasayuran parte sa isa ka aspeto sang kahuyugan.

3. Magplano sing isa ka kahiwatan sang klase sa pagtuon sang isa ka tal nga kabatid—
paghimo sang sobrekama, pagpanahi, pagpangluto, ukon trabaho nga kinamot.
Pagkatapos sang kahiwatan sa pagtuon, ang produkto mahimo nga mapaambit sa kon
sin-o sa purok (sa isa ka balo nga babayi, mga ginikanan nga may isa ka bag-ong
lapsag), nga sa sini ginadagmit ang importansya sang paggamit sang aton mga hiyas
sa paghatag sing bugay sa iban.

4. Maghanda kag magpresentar sing isa ka palagwaon sang kinaadman sa musika, sa
arte, ukon mapasundayagon nga mga kahiwatan sa mga priso, sa mga tawo sa puluy-
an sang mga tigulang, ukon mga kabataan sa isa ka ospital.

Leksyon 44
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Pagpartisipar sa Pang-
Kultura nga mga Arte

TINUTUYO Magpaninguha ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpartisipar sing mas lubos sa pang-
kultura nga mga arte.

PAGPANGHANDA 1. Opsyonal: Magkuha sing chart sang ika-napulo’g tatlo nga artikulo sang pagtuo
(65013) gikan sa inyo librarya sang balay-tilipunan.

2. Tipuna ang mga butang subong abi sang mga dibuho, mga libro, mga piyesa sang
eskultura, kag mga instrumento sang musika nga ipakita sa hulot-klasehan. Mahimo
mo nga ilakip ang buhat-sang-arte ukon sinulatan nga ginhimo sang bataon nga mga
babayi mismo.

3. Magtakay sing duha ka bataon nga mga babayi sa paghimo sang mga presentasyon
nga ginpaathag sa ika-duha nga seksyon sang leksyon. Takayi ang tagsa sang iban pa
nga mga katapo sang klase sa pagpaambit sing isa ka piyesa sang arte ukon isa ka
inagihan parte sa pang-kultura nga mga arte.

4. Kon luyag mo, maghanda sa pagpaambit sing mga inagihan nga imo naagom parte sa
pang-kultura nga mga arte, ukon pangabaya ang isa ka katapo sang purok sa paghimo
sini.

5. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Ang Pang-Kultura nga mga Arte Mahimo nga Makapauswag sang Aton mga Kabuhi

Isulat sa pisara ang mga pulong nga Pang-Kultura nga mga Arte. Ipaathag nga ang pang-
kultura nga mga arte nagalakip sang mga butang subong abi sang literatura, drama,
dinumaan nga musika, saot, eskultura, kag dibuho. Ilista ang mga ini sa pisara.
Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pag-asoy sang mga paagi diin nakapakig-
angot sila sining karon lang sa pang-kultura nga mga arte.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanumdom kag pagsulit sang ika-napulo’g
tatlo nga artikulo sang pagtuo. Ipakita ang chart.

Idagmit ang ika-duha nga dinalan: “Kon may bisan ano nga butang nga takos, matahum,
ukon ginasugid nga maayo ukon dalayawon, ginahangad namon ini nga mga butang.”

• Sa pamatyag bala ninyo ang pang-kultura nga mga arte mahimo nga kabigon nga
“takos, matahum, ukon ginasugid nga maayo ukon dalayawon?” Ngaa?

• Paano ang pang-kultura nga mga arte mahimo nga mangin isa ka makapabayaw nga
impluwensya sa aton?

Ipaathag nga ang pang-kultura nga mga arte may isa ka gamhanan nga epekto sa aton
mga kaisipan kag mga espiritu. Mahimo nga matandog sang mga ini ang aton mga
espiritu samtang nga ang mga pulong lamang kon kaisa indi makahimo, kag ang ila
epekto masami nga nagapabilin-sing-malawig. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa
pagpanghunahuna sang mga pulong nga nagalaragway sang positibo nga mga inagihan
nga ila naagom parte sa pang-kultura nga mga arte.

• Ano ang inyo pamatyag pagkatapos basa sang isa ka matahum nga binalaybay ukon
sugilanon, ukon sa pagpamati ukon pagtukar sang isa ka matahum nga piyesa sang
musika?
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Isulat sa pisara ang mga sabat sang bataon nga mga babayi. Mahimo nga maglakip ang
mga ini sang mga pulong subong abi sang malipayon, inspirado, may katumanan,
nabayaw, ukon napasanyog.

Ipaathag nga ang mataas sing kalidad nga pang-kultura nga mga arte mahimo nga
makadala sing isa ka nagapatin-aw nga impluwensya sa aton mga kabuhi. Ginahatagan
nila sing katumanan ang isa ka tig-una nga tawhanon nga panginahanglan sa
pagpangalipay kag pagpartisipar sa katahum sa aton palibot kag sa aton pang-kultura
nga palanublion.

Si Pangulong Spencer W. Kimball nagsiling: “Ang tagsa ka katapo [sang Simbahan]
dapat nga magpalambo sang mga kinaadman, magbasa sang maayo nga literatura, mag-
entra sa de-kalidad nga pang-kultura nga mga kahiwatan” (Ensign, May 1978, p. 101).

Mahimo nga Makabaton Kita sing mga Bugay sa Pagpartisipar sa Pang-Kultura nga
mga Arte

Pangabaya ang duha ka daan na nga gintakayan nga bataon nga mga babayi sa
pagpartisipar. Ang isa dapat nga magsugod paagi sa pagbasa sang Doctrine and
Covenants 88:118 kag dayon magpaambit sang isa ka personal nga inagihan parte sa
pagpangalipay sa literatura. Mahimo sia nga magbasa sing isa ka piniling dinalan gikan
sa isa ka buhat sang panulatan nga iya naagom kag hambali ang kahulugan sini, ukon
mahimo nga magpresentar sia sang isa ka butang nga sia mismo ang nagsulat.

Ang isa pa ka bataon nga babayi dapat nga magsugod paagi sa pagbasa sang Doctrine
and Covenants 136:28. Mahimo sia nga makapaambit sing isa ka personal nga inagihan
parte sa pagpangalipay sang dinumaan nga musika ukon saot, ukon mahimo sia nga
makapasundayag sang isa ka pinili [nga musika ukon saot] nga nagagamit sang isa
sining mga arte kag mag-asoy kon paano ini nakapauswag sang iya kabuhi.

Pagkatapos sining mga presentasyon, pangabaya ang tagsa sang iban pa nga bataon nga
mga babayi sa pagpaambit sang isa ka inagihan nga nakabulig sa iya sa paghatag
kabilinggan sa pang-kultura nga mga arte ukon sa pagpaambit sang isa ka piyesa sang
arte nga nakapauswag sang iya kabuhi.

Kon luyag mo, mahimo ka nga makapaambit sang mga inagihan nga imo naagom parte
sa pang-kultura nga mga arte ukon magpangabay sa isa ka katapo sang purok sa
paghimo sini.

Sa katapusan sining mga presentasyon, ipaathag nga ang aton pagpakiglabot sa pang-
kultura nga mga arte indi lamang makapauswag sang aton kaugalingon nga mga kabuhi,
kundi magahanda sa aton sa pagpauswag sang mga kabuhi sang iban. Ipaambit ang
masunod nga inagihan sang isa ka bataon nga babayi:

Sugilanon “[Si Nanay] ginpadasig sa pagtanom sa kaisipan sang kada isa sa amon sang isa ka
gugma sa trabaho ni William Shakespeare. Gani sa pangidaron nga napulo’g duha, upod
sa akon mga kauturan nga mga lalaki kag mga babayi (ang kamanghuran tatlo ka tuig),
nagsugod ako sa pagtuon parte sa mga sinulatan sining bantog nga manunulat.

“Pagkatapos sang iya kaugalingon nga pagtuon, kag upod ang indi diutay nga pagtuo,
ginpresentar ni nanay ang ideya sa amon nga bilang isa ka panimalay mahimo kami nga
makapasundayag sang isa ka teatro sang bumalasa [isa ka palagwaon diin ang papel
sang mga bida sa drama ginabasa apang wala ginaaksyon] nga presentasyon sang
Othello. Nagpasugot kami tanan, kag para sa madason nga duha ka bulan nagtrabaho
kami sa paghangop kag pagsaulo sang drama. Nadumduman ko ang pagpulaw tubtob
sa managob nga kagab-ihon sa madamo nga beses, nga nagabasa sing matunog sang mga
dinalan ni Desdemona, nga nagatinguha sa pagkuha sang husto nga pagmitlang kag
pagdagmit.

“Ang pagtuon wala mag-untat sa mga dinalan kag mga tinaga. Nakilal-an namon ang
makahalalit nga gahum sang kaimon paagi sa pagkatawo ni Othello; ang halit sang
nagapanglimbong nga mga pulong paagi kay Iago, ang banyaga; kag ang importansya
sang pagtaha kag reputasyon paagi sa but-anan nga si Cassio. Ang drama nagpadugang
pa gani sang mga pinanudlo sang Pulong sang Kaalam sang matun-an namon nga ang
bino magaagaw sang mga utok sang mga lalaki.
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“Bisan pa nga kaduha lamang kami nagpasundayag sang drama, kis-a sa amon gab-i
sang panimalay sa puluy-an kag kis-a sa isa ka pribado nga eskuwelahan, ginbugayan
kami sing alangay nga espirituhanon kag sa edukasyon tungod sang amon
trabaho. . . .Ang amon iloy kag tatay nagpadayon sa pagbulig sa amon nga maghanas
sang prinsipyo sang pagpangita ‘sa pinakamaayo nga mga libro sang mga pulong sang
kaalam.’ (D&C 88:118)” (Eric G. Stephan kag Judith Stephan, What Happy Families Are
Doing [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1981], p. 70).

Paghinambalanay Hambali ang nagapauswag nga inagihan nga naagom sining bataon nga babayi paagi sa
iya pagtuon sang Shakespeare.

• Paano ang iya ihibalo kag gugma sang maayo nga literatura makahatag sing bugay sa
iya palaabuton nga panimalay kag sa iban?

Tamdi liwat ang ika-napulo’g tatlo nga artikulo sang pagtuo. Pangabaya ang bataon nga
mga babayi sa pagpanghunahuna sang mga paagi diin makapangita sila sa pagpauswag
sang ila mga kabuhi sa pang-kultura nga mga arte kag maghanda sa pagpauswag sang
mga kabuhi sang ila mga kabataan kag sang iban. Ang pila ka mga ideya mahimo nga
maglakip sang masunod:

• Magkadto sa librarya kag magpili sing isa ka dinumaan nga buhat sang panulatan nga
basahon sing isahanon ukon upod sa isa ka abyan.

• Magbasa sing matunog upod sa inyo panimalay.

• Magbasa sing isa ka paborito nga binalaybay ukon magpaambit sang isa ka piyesa sang
musika upod sa inyo panimalay kag magsugid kon ngaa naluyagan ninyo ini.

• Magsulat mismo sing isa ka binalaybay ukon mga pulong sang ambahanon para sa isa
ka piyesa sang musika.

• Magsulat sing isa ka pagdrama-drama sang isa ka sugilanon sa balaan nga kasulatan
para sa inyo klase ukon panimalay.

• Usisaa ang inyo musika kag mga libro kag ipilak yadtong indi makapabayaw.

• Sugori ukon dugangi ang inyo koleksyon sang de-kalidad nga musika ukon mga libro.

• Kuwadroha ang pila ka matahum nga buhat sang arte para sa inyo kuwarto.

• Magtilaw sa pagkrokes, sa pagpangletra, pagguhit, ukon pila ka iban pa nga porma
sang arte.

• Magtuon sang isa ka drama, isa ka piyesa sang musika, ukon opera antes magtambong
sa isa ka pasundayag.

• Magpili sing mainandamon sang mga butang nga inyo ginatan-aw sa telebisyon kag
magtan-aw sang mga programa nga pang-edukasyon kag pang-kultura.

Hingapusan

Si Pangulong Spencer W. Kimball naghatag sa aton sang isa ka makahatag sing
inspirasyon nga palanan-awon sang aton ikasangkol sa pagpalambo sang aton
kaugalingon nga pang-kultura nga mga arte:

“Ginapabugal naton ang palanublion sa arte nga gindala sa aton sang Simbahan gikan 
sa pinakamaaga nga mga ginsuguran sini, apang ang bug-os nga sugilanon sang
Mormonismo wala pa gid masulat ukon mapinta ukon mabasbas ukon mahambal.
Nagapabilin pa ini para sa inspirado nga mga tagipusuon kag makinaadmanon nga mga
tudlo sa pagpahayag sang ila mga kaugalingon. Kinahanglan gid nga sila magmangin
matutom, inspirado, aktibo nga mga katapo sang Simbahan sa paghatag sing kabuhi kag
balatyagon kag matuod nga panglantaw sa isa ka tema nga sa pagkatakos. Ang subong
nga mga obra-maestra dapat nga magsalida sa sulod sang mga binulan sa tagsa ka
sinehan, nga maghil-ob sa tagsa ka bahin sang duta sa mga hinambalan sang katawhan,
nga ginsulat sang pinakamaayo nga mga magbubuhat sang arte, nga gin-ulay sang
pinakamaayo nga mga kritiko” (“The Gospel Vision of the Arts,” Ensign, July 1977, p. 5).

Papagsika ang bataon nga mga babayi sa pagpartisipar sa pang-kultura nga arte.
Singgani sila nga ang paghimo sini magahatag sing bugay sa ila kaugalingon nga mga
kabuhi kag subong man sa mga kabuhi sang iban.

Sinambit nga mga
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Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga bilang isa ka klase ukon bilang mga indibidwal, ang bataon nga mga
babayi magpili sing isa ka paagi sa pagpartisipar kag paghatag kabilinggan sa pang-
kultura nga mga arte sa sulod sang magaabot nga mga sinimana. Ayhan gusto nila nga
magbaton sang hangkat ni Pangulong Kimball sa pagbulig sulat, pinta, ukon basbas sang
mga aspeto sang sugilanon sang Simbahan. Ayhan gusto nila nga magpartisipar sa mga
kasaulugan sang mga buhat sang arte sa purok ukon sanga, sa mga palagwaon, sa mga
pasundayag, ukon iban pa nga pang-kultura nga mga kahiwatan; mag-entra sa isa ka
paindis-indis sa balasahon nga pang-Simbahan; ukon magpaambit sang pila sang ila mga
kinaadman sa mga katapo sang panimalay ukon mga kaabyanan.
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Pinansyal nga Responsibilidad

TINUTUYO Mahangpan sang tagsa ka bataon nga babayi ang pagkakinahanglanon sang pinansyal
nga responsibilidad.

PAGPANGHANDA 1. Maghimo sing isa ka kopya sang handout nga “Pinansyal nga Responsibilidad” para sa
tagsa ka bataon nga babayi. Ang handout yara sa katapusan sang leksyon. Magdala
man sing mga lapis.

2. Maghimo sing isa ka wordstrip sang masunod nga pahayag: Ang matinipigon nga
pagkabuhi amo ang “maalamon, makinuton, mahinalungon nga pagpanigana para sa
palaabuton samtang nagaatender sang gilayon nga mga panginahanglan.”

3. Pangabaya ang isa ka bataon nga babayi sa pag-asoy sang mga sahi sang trabaho nga
iya nahimo, diin man sa pagganar sang kuwarta ukon sa pagbulig sa iya panimalay.
Pangabaya sia sa pagpaathag kon paano ini nga trabaho nakabulig sa iya handa para
sa palaabuton kag kon paano niya gingamit ang ano man nga kuwarta nga iya
naganar.

4. Magdala sing isa ka ledger [libro-mayor] ukon kuwaderno sa paglaragway sang mga
paagi sa pagtipig sang pinansyal nga mga rekord.

5. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Handout Ipanagtag ang mga lapis kag mga kopya sang handout. Pangabaya ang bataon nga mga
babayi sa pagsabat sang mga pamangkot sa handout. Pasaliga sila nga sila lamang ang
makakita sang ila mga sabat. Pagkatapos nga ila na makompleto, pangabaya nga taguon
nila ang mga sabat sa kaisipan samtang ginahambalan ang leksyon.

Kinahanglan gid nga Magtuon Kita sa Pagbaton sing Responsibilidad para sa Aton
Personal nga mga Pinansa

Ipaathag nga kinahanglan gid nga ang tagsa sa aton magtuon sa pagbaton sing
responsibilidad para sa aton personal nga mga pinansa. Bisan pa kon daw ano kagamay
ukon kadako sang aton kinitaan, sarang naton madumalahan ini sing maalamon, kag
magabaton kita sing madamo nga mga benepisyo tungod sang paghimo sini.

Basaha ang masunod nga sinambit nga mga pulong:

“Kon may bisan ano nga isa ka butang nga magadala sing paghidaet kag kaayawan
pasulod sa tawhanon nga tagipusuon, kag pasulod sa panimalay, ini amo ang 
pagkabuhi sa sulod sang aton kinitaan. Kag kon may ano nga bisan isa ka butang nga
makadulugmok kag makapalas-ay kag makapaluya, ini amo ang pag-agom sang mga
kautangan kag mga obligasyon nga ang isa [ka tawo] indi makasabat” (Heber J. Grant,
Gospel Standards [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941], p. 111).

Paghinambalanay Pangabaya ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagbinag-binag sing mahipos kon ano ang
mahimo nga matabo sa tagsa sang masunod nga mga sitwasyon: (1) kon ang pinansyal nga
pagtabuli hinali lang nga nag-abot sa inyo panimalay, (2) kon ang inyo panimalay sa hinali
nag-atubang sang isa ka dako nga mga gasto sa mediko, (3) kon ang isa ka ginikanan wala
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ginapaabot nga nagtaliwan, (4) kon ang kinitaan sang panimalay sa kon ano nga rason nag-
untat karon nga adlaw. Kon may bisan diin sini nga mga sitwasyon ang natabo sa inyo
panimalay, paano kamo makabulig? Ang inyo bala mga panginahanglan sa sining karon
mangin isa ka paghubas sa mga palasandigan sang panimalay? Nakahimo na bala kamo
sang bisan ano nga mga pagpanghanda nga ayhan makabulig sa subong sina nga mga
sirkumstansya?

• May isa bala nga nakaagom sing subong sini nga mga inagihan nga luyag ninyo nga
ipaambit?

Ipaathag nga kon masarangan naton nga mabuligan ang aton mga kaugalingon kag
magbaton sing responsibilidad para sa aton personal nga mga pinansa, yara na gid kita
sa aton dalan padulong sa matinipigon nga pagkabuhi.

• Ano ang matinipigon nga pagkabuhi?

Ipakita ang wordstrip. Ipaathag nga ginpatin-aw ni Sister Barbara B. Smith ang
matinipigon nga pagkabuhi bilang “maalamon, makinuton, mahinalungon nga
pagpanigana para sa palaabuton samtang nagaatender sang gilayon nga mga
panginahanglan” (Ensign, May 1976, p. 118).

Paghinambalanay Buligi ang bataon nga mga babayi sa pagpaathag sang makinuton kag mahinalungon.
Ipaathag nga bisan pa nga limitado sila sa sini nga tion sa ila gahum sa pagpangita,
makasarang sila sa paghimo sang “pagpanigana para sa palaabuton samtang
nagaatender sang gilayon nga mga panginahanglan.” Pangabaya sila sa pagtamod sa ila
mga sabat sa handout. Diin sila mahimo nga makapauswag agud nga mangin makinuton,
mas responsable, kag mas maayo nga mga manugdumala sang ila mga pinansa karon?

Pangabaya ang daan na nga gintakayan nga bataon nga babayi sa pagsugid sang mga
sahi sang trabaho nga iya nahimo. Pangabaya sia sa pagpaathag kon paano niya
ginagamit ang ano man nga kuwarta nga iya ginaganar.

Paghinambalanay • Paano nagabulig ang trabaho sining bataon nga babayi sa iya paghanda para sa
palaabuton?

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagpanugyan sang maalamon kag
mapuslanon nga mga paagi diin mahimo nila nga magamit ang ano man nga kuwarta
nga ila ginaganar.

• Ano ang pila ka maayo nga mga paagi sa pagsupot sang kuwarta para sa palaabuton?

• Ano nga mga sahi sang pagpamalaklon ang maalamon kag matinipigon?

Ipakita ang ledger ukon kuwaderno. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pagtan-aw
sang binalay sang sampol nga badyet sa ila handout.

Patandai nga ang sibo nga pagtipig sang rekord isa ka kinahanglanon gid nga bahin
sang maayo nga pagdumala sang kuwarta. Kon buot naton nga magbaton sing
responsibilidad para sa aton mga pinansa, dapat nga may kon ano kita nga sahi sang
libro ukon kuwaderno sa pagtipig sang isa ka rekord sang aton kinitaan kag sang aton
mga kagastuhanan. Ini nga rekord mangin mapuslanon sa pagbulig sa aton sa
pagbadyet sang aton kuwarta. May nagkalain-lain nga mga paagi sa pagtipig sang
pinansyal nga rekord, apang ang tanan may tig-una nga kasayuran sa kabilugan.

Tamdi ang binalay sang badyet. Ipaathag nga nagatugot ini sa isa ka tawo sa pagsunod
kon daw ano kadako ang iya ginaganar kag makontrol kon daw ano kadako ang iya
ginagasto.

• Paano ang pagtipig sang subong kasimple nga rekord makabulig sa inyo sa pagbaton
sang responsibilidad para sa inyo mga pinansa? (Mahibal-an ninyo kon pila ang kuwarta
nga yara sa inyo; kon san-o ini nabaton, nagasto, ukon nasupot; kag kon nagakabuhi
kamo sa sulod sang inyo badyet ukon wala.)

• Ano ang iban pa nga mga benepisyo ang mahimo nga magaresulta gikan sa
pagpahamtang sang maayo nga mga pamatasan sang pagtipig sang rekord?
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Ang Pagbaton sang Pinansyal nga Responsibilidad Magabulig sa Aton nga Magsandig
sa Kaugalingon

Ipaathag nga ang mga lider sang Simbahan nagalaygay sa aton nga mangin
makinaugalingon kag nagasandig sa kaugalingon paagi sa pinansyal nga
pagkaresponsable wala’y sapayan sang ekonomikanhon nga mga kabudlayan sa aton
palibot. Basaha kag hambali ang masunod nga mga sinambit nga mga pulong:

“Ang Ginuo nagahandum nga ang iya mga Santos mangin hilway kag makinaugalingon
sa sugong nga mga inadlaw sa unhan. Apang wala sing tawo nga matuodtuod nga
hilway nga yara sa pinansyal nga pagkaulipon” (Ezra Taft Benson, sa Conference Report,
Oct. 1973, p. 90; ukon Ensign, Jan. 1974, p. 69).

“Kinahanglan gid nga kilalahon naton nga ang pinansyal nga mga problema amo ang
rason sa madamo nga kawala’y kalipay kag sa labing pat-od amo ang isa ka mayor nga
elemento sa mga kabudlayan sa panimalay kag diborsyo.

“Ang Ginuo naghambal sa aton nga kon kita nakahanda, indi kita magkahadlok (tan-awa sa
D&C 38:30). Daw ano nga bugay ang mangin hilway sa pinansyal nga kahadlok” (Franklin
D. Richards, sa Conference Report, Apr. 1979, p. 55; ukon Ensign, May 1979, p. 38).

Paghinambalanay • Wala’y labot sa pagtuon kag paggawi sang mga prinsipyo sang maayo nga pagdumala
sang kuwarta, ano ang pila ka mga kalidad nga ginakinahanglan naton nga palambuon
agud mangin pinansyal nga responsable? Pagkatapos nga masabat sang bataon nga mga
babayi ini nga pamangkot, isulat sa pisara ang masunod nga tatlo ka nga kalidad kag
hambali ang kada isa, nga ginagamit ang materyal nga ginpanangkap.

1. Mangin disiplinado. Sulit-sulit kita nga ginapadali sa paglikaw sa kautangan kag indi
pagtugutan ang aton mga kaluyag sa pagsobra sa aton ginaganar. Nagkinahanglan
sing disiplina ang pagbayad sang mga ika-pulo kag mga halad, ang pagsupot sing
kinaandan, kag ang pagkabuhi sa sulod sang isa ka badyet.

“Ang yabi sa paggasto sing minus sangsa aton ginaganar simple lamang—ini ang
ginatawag nga disiplina. Bisan pa kon sa maaga pa sa kabuhi ukon sa ulihi, kinahanglan
gid kita tanan sa kadugayan nga magtuon sa pagdisiplina sang aton mga kaugalingon,
sang aton mga kagana, kag sang aton ekonomikanhon nga mga handum” (N. Eldon
Tanner, sa Conference Report, Oct. 1979, p. 119; ukon Ensign, Nov. 1979, p. 81).

• Paano ang pagbadyet sang aton kinitaan makabulig sa aton sa pagdisiplina sang aton
mga kaugalingon?

2. Mangin di-maiya-iyahon. Ang balaan nga mga kasulatan nagahatag sa aton sing
malahalon nga laygay parte sa sini nga tema. Basaha sing dulungan kag markahi ang
masunod nga duha ka balaan nga mga kasulatan: Doctrine and Covenants 68:31; Jacob
2:18–19.

Paghinambalanay • Paano ang pagbayad sang aton mga ika-pulo kag mga halad nagabulig sa aton sa
pagsunod sini nga laygay sa balaan nga kasulatan? Ano nga takos nga mga tawo ukon
mga organisasyon ang nagaluntad sa aton komunidad nga sa sini mahimo kita nga
makaamot?

Sugilanon 3. Maggamit sing maalamon nga paghukon. Isa ka babayi nga sa hinali lang nabalo, nag-
asoy sang iya mga balatyagon parte sa importansya sang bataon nga mga babayi nga
magtuon sing maaga pa kon paano maggamit sing maalamon nga paghukom sa
pagbadyet kag pagplano sang personal nga mga pinansa.

“Sa banta ko indi isa ka sulondon nga butang ang mangin isa ka nagatrabaho nga
iloy,” siling niya, “apang sa idalom sang pila ka mga sirkumstansya kinahanglan nga
ibutang ninyo sa inyo hunahuna ang pagpanigana para sa palaabuton sang inyo
panimalay. Ginpasiguro ko nga ang akon mga anak nga babayi nakahanda sang ila
mga kaugalingon agud nga makabulos sila sa pinansyal nga responsibilidad para sa ila
mga panimalay sa higayon nga kinahanglan nila nga himuon. Ginapapagsik ko ang
akon mga anak nga lalaki, kon sila nagapakig-date, sa pagpangita sang bataon nga
mga babayi nga may ikasangkol sa pagsagod sang ila mga kabataan nga mag-
isahanon” (Maren E. Hardy, “Widow Discovers Her Own Potential, Gains Successes,”
Church News, 10 July 1982, p. 7).

Balaan nga mga
kasulatan

Sinambit nga mga
pulong

Mga sinambit nga
mga pulong
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Paghinambalanay • Paano ining mga panugyan mahimo nga makabulig sa aton sa paghimo sang
maalamon nga mga paghukom sa pagbadyet sang aton kuwarta kag pagplano sang
aton mga kabuhi sa palaabuton?

• Ngaa importante para sa aton ang magtuon sa pagsandig sa aton kaugalingon sa
pinansyal nga mga bagay?

Pangabaya ang mga katapo sang klase sa pagpamat-od kon diin sining tatlo ka mga
kalidad ang ginakinahanglan nga palambuon kag igawi sang bataon nga mga babayi sa
masunod nga mga pagtuon sang hitabo. Ano kuntani ang dapat ginhimo sang tagsa ka
bataon nga babayi sa pagtapna sang mga problema kag pagpauswag sang iya pinansyal
nga pagsandig sa kaugalingon?

1. Gusto gid pirme ni Christina ang magpadayon sa kolehiyo pagkatapos sang
paggradwar sa mataas nga bulothuan, apang nagkinahanglan sia nga liwaton ang iya
mga plano sang makita niya nga wala sia sing bastante nga kuwarta sa paghimo sini.

2. Ang mga ginikanan ni Tamara nagpanugyan nga mag-amot sia sang iya bahin sang
bulanan nga tanyag-puasa, apang nahamtang ang iya tagipusuon sa pagbakal sang isa
ka bag-o lang maggwa nga album sa musika.

3. Ginsingganan ni Martha ang iya iloy nga magabayad sia para sa katunga sang iya 
mga leksyon sa musika kon ang iya mga ginikanan magabayad para sa katunga.
Nasarangan niya ang pagtuman sang iya bahin sang kaisahan para sa duha lamang ka
bulan kag pagkatapos indi na makasarang sa pagpadayon sang iya mga balayran.

4. Namat-od si Sarah nga tungod kay nagaumpisa ang pag-eskuwela sa sini nga bulan,
ipaisol niya anay ang pagbayad sang iya ika-pulo tubtob sa madason nga bulan nga
kon san-o wala na sia sing madamo nga mga galastuhan.

5. Gusto ni Rachel nga magbakal sing isa ka bag-o nga bestida agud nga magbulig sa
kasal sang isa ka abyan apang nakita niya nga wala sia sing kuwarta para sa bestida
kag isa ka regalo para sa nobya, gani namangkot sia sa iya mga ginikanan kon puede
niya nga idugang ang regalo sa ila credit card.

6. Gingasto ni Janette ang iya ekstra nga kuwarta sa junk foods [mga kuloyam-kuyamon]
kag dulse. Masami sia nga nagareklamo nga wala sia sing bastante nga kuwarta nga
gastuhon para sa mga panapton, mga kosmetiko, kag iban pa nga mga kinahanglanon
sa pagpatahum.

Hingapusan

Pahanumdumi ang bataon nga mga babayi kon daw ano kaimportante para sa aton ang
magtuon sa pagbaton sang personal nga responsibilidad para sa aton mga pinansa.
Mahimo nga magamit naton sing maalamon ang pinansyal nga mga palasandigan kag sa
sini malikawan ang mga problema nga alangay sa karon kag sa aton palaabuton nga mga
kabuhi. Mahimo kita nga magsandig-sa-kaugalingon nga wala’y pinansyal nga kahadlok,
nga magbatyag sang kalipay sa pag-angkon sang aton mga pagkabutang, kag mag-agom
sang kalipayan kag kasigurohan nga nagaabot tungod sang matinipigon nga pagkabuhi.

Kadapatan sang Leksyon

Papagsika ang bataon nga mga babayi sa pagkuha sang pila ka sahi sang kuwaderno
ukon ledger sa pagsugod tipig sang nagakaigo nga pinansyal nga mga rekord.
Magpanugyan nga dalhon nila pauli ang “Pinansiyal nga Responsibilidad” nga handout
kag hambalan ini upod sa ila mga ginikanan, nga nagapangayo sing bulig sa pagtuon sa
pagbaton sing responsibilidad para sa ila personal nga mga pinansa.

Presentasyon sang
manunudlo

Mga pagtuon sang
hitabo
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Pinansyal nga Responsibilidad
1. Ano ang akon ginahimo sa pagganar sang kuwarta?

2. Pila ang akon ginaganar, ukon pila ang akon galastuhon?

3. Ano ang akon ginagastuhan sang kuwarta nga akon ginaganar?

4. Pila ang akon ginasupot kag diin ko ginabutang ang akon mga sinuptan?

5. Nakautang bala ako bisan kay sin-o sing kuwarta? Pila?

6. Ano ang akon ginagasto sa akon lamang kaugalingon, kag ano ang akon ginagasto para sa iban?

7. Ano nga mga kabatid ang akon ginapalambo sa pagbulig sa akon nga magganar sang kuwarta nga akon
pagakinahanglanon sa pagsabat sang palaabuton nga mga lalab-uton?

8. Nagatipig bala ako sang isa ka pinansyal nga rekord?

Ginplano nga mga Kagastuhanan
Ene Peb Mar Abr Mayo Hun Hul Ago Sep Okt Nob Dis

Ika-pulo
Tanyag-puasa

Mga sinuptan

Panapton
Kabulig sa 
panimalay
Mga regalo
Iban pa

Kabilugan

Personal nga Badyet
Ginapaabot nga Kinitaan

Ene Peb Mar Abr Mayo Hun Hul Ago Sep Okt Nob Dis

Mga Suhol

Kinaugalingon-
nga-pagpamugon

Iban pa

Kabilugan
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Isa ka Makapabayaw 
nga Kapalibutan

TINUTUYO Magpaninguha ang tagsa ka bataon nga babayi sa pagpalambo sang isa ka
makapabayaw nga kapalibutan sa iya kabuhi karon kag sa palaabuton.

PAGPANGHANDA 1. Mga larawan 22 tubtob 25, Isa ka Balay-Tilipunan, Puluy-an, Kahiwatan sa Paglingaw-
lingaw, kag Heograpiko nga Lokasyon. Ang tanan makita sa likod sang manwal.

2. Opsyonal: Maghimo sing isa ka karatola sang kahulugan sang kapalibutan, nga makita
sa Pauna.

3. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Ipakita ang mga larawan sang nanuhay-tuhay nga mga tipo sang kapalibutan.
Pangabaya ang klase sa pagpaathag kag hambalan ang pulong nga kapalibutan. Dayon
ipakita ang karatola.

Karatola Kapalibutan: Mga kahimtangan kag mga palibot nga nagaimpluwensya sang kabuhi
sang isa ka indibidwal ukon komunidad.

Ipaathag nga madamo sa mga elemento sa aton kapalibutan ang indi malab-ot sang aton
kontrol. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghingalan sang pila sining mga
elemento. Ilista ang mga ini sa pisara sa idalom sang ulohan nga “Indi Makontrol.”

Ang lista mahimo nga maglakip sining mga elemento

Ipaathag nga ang indi makontrol nga mga elemento sang aton kapalibutan mabaskog
nga nagaimpluwensya sang aton inadlaw-adlaw nga pagkabuhi. Apang, mahimo nga
makontrol naton ang madamo nga mga bahin sang aton kapalibutan, kag ang mga ini
dapat nga hatagan naton sing dako nga kabalaka. Dapat nga pauswagon naton ang aton
kapalibutan kon sa diin puede nga himuon.

Pagtuga sang isa ka Makapaayo nga Kapalibutan

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghingalan sing mga elemento sa ila
kapalibutan nga may ila kontrol. Idugang ang ila mga panugyan sa lista sa pisara sa
idalom sang ulohan nga “Mahimo nga Makontrol.” Ilakip ang mga elemento subong
abi sang masunod:

Paghinambalanay sa
pisara

Presentasyon sang
manunudlo

Indi Makontrol

Heograpiko nga lugar
Klima
Kadakuon kag kahimtangan sang panimalay
Tipo sang puluy-an
Palangitan-an sang mga ginikanan
Lugar sa panimalay
Mga panglantaw sang mga ginikanan

Paghinambalanay 
sa pisara

Paghinambalanay
paagi sa larawan
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Basaha ang masunod nga pahayag:

“Duha ka mga obligasyon ang ginaatubang sang mga santos sa diin ang bagay sang
kapalibutan ang may kalabtanan: 1. Sa pagtuga para sa ila kag sa ila mga panimalay sang
labing makapaayo kag nagapasanyog nga kapalibutan nga puede himuon, agud nga
mangin diutay ang kahigayunan sang bisan sin-o nga katapo sang sirkulo sang
panimalay nga madula paagi sa paglapas; kag 2. Sa pagpangibabaw sa tagsa ka indi
makapaayo nga sitwasyon sang kapalibutan nga mahimo nga masugata sa tion sang
pagpanglakaton sa sining mortal nga pagtilaw. . . .

“ . . . Ang mga santos dapat nga magpaluntad sang paghidaet kag gugma sa ila mga
panimalay; mag-entra sa makapaayo nga kalingawan lamang; maghikot sang ila
inadlaw-adlaw nga mga pagpangabudlay sa pinakamatinlo kag labing makapaayo nga
kapalibutan nga mahimo; makig- upod pirme sa nagakaigo nga mga kaupdanan; kag
magtinguha sa pagpuyo sa idalom sadtong mga palibot kag impluwensya nga nagaamot
sang espiritu sang pagkamatarong kag pagtuo. Ang dalayon nga pagpakig-upod sa
sinang manubo kag bastos indi malikawan nga nagapadulong sa pagpakanubo sang
tawhanon nga kalag” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City:
Bookcraft, 1966], p. 229).

Pamangkot • Suno kay Elder McConkie, ano ang una nga responsibilidad nga yari sa aton para as
aton kapalibutan?

Sugilanon Ipresentar ang masunod nga sugilanon, nga nagaasoy kon paano mahimo nga makabulig
ang bataon nga mga babayi sa pagtuga sang isa ka makapaayo nga kapalibutan.

Sanday Carla kag Jenny Lynn mga mag-utod nga nagaupod sa amo man nga kuwarto.
Apang, ang kuwarto nagaunod sang duha ka magkatuhay kaayo nga mga tipo sang
kapalibutan. Si Carla may mga karatola sang mga artista sa rock music [binag-o nga mga
musika] kag maambong nga mga lalaki sa dingding sang iya bahin sang kuwarto. Ang
radyo nagatukar sang matunog nga musika sa rock sa tion nga yara sia sa puluy-an. 
Ang mga panapton nagasinampaw lang sa tagsa ka siya kag baul kag nagakalabit sa
puertahan sang aparador. Ginabudlayan sia sa pagpangita sang iya mga sapatos tungod
kay ang idalom sang iya aparador pirme lang nagakinagumon, subong man sang lugar
sa idalom sang iya kama. Ang iya lago nga mga lalabhan nagasinamo lang sa iya matinlo
nga mga panapton tubtob nga mabudlay na makilal-an kon diin ang lago sa indi. Ang iya
hiligdaan talagsa lang mahimos.

Sa pihak nga bahin, si Jenny iya, nagadekorar sang iya mga dingding sang mga
handumanan kag mga letrato sang iya mga kaabyanan sa mataas nga bulothuan kag
panimalay. May isa sia ka dako nga larawan sang templo sa isa ka dingding, upod ang
magagmay nga mga larawan sang Manluluwas kag sang manalagna nga iya nabaton 
sa Simbahan. Ang iya aparador kinaandan na nga mahipid kag kinaandan sia nga
nagapanghimos sang iya hiligdaan. Dalayon niya nga ginabuksan ang mga kurtina 
agud makasulod ang silak sang adlaw sa kuwarto sa mga tinion nga puede.

Paghinambalanay Hambali ang mga kinatuhay sa kapalibutan nga ginatuga sang tagsa ka bataon nga
babayi.

• Paano makaapekto ang kapalibutan sa mga personalidad sang tagsa ka bataon nga
mga babayi?

• Sang ila mga pag-eskuwela?

Sinambit nga mga
pulong

Indi Makontrol

Heograpiko nga lugar
Klima
Kadakuon kag kahimtangan sang 

panimalay
Tipo sang puluy-an
Palangitan-an sang mga ginikanan
Lugar sa panimalay
Mga panglantaw sang mga ginikanan

Mahimo nga Makontrol

Mga kaabyanan
Mga kahuyugan
Paggamit sang tion
Personal nga mga panglantaw
Mga tipo sang mga programa sa 

telebisyon ukon sine nga ginatan-aw
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• Sang ila kahiwatan sa Simbahan?

• Sang ila ikasarang sa pagpakig-upd sa isa kag isa?

Artikulo sang pagtuo Ipabasa ukon ipasambit sa mga katapo sang klase ang ika-napulo’g tatlo nga artikulo
sang pagtuo.

• Ano ang ginasiling sa aton sini nga artikulo sang pagtuo parte sa sahi sang kapalibutan
nga dapat naton tinguhaon sa pagtuga?

Balaan nga kasulatan Ipapangita sa bataon nga mga babayi kag basahon ang Mga Taga-Filipos 4:8.

Ipaathag nga ang balaan nga kasulatan kag ang ika-napulo’g tatlo nga artikulo sang
pagtuo nagapahayag sang pila sang mga kalidad nga ginapangita sang matutom nga
mga Santos sa Ulihing mga Adlaw.

• Ano ang pila sang mga butang sa kabuhi nga matahum, ginasugid nga maayo, ukon
dalayawon?

• Paano ining mga butang makahimo sa aton nga mas maayo nga mga tawo?

• Paano naton mabilog ang mga ini sa aton personal nga kapalibutan?

• Paano makabulig sa aton ang mga abyan nga makita ining sahi sang mga butang?

Sugilanon Ang masunod nga sugilanon nagasugid sa aton kon paano ang isa ka bataon nga babayi
nagpauswag sang iya kapalibutan.

Si Louise katapo sang isa ka dako nga panimalay. Mapiot kaayo ang panahon, kag diutay
lang ang kinitaan nga ginadala pauli sang iya amay. Ang kubos nga puluy-an sang
panimalay nagalakip sang duha ka kuwarto kag isa ka masandig-sandigan nga
balkonahe sa likod. Tungod kay duha lamang ang mga kama para sa bug-os nga
panimalay, si Louise kag ang iya napulo’g isa ka mga kauturan nga lalaki kag mga
babayi nagatulog pirme sa salog. Sa mainit nga panahon ang mga lalaki nagatulog sa
gwa ukon sa isa ka payag-payag sa likod sang balay. Bisan pa nga ang pisikal nga
kapalibutan sini nga panimalay nagapakita sang kaimulon kag kakulang, ang mga
kabataan naggamit sang ila matugahon kag mahandurawon nga mga kaisipan sa
paghimo sang ila kabuhi sa puluy-an nga matahum.

Si Louise nagapanugiron kon paano nga sang iya lamharon nga mga tinuig ginakunyag
sia nga nagapaabot sina sang tagsa ka Huwebes sang gab-i. Amo ini ang gab-i nga sia
kag ang iya mga kauturan nga babayi nagabulos sa pagtulog sa kama. Amo man ini 
ang gab-i nga makahiwat sila sang ila “pag-ensayo sang orkestra.” Bisan wala sing
matuodtuod nga mga instrumento sa musika nga magamit, ang tagsa sa ila nagapili 
sang ila paborito nga instrumento sa handurawan kag nagahinguyang sang gab-i nga
nagauguy-ugoy kag nagakinanta sang tagsa ka melodiya nga ila nahibal-an samtang
nagapatik-patik sang kumpas sa isa ka bombo sa handurawan ukon nagatukar sang
biolin, bandyo, saksopon, klarinet, ukon baho sa handurawan. Apang ang paborito nga
instrumento sang tanan amo ang “dako nga piano.” Ang magagmay nga mga kabataan
nga babayi magabulos-bulos sina sa pagpungko sa isa ka daan nga siya sa tiilan sang
kama (ang amo lamang nga metal nga tulongtungan sang matris sang kama sa sulod
sang balay) kag ginagamit ini bilang isa ka teklado para sa ila piano sa handurawan.
Nanamian si Louise sa sina nga piano. Indi malabawan sang tukar ni Bach ukon ni
Beethoven ang kadagmit sang iya mga pagtukar samtang ginahapyod niya ang puno
sing melodiya nga mga eskala pasaka kag paidalom sa sadtong mga teklado sa
handurawan nga hinimo sa ivory.

Indi tubtob nga nagligad ang madamo pa gid nga mga tinuig, pagkatapos sang
paghimakas nga makatapos sa pag-eskuwela kag pagkatapos nga nakapamana sia, 
nga nakasarang si Louise sa pag-angkon sang isa ka piano. Ang iya dalamguhanon sa
pagtukar sang isa ka instrumento sa musika natuman gid man. Kag ang kalipay sang
pagpamati sa bantog nga mga manugtukar kag mga magbubuhat sang arte, ilabi na gid
ang iya kaugalingon nga mga anak nga babayi, nga sila mismo mga sampaton nga
musikera, nangin isa ka dako nga katumanan sa iya kabuhi. Amo yadto ang katumanan
sang isa ka dalamguhanon sang isa ka diutay nga bata nga babayi nga nagkabuhi sa
kubos nga mga sirkumstansya apang may isa ka tagipusuon nga pirme nagalab-ot
paibabaw kag pagwa nga nagapangita sang katahum.

• Paano ining bataon nga babayi nagtuga sang katahum sa iya kapalibutan?
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Pagpangibabaw sa Indi Maayo nga Kapalibutan

• Ano ang ika-duha nga responsibilidad nga ginhinambitan ni Elder McConkie?

Ipaathag nga bilang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw, masalapuan naton kon kaisa ang
aton mga kaugalingon sa mga kapalibutan nga indi maayo kag wala nagahilisanto sa
aton moral nga mga sulukdan. Ang masunod nga sugilanon amo ang isa ka paagi sa
pagpakigbagay sa subong sina nga mga sitwasyon.

Pagtuon sang hitabo “ ‘Isa sina ka matugnaw nga gab-i sang tig-ilinit sang yara pa ako sa una nga tuig sa
kolehiyo, nakapakig-date ako sa isa ka tawo nga akon gid naluyagan. Indi ko gid sia
kilala kaayo, apang ginahangad ko gid sia kaayo.

“ ‘Sang hapitan niya ako agud magtan-aw sine, naglakat lang kami pakadto sa sinehan,
kay wala sia sing kotse. Nakaangkon kami sing dako nga panahon sa pagkilalahay sing
mas maayo sa isa kag isa.

“ ‘Dayon nagsugod na ang sine. Nangin maayo pa sa primero nga napulo ka minutos,
apang bisan pa nga may isa ini ka [kasarangan nga] kategorya, nagsugod nga indi ako
mapahamtang. Ang paghinambalanay [sa pelikula] nangin mas kag mas halangpon pa
gid, kag nagsugod ako nga magsalop paidalom kag paidalom pa gid sa akon pulongkuan.

“ ‘Kag nakahibalo bala kamo kon ano ang iya ginhimo? Bisan pa nga wala pa kami
magdugay didto, nagliso sia sa akon kag nagsiling, “Wala gid ako manamii sini nga sine.
Indi bala makapalain sa imo kon maghalin kita?” Wala na sia maghimo sang kon ano pa
nga madamo nga sugilanon, nagpanugyan lang sia nga maghalin kami. Pirme ko gid
panumdumon ina nga date tungod sang iya integridad. Amo ina ang sahi sang lalaki nga
gusto ko pamanahon.’

“Idugang sa sini nga sugilanon ang indi maisip nga iban pa nga kaanggid-anggid kag
makadangat kamo sa isa ka mapilian nga madamo sa mga lamharon nga katawhan nga
SUA [Santos sa Ulihing mga Adlaw] ang nagapili: Paggwa, pagpalong sang tingug,
pagpalong sang switch kon ang mga sine mga drama, radyo, ukon telebisyon
nagasaklaw sang ila mga sulukdan” (Kathleen Lubeck, “The Turn-off Walk-out Factor,”
New Era, June 1981, p. 26).

Paghinambalanay • Ano ang mga mapilian sa sini nga sitwasyon?

• Paano ang desisyon sini nga magkapareha sa paghalin sa sine nagpakita nga nagataha
sila sa isa kag isa?

• Ano ang inyo pagahimuon kon masalapuan ninyo ang inyo kaugalingon sa isa ka
kaanggid-anggid nga sitwasyon?

• Ano ang iban pa nga mga sahi sang indi maayo nga mga kapalibutan diin masalapuan
sang lamharon nga katawhan ang ila mga kaugalingon?

• Paano naton mapangibabawan ini nga mga sitwasyon?

Hingapusan

Ipaathag nga makabulig kita sa pagtuga sang isa ka positibo nga kapalibutan para sa aton
mga kaugalingon, sa aton mga kaabyanan, kag sa aton mga panimalay. Ang aton puluy-an
mahimo nga mangin isa ka tolda, isa ka hogan [balay nga duta], isa ka kamarin, isa ka dako
nga bilding nga tisa, ukon isa ka palasyo. Bisan ano man ang aton sitwasyon, dapat naton
nga himuon ang tanan nga aton masarangan sa pagdaug sang indi maayo nga mga
impluwensya kag magtuga sang isa ka makapabayaw nga kapalibutan sa aton mga palibot.

Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga tulotimbangon sang bataon nga mga babayi ang ila kaugalingon nga mga
kuwarto ukon iban pa nga mga bahin sang puluy-an diin mahimo nila nga mapauswag
ang kapalibutan. Ipanugyan nga buhaton nila ang ila masarangan sa paghimo sang ila
kaugalingon nga mga puluy-an nga makalilipay kag makapabayaw nga mga lugar nga
puy-an.

Presentasyon sang
manunudlo

Presentasyon sang
manunudlo
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Mga Kabatid sa Komunikasyon 
sa Pagkalider

TINUTUYO Magmangin mas epektibo nga lider ang tagsa ka bataon nga babayi paagi sa pagtuon
sang mga kabatid sa komunikasyon.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda para sa tagsa ka bataon nga babayi sing isa ka kopya sang handout sa
katapusan sini nga leksyon.

2. Magplano sang pauna nga pasundayag upod sa pangulo sang klase. Ini
magakinahanglan sang isa ka buta-buta, isa ka busal, algodon, kag lubid. Pahandaa
ang pangulo sang klase sa pagpahayag sang iya mga balatyagon parte sa pauna nga
inagihan sa hingapusan sang leksyon.

3. Magtakay sing pila ka bataon nga mga babayi sa paghinambalanay sang mga paagi
diin nangin isa sila ka lider sa ila puluy-an, simbahan, eskuwelahan, ukon komunidad.
Pangabaya sila sa pagpaathag kon paano ining mga inagihan sa pagkalider naghatag
sing bugay sa ila kaugalingon nga mga kabuhi kag sa mga kabuhi sang iban.

4. Ilista sa separado nga mga pikas sang papel ang mga talamdan sa balaan nga kasulatan
kag sinambit nga mga pulong nga makita sa ikatlo nga seksyon sang leksyon.

5. Magtakay sing bataon nga mga babayi sa pagpresentar sang bisan ano nga balaan nga
mga kasulatan, mga sugilanon, ukon mga sinambit nga mga pulong nga imo luyag.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Pauna

Pasundayag Sa pagsugod sang klase, papungkoa ang pangulo sang klase sa atubang sang kuwarto nga
ginbuta-butahan ang iya mga mata, may algodon ang iya mga dulunggan, may busal ang
iya baba, kag ang iya mga kamot kag mga tiil ginpanggapos. Samtang wala ginatumod
ang iya problema, suguri ang klase paagi sa pagpahibalo sang pila ka mga butang nga
luyag mo nga himuon sang mga katapo sang klase. Halimbawa: “May isa kita ka
importante nga leksyon. Agud inyo ini matun-an, luyag ko nga kamo tanan maglinya
sang inyo mga siya sa himpit nga kubay. Mary, mag-idog ka sa siya dason kay Jane.
Susan, magpungko ka nga isahanon sa kubay sa likod. Ang tanan magpungko sing tiso sa
inyo siya nga ang duha ka tiil sa salog. Magmangin lubos nga malinong.” Indi pagsabta
ang ano man nga mga panugdaon sang mga katapo sang klase. Padayuna ang pagmando
sa ila sa ila lugar. Indi paghatagi sing mapilian ang klase sa ila mga kahiwatan, kag indi
pagpamatii ukon sabton ang ano man nga mga panugdaon nga ila himuon.

Pagkatapos sining malip-ot nga pasundayag, isiling, “Nabatyagan ko nga wala ninyo
maluyagi ang akon paagi sa pagpanguna sa klase, gani ginatugyan ko na lang ang klase
sa pangulo sang klase.”

Wala sia sing masarangan nga himuon nga bisan ano kay nagapos sia kag nabusalan.
Ayhan magatinguha sia sa pagtuga sang mga tingug ukon mga hulag, apang mangin
maathag nga wala’y pulos ang iya mga aksyon. Huksa ang busal kag ang iban pa nga
mga butang sa pangulo sang klase.

Paghinambalanay Ipamangkot ang masunod nga mga pangutana:

• Ngaa wala ninyo maluyagi ang akon paagi sa pagpamuno sa klase?

• Ngaa indi makasarang ang pangulo sang klase sa pagpanguna sa aton? (Indi sia
makakomunikar sa aton.)

• Ano ang ginapakita sini nga pasundayag parte sa pagkalider? (Kinahanglanon ang
husto nga sahi sang komunikasyon. Ang mga lider ginakinahanglan gid nga magmangin
handa kag makasarang sa pagkomunikar sa ila nga ila ginapangunahan.)

Leksyon
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Tanan Kita Mahimo nga Mangin mga Lider

Pangabaya ang mga katapo sang klase sa pagpanugyan sang pila ka mga kinaugali nga
kinahanglanon sa isa ka lider. Ilista ang ila mga panugyan sa pisara. Ang ila mga
panugyan mahimo nga mangin kaanggid-anggid sa masunod:

• Ngaa importante para sa isa ka lider ang makaangkon sini nga mga kinaugali?

• Ano ang pila ka mga paagi nga mahimo kamo nga mangin isa ka lider sa inyo puluy-
an? (Mangin isa ka halimbawa, magtudlo sa mga manghod nga mga lalaki kag mga
babayi, magpanguna sa gab-i sang panimalay sa puluy-an.)

• Ano ang pila ka mga paagi nga mahimo kamo nga mangin isa ka lider sa Simbahan?

• Ano ang pila ka mga paagi nga mahimo kamo nga mangin isa ka lider sa inyo
eskuwelahan ukon komunidad?

Pangabaya ang gintakayan nga bataon nga mga babayi sa pagpaambit sang ila mga
inagihan parte sa pagkalider.

Patandai nga kita tanan mangin mga lider sa bisan sa isa lang sining mga aspeto, ukon
ayhan sa tanan nga tatlo. Ang pag-angkon sang mga kabatid sa pagkalider importante 
sa tanan nga mga katapo sang klase.

Ang mga Kabatid sa Komunikasyon Isa ka Pundasyon para sa Epektibo nga
Pagkalider

Tamdi ang mga kalidad sang pagkalider nga nalista sa pisara. Ipaathag nga ang tanan
sining mga kalidad importante para sa mga lider, apang ang klase magasentro lamang sa
aspeto sang mga kabatid sa komunikasyon. Ang pauna nga kahiwatan nagpasundayag
sang duha ka mga punto parte sa komunikasyon:

1. Ang negatibo ukon isa-ka-paagi nga komunikasyon indi maayo nga pagkalider.

2. Agud magpanguna, kinahanglan gid nga makasarang kamo sa pagkomunikar.

Ipaathag nga ang maayo nga mga kabatid sa komunikasyon nagaporma sang isa ka
pundasyon para sa maayo nga pagkalider.

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghatag sing kahulugan sa komunikasyon.
Ipaathag nga isa ini ka duha-ka-paagi nga proseso sang pagbayluhanay sang mga ideya,
mga panglantaw, kasayuran, kag mga balatyagon.

Ipanagtag ang masunod nga mga talamdan sa balaan nga kasulatan kag sinambit nga
mga pulong. Ipabasa ang mga ini sing matunog sa bataon nga mga babayi kag pangitaa
ang mga yabi para sa maayo nga komunikasyon. Ilista ini nga mga yabi sa pisara.

Mga Taga-Efeso 4:15

1 Mga Taga-Corinto 14:9

2 Nefi 31:3

Mga Taga-Efeso 4:31

Balaan nga mga
kasulatan

Presentasyon sang
manunudlo

Ang Isa ka Lider Amo ang Isa ka Tawo nga —

• Nagapamati.
• Wala nagahimo sang indi makatarunganon nga mga

ginapangayo.
• Nagakomunikar sa aton.
• Nagatugot sa iban sa pagpartisipar.
• Nagapakita sing gugma kag kabalaka.
• Wala nagahimo sang iya lamang gusto.
• Mabinatyagon sa iban.

Paghinambalanay 
sa pisara
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Santiago 3:2

Mga Hulubaton 15:1

Si Elder Jacob de Jager nagreport nga pagkatapos sang isa ka malawig nga seminar, si
Pangulong Marion G. Romney namangkot sa iya kon paano niya itudlo ang tanan nga
inspirado nga mga materyal nga ginhatag sa iya. Si Elder de Jager nagsiling, “Magatudlo
ako sa isa ka paagi nga ang tanan-tanan makahangop.”

Si Pangulong Romney nagsabat, “Indi pa ina bastante; magatudlo ka sa isa ka paagi nga
wala sing isa nga indi makahangop” (sa Conference Report, Oct. 1978, p. 101; ukon
Ensign, Nov. 1978, p. 67).

Paghinambalanay Ipaathag nga luwas sa makasarang kita sa pagpahayag sang aton mensahe sing maathag,
kinahanglan gid nga makasarang kita sa pagpamati sing mahinalungon sa iban. Hambali
ang masunod nga mga pamangkot upod sa bataon nga mga babayi.

1. Ngaa kon kaisa nga nagakapaslawan kita sa pagpamati sa kon ano ang ginahambal
sang isa ka tawo sa aton? (Wala kita nagahatag sing igtalupangod; ang aton mga
panghunahuna yara sa lain nga mga butang; nagapanghunahuna kita sang isabat;
nagahunahuna kita nga nahibal-an na naton kon ano ang igahambal sang tawo; supak
kita sa ginahambal sang tawo; wala kita nagataha sa tawo nga nagahambal; masako
kita kaayo sa paghambal.)

2. Ngaa kon kaisa nga mabatian naton ang mga pulong nga ginahambal sang isa ka tawo
apang indi kita gihapon makahangop kon ano ang buot niya nga silingon? (Ang mga
balatyagon mabudlay magkomunikar; mahimo nga nagapamati lamang kita sa mga
pulong, wala sa mga balatyagon; ang mga pulong ukon mga tinaga may nagkalain-lain
nga mga kahulugan sa nagkalain-lain nga mga tawo.)

Paghinambalanay Hambali ang mga paagi nga mahimo naton nga mapasundayag nga nagapamati kita—
bayhon sang mga nawong, mga panghulag sang lawas (subong abi sang pagtango-tango
sang ulo), pagpakig-angot sa mata, pagpamangkot sa tawo kon ang aton nahangpan amo
gid ang buot niya nga silingon.

Ang Pagkalider Amo ang Gugma nga yara sa Aksyon

Paghinambalanay Ipaathag nga ang isa sang dalagko nga mga mensahe sang Manluluwas amo ang para sa
aton sa [pagpinalanggaanay].

• Paano ang pagpamati nagapakita sang pagpalangga? (Kon matuodtuod nga palangga
ninyo ang isa ka tawo, makagusto kamo sa pagpamati sa iya. Ang pagpalangga
nagatugot sa aton sa pagpamati upod ang balatyagon.)

• Ano ang inyo mabatyagan kon inyo mahibal-an nga ang isa ka tawo tunay nga
nagapaninguha sa paghangop kon ano ang inyo nabatyagan kag kon ano ang inyo buot
silingon?

Pisara Pahanumdumi ang bataon nga mga babayi nga ang ila labing importante nga mga
komunikasyon amo ang ila gugma kag kabalaka para sa iban. Isulat ang masunod nga
duha ka mga pahayag sa pisara:

Ihambal sa gugma ang kamatuoran
Pilia ang mga pulong nga madali mahangpan
Gamita ang kaathag
Likawi ang kaakig kag paglinibakay
Likawi ang pagsaklaw
Maghambal sing malulo, sa paglikaw sa kaakig
Likawi ang di-paghinangpanay



“Ang gugma amo ang pang-uniberso nga hinambalan.”

“Ang pagkalider amo ang gugma nga yara sa aksyon.”

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghinambalanay kon paano ining mga
konsepto makabulig sa ila nga mangin mas maayo nga mga lider.

Personal nga inagihan Pangabaya ang pangulo sang klase sa pag-asoy kon ano ang iya nabatyagan sa tion nga
ginbusalan sia kag gingapos. Mahimo nga magsiling sia nga nangin imposible ang
magkomunikar, nga nakabatyag sia sing kapaslawan, nga indi niya mahimo ang mag-
alagad sa iya palangakuan. Ipapaanggid ini sa kon daw ano kamalipayon ang iya
mabatyagan kon mahimo sia nga makakomunikar sa mga katapo sang klase kag tugutan
sila sa pagsabat.

Ipaathag nga ang tanan-tanan makaangkon sing mga oportunidad sa pagpanguna kag
pag-alagad sa iban. Ginakomunikar naton ang aton gugma kag kabalaka para sa iban
paagi sa aton paghambal kag pagpamati. Paagi sa pagdapat sang mga kabatid sa maayo
nga komunikasyon, mangin mas maayo kita nga mga lider kag makakita sing dako pa
gid nga kalipay sa aton pag- alagad.

Kadapatan sang Leksyon

Ipanugyan nga mamarasmasan sang tagsa ka bataon nga babayi ang iya mga kabatid sa
komunikasyon sa sulod sang madason nga simana. Ipanagtag ang mga kopya sang mga
handout nga imo ginhanda. Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa pag-usisa liwat
sang mga pamangkot kada gab-i sa sulod sang madason nga simana.

Presentasyon sang
manunudlo
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Naghambal bala ako sang kamatuoran sa gugma?

Nagpili bala ako sang mga pulong nga madali
mahangpan sang akon tagpalamati?

Naglikaw bala ako sang kaakig kag pagpanglibak?

Naglikaw bala ako sa pagpangsaklaw?

Matuodtuod gid bala nga namati ako?

Nagpaninguha bala ako sa paghangop sang mga
balatyagon kag subong man sang mga pulong?

Nagpaninguha bala ako nga mahibal-an sang isa 
pa ka tawo nga aktibo ako nga nagapamati?

Nagkomunikar bala ako sang akon gugma kag
kabalaka para sa tawo?

Mga Kabatid sa Komunikasyon sa Pagkalider
Tulotimbanga ang inyo kaugalingon kada gab-i parte sa masunod nga mga pamangkot:

Pirme

�

�

�

�

�

�

�

Sa kinaandan

�

�

�

�

�

�

�

Kon kaisa

�

�

�

�

�

�

�

Wala gid

�

�

�

�

�

�

�
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Paghatag sing Kabilinggan kag
Pagpapagsik sa mga Tawo nga 
may mga Kasablagan
TINUTUYO Magataha kag magapasalamat ang tagsa ka bataon nga babayi sa mga amot sang mga

tawo nga may mga kasablagan.

PAGPANGHANDA 1. Maghanda sing isa ka kopya sang pulong nga MGA KINATUHAY sa dalagko nga mga
letra para sa tagsa ka bataon nga babayi.

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

3. Kon may magamit nga Family Home Evening Video Supplement 2 (53277) ipasalida ang
video nga presentasyon “Appreciating the Handicapped,” gikan sa sini.

GINAPANUGYAN 
NGA PAGPALAMBO 
SANG LEKSYON Mahimo Naton nga Mahangpan ang mga Tawo nga may mga Kasablagan

Ipaathag nga tanan kita mas magkapareho sa isa kag isa sangsa magkatuhay kita.

• Ano ang pila sang mga paagi nga tanan kita magkapareho? (Nagkinahanglan kita sing
pagkaon, panapton, kag palasilungan; nagkinahanglan kita nga palanggaon; gusto naton
nga magpalambo sang aton mga kinaadman; gusto naton nga mag-alagad sa iban.)

• Ano ang pila sang mga paagi nga kita nagakatuhay? (May tuhay-tuhay kita nga mga
kahuyugan, tuhay-tuhay nga mga kinaadman, kag tuhay-tuhay nga mga sirkumstansya
sa pagkabuhi.) Patandai nga ang pila ka mga tawo may nagakatuhay man nga mga
kasablagan.

Ipanagtag ang mga lapis kag mga kopya sang pulong nga MGA KINATUHAY.

Hangkata ang bataon nga mga babayi sa pagsunod sang mga letra sang pulong paagi sa
kamot nga indi nila kinaandan nga ginagamit sa pagsulat. Sugoa sila sa pagtilaw sa
paghimo sini sing sibo, apang tubtob sa kadasig nga ila masarangan. Dapat nila makita nga
mahinay kag mabudlay ang proseso. Hatagi sila sing isa ka limite sa tion, kag papagsika
sila sa pagdali. Dayawa ang mga nagtrabaho sing maayo. Padasiga ang mga naulihi.

• Ano ang inyo mabatyagan kon nagatrabaho kamo nga napilitan sa isa ka alatendihon
nga sobra sa inyo mga kapabilidad ukon indi ninyo mahimo sing maayo?

Ipaathag nga amo sini ang masami nga mabatyagan sang isa ka tawo nga ginabudlayan
sa pagtuon sa mga hulot-klasehan sa eskuwelahan ukon sa simbahan.

Pangabaya ang isa ka bataon nga babayi sa pagbasa sang Juan 13:34–35.

• Paano mahibal-an sang mga tawo nga mga gintutun-an kita ni Cristo?

Ipakanta ukon ipabasa sing dulungan sa bataon nga mga babayi ang ambahanon sa
Primarya nga “I’ll Walk with You” (Children’s Songbook, p. 140).

Ipaathag nga sa tanan naton nga palibot may mga tawo nga may mga kasablagan. Ang
iban pisikal, ang iban pang-kaisipan, kag ang iban emosyonal. Ang iban nga mga
kasablagan mahapos nga makita; ang iban indi makita tubtob nga makilal-an ninyo sing
maayo ang tawo. Ang aton mga aksyon kag mga panglantaw makahimo sing isa ka dako
nga kinatuhay sa mga tawo nga may mga kasablagan. Dapat naton ipakita sa ila nga
nagaulikid kita sa ila kag indi maghimo sang mga butang nga makatuga sang ila
kahuluy-an ukon kasakit.

Ano ang aton sarang mahimo sa pagpakita sa mga tawo nga may mga kasablagan nga
aton sila ginabaton kag nagaulikid kita sa ila? (Magtulok sa ila sa mata, magyuhum,
magpungko ukon magduko agud kon halimbawa yara sila sa wheelchair [sibay] indi na

Paghinambalanay
parte sa balaan nga
kasulatan

Kahiwatan kag
paghinambalanay

Presentasyon sang
manunudlo
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sila magtangla sa inyo, magkomunikar sa ila subong sang aton ginahimo sa bisan sin-o
nga iban nga tawo.)

Ipaathag nga si Alice, isa ka estudyante sa abogasiya nga nadulaan sang iya panulok,
nagsiling, “Masarangan ko nga himuon ang kalabanan sang mga butang nga
masarangan sang iban, apang nagkinahanglan ako sang nanuhay-tuhay nga mga
galamiton kag nanuhay-tuhay nga mga paagi sa paghimo sang mga butang. Buligi 
ako nga makakita sang mga galamiton kag sang mga pahito. Indi paghimoa ang mga
butang para sa akon, kundi buligi ako sa paggamit sang akon mga ikasarang.

Papagsika ang mga katapo sang klase sa pagpakighambal sa mga tawo nga may mga
kasablagan. Ipanugyan nga ila pamangkuton ining mga tawo kon ano ang nagabulig sa
ila kag kon ano ang wala nagabulig.

Kahiwatan Kon may magamit nga Family Home Evening Video Supplement 2, ipasalida ang
“Appreciating the Handicapped,” gikan sa sini.

Hambali ang masunod nga mga halimbawa kag mga pamangkot upod sa bataon nga
mga babayi:

Isa ka dalagita nga nagalakat nga may nagasagang nga mga braces [banting] nagsiling:
“Kon maglakat ako pausoy sa mga pasilyo, ginalabyan lang ako sang mga tawo nga wala
nagatulok sa mata. Daw nagasiling sila, ‘Indi ko mapat-od kon ano ang diperensya sa
imo, gani magapakuno-kuno lang ako nga ikaw kag ang imo problema wala dira.’ ”

• Ano ang aton mahimo imbes nga maglikaw sa mga tawo nga may maathag nga mga
kasablagan? (Kita tanan may isa ka natural nga pagkamabusision parte sa mga butang
nga wala naton masunahi. Nagkinahanglan kita sa pagpamangkot sa mga tawo parte sa
ila mga kasablagan kag indi magkahuya sa pagpahibalo sa ila nga nagakahibulong kita
ukon interesado.)

Isa ka solterito nga kulang-kulang sa kinaalam ang nagsiling: “Ang tanan-tanan
nagahambal [samtang mabatian ko naman], nga nagapangusisa sa akon mga ginikanan
ukon sa akon mga kaabyanan kon ano ang akon pamatyag kag kon ano ang akon luyag.
Ngaa indi na lang sila makighambal sa akon, samtang nagatindog man ako dira mismo,
imbes nga magpamangkot, ‘Gusto bala ini ni Jerry?’ ”

• Paano naton makabig sing lain ang subong sina nga tawo?

Isa ka bataon nga babayi nga bungol nagsiling: “Ginatamyaw ako sang mga tawo dayon
nagahingagaw lakat. Mangin maayo gid kuntani ang pamatyag ko kon may isa ka tawo
nga magasugod sing isa ka paghinambalanay. Kon ang isa ka tawo nagaatubang sa akon
sing direkta kag nagahambal sing maathag kag wala nagatabon sang iya baba, makabasa
ako sing maayo sang tikab. Makahatag ako sing sabat nga inyo mahangpan. Ina bala nga
nagahambalanay sa isa kag isa, dira sina nagasugod ang pag-abyanay.”

• Paano kamo makakomunikar sing mas maayo sa isa ka subong sina nga tawo?

Dagmita nga dapat kita pirme magpaninguha sa pagkabig sa mga tawo nga may mga
kasablagan subong sang aton pagkabig sa bisan sin-o pa man. Importante kaayo ang
magpanumdom nga mas magkapareho kita sa isa kag isa sangsa tuhay kita sa isa kag isa.

Ipaathag nga ang iban nga mga tawo nagagamit sing negatibo, [kag] makahalalit nga
mga pulong kon nagahambal sila parte sa mga kasablagan. Isulat ang masunod nga mga
tinaga sa pisara kag hambali kon paano ang tagsa ka tinaga nagalikaw nga mahuy-an
ukon masakitan ang tawo nga may kasablagan.

• Tawo nga nagagamit sang isa ka wheelchair [sibay]

• Tawo nga nagagamit sang mga saklay, isa ka brace [banting], ukon isa ka walker

• Tawo nga may pang-kaisipan nga balatian ukon may isa ka emosyonal nga kasablagan

• Tawo nga kulang-kulang sa kinaalam

• Tawo nga bungol ukon may depekto sa palamatin-an

• Tawo nga may kabudlayan sa paghambal

Indi kita dapat maggamit sing mga tinaga nga nagapasat-om nga ang mga tawo nga wala
sing mga kasablagan mga “normal.” Dapat lang naton sila tawgon nga mga tawo nga
wala sing sablag.

Presentasyon 
sa pisara

Mga halimbawa kag
paghinambalanay
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Paghatag sing Kabilinggan kag Pag-alagad sa mga Tawo nga may mga Kasablagan

Sugilanon Isaysay ang masunod nga matuod nga sugilanon parte kay Jenny Ireland:

“ ‘Helo! Ini ang Radyo Halton. Si Jenny ang nagahambal. Malipayon bala kamo kag
ginalangkag sa pagsugod? May manami ako nga mga butang nga ginatigana para sa inyo
karon nga adlaw. Apang una sa tanan, mamati kita anay sa pila ka musika.’

“Ining maalikaya nga mensahe amo ang paagi nga ang mga pasyente sa Halton General
Hospital sa Runcorn, Ingglatera, nagapamati sa 15-ka-tuig sing pangidaron nga si Jenny
Ireland, ang ila disk jockey [manugpatukar sang plaka sa FM nga radyo] sa sulod sang pila
ka oras kada simana.

“Ang wala mahibal-i sang madamo sadtong mga pasyente, samtang si Jenny
nagapaalinton sang mga taytay sang kasulhayan kag paglaum paagi sa mga kahanginan
sa radyo, amo nga ginapaandar niya inang marikot nga kagamitan nga wala nagagamit
sang mga butkon. . . .

“ . . . ‘Luyag ko nga mangin abyan sang tanan-tanan,’ ginaako niya. ‘Ang akon
pinakadako nga handum amo ang mangin isa ka manugpresentar [sang programa] sa
radyo, nga nagawaragwag sa publiko. Madamo nga mga kabuhi ang mahimo nga
matandog sa sina nga paagi.’

“Ang [paglab-ot] sang mga kabuhi isa ka butang nga iya na ginahimo. Wala sing bisan
ano kadako nga upang para sa iya. Nakompleto pa gani niya ang madamo sing pisikal
nga ginakinahanglan nga Duke of Edinburgh Award, nga nagapahamtang sing isa ka
makahalawhaw nga halimbawa sa iban pa niya nga mga kaabyanan sa eskuwelahan.
Makakalapoy ang katapusan nga hiking [pagbaktas] sa Snowdonia, Wales—mga inadlaw
sang pagtaklad sa mga kabukiran sa tunga sang ano man nga kahimtangan sang
panahon, nga may isa ka kompas lamang kag isa ka mapa sa paggiya. Si Jenny wala man
sing ligamento [lanit-lanit] sa isa niya ka tuhod, nga nagatuga sang mga problema.
Apang ang himpit nga determinasyon amo ang nagtulod sa iya sa pagpadayon. . . .

“Kon wala ang mainabyanon nga kinaiya ni Jenny, ayhan madamo nga mga oportunidad
para sa pang-misyonaryo nga buluhaton ang madula. May isa sia ka dako kaayo nga
panaksihon sang ebanghelyo ni Jesucristo. Kag wala niya ginakabalak-i kon sin-o ang
makahibalo.

“Nakahibalo man si Jenny kon paano maghimo sang mga tawo nga magbatyag sang
kapinasahi. Bisan pa yadtong mga nagakahuya tungod sang iya kasablagan.

“ ‘Kon kaisa ginaturisok ako sang mga kabataan kag ginalibak ukon ginasunlog. Wala
gid ina nagatublag sa akon bisan diutay. Nagakadlaw lang ako. Ang pagkawala ko sing
mga butkon indi problema sa akon. Kon nagapati ako sa akon kaugalingon, nian mahimo
ko kon ano ang mahimo sang iban nga tawo.

“ ‘Indi mapaathag sang medisina kon ngaa nabun-ag ako sing subong sini. Wala sing isa
nga mabasol. Madamo ako sing natun-an parte sa akon kaugalingon sa seminary.
Nabatyagan ko nga may mga butang ako nga dapat himuon, kag ang akon kasablagan
indi isa ka pagtilaw kundi nga sa ano man nga paagi makabulig sa iban. Nagahimo ini sa
akon nga isa ka mas mabakod kaayo, mas mapainumuron nga tawo kag nagatipig sang
panimalay nga suod kaayo.’ . . .

“ ‘Siyempre may mga adlaw nga masinulub-on man ako,’ ginaako ni Jenny, ‘apang ang
akon mga ginikanan nagtudlo sa akon nga ang akon pinakasuod nga abyan amo ang
akon Amay nga Langitnon, kag yara sia pirme kon ginakinahanglan ko sia.’ . . .

“Ang eskuwelahan nagdulot sing madamo nga mga hangkat para kay Jenny. Apang ang
mga pinanudlo sang Simbahan kag mga kahiwatan kag mapinalanggaon nga mga
ginikanan kag mga lider nagpalambo sang amo nga pagtaha-sa-kaugalingon nga sa
bagay nga wala sing ano man nga butang nga nagapamahog sa pag-uswag” (Anne C.
Bradshaw, “Bridging the Waves,” New Era, Nov. 1990, pp. 31–32).

Paghinambalanay • Paano ni Jenny ginatandog kag ginapauswag ang mga kabuhi sang iban? (Pagpaambit
sang iya mabakod nga panaksihon sang ebanghelyo, pagtipig sang isa ka positibo nga
panglantaw kag malipayon nga espiritu, pagbulig sa mga tawo nga mahangpan ang iya
kasablagan, pagbulig sa iban paagi sa pagtrabaho sa ospital, pagpartisipar sa tanan nga
mga kahiwatan wala’y sapayan sang iya kasablagan.)

Leksyon 49



226

Ipaathag nga ang mga tawo nga may mga kasablagan, subong sadtong iban nga wala
sing mga kasablagan, nagkinahanglan man sa iban sa pagbulig sa ila sa mga butang nga
indi nila mahimo.

• Paano bala naton maalagaran yadtong may mga kasablagan? Ano bala nga sahi sang
ayuda ang ayhan ila ginakinahanglan?

Ang posible nga mga sabat mahimo nga maglakip sang masunod:

• Pagbulig sa ila kon sila nagabasa ukon nagapartisipar sa eskuwelahan ukon sa
simbahan.

• Paghagad sa ila sa paglakat sa eskuwelahan ukon sa mga kahiwatan sa simbahan;
pagpungko upod sa ila sa mga klase.

• Pagbulig sa ila nga mahangpan ang nagakaigo nga mga paagi sa paggiho sa
katilingbanon nga mga sitwasyon.

• Pagpamangkot sang tawo ukon sang iya mga ginikanan parte sa tal nga kasablagan
kag kon ano ang inyo mahimo sa pagbulig sa iya. Halimbawa, kon ang tawo may kuyap,
ano ang inyo dapat himuon?

Hingapusan

Idagmit nga ang tanan nga mga tawo palareho kaayo. Kinahanglan naton ang
magpangita sing mga paagi nga mangin mga abyan sadtong mga may kasablagan, sa
pagbulig sa ila nga matuman ang ila mga dalamguhanon, kag sa pagtahod sa ila tungod
sang mga hiyas nga yara sa ila. Kinahanglan naton nga idapat ang laygay sang
Manluluwas: “Ako nagahatag sa inyo sing bag-ong sugo, nga [magpinalanggaanay]
kamo; subong nga ako [nagpalangga] sa inyo, nga kamo man [magpinalanggaanay]”
(Juan 13:34).

Kadapatan sang Leksyon

Pangabaya ang bataon nga mga babayi sa paghimo sang masunod sing tinag-isaisa ukon
bilang isa ka klase:

• Magkilala sing isa ka bataon nga babayi sa eskuwelahan ukon sa simbahan nga may isa
ka kasablagan ukon pinasahi nga mga panginahanglan.

• Maglab-ot sa iya agud magbulig sa iya kag maglakip sa iya sa inyo mga kahiwatan.

• Magkilala sang pinasahi nga mga amot nga iya mahimo kag magbulig sa iya nga
magpartisipar sa eskuwelahan, sa simbahan, kag sa komunidad.
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Sa Manunudlo: Paghanda sang mga
Leksyon gikan sa mga Pamulong-pulong
sa Pang-Kabilugan nga Komperensya

Ang mga pulong sang buhi nga mga manalagna labing maayo nga mga palasandigan para
sa dugang nga mga leksyon. Kon nagabasa ka sang dugang nga mga leksyon, pilia ang
bag-o nga mga pamulong-pulong sa komperensya nga ginbalhag sa Ensign. Ang paghanda
kag pagpresentar sining mga leksyon magahatag sa imo sing mga oportunidad nga
magiyahan sang Espiritu sa pagsabat sang pat-od nga mga panginahanglan sang bataon
nga mga babayi. Sugiri sing mas temprano ang bataon nga mga babayi kon diin sa mga
pamulong-pulong ang igatudlo agud nga mangin handa sila para sa paghinambalanay. 
Sa pagpalambo sining mga leksyon, magsandig sa mga pinanudlo sang Pang-Kabilugan
nga mga Pagbulut-an, sa mga pamulong-pulong sa komperensya, kag sa balaan nga mga
kasulatan.

Sunda ang amo man nga mga pamaagi para sa paghanda kag pagpresentar sining mga
leksyon nga imo ginasunod para sa mga leksyon sa manwal. Dugang pa sini, makabulig
ang masunod nga mga tikang sang pagpanghanda:

1. Mainampuon nga magpamat-od kon ano nga prinsipyo sang ebanghelyo ukon mayor
nga ideya ang ginatudlo sa pinili nga pamulong-pulong. Balaya ang duha ukon tatlo
ka nagasakdag nga mga ideya nga nagaamot sa mayor nga ideya.

2. Magpamat-od kon ano ang gusto mo nga mahuman bilang isa ka resulta sang leksyon.
Halimbawa, gusto mo bala nga mabuligan ang bataon nga mga babayi nga
mahangpan ang isa ka prinsipyo, magdugang sa pagtuo, magpalambo sang isa ka
panglantaw, ukon mapadasig sa pagliwat sang ila pamatasan?

3. Maghanda sang mga materyal sang leksyon. Pangitaa ang dugang nga mga talamdan
sa balaan nga kasulatan nga nagagamit sang Topical Guide, sang Index sa tatlo ka mga
kombinasyon [tatlo ka balaan nga mga kasulatan nga tiningob]. Magpangayo sa
manugtatap sang librarya sa balay-tilipunan sang nagakaigo nga mga biswal.

4. Maghanda sang mga pamangkot parte sa pinili nga mga sinambit nga mga pulong kag
balaan nga mga kasulatan sa pamulong-pulong. Ano ang buot silingon sang mga
sinambit nga mga pulong kag balaan nga mga kasulatan? Ipaanggid ang mga ini sa
bataon nga mga babayi (tan-awa sa 1 Nefi 19:23).

5. Magpili sang mga paagi sa pagpanudlo nga nagalakip sang mga katapo sang klase,
kag takayi ang mga katapo sang klase sa pagpartisipar. Magtamod sa Teaching—No
Greater Call (33043) para sa mga paathag parte sa mga paagi sa pagpanudlo.

Ang masunod nga kasayuran mahimo nga mangin mapuslanon kon nagahanda sing isa
ka leksyon gikan sa isa ka pamulong-pulong.

Tig-ulo sang pamulong-pulong:

Prinsipyo sang ebanghelyo ukon mayor nga ideya:

Nagasakdag nga mga ideya:

1. Ipresentar ang prinsipyo sang ebanghelo kag ang nagasakdag nga mga ideya.

• Isulat ang prinsipyo sang ebanghelyo kag ang nagasakdag nga mga ideya sa pisara.
Gamita ang isa ka leksyon nga nagagamit sang mga bagay, sugilanon, larawan, ukon
pamangkot nga nagahangkat sa panghunahuna sa pagpresentar sang leksyon.

2. Ipresentar ang kaundan sang leksyon.

• Pangitaa kag hambali ang balaan nga mga kasulatan sa sulod sang pamulong-pulong
kag ano man nga dugang nga balaan nga mga kasulatan sa pagpatin-aw sang
prinsipyo sang ebanghelyo.

• Hambali kon ano ang ginhambal sang Ginuo kag sang iya mga manalagna parte sa
prinsipyo sang ebanghelyo.
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• Magpamangkot sang mga pangutana parte sa mga sinambit nga mga pulong gikan
sa pamulong-pulong. Isaysay ang mga sugilanon kag mga halimbawa gikan sa
pamulong-pulong sa paglaragway sang prinsipyo sang ebanghelyo.

• Hambali kon paano ang paggawi sini nga prinsipyo mahimo nga makapadugang
sang aton pagtuo kag makabulig sa aton sa paghimo sang matarong nga mga desisyon
kag magsulbar sang aton mga problema.

• Magpamangkot sang mga pangutana kag giyahi ang mga paghinambalanay nga
magabulig sa bataon nga mga babayi sa pagdapat sang prinsipyo 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.

2. Tapusa [ang leksyon] paagi sa pagpahayag sa malip-ot sang kon ano ang gintudlo.

• Magsaksi sang pagkamatuod sang prinsipyo sang ebanghelyo nga imo gintudlo kag
sang iya sini kabilinggan sa imo kabuhi.
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