
MGA TUNGKULIN AT 
PAGPAPALA NG PRIESTHOOD

Saligang Manwal para sa mga Maytaglay ng Priesthood, Bahagi A



MGA TUNGKULIN AT
PAGPAPALA NG

PRIESTHOOD
Saligang Manwal para sa mga Maytaglay ng Priesthood, Bahagi A

Inilathala ng
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Salt Lake City, Utah
Binago 2000



© 2005 ng Intellectual Reserve, Inc.
Lahat ng karapatan ay nakalaan

Inilimbag sa Estados Unidos ng Amerika

Pagsang-ayon sa Ingles: 3/99
Pagsang-ayon sa pagsasalin: 3/99

Pagsasalin ng Duties and Blessings of the Priesthood, 
Basic Manual for Priesthood Holders, Part A

Tagalog

Mga Puna at Mungkahi

Ang mga puna at mungkahi ninyo tungkol sa manwal na ito ay
pasasalamatan. Isumite lamang ito sa:

Curriculum Planning
50 East North Temple Street, Floor 24
Salt Lake City, UT 84150-3200
USA
E-mail: cur-development@ldschurch.org

Isulat lang ang inyong pangalan, tirahan, ward at stake. Tiyaking ibigay
ang pamagat ng manwal. Pagkatapos ay sabihin sa amin ang mga puna
at mungkahi ninyo tungkol sa mga kalakasan ng manwal at mga baha-
ging maaari pang pagandahin.



Pambungad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Ang Buhay na Cristo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x

Kasaysayan at Organisasyon ng Priesthood

1. Ang Priesthood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Ang Priesthood mula kay Adan Hanggang sa Panunumbalik . . . . 10
3. Ang Panunumbalik ng Priesthood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. Ang Korum ng Priesthood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5. Mga Tungkulin ng Deacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6. Mga Tungkulin ng Teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7. Mga Tungkulin ng Priest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8. Mga Tungkulin ng Bishop at ng Branch President . . . . . . . . . . . . . . 61
9. Mga Tungkulin ng Elder at ng High Priest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

10. Mga Patriarch at mga Patriarchal Blessing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
11. Kailangan ang mga General Authority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Mga Responsibilidad sa Sarili at sa Pamilya
12. Ang Responsibilidad ng Ama sa Kapakanan ng Kanyang Pamilya . . 92
13. Pagsasanggunian ng mga Miyembro ng Pamilya . . . . . . . . . . . . . . . 99
14. Pamumuno sa Panalangin ng Pamilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
15. Ang Tahanan: Sentro ng Pag-aaral ng Ebanghelyo . . . . . . . . . . . . . 114
16. Pagtuturo ng Ebanghelyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
17. Pagtuturo mula sa mga Banal na Kasulatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
18. Pagtuturo sa Pamamagitan ng Kapangyarihan ng Espiritu Santo . . 140
19. Pagtuturo ng Kahinhinan at Dangal sa Tahanan . . . . . . . . . . . . . . . 147
20. Mapayapang Paglutas ng mga Problema ng Pamilya. . . . . . . . . . . 155
21. Pamamahala sa Pananalapi ng Pamilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
22. Mga Produktong Gawang-bahay at Pag-iimbak sa Tahanan. . . . . 170
23. Pagkakaroon at Pagpapahusay ng mga Kasanayang

Panghanapbuhay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
24. Panatilihing Malusog ang Pangangatawan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
25. Paglilingkod sa Komunidad at sa Bansa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

MGA NILALAMAN

iii



Mga Nilalaman

iv

Mga Alituntunin at Doktrina ng Ebanghelyo

26. Isang Patotoo sa Ebanghelyo ni Jesucristo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
27. Pananampalataya kay Jesucristo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
28. Pagsisisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
29. Binyag, Isang Patuloy na Tipan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
30. Ang Kaloob na Espiritu Santo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
31. Panalangin at Pag-aayuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
32. Pagpipitagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
33. Pagmamahal at Paglilingkod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
34. Kalinisang Moral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
35. Ang Pamilyang Walang Hanggan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Indese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Bahagi ng mga Larawan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297



PAMBUNGAD

v

Paggamit ng Manwal na Ito

Ang manwal na ito ay may 35 araling nauugnay sa mga pangunahing
alituntunin ng ebanghelyo at responsibilidad ng mga maytaglay ng
Aaronic Priesthood at Melchizedek Priesthood. Ayon sa dikta ng
Espiritu, dapat iplano at ituro ng mga lider at guro ang mga araling
sasagot sa espirituwal, emosyonal, at temporal na mga pangangaila-
ngan ng mga miyembro sa kanilang branch o ward.

Ang manwal na ito ay dapat gamitin sa pagtuturo kapwa sa
Melchizedek Priesthood at Aaronic Priesthood sa mga yunit ng
Simbahan na wala pang Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan at mga
manwal ng Aaronic Priesthood sa kanilang wika. Sa gayong mga yunit,
dapat bigyan ng kopya ng manwal na ito ang lahat ng maytaglay ng
Melchizedek Priesthood at mga lider at guro sa Aaronic Priesthood.
Dapat alamin ng mga lokal na lider sa Information for Priesthood and
Auxiliary Leaders on Curriculum kung kailan gagamitin ang mga
Bahagi A at Bahagi B ng Mga Tungkulin at Pagpapala ng Priesthood.

Sa mga yunit ng Simbahan na mayroong Mga Turo ng mga Pangulo ng
Simbahan at mga manwal ng Aaronic Priesthood, dapat gamitin ang man-
wal na ito (1) bilang sanggunian sa pagtuturo sa Melchizedek Priesthood
sa una at ikaapat na Linggo; (2) bilang karagdagang sanggunian sa pag-
tuturo sa Aaronic Priesthood; at (3) kung itinalaga, para sa mga aralin sa
“Mga Turo sa Ating Panahon” ng Relief Society tuwing ikaapat na
Linggo. Sa gayong mga yunit, dapat bigyan ng kopya ng manwal ang
mga lider at guro sa Relief Society, Melchizedek Priesthood, at Aaronic
Priesthood. Mahihikayat din ng mga lider ang mga maytaglay ng
Melchizedek Priesthood na bumili ng kopya ng manwal na ito para sa
personal na pag-aaral at pagtuturo sa pamilya sa tahanan.

Paghahandang Magturo

Ang mga tulong sa pagtuturo sa manwal na ito ay may bahaging
“Paghahanda ng Guro,” mga maitatanong ng guro, mga mungkahi
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para sa partisipasyon ng klase, at mga tagubilin sa paggamit ng mga
larawan at tsart. Bukod pa sa mga tanong pantalakayan at iminungka-
hing mga pamamaraan, magagamit ng mga guro ang iba pang mga
pamamaraan sa pagtuturo ng aralin na epektibo sa kanila para maisali
ang buong klase at makahikayat ng partisipasyon at pagkatuto. Halos
lahat ng aralin ay nagmumungkahi ng paggamit ng pisara, kaya’t
kung maaari dapat ihanda ng mga guro ang pisara at tsok para sa ba-
wat aralin. Maraming visual aid na poster ang maidodrowing o maisu-
sulat sa pisara. Matatagpuan ang iba pang mga mungkahi sa pagtuturo
sa Gabay na Aklat sa Pagtuturo (34595 893) at sa Pagtuturo, Walang Higit
na Dakilang Tungkulin (36123 893).

Dapat hikayatin ang buong klase na maging handa sa talakayan sa
pamamagitan ng pag-aaral ng takdang-aralin sa buong linggo.
Hikayatin din silang magdala ng mga banal na kasulatan.

Pagsasali sa mga Miyembrong May Kapansanan

Nang magministeryo Siya sa lupa, umakyat si Jesus sa bundok na
malapit sa Dagat ng Galilea.

“At lumapit sa kaniya ang lubhang maraming tao, na may mga pilay,
mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba pang marami, at sila’y kani-
lang inilagay sa kaniyang mga paanan; at sila’y pinagaling niya:

“Ano pa’t nangagtaka ang karamihan, nang mangakita nilang nangag-
sasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw, at nagsisilakad
ang mga pilay, at nangakakakita ang mga bulag: at kanilang niluwal-
hati ang Dios ng Israel” (Mateo 15:30–31).

Ipinakita sa atin ng Tagapagligtas ang halimbawa ng pagkahabag sa
mga may kapansanan. Nang dalawin Niya ang mga Nephita nang
mabuhay Siyang muli, sinabi Niya:

“Masdan, ang aking sisidlan ay puspos ng pagkahabag sa inyo.

“Mayroon bang may karamdaman sa inyo? Dalhin sila rito. Mayroon
ba sa inyong pilay, o bulag, o lumpo, o baldado, o ketongin, o mga
may dinaramdam, o yaong mga bingi, o yaong mga nahihirapan sa
anumang dahilan? Dalhin sila rito at akin silang pagagalingin, sapag-
kat ako ay nahahabag sa inyo; ang aking sisidlan ay puspos ng awa”
(3 Nephi 17:6–7).

Maganda ang katayuan ng guro sa Simbahan para magpakita ng habag
sa mga may kapansanan. Dapat siyang maging maunawain at hangaring
isama ang mga miyembrong ito sa mga aktibidad ng pagkatuto. Dapat
makatulong sa mga guro ang sumusunod na mga patnubay para matu-
ruan ang mga miyembrong may mga espesyal na pangangailangan:
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• Alamin ang mga pangangailangan at kakayahan ng bawat miyembro
ng klase.

• Kausapin muna ang mga miyembro ng klase na may kapansanan
bago sila sabihang magbasa, magdasal, o isali sa anumang paraan.
Magtanong tulad ng, “Ano ang pakiramdam mo kung pababasahin
ka sa klase?” o kaya’y “Okey lang ba sa iyo kung pagdasalin ka sa
klase?”

• Itanong sa mga lider ng priesthood, magulang, kapamilya, at, kung
angkop, sa mga miyembrong may kapansanan mismo kung ano ang
natatangi nilang mga pangangailangan.

• Tiyakin na iginagalang at inuunawa ng bawat miyembro ng klase
ang iba pang mga miyembro ng klase.

• Maging natural, mabait, at magiliw. Tandaan na kailangan ng lahat
ng tao ng pagmamahal at pag-unawa.

Dapat tandaan ng mga guro sa Simbahan na bawat miyembro, anuman
ang pisikal, mental, emosyonal, o sosyal na kakayahan, ay may poten-
syal na umunlad tungo sa kadakilaan. Obligasyon ng guro na tulungan
ang bawat tao na matutuhan ang lahat ng kaya niyang matutuhan.
Tandaan ang mga salita ng Tagapagligtas: “Yamang inyong ginawa sa
isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin
ninyo ginawa” (Mateo 25:40).
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Habang ipinagdiriwang natin ang pagsilang ni Jesucristo dala-
wang libong taon na ang nakararaan, iniaalay namin ang
aming patotoo tungkol sa katotohanan ng Kanyang hindi

mapapantayang buhay at ang walang hanggang kapangyarihan ng
Kanyang dakilang mapagbayad-salang sakripisyo. Walang sinuman
ang nakapagbigay ng gayong makahulugang impluwensiya sa lahat ng
nabuhay na at sa lahat ng mabubuhay pa sa mundo.

Siya ang Dakilang Jehova ng Lumang Tipan, at ang Mesiyas ng
Bago. Sa ilalim ng pamamahala ng Kanyang Ama, Siya ang manlilik-
ha ng daigdig. “Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya; at alin man sa
lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya” (Juan 1:3). Bagaman
siya ay walang kasalanan, bininyagan siya upang gawin ang buong
katuwiran. Siya ay “naglilibot na gumagawa ng mabuti” (Ang mga
Gawa 10:38), gayon pa man ay kinamuhian siya dahil dito. Ang
Kanyang ebanghelyo ay mensahe ng kapayapaan at mabuting balita.
Nakiusap Siya sa lahat na sumunod sa Kanyang halimbawa. Binagtas
niya ang mga daan sa Palestina na nanggagamot ng maysakit, nagbi-
bigay ng paningin sa bulag, at nagpapabangon ng patay. Itinuro Niya
ang katotohanan tungkol sa kawalang-hanggan, at ang katotohanan
tungkol sa buhay natin bago tayo nabuhay sa mundo, ang layunin ng
buhay natin sa mundo, at ang potensiyal ng mga anak na lalaki at
babae ng Diyos sa buhay na darating.

Pinasimulan Niya ang sakramento bilang paalaala sa Kanyang
dakilang mapagbayad-salang sakripisyo. Dinakip Siya at tinuligsa
batay sa mga maling paratang, pinarusahan upang mabigyang-kasiya-
han ang mga mandurumog, at hinatulan ng kamatayan sa krus ng
Kalbaryo. Inialay Niya ang Kanyang buhay para sa kasalanan ng lahat
ng sangkatauhan. Siya ang dakilang kaloob para sa lahat ng mabubu-
hay sa ibabaw ng mundo.

Taimtim kaming nagpapatotoo na ang Kanyang buhay, na siyang
tampulan ng buong kasaysayan ng sangkatauhan, ay hindi nagsimula
sa Betlehem o nagtapos sa Kalbaryo. Siya ang Panganay ng Ama, ang
Bugtong na Anak sa laman, ang Manunubos ng daigdig.

Nagbangon Siya sa libingan upang “maging pangunahing bunga
ng nangatutulog” (I Mga Taga Corinto 15:20). Bilang Nabuhay na
Mag-uling Panginoon, dumalaw Siya sa mga taong minahal Niya
noong nabubuhay pa Siya sa lupa. Naglingkod din Siya sa Kanyang
“ibang mga tupa” (Juan 10:16) sa sinaunang Amerika. Sa makaba-
gong daigdig, Siya at ang Kanyang Ama ay nagpakita sa batang lala-
king si Joseph Smith, upang pasimulan ang matagal nang ipinanga-
kong “kaganapan ng mga panahon” (Mga Taga Efeso 1:10).

Tungkol sa Buhay na Cristo, isinulat ng Propetang Joseph: “Ang
kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy; ang buhok sa kanyang
ulo ay puti gaya ng busilak na niyebe; ang kanyang mukha ay nagni-
ningning nang higit pa sa liwanag ng araw; at ang kanyang tinig ay
gaya ng lagaslas ng malalawak na tubig, maging ang tinig ni Jehova,
na nagsasabing:

“Ako ang una at ang huli; ako ang siyang nabuhay, ako ang siyang
pinaslang; ako ang inyong tagapamagitan sa Ama” (Doktrina at mga
Tipan 110:3–4).

Tungkol sa Kanya ay ipinahayag rin ng Propeta: “At ngayon, mata-
pos ang maraming patotoo na ibinigay hinggil sa kanya, ito ang
patotoo, na pinakahuli sa lahat, na aming ibibigay tungkol sa kanya:
Na siya ay buhay!

“Sapagkat siya ay aming nakita, maging sa kanang kamay ng
Diyos; at aming narinig ang tinig na nagpapatotoo na siya ang
Bugtong na Anak ng Ama—

“Na sa kanya, at sa pamamagitan niya, at mula sa kanya, ang mga
daigdig ay nililikha at nalikha, at ang mga naninirahan dito ay mga
isinilang na anak na lalaki at babae ng Diyos” (Doktrina at mga
Tipan 76:22–24).

Ipinahahayag namin nang taimtim na ang Kanyang pagkasaser-
dote at Kanyang Simbahan ay ipinanumbalik na sa mundo na—”iti-
natayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol, at ng mga prope-
ta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato na panulok” (Mga Taga
Efeso 2:20).

Nagpapatotoo kami na darating ang panahon na babalik Siyang
muli sa mundo. “At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag,
at makikitang magkakasama ng lahat na tao” (Isaias 40:5).
Mamamahala siya bilang Hari ng mga Hari at maghahari bilang
Panginoon ng mga Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod at ang
bawat dila ay magpapahayag sa pagsamba sa Kanya. At bawat isa sa
atin ay tatayo upang hatulan Niya ayon sa ating mga gawa at naisin
ng ating mga puso.

Nagpapatotoo kami, bilang Kanyang marapat na inordenan na
mga Apostol—na si Jesus ang Buhay na Cristo, ang walang kamata-
yang Anak ng Diyos. Siya ang dakilang Haring Emmanuel, na ngayon
ay nakatayo sa kanang kamay ng Kanyang Ama. Siya ang liwanag, ang
buhay, at pag-asa ng mundo. Siya ang daan na naghahatid sa kaliga-
yahan sa buhay na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na dara-
ting. Salamat sa Diyos sa Kanyang walang kapantay na kaloob na
Kanyang banal na Anak.

ANG BUHAY NA CRISTO
ANG PATOTOO NG MGA APOSTOL

ANG SIMBAHAN NI JESUCRISTO NG MGA BANAL SA MGA HULING ARAW

ANG UNANG PANGULUHAN ANG KORUM NG LABINDALAWA

Ika-1 ng Enero, 2000



ANG MAG-ANAK

Ang pagpapahayag na ito ay binasa ni Pangulong Gordon B. Hinckley bilang bahagi ng kanyang mensahe sa Pulong ng
Pangkalahatang Samahang Damayan na ginanap noong ika-23 ng Setyembre, 1995, sa Lungsod ng Salt lake, Utah.

KAMI, ANG UNANG PANGULUHAN at ang Kapulungan
ng Labindalawang Apostol ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng
mga Banal sa mga Huling Araw, ay taimtim na nagpapahayag
na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae ay inor-
dena ng Diyos at ang mag-anak ang sentro ng plano ng
Tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng Kanyang
mga anak.

LAHAT NG TAO—lalaki at babae—ay nilalang sa wangis ng
Diyos. Bawat isa ay minamahal na espiritung anak na lalaki o
anak na babae ng mga magulang na nasa langit, at, bilang
gayon, bawat isa ay may banal na katangian at tadhana. Ang
kasarian ay isang mahalagang katangian ng pagkakakilanlan
at layunin ng isang tao sa kanyang buhay bago pa ang buhay
niya sa mundo, sa buhay niyang mortal, at sa walang hanggan.

SA BUHAY BAGO PA ANG BUHAY SA MUNDO, kilala at
sinamba ng mga espiritung anak na lalaki at anak na babae
ang Diyos bilang kanilang Ama at tinanggap ang Kanyang
plano na naglaan sa Kanyang mga anak na magkamit ng
pisikal na katawan at magtamo ng karanasan sa mundo
upang umunlad patungo sa kaganapan at sa huli ay makam-
tan ang kanilang banal na tadhana bilang tagapagmana ng
buhay na walang hanggan. Ang banal na plano ng kaligaya-
han ng Diyos ang nagpapahintulot sa mga ugnayan ng mag-
anak na magpatuloy sa kabilang buhay. Ang mga sagradong
ordenansa at tipan na makukuha sa mga banal na templo ang
nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao upang makabalik sa
kinaroroonan ng Diyos at upang ang mga mag-anak ay
magkasama-sama sa walang hanggan.

ANG UNANG KAUTUSAN NA IBINIGAY ng Diyos kina
Adan at Eva ay tungkol sa kanilang posibilidad bilang mag-
asawa na maging mga magulang. Ipinahahayag namin na
ang kautusan ng Diyos na magpakarami at kalatan ang lupa
ay nananatiling may bisa. Amin pang karagdagang ipinaha-
hayag na ang banal na kapangyarihang lumikha ng bata ay
nararapat lamang gawin ng lalaki at babae, na ikinasal bilang
mag-asawa ayon sa batas. 

IPINAHAHAYAG namin na ang paraan ng paglikha ng
buhay na mortal ay itinakda ng Diyos. Pinagtitibay namin
ang kabanalan ng buhay at ang kahalagahan nito sa walang
hanggang plano ng Diyos.

ANG MAG-ASAWA AY MAY BANAL na tungkuling
mahalin at kalingain ang bawat isa at ang kanilang mga 

anak. ‘Ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon’ (Mga
Awit 127:3). Ang mga magulang ay may banal na tungkuling
palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabuti-
han, maglaan para sa kanilang pisikal at espirituwal na mga
pangangailangan, turuan silang magmahal at maglingkod
sa isa’t isa, sundin ang mga kautusan ng Diyos at maging
masunurin sa batas saanman sila naninirahan. Ang mga
mag-asawa—ang mga ina at ama—ay papananagutin sa
harap ng Diyos sa kanilang pagtupad sa mga tungkuling ito.

ANG MAG-ANAK ay inordena ng Diyos. Ang kasal sa pagitan
ng isang lalaki at babae ay mahalaga sa Kanyang walang hang-
gang plano. Ang mga anak ay may karapatang isilang sa loob
ng bigkis ng kasal at palakihin ng isang ama at isang ina na
gumagalang nang buong katapatan sa pangakong kanilang
ginawa nang sila ay ikasal. Ang kaligayahan sa buhay ng mag-
anak ay lalong higit na makakamit kapag isinalig sa mga turo
ng Panginoong Jesucristo. Ang mga matagumpay na buhay
mag-asawa at mag-anak ay itinatatag at pinananatili sa mga ali-
tuntunin ng pananampalataya, panalangin, pagsisisi, pagpap-
atawad, paggalang, pagmamahalan, awa, gawa, at mga kapaki-
pakinabang na gawaing panlibangan. Sa plano ng Diyos, ang
mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pag-
mamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan ng mga
pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mga mag-
anak. Ang mga ina ang may pangunahing tungkulin na mag-
aruga ng kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkuling ito,
ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang
magkasama na may pantay na pananagutan. Ang pagkakaroon
ng kapansanan, kamatayan, o iba pang kalagayan ay maaaring
magpabago sa mga takdang tungkulin ng bawat isa sa
pagkalinga sa mag-anak. Ang mga kamag-anak ay dapat mag-
bigay ng tulong kung kinakailangan.

KAMI ay nagbababala sa mga taong lumalabag sa mga
tipan ng kalinisang-puri, nagmamalabis sa asawa o anak, o
bigo sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa mag-anak,
na balang araw sila ay papananagutin sa harap ng Diyos. At
gayon din, kami ay nagbababala na ang pagkakawatak-
watak ng mag-anak ay magdudulot sa mga tao, mga komu-
nidad, at mga bansa ng mga kapahamakang sinabi na noon
pa ng mga sinauna at makabagong propeta.

KAMI ay nananawagan sa mga may-pananagutang mama-
mayan at mga pinuno ng gobyerno sa lahat ng dako na mag-
tatag ng mga pamamaraan upang mapanatili at mapalakas
ang mag-anak bilang ang pangunahing yunit ng lipunan.

ANG UNANG PANGULUHAN AT KAPULUNGAN NG LABINDALAWANG APOSTOL
NG ANG SIMBAHAN NI JESUCRISTO NG MGA BANAL SA MGA HULING ARAW
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan kung ano ang
priesthood at paano magagampanang mabuti ang mga katungkulan
natin sa priesthood.

Pambungad

Ipaisip sa buong klase ang araw nang tanggapin nila ang priesthood.
Tiyak na naroon ang Espiritu ng Panginoon nang tanggapin nila ang
priesthood sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga
may awtoridad. Habang iniisip ng klase ang karanasang iyon, anyaya-
han silang itanong ang mga ito sa kanilang sarili:

1. Ano ba talaga ang nangyari sa akin noong araw na iyon?

2. Nagbago ba ako matapos matanggap ang priesthood?

3. Nagbago na ba ako ngayon dahil taglay ko ang priesthood?

4. Napaglingkuran ko ba ang iba sa pamamagitan ng priesthood?

5. Nasisiyahan ba ang aking Ama sa Langit sa paraan ng paggamit
ko ng priesthood?

Ang Priesthood ay ang Kapangyarihan ng Diyos

“Kapag [kumikilos] tayo sa ngalan ng Panginoon, bilang mga maytaglay
ng priesthood, ginagawa natin ito sa ngalan ng at para sa ating Ama sa
Langit. Ang priesthood ay ang kapangyarihan na siyang daan para ma-
kakilos ang ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng mga tao” (Harold B.
Lee, sa Conference Report, Abr. 1973, 128; o Ensign, Hulyo 1973, 98).

Ang priesthood ang walang-hanggang kapangyarihan at awtoridad ng
Diyos. Isinasagawa ng Diyos ang Kanyang gawain sa pamamagitan ng
priesthood. Nilikha Niya ang lahat ng bagay at pinamamahalaan ang
lupa at langit sa pamamagitan nito. Mababasa natin sa Mahalagang
Perlas na ang priesthood, “na naroroon na sa simula pa ay siya ring
naroroon sa wakas ng daigdig” (Moises 6:7).

Binigyan ng Diyos at ni Jesucristo ng kapangyarihan ng priesthood ang
karapat-dapat na mga lalaki para makatulong sila na “isakatuparan ang
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kawalang-kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao” (Moises 1:39).
Ang priesthood ang awtoridad ng Diyos na ibinigay sa kalalakihan para
kumilos sa lahat ng bagay para sa kaligtasan ng sangkatauhan.

Tayong mga maytaglay ng priesthood ay may awtoridad na kumilos
sa ngalan ng Diyos. Sinabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith sa lahat
ng maytaglay ng priesthood:

“Tayo ay mga alagad ng Panginoon; kinakatawan natin siya; binigyan
niya tayo ng awtoridad na nagbigay sa atin ng kapangyarihang gawin
ang lahat ng kailangan para iligtas at dakilain ang ating sarili at ang
iba pa niyang mga anak sa mundo.

“Tayo ay mga kinatawan ng Panginoong Jesucristo. Tungkulin nating
katawanin siya. Inutusan tayong . . . gawin ang gagawin niya kung
siya mismo ang narito” (sa Conference Report, Abr. 1971, 47; o Ensign,
Hunyo 1971, 49).

Ang Kapangyarihan ng Priesthood ay Nakakamtan sa Matwid na
Pamumuhay

“Tayong lahat na maytaglay ng priesthood ay may awtoridad na kumi-
los para sa Panginoon, ngunit ang bisa ng ating awtoridad—o sabihin
na nating, ang kapangyarihang nakakamtan sa awtoridad na iyon—ay
nakasalalay sa ating pamumuhay; ito ay nakasalalay sa ating kabuti-
han” (H. Burke Peterson, sa Conference Report, Abr. 1976, 50; o Ensign,
Mayo, 1976, 33).

Sa Doktrina at mga Tipan, niliwanag sa atin ng Panginoon na dapat ta-
yong mamuhay nang matwid hindi lang para magkaroon ng awtori-
dad, kundi pati ng kapangyarihan ng priesthood:

“Masdan, marami ang tinawag, subalit iilan ang napili. At bakit sila
hindi napili?

“Sapagkat ang kanilang mga puso ay labis na nakatuon sa mga bagay
ng daigdig na ito, at naghahangad ng mga parangal ng tao, kaya hindi
nila natutuhan ang isang aral na ito—

“Na ang mga karapatan ng pagkasaserdote ay may di-mapaghihiwalay
na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit, at na ang kapangyari-
han ng langit ay hindi mapamamahalaan ni mahahawakan tanging
alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan.

“Na ito ay maaaring igawad sa atin, ito ay totoo; subalit kung ating ta-
tangkaing pagtakpan ang ating mga kasalanan, o bigyang-kasiyahan
ang ating kapalaluan, ang ating walang kabuluhang adhikain, o guma-
mit ng lakas o kapangyarihan o pamimilit sa mga kaluluwa ng mga
anak ng tao, sa alinmang antas ng kasamaan, masdan, ang kalangitan
ay lalayo; ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati; at kapag ito
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ay lumayo, Amen sa pagkasaserdote o sa kapangyarihan ng taong iyon”
(D at T 121:34–37).

• Sa mga talatang ito, ipinahahayag ng Panginoon kung bakit hindi
magamit nang mabisa ang priesthood ng ilang maytaglay ng priest-
hood. Bakit makahahadlang sa atin ang mga bagay na ito sa pagka-
karoon ng kapangyarihan sa priesthood?

Ang kapangyarihan ng priesthood ay nagmumula sa Diyos, na kumikilos
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Para maturuan tayo ng Espiritu Santo
sa paggamit ng priesthood, dapat nating sundin ang mga utos at mamu-
hay nang marapat. Ang kapangyarihan ng priesthood ay sasaatin lang
mula sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa ka-
pangyarihan ng priesthood, magagawa natin ang gawain ng Panginoon;
kung wala ang kapangyarihang iyon, hindi natin ito magagawa.

• Ipakita ang visual 1-a, “Ang mga maytaglay ng priesthood ay nag-
papagaling ng mga maysakit ngayon tulad ni Cristo noong unang
panahon.”

“Kung mamumuhay tayo nang marapat para dito, mapapasaatin ang
kapangyarihan mula sa Ama sa Langit na maghahatid ng kapayapaan
sa magulong pamamahay. Mapapasaatin ang kapangyarihang basba-
san at aliwin ang maliliit na bata, na magpapatulog sa luhaang mga
mata sa madaling-araw. Mapapasaatin ang kapangyarihang magpapa-
saya sa family home evening, kapangyarihang papayapa sa mga alala-
hanin ng isang pagod na kabiyak. Mapapasaatin ang kapangyarihang
gabayan ang lito at madaling masaktang tinedyer. Atin ang kapangya-
rihang basbasan ang anak na dalaga bago siya makipagdeyt sa unang
pagkakataon o bago ikasal sa templo, o basbasan ang anak na binata
bago siya magmisyon o mag-aral sa kolehiyo. Mapapasaatin, mga
bata kong kapatid, ang kapangyarihang pigilan ang masasamang
kaisipan ng isang grupo ng mga batang lalaking kabastusan ang 
pinag-uusapan. Mapapasaatin ang kapangyarihang magpagaling
ng maysakit at aliwin ang nalulumbay. Ilan lang ito sa mahahalagang
layunin ng priesthood” (H. Burke Peterson, sa Conference Report,
Abr. 1976, 50–51; o Ensign, Mayo 1976, 33).

• Sabihin sa inatasang maytaglay ng priesthood na ibahagi ang kan-
yang karanasan na nagpapamalas ng kapangyarihan ng priesthood
sa kanyang buhay.

Pagkakaroon ng Kapangyarihan sa Priesthood

May ilang bagay tayong magagawa para magkaroon ng kapangyari-
han sa priesthood:
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1-a, Ang mga maytaglay ng priesthood ay nagpapagaling ng mga maysakit ngayon
tulad ni Cristo noong unang panahon. (Pinagagaling ni Cristo ang Bulag, ni Carl Bloch.

Ginamit sa pahintulot ng National Historic Museum sa Frederiksborg sa Hillerød.
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Hangarin Ito

Dapat muna nating hangaring magkaroon ng kapangyarihan sa priest-
hood. Itinuturo sa mga banal na kasulatan na tumatanggap ang kalala-
kihan mula sa Panginoon ayon sa kanilang mga hangarin (tingnan sa
Alma 29:4; D at T 4:3; 6:8; 7:1–3).

Mamuhay nang Matwid

Dapat nating sikaping sundin ang lahat ng utos ng ating Ama sa Langit.
Sa pamumuhay nang matwid, maaari nating makapiling palagi ang
Espiritu Santo, at tuturuan Niya tayong gawin ang mga bagay na dapat
nating gawin (tingnan sa 2 Nephi 32:5). Kabilang sa pamumuhay nang
matwid ang pagkatutong kontrolin ang ating mga iniisip, sinasabi, at
ginagawa.

Magpakumbaba

“Siya na tunay na nagpapakumbaba ng kanyang sarili, at nagsisisi ng
kanyang mga kasalanan, at makapagtitiis hanggang sa katapusan, siya
rin ay pagpapalain” (Alma 32:15). Dapat ay handa tayong tanggapin
at sundin ang payo ng ating mga lider, at tapusin ang mga tungkuling
ibinigay sa atin ng ating mga lider ng priesthood, at dinggin at sundin
ang mga dikta ng Espiritu. Ang iba pang paraan para maipakita ang
pagpapakumbaba ay (1) tapat na pagsasaalang-alang sa matwid na
mga hangarin ng mga kapamilya, kahit hindi ito naaayon sa gusto
natin; (2) pakikinig—kahit sa batang paslit; (3) pag-una sa kapakanan
ng pamilya kaysa sa sarili; at (4) pagsasalita sa mapagmahal at mapag-
malasakit na tinig.

Mag-Aral

Kailangan nating saliksikin at pagnilay-nilayin ang mga banal na
kasulatan. Sa personal lang na pag-aaral nito natin malalaman ang
kalooban ng Diyos at maipamumuhay ang ebanghelyo. Dapat din
nating pag-aralan ang mga manwal sa priesthood para malaman ang
ating mga tungkulin bilang mga maytaglay ng priesthood. Itinuro ni
Pangulong George Albert Smith, “Tungkulin ninyong alamin muna
ang nais ng Panginoon at saka ninyo gampanan ang inyong katung-
kulan sa kapangyarihan at lakas ng Kanyang banal na priesthood . . .
para magalak ang mga tao sa pagsunod sa inyo” (sa Conference
Report, Abr. 1942, 14).

Manalangin

Kailangan nating itanong sa ating Ama sa Langit kung ano ang nais
Niyang ipagawa sa atin. Dapat nating ipagdasal na lagi tayong patnu-
bayan sa wastong paggamit ng ating priesthood. Ganito ang itinuro ni
Pangulong Gordon B. Hinckley tungkol sa kapangyarihan ng panala-
ngin: “Binubuksan ng panalangin ang mga kapangyarihan ng langit
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para sa atin. Panalangin ang dakilang kaloob ng ating Amang Walang
Hanggan para makalapit tayo at makipag-usap sa Kanya sa ngalan ng
Panginoong Jesucristo. Maging madasalin. Hindi ninyo kayang mabu-
hay mag-isa. Hindi ninyo maaabot ang potensyal ninyo nang mag-isa.
Kailangan ninyo ang tulong ng Panginoon” (Teachings of Gordon B.
Hinckley [1997], 470).

Mahalin ang Iba

Itinuro sa atin ni Jesucristo na ang kapangyarihan ng priesthood ay
nakasalig sa pagmamahal at dapat nating mahalin ang lahat ng tao
(tingnan sa D at T 121:41–42, 45–46). Ang pagmamahal ay nagsisimula
sa tahanan. Dapat nating mahalin ang ating pamilya at alalahanin ang
kanilang kapakanan. Ang isang paraan para maipakita ang pagmama-
hal natin sa ating mga kapamilya ay sa paggamit ng priesthood para
gabayan at basbasan ang buhay nila.

Gamitin ang Priesthood para Pagpalain at Patatagin ang Ating
Pamilya

Kapag ginagamit natin ang priesthood, tayo ay halimbawa sa ibang
mga maytaglay ng priesthood, sa daigdig, at lalung-lalo na siguro sa
ating pamilya. Habang nakikita ng mga kapamilya natin na ginagamit
natin ang priesthood, malalaman nila na tayo ay mga tagapaglingkod
ng Panginoon at lalapit sila sa atin kapag kailangan nila ng tulong.
Dapat matikman ng lahat ng pamilya ang mga pagpapalang dumara-
ting kapag ginagamit ng mga ama at ng mga anak na lalaki ang priest-
hood para sa kapakinabangan ng kanilang pamilya.

Makagagawa ng kaibhan ang priesthood sa ating tahanan. Sinabi ni
Pangulong David O. McKay, “Ang isang tahanan ay nagbabago at la-
long napapabuti dahil taglay at iginagalang ng isang lalaki ang priest-
hood” (“Priesthood,” Instructor, Okt. 1968, 378).

• Sa paanong paraan nabiyayaan kayo o ang inyong pamilya dahil sa
priesthood?

Katapusan

“Dapat nating malaman lahat na walang bagay sa mundo na mas
makapangyarihan kaysa sa priesthood ng Diyos” (N. Eldon Tanner,
sa Conference Report, Abr. 1976, 63; o Ensign, Mayo, 1976, 41).

Sa kasunod na kuwento, ipinaliwanag ni Pangulong N. Eldon Tanner
ang kahalagahan ng pagiging karapat-dapat sa pagtanggap ng priest-
hood:

“Noong bishop ako may anim na batang lalaki sa ward ko na nasa edad
na para maorden bilang mga elder. Lima lang sa kanila ang puwede
kong irekomenda, dahil hindi pa handa ang isa sa kanila. Ilang ulit na
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namin itong pinag-usapan, at sinabi niya sa akin, ‘Hindi ako karapat-
dapat.’ Sumama ang loob niya roon, pero hindi siya umasang irereko-
menda siya. . . . Nilapitan ako ng tiyo niya at sinabing, “Kailangang
umunlad sa priesthood ang batang ito kasama ng limang kaibigan
niya.” Nagmakaawa siya sa akin na hayaan itong maorden. Sabi niya,
‘Ilalayo mo siya sa Simbahan kapag hindi mo siya inorden.’

“Ipinaliwanag ko sa taong ito, ‘Ang priesthood ang pinakamahalagang
bagay na maipagkakaloob natin sa batang ito. Hindi natin ipinamimi-
gay ang priesthood. . . . Nagkakaintindihan kami ng batang ito, at hin-
di siya handang maorden bilang elder.’ At hindi nga siya
inirekomenda.

“Makalipas ang ilang taon nasa isang pangkalahatang kumperensya
ako . . . , at lumapit sa akin ang isang binata at nagsabing, ‘Pangulong
Tanner, hindi ninyo ako maaalala. Ako ang batang lalaking hindi ninyo
inirekomendang maorden bilang elder.’ Habang iniaabot niya ang kan-
yang kamay, sinabi niyang, ‘Gusto ko kayong pasalamatan doon.
Bishop na ako ngayon sa California. Kung inirekomenda ninyo ako no-
ong hindi ako karapat-dapat, baka hindi ko napahalagahan kailanman
ang priesthood at ang inaasahan sa isang maytaglay nito, at sigura-
dong hinding-hindi ako magiging bishop na gaya ngayon’ ” (sa
Conference Report, Abr. 1973, 122; o Ensign, Hulyo 1973, 94).

Dapat nating malaman lahat “na ang mga karapatan ng pagkasaserdo-
te ay may di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng
langit, at na ang kapangyarihan ng langit ay hindi mapamamahalaan
ni mahahawakan tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng ka-
butihan” (D at T 121:36). Para makatanggap ng kapangyarihan mula sa
Diyos, dapat tayong maging karapat-dapat dito.

Dapat nating tandaan lagi na tayo’y may awtoridad at kapangyarihan
ng Diyos at kinakatawan natin Siya. Kapag ginagamit natin ang priest-
hood, dapat nating itanong sa ating sarili, “Ano ang gustong ipagawa
sa akin ni Jesucristo sa sitwasyong ito? Kumikilos ba ako ayon sa gus-
to Niya?”

Mga Hamon

Ipangako sa sarili na pag-aaralang mabuti ang mga tagubilin sa manwal
na ito ng priesthood at tatanggapin ang mga hamon sa bawat aralin. Sa
pagsasagawa ng mga hamong ito, magkakaroon kayo ng kapangyarihan
sa priesthood, mapapalapit sa ating Ama sa Langit, at mas makapagli-
lingkod sa iba.

Karagdagang Banal na Kasulatan

• Doktrina at mga Tipan 107:1–14 (mga pagkakaiba ng Melchizedek
Priesthood at ng Aaronic Priesthood)
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Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Pag-aralan ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo mga kabanata 13,
“Ang Pagkasaserdote,” at 14, “Ang Samahang Pagkasaserdote.”

2. Pag-aralan ang Doktrina at mga Tipan 121:34–46.

3. Sabihan ang isang maytaglay ng priesthood na magbahagi ng
karanasang nagpapamalas ng kapangyarihan ng priesthood.

4. Hilingin sa bawat miyembro ng klase na dalhin ang kanyang mga
banal na kasulatan sa miting ng priesthood linggu-linggo at mag-
handang basahin at markahan ang partikular na mga talata sa ba-
wat aralin.

5. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan na ibinigay ang
priesthood kay Adan at sa iba pang matwid na kalalakihan sa lahat ng
panahon.

Pambungad

Si Adan ang kauna-unahang lalaki sa ibabaw ng lupa na nagtaglay ng
priesthood. Ibig sabihin binigyan siya ng Diyos ng awtoridad na gaba-
yan ang kanyang pamilya at isagawa ang mga ordenansang kailangan
nila para makabalik sa Kanyang piling. Siya rin ang unang propetang
tumanggap ng mga susi ng panguluhan, o ng awtoridad na pamahala-
an ang Simbahan ng Diyos sa lupa. Sa pamamagitan ng awtoridad na
ito, binigyan niya ng priesthood ang maraming lalaki at tinuruan sila
kung paano ito gamitin. Lahat ng propeta ng Panginoon sa bawat dis-
pensasyon mula kay Adan ay nagtaglay ng ganitong awtoridad.

• Ipakita ang visual 2-a, “Ang Priesthood sa Lahat ng Henerasyon.”
Ipaliwanag na hinati ang tsart sa pitong panahon na tinawag na mga
dispensasyon. Basahin ang kahulugan ng dispensasyon sa ibaba ng
tsart. Ipaliwanag na hindi natin alam kung ilang dispensasyon na ng
ebanghelyo ang nagdaan, ngunit ang pitong ito ang ilan sa pinaka-
mahahalaga. Ipakita ang bawat larawang angkop sa dispensasyong
babanggitin sa aralin at, kung may oras pa, basahin ang mga banal
na kasulatang kasama sa bawat larawan.

Ang Dispensasyon ni Adan

• Ipakita ang visual 2-a, “Ang Priesthood sa Lahat ng Henerasyon.”
Ituro ang larawan ng dispensasyon ni Adan at basahin ang Doktrina
at mga Tipan 107:40–41 na nasa tsart.

Matapos itaboy sina Adan at Eva sa Halamanan ng Eden, isang anghel
ang nagpakita at nagturo sa kanila ng ebanghelyo (tingnan sa Moises
5:6–9). Itinatag din ang Simbahan at bininyagan sa tubig si Adan ayon
sa paraan ng pagbinyag na itinuro sa atin ngayon (tingnan sa Moises
6:64–65). Pagkatapos ay ibinigay kay Adan ang priesthood para may
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2-a, Ang Priesthood sa Lahat ng Henerasyon
“Sila na tumanggap ng pagkasaserdoteng ito ay tinanggap ako, wika ng Panginoon”

(D at T 84:35).
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awtoridad siyang isagawa ang lahat ng ordenansa ng ebanghelyo para
sa kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng awtoridad na ito ay bininya-
gan niya ang kanyang pamilya at binigyan ng priesthood ang matwid
niyang mga anak na lalaki.

Lahat ng tao ay may laya, o kalayaang pumili. Sa kalayaang ito, pini-
ling labagin ng ilang anak ni Adan ang mga utos. Nang marami sa ka-
nila ang pumili nito at tumalikod sa katotohanan, “magmula sa araw
na yaon [sila] ay nagsimulang maging makamundo, mahalay, at mala-
diyablo” (tingnan sa Moises 5:12–13). Ang tawag sa ganitong pagtali-
kod sa katotohanan ay apostasiya.

Ang mga Dispensasyon nina Enoc at Noe

Si Adan at ang mga sumunod sa mga utos ay nangaral sa mga taong
ito at sinikap na himukin silang magsisi. Karamihan sa mga tao ay hin-
di nagsisi, ngunit ang mga nagsisi ay sumama kay propetang Enoc at
tinawag na Sion. Sinasabi sa atin sa mga banal na kasulatan na “si
Enoc at ang lahat ng kanyang mga tao ay lumakad kasama ang Diyos,
. . . at nangyari na ang Sion ay naglaho, sapagkat tinanggap ito ng
Diyos sa kanyang sariling sinapupunan” (Moises 7:69).

• Ipakita ang larawan ng dispensasyon ni Enoc sa tsart at basahin ang
Doktrina at mga Tipan 107:48, 53.

Matapos kunin si Enoc at ang mga tao ng Sion mula sa lupa, dumami
ang masasama. Isinugo ng Panginoon si propetang Noe upang balaan
sila at pagsisihin. Sinabi ni Noe sa masasama na kung hindi sila mag-
sisisi lilipulin sila sa lupa sa isang malaking baha. Gayunman, pamil-
ya lang ni Noe ang nakinig sa kanya at sumunod sa mga utos.
Nagbaha nga tulad ng babala ni Noe, at sila lang ng kanyang
pamilya ang nakaligtas.

• Ipakita ang larawan ng dispensasyon ni Noe sa tsart at basahin ang
Moises 8:19–20.

Ang Priesthood Matapos ang Baha

Pagkatapos ng baha, ipinagkaloob ni Noe ang priesthood sa matwid ni-
yang mga anak at apo. Ang isang matwid na taong nabuhay at tumang-
gap ng priesthood pagkamatay ni Noe ay si Melquisedec. Napakabuti
ni Melquisedec kaya ipinangalan sa kanya ang priesthood (tingnan sa
D at T 107:2–4, na paliwanag rin na kaya ipinangalan ang priesthood
kay Melquisedec ay upang maiwasan ang paulit-ulit na pagsambit sa
pangalan ng Panginoon). Inorden ni Melquisedec si Abraham sa priest-
hood, at si Abraham naman ang nag-orden sa iba. Dahil dito, nagpatu-
loy ang Melchizedek Priesthood sa panahon ni Moises.
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• Ipakita ang larawan ng dispensasyon ni Abraham sa tsart at basahin
and Doktrina at mga Tipan 84:14.

Binawi ang Melchizedek Priesthood sa Israel

Ipinagkaloob ni Abraham ang priesthood sa anak niyang si Isaac, na
nagkaloob naman nito sa anak niyang si Jacob. Ang pangalan ni Jacob
ay pinalitan at ginawang Israel, at mula noo’y nakilala na ang mga ina-
po ni Jacob bilang mga anak ni Israel.

Noong panahon ni Moises, matapos niyang pamunuan ang mga anak
ni Israel palabas ng Egipto, inialok ng Panginoon ang kaganapan ng
Kanyang ebanghelyo sa mga anak ni Israel. Gayunman, tinanggihan
nila ito, kaya binawi sa kanila ng Panginoon ang Melchizedek
Priesthood at ang mas mataas na mga ordenansa ng ebanghelyo.
Naiwan sa kanila ang mga batas na mangangasiwa sa pisikal, o tempo-
ral, na mga aktibidad ng mga tao. Ang mga batas na ito ay pinangasi-
waan ng Aaronic Priesthood (na ipinangalan kay Aaron, na kapatid ni
Moises). Karamihan sa mga batas na ito ay matatagpuan sa mga aklat
na Exodo, Levitico, at Deuteronomio sa Lumang Tipan. Hindi nilayon
ang mga ito para palitan ang kaganapan ng ebanghelyo, kundi bilang
daan para maihanda ang mga anak ni Israel na maipamuhay ang
ebanghelyo sa kaganapan nito kalaunan.

Kahit binawi ang Melchizedek Priesthood mula sa bansang Israel, hin-
di ito lubusang binawi sa lupa. Sa pagitan ng panahon ni Moises at ng
pagdating ni Jesucristo, ilang propeta ang nagtaglay ng Melchizedek
Priesthood, tulad nina Elias, Isaias, Jeremias, Lehi, Daniel at Ezekiel.

• Ipakita ang dispensasyon ni Moises na nakalarawan sa tsart at basa-
hin ang Doktrina at mga Tipan 84:6.

Ang Priesthood Noong Panahon ni Jesus

Pagdating ni Jesus sa lupa ipinanumbalik Niya ang kaganapan ng
ebanghelyo. Taglay Niya ang mga susi, o ang buong awtoridad, ng
priesthood at nag-orden Siya ng mga Apostol (tingnan sa Mateo
10:1–4) at mga Pitumpu (tingnan sa Lucas 10:1). Binuo Niya ang
Kanyang Simbahan sa Kanyang mga alagad, at nang tuluyan Niyang
lisanin ang daigdig, pinagkalooban ng awtoridad ang mga Apostol na
iorden ang iba sa iba’t ibang katungkulan sa priesthood (tingnan sa
Mga Gawa 14:23). Sa ganitong paraan, naisalin ang priesthood at
nanatili itong saligan ng Simbahan ni Jesucristo.

• Ipakita ang tsart at basahin ang Mateo 16:19; Mga Hebreo 5:5–10,
at 3 Nephi 11:19–22; 12:1.
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Ang Malawakang Apostasiya

Ilang panahon matapos umakyat sa langit si Jesus, patuloy na itinuro
ng Simbahan ang katotohanan, at libu-libong tao mula sa maraming
lungsod ang sumapi sa Simbahan. Gayunman, di nagtagal at tumang-
ging sumunod sa mga batas at mga ordenansa ng ebanghelyo ang mga
sumapi sa Simbahan at binago ang mga ito para umayon sa sarili ni-
lang pag-iisip. Maraming miyembro, pati na mga Apostol at ibang mga
lider ng priesthood, ang pinahirapan at pinatay. Nang patayin ang mga
taong ito at tumalikod ang iba sa katotohanan, nawala ang awtoridad
ng priesthood sa Simbahan. Di naglaon, tuluyan na itong naglaho sa
Simbahan.

Maraming siglong nawala sa daigdig ang kaganapan ng ebanghelyo.
Ang mga simbahang itinatag noong panahon ng Apostasiya ay walang
priesthood. Dahil dito, hindi sila makatanggap ng patnubay sa Diyos
ni makapagsagawa ng mga ordenansa ng kaligtasan. Gaya nga ng sabi
ni Isaias, kanilang “sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntu-
nin, [at] sinira ang walang hanggang tipan” (tingnan sa Isaias 24:5).

Ang Panunumbalik ng Priesthood

Isang araw ng tagsibol noong 1820, isang binatilyong nagngangalang
Joseph Smith ang nagtanong sa Diyos sa panalangin kung saang sim-
bahan siya dapat sumapi. Bilang sagot sa kanyang dalangin, nagpakita
sa kanya ang Diyos Ama at ang Anak Niyang si Jesucristo. Sinabi ni
Jesus na huwag siyang sumapi sa alinman sa mga simbahang ito, na
sinasabing, “Lumalapit sila sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga
labi, subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin, itinuturo nila
bilang mga doktrina ang mga kautusan ng tao, na may anyo ng kaba-
nalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito” (Joseph
Smith—Kasaysayan 1:19).

Sa pamamagitan ni Joseph Smith, ibinalik ng Panginoon sa lupa ang
tunay Niyang Simbahan at ibinalik ang lahat ng kailangang mga ali-
tuntunin at ordenansa ng Kanyang ebanghelyo. Ipinagkaloob ng
Panginoon kay Joseph Smith ang banal na priesthood, na tinaglay ni
Adan at ng iba pang mga matwid na kalalakihan sa paglipas ng mga
panahon. Taglay natin ang priesthood na iyon ngayon, at ipinangako
ng Panginoon na hindi na babawiin pang muli ang priesthood sa dis-
pensasyong ito, na siyang dispensasyon ng kaganapan ng mga pana-
hon. Mananatili ito rito hanggang sa bumalik si Cristo sa lupa.

• Ipakita ang larawan ng dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon
sa tsart, at basahin ang Doktrina at mga Tipan 13; 20:1; 27:8, 12–13.
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2-b, Ipinagkakaloob ang priesthood sa kalalakihan sa pamamagitan 
ng pagpapatong ng mga kamay ng mga binigyang-awtoridad ng Diyos.
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Katapusan

• Ipakita ang visual 2-b, “Ipinagkakaloob ang priesthood sa kalalaki-
han sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga binig-
yang-awtoridad ng Diyos.”

Ang priesthood na taglay ng karapat-dapat na kalalakihan ng Simbahan
ngayon ay siya ring priesthood na ipinagkaloob kay Adan at sa iba pang
mga propeta sa paglipas ng mga panahon. Ito ang kapangyarihan at aw-
toridad ng Diyos, at tayo ay Kanyang mga kinatawan sa lupa. Dahil ki-
nakatawan natin Siya, may kapangyarihan tayong tulungan ang ating
sarili, pamilya, at iba na makabalik sa piling ng Diyos. Kapag pinahintu-
lutan ng bishop o branch president, maaari tayong magbinyag, magkalo-
ob ng Espiritu Santo, at mag-orden ng iba sa priesthood. Sa ganito at iba
pang mga paraan ay makapagdudulot ng galak ang priesthood sa buhay
natin at sa iba.

Mga Hamon

Pag-usapan ang priesthood sa inyong pamilya. Bumuo ng mga paraan
kung paano tutulungang maging marapat ang mga anak ninyong lala-
ki na matanggap ang priesthood. Sikaping maging halimbawa ng isang
karapat-dapat na maytaglay ng priesthood.

Sa tamang panahon, at kapag may awtoridad na kayong gawin iyon,
binyagan at kumpirmahin ang inyong mga anak at iorden ang mga
anak ninyong lalaki sa priesthood.

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Pag-aralan ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 14, “Ang
Samahang Pagkasaserdote.”

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang panunum-
balik ng banal na priesthood, na binawi sa lupa pagkamatay ni Cristo.

Pambungad

Bilang mga maytaglay ng priesthood, may awtoridad tayo na katulad
ng ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga alagad noon.

• Ipakita ang visual 3-a, “Nag-orden si Cristo ng labindalawang
Apostol at ipinagkaloob sa kanila ang mga susi ng priesthood.”

Ang sumusunod ay ilan sa mga ordenansang magagawa natin sa pa-
mamagitan ng priesthood:

1. Magbinyag, tulad ng ginawa ni Juan Bautista at ng mga Nephita
(tingnan sa Mateo 3:15–17 at 3 Nephi 11:19-26).

2. Mangasiwa sa sakrament, tulad ng ginawa ni Jesus (tingnan sa
Lucas 22:19–20).

3. Magkaloob ng Espiritu Santo, tulad ng ginawa ni Pablo at ng mga
Nephita (tingnan sa Mga Gawa 19:5–6 at 3 Nephi 18:37).

4. Magpagaling ng maysakit, tulad ng ginawa ni Pedro (tingnan sa
Mga Gawa 3:1–8).

Ang mga ordenansa ng priesthood na ito ay isinagawa dati ng mara-
ming matatapat na maytaglay ng priesthood. Maisasagawa natin ang
mga tungkulin sa priesthood ngayon dahil narito muli sa lupa ang
priesthood ng Diyos. Ang karapat-dapat na kalalakihan sa Kanyang
Simbahan ay pinagkalooban ng priesthood na katulad ng tinaglay ng
Kanyang mga sinaunang tagapaglingkod.

Ang Malawakang Apostasiya at ang Panunumbalik

Ayon sa tinalakay sa aralin 2, naganap ang malawakang Apostasiya
pagkamatay ni Cristo. Dahil sa kasamaan ng tao, binago o naglaho 
ang priesthood at karamihan sa mga tunay na turo ni Jesucristo.
Maraming dakilang propeta ang nagpahayag na darating ang panahon
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na tatalikod ang mga tao sa katotohanan. Isa na rito si Isaias. Tungkol
sa Apostasiya, sinabi niya na ang mga tao ay “sinalangsang ang kautu-
san, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan” (Isaias
24:5). Natupad ang propesiya ni Isaias. Dahil sa paglabag, ang tunay na
orden ng priesthood ay binawi sa lupa pagkamatay ni Cristo. Tanging
mga tao lang sa Aklat ni Mormon ang panandaliang nagtamasa ng mga
basbas ng priesthood, ngunit sila man ay tuluyang tumalikod sa katoto-
hanan. Dahil sa Apostasiya, hindi na marinig ng mga tao sa daigdig
ang totoong ebanghelyo at hindi na matanggap ang nakapagliligtas na
mga ordenansa ng priesthood.

Nais ng Ama sa Langit na makabalik sa Kanya ang lahat ng Kanyang
anak. Dahil dito, kinailangang ipanumbalik Niya ang priesthood at
mga ordenansa nito at lahat ng iba pang katotohanang kailangan para
makabalik tayo sa Kanya.

Maraming propeta ang umasam sa panahon ng Panunumbalik.
Halimbawa, ipinropesiya ni Isaias ang panahon na gagawa ang
Panginoon ng “kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito, isang ka-
gilagilalas na gawa at kamanghamangha” (Isaias 29:13–14). Ipinropesiya
rin ni Pedro ang panahon ng “pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay”
(Mga Gawa 3:19–21). Ang ibig sabihin ng panunumbalik ay pagsasauli
ng bagay na kinuha o nawala. Kinailangang ibalik ang priesthood at
ang ebanghelyo dahil kung hindi ay tuluyang maliligaw ng landas ang
buong sangkatauhan. Nagsimula ang panunumbalik na ito noong 1820
nang magpakita ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo kay
Joseph Smith.

Si Joseph Smith at ang Panunumbalik ng Priesthood

Isa si Joseph Smith sa mga espiritung anak ng ating Ama sa Langit na
“marangal at dakila.” Gaya ni Abraham, pinili siya para sa isang napaka-
halagang misyon bago naparito sa lupa. (Tingnan sa Abraham 3:22–23.)
Dahil dito, ipinropesiya ng maraming sinaunang propeta ang misyon ni
Joseph Smith. Nalaman pareho ni Jose [Joseph] ng Egipto at ni Lehi, ang
propeta sa Aklat ni Mormon, ang tungkol kay Joseph Smith at sa kan-
yang misyon. Binanggit ni Lehi sa kanyang anak na si Joseph ang isang
propesiya ni Jose ng Egipto tungkol sa isang propeta sa mga huling araw
na Joseph din ang pangalan.

• Basahin ang 2 Nephi 3:6–15.

Sinimulang saliksikin ni Joseph Smith ang katotohanan sa murang
edad. Noong 14 pa lang siya, nagpunta siya sa isang kakahuyan at tina-
nong sa Diyos kung sa aling simbahan siya sasapi. Bunga ng kanyang
dalangin, nagpakita sa kanya ang Diyos at si Jesucristo at tinuruan siya.
Pagkaraan ng tatlong taon, noong 1823, nagpakita si anghel Moroni kay



Aralin 3

20

Joseph Smith at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa Aklat ni Mormon.
Sa huli, ibinigay ni Moroni kay Joseph Smith ang sagradong talaang ito
ng mga dating nanirahan sa Amerika. Sa tulong ng Diyos, naisalin ni
Joseph ang talaan. Ipinanumbalik ng Aklat ni Mormon at ng mga paha-
yag kay Joseph Smith ang marami sa mga katotohanang nawala noong
panahon ng Apostasiya.

Ngunit hindi sapat ang panunumbalik ng katotohanan tungkol sa
Diyos at sa Kanyang mga doktrina. Isinilang si Joseph Smith noong
walang priesthood sa lupa. Dahil hindi niya matutupad ang kanyang
misyon nang walang priesthood, kinailangang ipanumbalik sa kanya
ang priesthood ng mga taong nagtataglay ng mga susi, o may awtori-
dad na mag-orden sa kanya. Noong 1838 itinala ni Joseph Smith ang
sumusunod kung paano nila natanggap ni Oliver Cowdery ang
Aaronic Priesthood.

• Ipakita ang visual 3-b, “Ipinanumbalik ang Aaronic Priesthood at
Melchizedek Priesthood sa pampang ng Ilog ng Susquehanna.”

“Ipinagpatuloy . . . namin ang gawain ng pagsasalin, nang, isang araw
ng sumunod na buwan (Mayo, 1829), kami ay nagtungo sa kakahuyan
upang manalangin at magtanong sa Panginoon tungkol sa pagbibinyag
para sa kapatawaran ng mga kasalanan, na natagpuan naming nabang-
git sa pagkakasalin ng mga lamina. Habang kami ay . . . nananalangin
at nananawagan sa Panginoon, isang sugo mula sa langit ang bumaba
sa isang ulap ng liwanag, at habang nakapatong ang kanyang mga ka-
may sa amin, inorden niya kami [sa Priesthood ni Aaron]. . . .

“Ang sugo na dumalaw sa amin sa pagkakataong ito at naggawad sa
amin ng Pagkasaserdoteng ito, ay nagsabi na Juan ang kanyang panga-
lan, siya ring tinatawag na Juan Bautista sa Bagong Tipan, at na siya
ay kumikilos sa ilalim ng tagubilin nina Pedro, Santiago at Juan, na
may hawak ng mga susi ng Pagkasaserdoteng Melquisedec, na kung
aling Pagkasaserdote, sinabi niya, ay igagawad sa amin sa takdang
panahon. . . . Ito ay noong ikalabinlimang araw ng Mayo, 1829, na
kami ay inorden sa ilalim ng mga kamay ng sugong ito, at nabinya-
gan” (tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:68–72; tingnan din sa
D at T 13).

Sa dakong huli ng taon ding iyon, 1829, iginawad ang Melchizedek
Priesthood kina Joseph Smith at Oliver Cowdery. Nagpakita sa kanila
ang mga sinaunang Apostol ni Jesus na sina Pedro, Santiago, at Juan,
ipinatong ang mga kamay nila sa kanilang ulunan, at inorden sila
(tingnan sa D at T 27:12). Sa gayon, natanggap ni Joseph Smith
kapwa ang Aaronic Priesthood at ang Melchizedek Priesthood.
Naipanumbalik ang awtoridad ng priesthood: ibinalik ng mga
maytaglay nito noong araw ang kapangyarihan ng Diyos sa lupa.
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Ang Aaronic Priesthood

“Ang Aaronic Priesthood “ay kaakibat sa nakatataas, o ang
Pagkasaserdoteng Melquisedec” (D at T 107:14). Ipinangalan ito kay
Aaron na kapatid ni Moises dahil iginawad ito sa kanya at sa kanyang
mga inapo. Ang mga miyembrong lalaking maytaglay ng Aaronic
Priesthood ay may awtoridad na magsagawa ng mga ordenansang
tulad ng binyag, pagbabasbas, at pagpapasa ng sakrament. (Tingnan
sa D at T 107:13–14, 20.)

“Ang misyon ng Aaronic Priesthood ay tulungan ang mga maytaglay
nito na—

“Magbalik-loob sa ebanghelyo ni Jesucristo at mamuhay ayon sa
mga turo nito.

“Gampanan ang mga tungkulin nila sa priesthood.

“Magbigay ng makabuluhang paglilingkod.

“Maghandang tanggapin ang Melchizedek Priesthood.

“Maghandang maglingkod sa full-time na misyon.

“Mamuhay nang karapat-dapat upang matanggap ang mga tipan sa
templo at maging karapat-dapat na asawa at ama.

“Kapag iginawad sa isang lalaki ang Aaronic Priesthood, siya ay inoor-
den sa isang katungkulan sa priesthood na iyon. Ang mga katungku-
lang ito ay deacon, teacher, at priest. Ang mga kapatid na magkapareho
ang katungkulan ay inoorganisa sa isang korum. Bawat korum ay pina-
mumunuan ng isang pangulo na nagtuturo sa mga miyembro ng kani-
lang mga tungkulin at naghihikayat ng pagkakapatiran” (Priesthood
Leader’s Guidebook [1992], 6–7).

Ang Aaronic Priesthood ang panimulang priesthood. Inihahanda nito
ang daan para sa mga nangangasiwa sa mga basbas ng Melchizedek
Priesthood, at ibinibigay nito ang karanasang kailangan ng mga may-
taglay ng Aaronic Priesthood para matanggap nila ang Melchizedek
Priesthood.

• Ano ang magagawa ng mga maytaglay ng Aaronic Priesthood para
maihanda ang kanilang sarili sa pagtanggap ng Melchizedek
Priesthood? Paano sila matutulungan ng mga maytaglay ng
Melchizedek Priesthood?

Ang Melchizedek Priesthood

Ang Melchizedek Priesthood ay ipinangalan kay Melquisedec, na
nabuhay sa panahon ni propetang Abraham sa Lumang Tipan. Bago
ang kanyang kapanahunan tinawag itong Banal na Priesthood ayon sa
Orden ng Anak ng Diyos. Ngunit para maiwasan ang paulit-ulit na
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3-b, Ipinanumbalik ang Aaronic Priesthood at Melchizedek Priesthood 
sa pampang ng Ilog ng Susquehanna.
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pagsambit sa pangalan ng Diyos, inutusan ang Simbahan na ipangalan
ang priesthood kay Melquisedec “dahil sa si Melquisedec ay tunay na
dakilang mataas na saserdote” (tingnan sa D at T 107:1–6).

Inihahayag sa Doktrina at mga Tipan na ang Melchizedek Priesthood ay
may karapatang mangulo sa lahat ng katungkulan sa Simbahan. Nasa
mga kapatid na maytaglay ng Melchizedek Priesthood ang awtoridad
na kailangan upang pamunuan ang Simbahan at subaybayan ang pa-
ngangaral ng ebanghelyo. May awtoridad din silang mangulo sa mga
ward, branch, stake, at misyon. Wala nang mas nakatataas na awtoridad
o priesthood. Bukod dito, ang priesthood na ito ay may awtoridad na
mangasiwa sa lahat ng espirituwal na ordenansang kailangan para ma-
kabalik tayo sa ating Ama sa Langit. (Tingnan sa D at T 107:8–19.)

Ang ilan sa mga kapangyarihan at tungkulin ng Melchizedek
Priesthood ay:

Paggagawad ng kaloob na Espiritu Santo.

Pag-oorden ng karapat-dapat na mga lalaki sa Melchizedek
Priesthood.

Pagsasagawa ng gawain sa templo para sa mga buhay at patay.

Pagpapagaling sa maysakit.

Pag-aasikaso sa espirituwal at temporal na kapakanan ng lahat ng tao.

Ang mga katungkulan ng elder, high priest, patriarch, Pitumpu, at
Apostol sa Melchizedek Priesthood ay nagkakaiba lang sa tiyak nilang
mga responsibilidad. Maisasagawa ng mga maytaglay ng Melchizedek
Priesthood ang lahat ng tungkulin ng Aaronic Priesthood. Sa pamama-
gitan ng Melchizedek Priesthood, naihahanda natin ang ating sarili at
ang iba na makapasok sa kaharian ng langit balang-araw.

• Ipatalakay sa buong klase ang ilan sa mga pagpapalang tinatamasa
nila dahil naipanumbalik ang priesthood. Ipaisip din sa kanila kung
paano pa matatamasa ang lahat ng pagpapalang maaaring matamo
sa pamamagitan ng priesthood.

Katapusan

Sabi ni Elder Ezra Taft Benson: “Muling nangusap ang Diyos mula sa
kalangitan. Ang priesthood at awtoridad na kumilos sa Kanyang pa-
ngalan ay muling ipinanumbalik sa tao sa lupa, kasunod ng maraming
siglo ng kadiliman. Ang kaganapan ng walang-hanggang ebanghelyo
ay narito taglay ang lahat ng nakapagliligtas na alituntunin nito” (The
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 113).

Kung wala ang priesthood sa lupa, hindi natin maisasagawa ang ga-
wain ng Diyos, at hindi iiral ang totoong Simbahan. Samakatuwid, wa-
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lang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang
hanggan ay dumarating lang sa mga taong sumusunod sa mga alitun-
tunin at ordenansa ng ebanghelyo, at hindi maisasagawa ang mga or-
denansa ng ebanghelyo kung walang priesthood. Dahil ang priesthood
ay kapangyarihan ng Diyos at hindi ng tao, hindi maipagkakaloob ng
tao ang priesthood sa kanyang sarili ni sa iba maliban kung natanggap
niya ito mula sa wastong awtoridad (tingnan sa D at T 42:11). Dahil
dito kung kaya’t ipinanumbalik ng mga sugo ng langit ang priesthood
kay Joseph Smith. Ngayo’y matatagpuan ang priesthood sa tunay na
Simbahan ni Jesucristo, na ipinanumbalik upang maisagawa ang gawa-
in ng Panginoon para sa kapakanan ng buong sangkatauhan (tingnan
sa D at T 84:17).

Sinumang lalaking miyembro ng Simbahan na nakatanggap ng priest-
hood ng Diyos ay may malaking responsibilidad na tulungan ang kan-
yang sarili, kanyang pamilya, at lahat ng tao sa paligid niya upang
matanggap ang mga pagpapala ng buhay na walang hanggan.

Mga Hamon

Pag-aralan ang mga oportunidad at tungkulin ng priesthood.
Magagawa ninyo ito sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pag-
aayuno at pagdarasal, pag-aaral ng inyong manwal sa priesthood, at
pagtanggap ng tagubilin mula sa inyong mga lider ng priesthood.

Isagawa ang inyong mga tungkulin sa priesthood sa abot-kaya ninyo
at laging hangaring mapagbuti pa ito.

Suportahan ang mga may awtoridad sa inyo, at mag-ingat na huwag
angkinin ang anumang kapangyarihan o awtoridad na hindi ipinagka-
loob sa inyo.

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Doktrina at mga Tipan 13, 20, 84, 107, 121, at 124 para
lalong maunawaan ang priesthood.

2. Pag-aralan ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo mga kabanata 14,
“Ang Samahang Pagkasaserdote,” at 17, “Ang Simbahan ni
Jesucristo Ngayon.”

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang mga para-
an na makakatulong ang korum ng priesthood sa mga tao, pamilya, at
Simbahan.

Pambungad

Simulan ang aralin sa “Magpatuloy Tayo” (Mga Himno, blg. 148; o Mga
Alituntunin ng Ebanghelyo, 346).

Bilang mga maytaglay ng priesthood, tayo ay malaya at may responsibili-
dad na gawing mag-isa ang maraming bagay nang hindi na sinasabihan
ng mga lider ng Simbahan (tingnan sa D at T 58:26–29). Magagawa natin
ang ating gawain; maaaruga ang mga miyembro ng pamilya; masusunod
at magagawa ang maraming mabubuting bagay para sa ating sarili, sa
ating pamilya, at sa iba. Gayunman, dapat nating tanggapin lahat na
kung minsa’y kailangan natin ang tulong ng iba. Baka tayo mabaon sa
putik, magkasakit nang walang lakas para humingi ng tulong, magda-
lamhati sa pagsuway ng isang anak, o mawalan ng pag-asa dahil parang
walang pakialam ang iba. Ang sumusunod na kuwento ay naglalarawan
ng kahalagahan ng paghingi ng tulong sa iba kapag kailangan natin:

Isang araw naghahanda ang isang magsasaka para tipunin ang kanyang
dayami sa kamalig nang makita niya ang pabagsak na malakas na ulan.
Kung hindi niya ito matitipon bago bumuhos ang ulan, masisira ang da-
yami. Kailangan niya kaagad ng tulong. Nagpatulong siya sa mga ka-
pitbahay at tinulungan nila siyang tipunin ang dayami bago ito masira
sa ulan. Dahil sa tulong nila, naisalba niya ang kanyang pananim.

Kapag may mga problema tayong personal o pampamilya na hindi na-
tin malutas mag-isa, hindi tayo dapat matakot na humingi ng tulong
sa iba.

• Sino ang mahihingan natin ng tulong sa oras ng pangangailangan?
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Ang Kahulugan at Layunin ng mga Korum ng Priesthood

Ang korum ng priesthood ay isang organisadong grupo ng kalalaki-
han na pare-pareho ang katungkulan sa priesthood. Sa ilang yunit ng
Simbahan na kakaunti ang maytaglay ng priesthood, nagsama-sama
ang lahat ng maytaglay ng priesthood para maturuan ng tungkol sa
priesthood.

Sa mga yunit ng Simbahan kung saan maraming lalaki ang maytaglay
ng priesthood, ay binubuo ang mga korum ng mga high priest, elder,
priest, teacher, at deacon. Bawat korum, maliban sa korum ng mga
priest, ay pinamumunuan ng isang pangulo at dalawang tagapayo.
Ang korum ng mga priest ay pinamumunuan ng bishop kasama ang
dalawang priest bilang mga assistant niya. Ang stake president at kan-
yang mga tagapayo ang panguluhan ng korum ng mga high priest sa
buong stake.

Binuo ng Ama sa Langit ang mga korum ng priesthood para tulungang
magkasama-sama ang mga maytaglay ng priesthood at matutong guma-
nap sa priesthood at tumanggap ng iba pang tagubilin sa ebanghelyo.
Tuwing Linggo, para matulungan ang mga miyembro ng korum na tugu-
nan ang obligasyon nilang magtulungan at magturuan sa kani-kanilang
mga responsibilidad, idinaraos ang mga miting ng korum. Layunin ng
mga miting na ito na ituro ang ebanghelyo, ituro ang mga responsibili-
dad ng priesthood, pag-usapan ang mga problema ng korum, talakayin
ang mga pangangailangan ng korum o ward, magpatotoo, at magkaisa.

Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan kung paano gampanan
ang ating mga responsibilidad at tungkulin sa priesthood.

• Basahin ang Doktrina at mga Tipan 107:99–100.

Ang mga panguluhan ng korum o mga lider ng grupo ang bahala sa
pagtuturo sa atin ng mga tungkulin sa priesthood at pagbibigay ng mga
oportunidad para matuto habang gumaganap tayo sa mga tungkuling
ito. Matapos matutuhan ang ating mga tungkulin, responsibilidad na-
ting maging masipag sa katungkulang itinalaga sa atin sa priesthood.
Sa pagganap natin ng ating mga katungkulan sa priesthood sa pama-
magitan ng paglilingkod sa iba at pagtanggap ng tungkulin mula sa
mga panguluhan ng ating korum, pinag-iibayo natin ang ating pag-
unawa at kakayahang maglingkod.

• Ipatalakay sa mga miyembro ang ilang tungkulin sa priesthood na
natutuhan nila at naisagawa.

Paano Kumikilos ang mga Korum ng Priesthood

Kumikilos ang mga korum ng priesthood ayon sa mga alituntuning na-
kakatulong sa mga miyembro ng korum na mas ganap na maipamuhay
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ang ebanghelyo at matamasa ang mga pagpapala ng pagiging miyembro
ng korum. Ilan sa mga alituntuning ito ay kabutihan, pagkakaisa, pagtu-
long, at pagkakaibigan.

Kabutihan

Sinabi ng Panginoon na “ang mga karapatan ng pagkasaserdote ay
may di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng la-
ngit, at na ang mga kapangyarihan ng langit ay hindi mapamamahala-
an ni mahahawakan tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng
kabutihan” (D at T 121:36). Ang lakas ng ating korum ng priesthood ay
nakasalalay sa lakas ng mga miyembro nito. Kapag naging mas mabuti
tayo, higit na kapangyarihan at patnubay ang tatanggapin natin mula
sa Panginoon.

Pagkakaisa

Para maisakatuparan ang kanilang mga layunin, kailangang magkaisa
ang mga korum ng priesthood. “Ang korum ay dapat magkaisa sa para-
ang magkakatulungan tayo, hindi lang sa espirituwal kundi maging sa
pinansyal at sa lahat ng iba pang paraan. Kung magkakaisa tayo sa ating
mga korum, nagsisimula tayong maunawaan ang buong kahulugan ng
organisasyon ng ating priesthood sa Simbahan” (David O. McKay,
“The Fundamental Basis for Home Teaching,” Improvement Era, Hulyo
1963, 615).

Pagtulong

Isa sa pinakamahahalagang layunin ng mga korum ng priesthood ay
ang hikayatin ang mga miyembro ng korum na maglingkod sa isa’t isa.
“Lahat ng korum ng priesthood ay . . . ‘inuutusan’ [ng Panginoon] na
tipunin ang kanilang lakas at tiyakin, sa ilalim ng diwa at kapangyari-
han ng Priesthood, na bawat taong nagigipit ay tinutulungan ng kan-
yang korum na makatayo sa sariling paa” (Harold B. Lee, “The Place
of the Priesthood Quorum in the Church Security Program,”
Improvement Era, Okt., 1937, 634).

Naglista ng ilang halimbawa si Pangulong J. Reuben Clark Jr. kung
paano tayo magtutulungan. Sabi niya: “Maaaring tumulong ang [ko-
rum] sa nangangailangang kapatid sa aktuwal niyang pangangaila-
ngan at problema, na magtayo ng bahay, o magsimula ng maliit na
negosyo, o, kung isa siyang manggagawa, bigyan siya ng kagamitan,
o kung isa siyang magsasaka, bigyan siya ng mga binhi, o tulungan
siyang magtanim o mag-ani ng pananim, o pautangin siya kung kaila-
ngan, o bigyan siya ng pananamit, o matitirhan, o pagkain, o gamot,
o tustusan ang pag-aaral ng mga anak, o tumulong sa anumang iba
pang paraan” (“Church Welfare Plan” [Isang talakayan sa First
Citizens’ Conference on Government Management sa Estes Park,
Colorado, 20 Hunyo 1939], 20).
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Pagkakaibigan

Sa pagsisimula ng Simbahan, ibinigay ng kalalakihan sa kanilang mga
korum ang “buong katapatan nila. . . . Hindi natin malalaman kailan-
man ang ganap na lakas at kagandahan ng mga pagkakaibigang nalik-
ha sa mga [korum ng] priesthood na iyon. Inalagaan ng kalalakihan
ang mga pamilya ng bawat isa habang nasa misyon sila. Nagtapatan
sila ng mga lihim at dalamhati, at naging tapat sila sa isa’t isa. . . .
Inialay ng kalalakihan ang sarili nilang buhay sa isa’t isa. . . .

“Totoo, hindi tayo lantad sa mga panganib na umiral noon, pero nalili-
giran tayo ng iba pang mga panganib na kung minsa’y pinangangam-
bahan kong mas malala ang kahihinatnan kaysa dinanas ng ating mga
ninuno. Kailangan ba natin ng mga kaibigan para harapin ang mga
sitwasyong ito? Kailangan!” (Stephen L. Richards, “The Priesthood
Quorum: A Three-Fold Definition,” Improvement Era, Mayo 1939, 294.)

Dapat pagmulan ng kaaliwan ang malaman na kung kailangan nating
mapalakas sa ebanghelyo, lahat ng tapat na kapatid sa ating korum ay
magkakaisa upang tayo’y paalalahanan, palakasin sa espirituwal, at tulu-
ngang maging aktibo muli. Sabi ni Elder Boyd K. Packer: “Nananatiling
miyembro ng korum ang isang lalaking di-aktibo. Maaaring mawala ang
interes niya sa korum, pero kailanma’y hindi dapat mawalan ng interes
sa kanya ang korum. Ang korum ay lagi at patuloy na mananagot para
sa bawat miyembro nito. Ang pagwawalang-bahala sa isang miyembrong
di-aktibo, ang kawalan ng interes at hindi pakikipag-ugnayan sa kanya
ay [pagkawala] rin ng kanyang mga karapatan bilang isang maytaglay
ng priesthood” (A Royal Priesthood [personal na gabay sa pag-aaral ng
Melchizedek Priesthood, 1975], 134).

Kailangan ng Simbahan ang “bawat bahagi, upang ang lahat ay mapa-
banal na magkakasama, upang ang katawan ay mapanatiling ganap”
(D at T 84:110). Ang mga korum ng priesthood ay mahalagang bahagi
ng organisasyon ng Simbahan. Sa pagganap ng korum ng priesthood
sa mga responsibilidad nito, bawat miyembro ng korum ay kailangang
isaalang-alang. Sabi ni Elder Boyd K. Packer: “Kung kumikilos nang
wasto ang kanyang korum ng priesthood, ang isang lalaki [o bata] na
inaalalayan ng mga kapatid sa kanyang korum, ay bihirang mabigo sa
bawat bahagi ng kanyang responsibilidad sa buhay” [A Royal
Priesthood [1975], 134).

Gumagana nang wasto ang korum kapag ginagawa ng bawat miyembro
ang kanyang bahagi. Sa paglilingkod bilang mga home teacher, halim-
bawa, nagsisilbing tagapag-ugnay ang mga maytaglay ng priesthood sa
pangulo ng korum at sa bawat pamilya sa korum. Habang natutukoy ng
mga home teacher ang mga problema at naiuulat ang mga pangangaila-
ngan, makakatulong ang korum sa paglutas ng mga ito. Sa pamamagitan
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ng impormasyong ito, ang korum, sa pamamahala ng panguluhan ng ko-
rum ng priesthood, ay makakatulong sa mga nangangailangang miyem-
bro ng korum. Maliban sa pamilya, ang korum ang unang mahihingan
ng tulong ng mga taong nangangailangan.

• Ano ang ilang tiyak na paraan na mapaglilingkuran ng mga miyem-
bro ng korum ng priesthood ang isa’t isa?

• Ipabasa at pamarkahan sa mga miyembro ang Doktrina at mga Tipan
108:7. Ano ang sinasabi sa banal na kasulatang ito na magagawa natin
upang palakasin ang isa’t isa? (Ilista sa pisara ang mga sagot.)

Pagtupad sa Ating Bahagi Bilang mga Miyembro ng Isang Korum ng
Priesthood

Isang layunin ng korum ng priesthood ang tulungan ang bawat may-
taglay ng priesthood na matutong gamitin ang priesthood at tulungan
ang kapwa niya mga miyembro sa korum sa oras ng pangangailangan.
Maisasakatuparan nang husto ang layuning ito kung handang tumu-
long ang bawat miyembro at matutukoy ang tiyak na mga pangangaila-
ngan ng mga miyembro ng korum. Dahil dito, lagi nating ipaalam sa
mga lider ng ating korum ang mga pangangailangang nakikita natin
at tayo mismo’y maging handang humingi ng tulong kung kailangan
natin. Hindi makakatulong sa iba ang mga miyembro ng korum kung
hindi nito nalalaman ang mga pangangailangan nila. Dapat sikapin ng
bawat maytaglay ng priesthood na lutasin ang sarili niyang mga pro-
blema, ngunit may mga oras na kailangan natin ang tulong ng korum.
Hindi tayo dapat mahiyang humingi ng tulong, dahil magbibigay ito
ng pagkakataon sa iba na makapaglingkod.

Makikita sa kuwentong ito kung paano tinulungan ng korum ang isa
sa mga miyembro nito:

“Noong taglagas ng 1918, na taon ng kasagsagan ng Unang Digmaang
Pandaigdig kung saan 14 na milyong katao ang namatay sa matinding
sakit na ‘black plague,’ o Spanish influenza [trangkaso], . . . maagang
dumating ang taglamig . . . at nanigas sa lamig ang karamihan sa ta-
nim na sugar beet sa lupa. Pipiliting humugot ng isang sakong beets ni
Itay at ng kapatid kong si Francis sa nagyeyelong lupa na hinuhukay
nila araw-araw, tinatalbusan ito, at isa-isang ihahagis ang beets sa ma-
laking pulang bagon ng mga beet at dinadala sa pabrika ng asukal.
Mabagal at nakakapagod itong gawin dahil sa namuong yelo at kawa-
lan ng tulong sa pagsasaka, dahil kami ng kapatid kong si Floyd ay
mga sundalo. . . .

“Habang abala sila sa gayong pag-aani ng tanging pananim na pinag-
kakakitaan ng pamilya at naghahapunan isang gabi, tumawag ang
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panganay naming kapatid na si George Albert, . . . at ibinalita na si
Kenneth, ang siyam-na-taong-gulang na anak ng kapatid naming si
Charles, . . . ay dinapuan ng nakamamatay na ‘trangkaso,’ at makalipas
lang ang ilang oras ng matinding pagkakasakit ay namatay ito sa kan-
dungan ng kanyang ama; at nakiusap na papuntahin si Itay sa Ogden
at iuwi ang bata para ilibing sa puntod ng pamilya sa Lehi Cemetery.

“Ang tatay ko . . . ay tumuloy sa Five Points sa Ogden para iuwi ang
musmos na apo para ilibing. Pagdating niya sa bahay natagpuan niya
si ‘Charl’ na nakadagan sa malamig na bangkay ng kanyang mahal sa
buhay, . . . na inaapoy ng lagnat.

“ ‘Iuwi ninyo ang anak ko,’ bulong ng batang amang maysakit, ‘at ili-
bing ninyo siya sa puntod ng pamilya at balikan ninyo ako bukas.’

“Iniuwi ni Itay si Kenneth, gumawa ng kabaong sa kanyang shop, at ni-
lagyan ito ni Inay at ng mga kapatid kong babae . . . ng unan at aporo,
tapos ay sumama si Itay kina Franz at dalawang mababait na kapitba-
hay para humukay ng libingan. Napakaraming namamatay kaya kan-
ya-kanyang hukay ng libingan ang mga pamilya. Maikling serbisyo
lang sa libing ang pinahintulutan.

“Halos kararating pa lang ng pamilya mula sa sementeryo nang mu-
ling tumawag si George Albert (Bert) hatid ang isa pang nakasisindak
na balita: patay na si Charl at dalawa sa maliliit niyang magagandang
anak na babae—sina Vesta, 7, at Elaine, 5—ang malulubha ang sakit, at
dalawang sanggol—sina Raeldon, 4, at Pauline, 3—ay nahawa na.

“Ang mababait naming pinsan . . . ay nakakuha ng ataol para kay
Charl at iniuwi nila ito sa isang lalagyan ng bagahe ng tren. Dinala ni
Itay at ng batang si Franz ang bangkay mula sa istasyon ng tren. . . .

“Kinabukasan muling ipinatawag ang matatag at di-matalo na matan-
da kong Itay sa isa pang nakalulungkot niyang misyon—sa pagkakata-
ong ito’y para iuwi si Vesta, ang batang laging nakangiti at maitim ang
buhok at malalaki ang asul na mga mata.

“Pagdating niya sa bahay nakita niya si Juliett, ang naghihinagpis na
ina, na nakaluhod sa tabi ng kuna ng mahal niyang si Elaine, ang mun-
ting anghel na asul ang mata at ginintuan ang kulot na buhok. Pagod
na sa kaiiyak si Juliett at nagdarasal. . . .

“Bago nakauwi si Itay kasama si Vesta muling dumating ang malung-
kot na balita. Sumama na si Elaine sa kanyang ama at mga kapatid na
sina Kenneth at Vesta. Kaya nagdadalamhating muling naglakbay si
Itay para iuwi at ilibing ang ikaapat na miyembro ng kanyang pamil-
ya, lahat ng ito sa loob lang ng linggong iyon.

“Wala nang tumawag kinagabihan nang ilibing nila si Elaine at wala
na ring anumang malungkot na balita ng kamatayan kinabukasan. . . .
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“Pagkatapos mag-almusal sinabi ni Itay kay Franz, ‘Mabuti pa, anak,
magpunta muna tayo sa bukid at tingnan kung makakahukay tayo ng
isa pang sako ng beets sa lupa bago tuluyang manigas sa lamig ang
mga ito. Ihanda mo na ang karuwahe at umalis na tayo.’

“Pinatakbo ni Francis ang karuwahe na hila ng apat na kabayo sa daa-
nan at sumakay si Itay. Pagdaan nila sa Saratoga Road, nadaanan nila
ang sunud-sunod na mga karuwahe na puno ng beets na hinakot ng
mga kapitbahay na magsasaka papuntang pabrika. Pagdaan nila, bawat
kutsero ay bumabati ng: ‘Kumusta, Uncle George,’ ‘Ikinalulungkot ko,
George,’ ‘Nakikiramay ako, George,’ ‘Marami kang kaibigan, George.’

“Nasa huling karuwahe si . . . Jasper Rolfe. Masaya siyang kumaway at
bumati: ‘Narito na’ng lahat, Uncle George.’

“Bumaling si Itay kay Francis at sinabi, ‘Sana ating lahat iyon.’

“Pagdating nila sa tarangkahan ng bukid, tumalon si Francis mula sa
malaking pulang karuwahe ng beets at binuksan ang tarangkahan ha-
bang papasok kami sa bukid. Tumabi siya, pinatigil ang mga kabayo,
huminto sandali at nilibot ng tingin ang bukid, mula kaliwa pakanan
at pabalik-balik—at aba naku, wala ni isang beet sa buong paligid.
At saka niya naunawaan ang ibig sabihin ni Jasper Rolfe nang sabihin
niyang: ‘Narito na’ng lahat, Uncle George!’

“Tapos ay bumaba ng karuwahe si Itay, dumampot ng sandakot na
mataba at kulay-tsokolateng lupa na mahal na mahal niya, at hawak sa
kaliwang kamay niyang walang hinlalaki ang isang talbos ng beet, at
tiningnan niya sandali ang mga simbolong ito ng kanyang kapaguran,
na parang di makapaniwala sa kanyang nakita.

“Tapos ay naupo si Itay sa isang salansan ng mga talbos ng beets—ang
lalaking ito na iniuwi ang apat sa kanyang mga mahal sa buhay para
ilibing sa loob lang ng anim na araw; gumawa ng mga ataol, humukay
ng mga libingan, at tumulong pa sa paggawa ng mga damit-pamburol
—ang kahanga-hangang lalaking ito na kailanma’y hindi nanlambot,
ni nanghina, ni nag-atubili sa buong nakapaghihinagpis na karanasang
ito—ay umupo sa isang salansan ng mga talbos ng beets at humagulgol
na parang bata.

“Tapos ay tumindig siya, pinahiran ang mga mata ng kanyang malaki at
pulang panyo, tumingala sa langit at sinabing: ‘Salamat po, Ama, sa mga
elder sa aming ward’ ” (Les Goates, sinipi ni Vaughn J. Featherstone, sa
Conference Report, Abr. 1973, 46–48; o Ensign, Hulyo 1973, 36–37).

Katapusan

Lahat ng korum ng Simbahan ay inorganisa upang isakatuparan ang
mga layunin ng Panginoon. Bilang mga maytaglay ng priesthood,
dapat nating tuparin ang mga responsibilidad na ibinigay sa atin.
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Isinulat ni Pangulong Joseph Fielding Smith na: “Hindi pa naging higit
na kailangang gampanan ang responsibilidad na bigay sa priesthood
sa buong kasaysayan ng Simbahan kaysa ngayon. Hindi pa naging
ganito kalaki ang obligasyon nating maglingkod sa Panginoon, at
sundin ang kanyang mga utos, at gampanan ang mga katungkulang
iniatas sa atin” (Doctrines of Salvation, tinipon ni Bruce R. McConkie,
3 tomo [1954–56], 3:117).

Mga Hamon

Gampanan ang mga tungkulin sa priesthood na iniatas sa inyo.

Alamin ang mga pangangailangan ng ibang mga miyembro ng korum.

Humingi ng tulong sa inyong korum ng priesthood kapag kailangan
ninyo ito.

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Doktrina at mga Tipan 107:21–26, 58–66, 85–100.

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang mga tung-
kulin ng mga deacon.

Pambungad

Isang Presiding Bishop ng Simbahan ang nagbigay ng ganitong payo
sa mga deacon ng Simbahan:

“Lahat ng tao ay anak ng Diyos, ngunit higit pa rito ang taglay ninyo.
May awtoridad kayong kumilos sa pangalan niya. Ito ang nagtatangi
sa inyo sa iba. Hindi kayo nagiging mas mabuti kaysa sa iba dahil
dito, pero may responsibilidad kayong mamuhay nang mas mabuti
kaysa sa iba.

“Dahil alam ninyo na kayo’y anak ng Diyos at hawak ninyo ang kan-
yang priesthood, higit ang inaasahan sa inyo kaysa sa mga taong hindi
nagtataglay ng dakilang pagpapalang ito” (Victor L. Brown, sa
Conference Report, Abr. 1972, 101; o Ensign, Hulyo 1972, 90).

Ang mga Tungkulin ng Deacon

Bilang deacon tayo’y nasa paglilingkod ng Panginoon (tingnan sa
D at T 64:29). Ang gawain ng Panginoon ay ating gawain. Kapag gina-
gampanan natin ang mga tungkulin natin sa priesthood, iginagalang
natin ang Tagapagligtas. Isa sa pinakamagagandang paraan para mai-
pakita ang pagmamahal natin sa Tagapagligtas ay sa pagganap sa ating
mga tungkulin bilang deacon. Narito ang ilan sa mga tungkuling ito.

• Ipakita ang isang poster ng sumusunod na listahan, o isulat sa pisara
ang impormasyon:
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5-a, Ang pagpapasa ng sakrament ay sagradong responsibilidad.
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Magpasa ng Sakrament

Isa sa mga pinakasagradong tungkulin natin bilang mga deacon ang
magpasa ng sakrament. Kapag ginagawa natin ito, dapat nating mada-
ma ang Espiritu ng Panginoon at ang kahalagahan ng ordenansa. Dapat
tayong maging karapat-dapat na magbigay ng sakrament sa mga Banal
bilang mga kinatawan ng Panginoon. Dapat tayong kumilos at mana-
mit ayon sa nais Niya.

Ginunita ng isang General Authority ang paglilingkod niya bilang dea-
con sa mga salitang ito: “Naaalala ko na itinuring kong isang karanga-
lan ang makabahagi sa gayon kabanal na serbisyo [ang sakrament].
Tandang-tanda ko pa kung paano itinuro ng mga magulang ko na da-
pat maging malinis at dalisay ang mga kamay at puso ko para marapat
na makabahagi sa ordenansang ito” (Victor L. Brown, sa Conference
Report, Abr. 1972, 101; o Ensign, Hulyo 1972, 89–90).

Kapag ipinapasa natin ang sakrament sa wastong paraan, tinutupad
natin ang isa pang tungkulin ng deacon na pasiglahin o palakasin ang
isa’t isa (tingnan sa D at T 107:85). Kapag nakita nila ang katapatan
natin sa tungkuling ito, sisigla at mas nanaising gampanan ng mga
miyembro ang kanilang mga tungkulin.

• Ipakita ang visual 5-a, “Ang pagpapasa ng sakrament ay sagradong
responsibilidad.”

Pangalagaan ang Simbahan at Magbabala, Magpaliwanag,
Manghikayat, at Magturo

Isa sa mga paraan para mapangalagaan natin ang Simbahan ay ang
tulungan ang mga miyembro na sundin ang mga utos.

• Paano natin matutulungan ang mga miyembro na sundin ang mga
utos? (Maituturo natin sa kanila ang ebanghelyo sa pamamagitan ng
ating mga salita at gawa.)

Mga Tungkulin ng Deacon
1. Magpasa ng sakrament.
2. Pangalagaan ang Simbahan.
3. Magbabala, magpaliwanag, manghikayat, at mag-

turo, at anyayahan ang lahat na lumapit kay Cristo.
4. Alalayan ang bishop sa mga temporal na bagay.
5. Kaibiganin ang mga miyembro ng korum at iba

pang mga kabataang lalaki.
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• Ipabasa sa buong klase ang Doktrina at mga Tipan 20:58–59. Ano
ang ilang paraan para mabalaan, maturuan, at maanyayahan natin
ang lahat na lumapit kay Cristo?

Kapag nagbababala, nag-aanyaya, at nagtuturo tayo sa iba, makakatu-
long tayo sa pagtugon sa espirituwal na mga pangangailangan ng mga
miyembro ng Simbahan. Ang isang paraan para magawa ito ay sa pa-
mamagitan ng pagsasalita sa mga miting sa Simbahan. Kapag mapana-
langin nating inihanda ang ating mga mensahe, sasaksi ang Espiritu
Santo sa katotohanan ng ating sasabihin sa mga miyembro. Ang iba
pang paraan para matupad natin ang mga tungkuling ito ay ang ipaa-
lam sa mga miyembro ang mga miting, ibahagi ang ebanghelyo, at
magbigay ng patotoo.

Alalayan ang Bishop sa mga Temporal na Bagay

Tinutulungan ng mga deacon ang bishop na pangalagaan ang tempo-
ral na mga pangangailangan ng Simbahan. Kasama rito ang pagtitipon
ng mga handog-ayuno, pagtulong sa nangangailangan, at pagtulong sa
paglilinis ng meetinghouse at bakuran.

Makikita sa sumusunod na kuwento ng pagtitipon ng handog-ayuno
kung paano natutuhan ng isang batang deacon ang kahalagahan ng
tungkuling ito. Matagal nang nangyari ang karanasang ito nang mag-
ambag ng pagkain, mga damit, at panggatong ang mga miyembro
bilang handog-ayunong ipamimigay sa mga nangangailangan.

“Bilang deacon, naatasan akong tipunin ang ‘handog-ayuno’ sa kalye
namin. Isang balbasing matandang ginoo, si Brother Peter Reid, ang
superbisor, at responsibilidad niyang tiyakin na natipon ang mga han-
dog-ayuno at naipamigay sa mga nangangailangan. . . .

“Dapat kong puntahan ang lahat ng bahay sa kalye namin . . . at big-
yan sila ng pagkakataong magbigay sa mahihirap. May tahanan na
nagbibigay ng santumpok na uling, mga kahoy naman ang bigay ng
isa, ang isa nama’y isang sandok ng harina, isang garapon ng prutas,
isang tasang asukal, isang pirasong karne, at kung anu-ano pa. . . .

“Isang araw ng Sabado nakatakdang maglaro ang football team namin
at sabik akong makalaro. Alam ko na tungkulin kong tipunin ang ‘han-
dog-ayuno’ at kamalian ang magpabaya ako, pero gustung-gusto ko
talagang maglaro doon. Pinili ko ang kasiyahan kaysa tungkulin, at
naglaro ako ng football. . . .

“Maaga pa kinabukasan kumatok si Brother Reid sa likod-pintuan na-
min at hinanap ako. Nakonsiyensya ako—gusto kong tumakbo at mag-
tago—pero hinarap ko siya, na yuko ang ulo. Ang tanging sabi niya ay:
‘Willard, may panahon ka bang sumama sa akin na mamasyal?’
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“Malamig ang araw na iyon ng taglagas.

“Sumama ako sa kanya, noong una’y sa isang maliit na patyo ng mga
dukha malapit sa kanto mga kalyeng First North at Third West. Marahan
siyang kumatok sa isang pinto at isang kaawa-awang maliit at patpating
babae ang nagbukas ng pinto.

“Sabi niya: ‘Brother Reid, hindi dumating ang pagkain namin kahapon
at wala kaming makain sa bahay.’

“Sabi ni Brother Reid: ‘Ikinalulungkot ko, sister, pero tiyak kong may
madadala kami sa inyo bago matapos ang maghapon.’

“Lumipat kami sa isa pang pinto malapit sa dulong itaas ng patyo.
Pagkatok nami’y may tinig na nagpapasok sa amin.

“Pumasok kami at nakita naming nakahiga sa kama ang isang matan-
dang lalaki at ang kanyang asawa. Sabi nito: ‘Brother Reid, wala ka-
ming uling, at kailangan naming manatili sa higaan para mainitan.’

“Sa isa pang bahagi ng patyo binati kami ng isang maliit na ina kasa-
ma ang maliliit nitong anak na nagsisiksikan. Umiiyak ang sanggol at
may bahid ng luha ang mukha ng ibang mga bata.

“Sapat na iyon! . . .

“Naiiyak na ako—sa sobrang lungkot sa kapabayaan ko sa tungkulin. . . .
Natanggap ng mga taong iyon ang kanilang pagkain at uling sa hapong
iyon—at natutuhan ko ang napakahalagang aral” (Willard R. Smith, sini-
pi sa “Program Outline for Teaching Observance of the Law of the Fast”
[1965], 19–20).

Ang pagtitipon ng mga handog-ayuno ay isang paraan lang ng pagtu-
long sa mga temporal na pangangailangan ng Simbahan at mga mi-
yembro nito. Maaaring isa pang paraan ang tulungan ang isang balo
na tamnan ang kanyang halamanan, diligan ito, at bunutan ng damo.
Sa tag-ani matutulungan natin siyang magtipon at mag-imbak ng pag-
kain. Sa paggawa nito tinutulungan natin siyang tugunan ang kanyang
temporal na mga pangangailangan.

• Ipakita ang mga visual 5-b, “Isa sa mga tungkulin ng mga deacon
ang mangolekta ng mga handog-ayuno,” at 5-c, “Ang pagtutulungan
sa korum sa isang proyektong pangkapakanan ay isang paraan para
mapangalagaan ng mga deacon ang Simbahan.”

Kaibiganin ang mga Miyembro ng Korum at Iba pang mga
Kabataang Lalaki

Magagawa natin ang tungkuling ito sa paghihikayat sa isa’t isa na ma-
kibahagi sa mga miting at aktibidad ng korum. Dapat din nating alala-
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hanin ang espirituwal at temporal na kapakanan ng mga miyembro ng
korum at gawin ang lahat ng makakaya natin para suportahan sila.

• Anyayahan ang mga miyembro ng klase na pag-isipan ang tanong
na ito nang hindi sumasagot nang malakas: Sinu-sino ang ilan sa
mga kabataang lalaki na maaari kong kaibiganin at patatagin?

Paano Natututuhan ng mga Deacon ang Kanilang mga Tungkulin

Bilang mga deacon matututuhan natin ang ating mga tungkulin sa mara-
ming paraan at lugar. Ang isang paraan ay sa pagdarasal at pansariling
pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Para magawa ito, baka kailanganin
nating humanap ng oras at lugar para makapag-isa tayo at pag-aralan
ang ating mga tungkulin ayon sa paliwanag sa mga banal na kasulatan
at ipagdasal na tulungan tayong maunawaan ang mga ito.

Natututuhan din natin ang ating mga tungkulin sa bahay, mula sa ating
mga magulang o kuya. Ang mga tungkuling ito ay maituturo sa family
home evening. Itinuturo din ng pangulo ng korum ng mga deacon ang
tagubiling ito tuwing Linggo sa mga miting ng priesthood. Iniutos ng
Panginoon sa pangulo ng korum ng mga deacon na pamahalaan ang
mga deacon sa kanyang korum at ituro sa kanila ang kanilang mga
tungkulin (tingnan sa D at T 107:85). Matutulungan tayo ng pangulo
ng korum ng mga deacon na maunawaan ang ating mga tungkulin at
kumilos sa katungkulan ng deacon. Itinuturo sa kanya ng isang tagapa-
yo sa priesthood o ng miyembro ng bishopric o branch presidency ang
mga tungkuling ito.

Isa sa pinakamabubuting paraan para matutuhan ang mga tungkulin
natin ay ang isagawa ito. Sa gayon, mas nauunawaan natin ito at nalu-
lugod ang Panginoon. At kapag nalugod sa atin ang Panginoon, ihaha-
yag Niya sa atin ang maraming bagay sa pamamagitan ng Espiritu
Santo. Bilang mga deacon dapat tayong laging mamuhay nang kara-
pat-dapat para mapasaatin ang Espiritu Santo.

Paano Tinutulungan ng Korum ng mga Deacon ang mga Deacon

Maraming paraan para magkatulungan ang mga miyembro ng korum.
Tuwing nagmimiting tayo sa korum, makukumusta natin ang isa’t isa.
Matutulungan din natin ang isa’t isa na matutuhan ang ating mga tungku-
lin at maiplano ang mga aktibidad na makakatulong sa atin para maisaga-
wa ang mga ito. Kabilang sa mga tungkuling ito ang pagtulong sa mga
miyembro na matugunan ang temporal nilang mga pangangailangan,
paghahanda at paglilingkod bilang misyonero, paggawa ng family history
at pagpapabinyag para sa mga patay, pagpapaaktibo sa mga kabataang
lalaki na puwede nang isama sa korum, at pag-aaral ng ebanghelyo.
Binibigyan tayo ng korum ng pagkakataong magtulungan sa pagtupad
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ng mga tungkuling ito. At sa pagtupad sa ating tungkulin, nakakatulong
tayo sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos.

Sa paglilingkod natin sa korum daranasin din natin ang personal na
pag-unlad sa ebanghelyo. Lumalawak ang kaalaman natin sa pag-aaral
ng ebanghelyo at pagtupad sa ating mga responsibilidad. At nadarag-
dagan ang ating kakayahang mamuno sa paglilingkod bilang mga pi-
nuno sa korum.

• Ipabasa sa buong klase ang Doktrina at mga Tipan 107:60–62, 85.
Sino ang dapat mamuno sa korum ng mga deacon? Ano ang kan-
yang mga tungkulin?

Ang mga namamahala sa atin ang pipili ng pangulo ng korum at tata-
wagin siya para maglingkod. Tapos ay pipili ang pangulo ng dalawang
tagapayo, na dapat aprubahan at tawagin ng mga may awtoridad. Ang
tagapayo ng korum ang magsasanay sa mga pinuno sa kanilang mga
tungkulin. Siya rin ang magtuturo ng aralin ng ebanghelyo sa miting
ng korum. Ang mga pinuno ng korum ang magtuturo sa mga miyem-
bro ng korum ng mga tungkulin nila sa priesthood. Sa ganito at iba
pang paraang tulad nito, natututuhang pangalagaan ng mga miyembro
ng korum ang Simbahan.

Ang korum ng mga deacon ay lugar din kung saan tayo ay kakaibiga-
nin at tutulungan. Kung nawawalan tayo ng pag-asa o nagdududa sa
katotohanan, mahihikayat tayo at masasagot ang ating mga problema
mula sa korum. Ang sumusunod na kuwento ay nagpapakita kung pa-
ano natin mapatatatag ang isa’t isa sa pamamagitan ng pagmamalasa-
kitan. Sa sitwasyong ito, pinagmalasakitan ang isang di-gaanong
aktibong miyembro ng korum.

Isang deacon ang di-gaanong aktibo sa Simbahan. Tuwing Linggo karani-
wa’y abala siya sa bahay. Sa maraming pagkakataong ganito, naiisip niya
ang miting sa priesthood at nadaramang kailangan niya ng kaibigan.
Pero dahil walang nagyayaya sa kanya sa priesthood, hinding-hindi niya
nadama na kailangan siya. Isang araw ng Linggo habang nagpipinta ng
isang kuwarto sa bahay niya, binisita siya ng panguluhan ng korum ng
mga deacon. Itinanong nila kung gusto niyang dumalo sa priesthood sa
susunod na Linggo. Umayaw siya. Manghihina sana ang loob nila sa
sagot niya, pero hindi sila sumuko. Patuloy siyang dinalaw at niyaya
ng tatlo Linggu-Linggo.

Bagama’t hindi nakapagsimba kahit kailan ang di-gaanong aktibong ba-
tang ito bilang deacon, ang pagmamahal at malasakit ng panguluhan ng
korum ang nagpalakas sa kanyang loob at nanatili ito sa kanyang isipan.
Ang pagmamalasakit na ito ang nagtulak sa kanya pagtanda niya na ha-
napin ang Simbahan. Ngayo’y aktibo na siya sa Simbahan at gumaga-
nap sa mga tungkulin niya sa priesthood.
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Katapusan

Kapag natututuhan natin ang ating mga tungkulin at pinagbubuti ang
pagganap sa priesthood bilang mga deacon, nagiging matatag tayo at
natutulungan ang iba na ipamuhay ang ebanghelyo. Ito ang kahulugan
ng “pangangalagaan ang simbahan, na maging mga tumatayong ma-
ngangaral sa simbahan” (D at T 84:111).

Mga Hamon

Ipamuhay ang ebanghelyo at maging mabuting halimbawa ng isang
maytaglay ng priesthood.

Maging mapitagan sa oras ng sakrament; at kapag nagpapasa ng sa-
krament, kumilos at manamit sa paraang nararapat bilang kinatawan
ng Tagapagligtas.

Mangolekta ng mga handog-ayuno kapag inatasan.

Pag-aralan at ipagdasal ang mga banal na kasulatang nagtuturo sa atin
ng mga tungkulin ng deacon.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• I Kay Timoteo 3:8–10 (mga katangian ng mga deacon)

• Doktrina at mga Tipan 84:30–32 (katungkulan ng deacon bilang
karagdagan sa nakabababang priesthood)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Doktrina at mga Tipan 20:38–60; 107:1–100.

2. Ihanda ang poster na iminungkahi sa aralin, o isulat sa pisara ang
impormasyon.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang mga tung-
kulin ng mga teacher.

Ang mga Tungkulin ng Teacher

Ang mga karapat-dapat na kalalakihan ay maoorden na teacher kapag
14 na taong gulang na sila. Nasa teacher ang lahat ng responsibilidad
ng deacon. May iba pa siyang mga responsibilidad. Dahil teacher ang
ilan sa atin at magiging gayon din ang iba balang-araw, dapat nating
matutuhan ang mga tungkulin sa katungkulang iyon.

• Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Doktrina at mga Tipan 20:53.
Ano ang ilan sa mga tungkulin ng teacher? (Ilista sa pisara ang mga
sagot.)

Ang ibig sabihin ng makapiling ang mga miyembro at mapalakas sila
ay kilalanin sila, sumali sa kanila sa mga aktibidad sa Simbahan, turu-
an sila, tulungan silang tugunan ang kanilang mga pangangailangan,
at tulungan silang maglingkod sa iba.

• Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Doktrina at mga Tipan
20:54–55. Ano ang ilan sa iba pang mga tungkulin ng teacher?
(Ilista sa pisara ang mga ito.)

Sinasabi sa atin sa talata 54 na ang mga teacher ay dapat “tiyakin na
walang kasamaan sa simbahan, ni samaan ng loob sa bawat isa, ni pag-
sisinungaling, paninirang-puri, ni pagsasalita ng masama.” Sinasabi 
sa atin sa talata 55 na dapat ding tulungan ng mga teacher ang mga
miyembro na gampanan ang kanilang tungkulin.

Paano Ginagampanan ng Teacher ang Kanyang mga Tungkulin?

Maraming paraan para magampanan ng teacher ang kanyang mga
tungkulin. Halimbawa, maaari siyang magpakita ng wastong halimba-
wa, maging mabuting home teacher, bumati sa mga miyembro sa
simbahan, maghanda ng sakrament, tumulong sa bahay, at maging
tagapamayapa.
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Magpakita ng Wastong Halimbawa

Ang isang paraan para mapalakas natin ang mga miyembro ay sa pama-
magitan ng ating halimbawa. Itinuro ni Apostol Pablo, “Maging uliran ng
mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pa-
nanampalataya, sa kalinisan” (I Kay Timoteo 4:12). Maiimpluwensyahan
ng ating buhay ang iba saanman tayo naroroon o anuman ang ating gina-
gawa. Mahalagang maging magandang halimbawa tayo ng kabutihan sa
lahat ng oras at sa lahat ng lugar.

Maging Mabuting Home Teacher

• Ipakita ang visual 6-a, “Ang home teaching ay mahalagang tungkulin
ng teacher.”

Magagampanan nating mabuti ang mga tungkulin nating turuan at pa-
lakasin ang mga miyembro sa pamamagitan ng home teaching. Sa pag-
sasagawa ng tungkuling ito, dapat nating tandaan na may karapatan
tayo sa inspirasyon ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon na lahat ng na-
orden para mangaral ng ebanghelyo ay dapat itong gawin “sa pama-
magitan ng Espiritu, maging ang Mang-aaliw na isinugo upang
magturo ng katotohanan” (tingnan sa D at T 50:13–14).

• Paano natin malalaman kung ano ang ituturo sa mga pamilyang na-
katoka sa atin?

Ipinakikita sa sumusunod na kuwento kung paano natutuhan ng isang
teacher ang kahalagahan ng home teaching.

“Nangangalog ang mga tuhod ko at parang hinahalukay ang sikmura
ko habang papalapit kami sa pintuan. Para akong hihimatayin nang
sabihin sa akin ng kompanyon ko na ito ang pintuan ko.’

“Hindi, hindi ako baguhang misyonero. Ako’y kinse-anyos na home
teacher na paakyat sa hagdan ng apartment ni Sister Rice, isang balong
naninirahan sa aming ward. . . .

“Binigyan ako ni Brother Gabbott [kompanyon ko] ng isang paksang
ituturo sa limang pamilyang nakatoka sa amin. Inihanda ko sa isang
papel ang aking sasabihin, pero takot pa rin ako at hindi sanay. . . .

“Kumatok kami sa pinto, pero hindi ito binuksan kaagad. Sasabihin ko
na sanang baka walang tao sa bahay na iyon nang dahan-dahang bu-
mukas ang pinto. Nasa likod ng pinto ang isang mahinang matandang
babae, na di nakatitiyak kung sino ang makikita sa kanyang pintuan.
Ngumiti siya nang makilala si Brother Gabbott. Pinapasok niya kami
at pinaupo.

“Matapos ang maikling kumustahan, tumingin si Brother Gabbott sa
akin na parang sinasabing, ‘Sige, Robert, ibigay mo na ang mensahe
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natin.’ Lalong sumakit ang sikmura ko nang magsalita na ako. Hindi
ko na matandaan ang sinabi ko, pero pag-angat ng ulo ko mula sa bi-
nabasa kong mga tala, nakita ko ang bahid ng luha sa mga pisngi ng
magiliw at sensitibong kapatid na iyon. Nagpasalamat siya sa pagbisi-
ta ng mga maytaglay ng priesthood sa kanyang tahanan.

“Hindi ako nakakibo. Ano ang nagawa ko? Ano ang magagawa ko?
Buti na lang tinulungan ako ni Brother Gabbott at nagpatotoo siya at
nagtanong kung may anumang kailangan sa bahay. Mayroon nga.

“Sinabi ni Sister Rice na matagal na siyang maysakit at hiniling na isa-
ma namin siya sa aming dasal bago kami umalis. Tapos ay bumaling
siya sa akin at hiniling na ako ang manalangin. . . .

“Pumayag akong mag-alay ng pangwakas na panalangin sa pagbisi-
tang iyon, at hiniling kong bigyan ng espesyal na basbas ng kalusugan
at lakas ang matapat na kapatid na iyon na di ko gaanong kilala pero
agad kong minahal at iginalang.

“Dalawampu’t limang taon na ang nagdaan simula nang una akong
mag-home teaching sa tahanan ni Sister Rice, at matagal na siyang na-
matay. Pero tuwing daraan ako sa bahay na iyon ay lagi kong naaalala
ang ipinaranas sa akin ni Brother Gabbott at ng isang matapat na kapa-
tid na alam ang kaangkupan ng pagtawag sa isang masunuring high
priest at sa isang kabado at takot na teacher sa Aaronic Priesthood”
(Robert F. Jex, “My First Door,” Tambuli, Dis. 1989, 45).

Gaya ng home teacher na ito, mapapalakas natin ang mga pamilyang
nakatoka sa atin sa home teaching sa pamamagitan ng pagdarasal na
kasama sila, paghihikayat na gawin nila ang kanilang mga tungkulin
sa pamilya, at pagtulong na maipamuhay nila ang ebanghelyo. Kung
kailangan ng tulong ng mga pamilyang tinuturuan natin, dapat nating
iulat ang mga pangangailangan nila sa ating mga may awtoridad ng
priesthood.

Kapag binisita natin ang mga pamilyang nakatoka sa atin, kailangan
nating tandaan na gawin ito sa pahintulot ng mga pinuno ng mga pa-
milyang ito. Dahil sila ang mananagot sa Panginoon para sa kanilang
mga pamilya, dapat nating laging turuan ang kanilang mga pamilya sa
ilalim ng kanilang pamamahala. Tanging sa pagtuturo sa ilalim ng pa-
mamahala ng mga pinuno ng mga pamilya natin magagampanan ang
ating tungkulin bilang mga teacher.

Kapag ginagawa natin ang home teaching sa paraang nais ng Panginoon,
nagtatanim tayo ng pagmamahalan at pagkakaisa sa Simbahan. Ang
kasunod na kuwento ay magandang halimbawa ng maaaring mangyari
kapag seryoso tayo sa ating tungkulin bilang mga teacher:
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“Kailan lang . . . isang lalaki at ang anak niyang lalaking nasa edad na
ng teacher ang natokang maging mga home teacher ng pamilya namin.
Alam namin ang katapatan ng ama sa ebanghelyo pero hindi namin
alam kung ano ang maaasahan sa kanyang anak, kahit mukhang gayon
din katapat ang bata sa anyo at kilos. Sa unang pagbisita nila sa amin,
inobserbahan ko ang binatilyong ito. Bagama’t tahimik, lahat ng ginawa
o sinabi niya ay nagbigay-dangal sa taglay niyang priesthood. Di nagla-
on nalaman nilang pumanaw noong isang taon ang aming munting
anak na lalaki at manganganak muli ang aking asawa. Mula noo’y na-
ging espesyal na bahagi na sila ng aming buhay habang ipinagdarasal
nila kami at pinalalakas ang aming loob. Sa katapusan ng unang pagbi-
sitang iyon hiniling kong magdasal ang binatilyong ito. Sa kanyang pa-
nalangin hiniling niya sa Panginoon na tulungan kami sa pagkawala ng
aming anak at basbasan ang batang isisilang. Ipinagdasal pa niya na
huwag sanang mahirapan ang asawa ko sa panganganak. Nabagbag
ang damdamin naming mag-asawa sa katapatan at talas ng pakiram-
dam ng batang teacher na ito. Sa mga sumunod na araw at linggo patu-
loy kaming sinubaybayan ng mga kapatid na ito (hindi lang minsan sa
isang buwan). Pagkasilang ng sanggol, nagdala ng regalo ang binatilyo,
kasama ang tatay niya. Habang nakaluhod kaming lahat at nagdarasal,
nagpasalamat ang teacher na ito sa Panginoon sa ligtas na pagsilang ng
bata” (ayon sa kuwento ni H. Burke Peterson sa “The Role of the
Teacher,” New Era, Mayo 1974, 10–11).

• Ano ang magagawa natin para maging mas mabubuting home
teacher?

Batiin ang mga Miyembro sa Simbahan

Magagampanan nating mabuti ang ating tungkulin na maging mabu-
ting halimbawa sa pamamagitan ng pagbati sa mga miyembro pagda-
ting nila sa meetinghouse. Maaari natin silang kamayan at kumustahin.
Kapag sumasalubong tayo sa may pintuan sa mainit at magiliw na pag-
bati, tumutulong tayong maragdagan ang pagmamahalan at pagkakai-
sa ng mga miyembro.

Maghanda ng Sakrament

Itinuro ng Tagapagligtas na ang tunay na paglilingkod ay paggawa ng
isang bagay nang hindi naghihintay ng papuri. Ang paghahanda ng
sakrament ay mabuting halimbawa ng alituntuning ito. Madalas ay
hindi alam ng mga miyembro na mga teacher ang naghahanda ng sa-
krament, dahil madalas itong ihanda nang hindi binabanggit kung sino
ang mga naghanda nito. Gayunma’y isinasagawa pa rin ang pagliling-
kod, at nalulugod ang Panginoon dahil ito’y tunay na paglilingkod.
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• Ano ang magagawa natin para pisikal at espirituwal na maihanda
ang ating sarili sa paghahanda ng sakrament? (Isama ang pagiging
malinis sa pangangatawan.)

Tumulong sa Bahay

Bilang mga teacher matutulungan din natin ang sarili nating pamilya.
Mahalagang tumulong sa paglilinis at pagkukumpuni ng bahay, pagli-
linis ng bakuran, o paggawa ng iba pang gawain kung kinakailangan.
Bilang mga maytaglay ng priesthood matutulungan natin ang ating
pamilya na ipamuhay ang ebanghelyo.

• Ipakita ang visual 6-b, “Ang maytaglay ng Aaronic Priesthood na gu-
maganap sa kanyang mga tungkulin sa priesthood ay tumutulong sa
pagpapatatag ng kanyang pamilya.”

Isang di-aktibong maytaglay ng priesthood ang hindi pa nakagawa ng
nararapat na mga hakbang para mabuklod sa kanya ang kanyang asawa
at binatilyong anak sa templo. Naging lubos na interesado ang kanyang
anak sa pagkakaisa ng walang-hanggang pamilya matapos marinig ang
aralin sa miting ng priesthood tungkol sa kasal sa templo. Dahil sa aralin
ay naisip ng bata na kausapin ang kanyang ama tungkol dito. Bilang re-
sulta ng kanilang pag-uusap, nagbagong-buhay ang ama. Natanto niya
na mahal niya ang kanyang asawa at anak at nais niyang makasama sila
magpakailanman. Sa huli’y nabuklod ang pamilya sa templo para sa pa-
nahon at sa kawalang-hanggan—dahil lang sa naging interesado ang
isang miyembro ng pamilya, na isang teacher, na magkaroon ng pagma-
mahalan at pagkakaisa sa kanyang pamilya.

Maging Tagapamayapa

Magagawa natin ang ating mga responsibilidad bilang teacher sa pama-
magitan ng pagiging tagapamayapa sa ating pamilya at sa Simbahan.
Isang paraan para magawa ito ay hanapin ang buti ng iba. Sa paghanap
natin ng buti ng iba, mapapalakas natin ang paggalang nila sa sarili.
Ang iba pang mga paraan ay pag-iwas sa tsismis o bulung-bulungan na
makakasira sa reputasyon ng ibang tao at laging maging mapagmahal
at mabait sa pakikitungo sa iba. Sa pagkakaroon at paggamit natin ng
mga paraang ito, matutulungan natin ang maraming tao na magkaroon
ng kapayapaan sa buhay.

Katapusan

Bilang mga teacher, dapat nating laging sikapin na patatagin ang
Simbahan, itaguyod ang pagkakaisa at pagmamahalan, at tulungan
ang mga miyembro na gawin ang kanilang mga tungkulin. Bata man
tayo o bagong binyag sa Simbahan, may kapangyarihan tayong implu-
wensyahan ang iba sa kabutihan. Dapat nating laging alalahanin na
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6-b, Ang maytaglay ng Aaronic Priesthood na gumaganap sa kanyang mga tungkulin
sa priesthood ay tumutulong sa pagpapatatag ng kanyang pamilya.
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hindi tayo binibigyan ng utos ng Panginoon, “maliban sa siya ay mag-
hahanda ng paraan upang maisagawa [natin] ang bagay na kanyang
ipinag-uutos” (1 Nephi 3:7).

• Kasama ang klase, planuhin ang proyektong pangserbisyo na maga-
gawa ninyo para makatulong sa pagkakaroon ng pagkakaisa at pag-
mamahalan sa inyong yunit ng Simbahan.

Mga Hamon

Mapanalanging pag-isipan ang mga pangangailangan ng mga pamil-
yang nakatoka sa inyo sa home teaching.

Maghanda ng mensaheng angkop sa mga pangangailangan ng bawat
pamilya ayon sa patnubay ng Espiritu.

Bisitahin nang maaga ang mga pamilyang nakatoka sa inyo ng inyong
kompanyon sa home teaching buwan-buwan.

Manalanging kasama ng mga pamilyang nakatoka sa inyo.

Gawin ang mga paglilingkod na kaya ninyong gawin na kailangan ng
mga pamilyang nakatoka sa inyo. Ipaalam ang mga bagay na hindi
ninyo magagawa sa mga lider ng inyong korum.

Karagdagang Banal na Kasulatan

• Jacob 1:17–19 (paano dapat gampanang mabuti ng mga teacher ang
mga tungkulin nila sa priesthood)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Doktrina at mga Tipan 20:53–60 at aralin 4, “Ang
Korum ng Priesthood,” sa manwal na ito.

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.



MGA TUNGKULIN 
NG PRIEST

A r a l i n  7

51

Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang mga tung-
kulin ng mga priest.

Pambungad

Inutusan ng Panginoon ang bawat maytaglay ng priesthood na “tuma-
yo sa kanyang sariling katungkulan, at gumawa sa kanyang sariling
tungkulin” (D at T 84:109). Para magawa ito, dapat muna nating mala-
man at pagkatapos ay gampanan ang iba’t ibang responsibilidad natin
sa priesthood. Bilang mga priest, nasa atin ang lahat ng responsibili-
dad at tungkulin ng deacon at teacher. Bukod pa riyan, tungkulin din
nating magturo, magbinyag, mamahala sa sakrament, bumisita sa mga
miyembro, ordenan ang iba sa Aaronic Priesthood, at tumulong sa ga-
waing misyonero. Sa pagtupad natin sa mga tungkuling ito, hindi lang
tayo tumutulong na maitatag ang kaharian ng Diyos kundi inihahanda
rin natin ang ating sarili sa pagtanggap ng Melchizedek Priesthood.
Kapag tumanggap tayo ng Melchizedek Priesthood at naorden bilang
elder, maaari na tayong tawaging maglingkod sa full-time na misyon.
Ang pagiging epektibo natin bilang full-time na misyonero ay nakasa-
lalay sa kahandaan nating maglingkod. Makapaghahanda tayo na ma-
ging mabubuting misyonero sa pamamagitan ng pagganap na mabuti
sa ating tungkulin bilang mga priest.

Ang mga Tungkulin ng Priest

Maaaring iorden bilang mga priest ang karapat-dapat na mga lalaki
pagsapit nila sa edad na 16. Ang partikular na mga tungkulin ng priest
ay makikita sa Doktrina at mga Tipan.

• Ipabasa at pamarkahan sa mga miyembro ng klase ang Doktrina at
mga Tipan 20:46–48. Ano ang mga tungkulin ng priest?

• Ipakita ang poster ng sumusunod na mga tungkulin, o isulat sa pisa-
ra ang impormasyon:
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7-a, Ang priest ay maaaring magbinyag sa pahintulot ng bishop o branch president.
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Ituro ang Ebanghelyo

Isa sa mga tungkulin natin bilang mga priest ay “mangaral, magturo,
magpaliwanag, manghikayat” (D at T 20:46). Ibig sabihi’y dapat nating
ituro sa iba ang mga alituntunin ng ebanghelyo. Para maituro ang mga
alituntunin ng ebanghelyo, kailangan muna nating malaman ang mga
ito. Sabi ng Panginoon, “Huwag hangaring ipahayag ang aking salita,
kundi hangarin munang matamo ang aking salita, at pagkatapos ay
kakalagan ang iyong dila; pagkatapos, kung iyong nanaisin, mapapa-
saiyo ang aking Espiritu at ang aking salita, oo, ang kapangyarihan ng
Diyos sa ikahihikayat ng mga tao” (D at T 11:21).

Natatamo natin ang salita ng Diyos sa maraming paraan. Natatamo
natin ito sa ating tahanan mula sa ating mga magulang, sa ating mga
korum ng priesthood mula sa mga nagtuturo sa atin, sa Sunday
School, sa sakrament miting, at sa mga klase ng seminary at institute.

Isa sa mga pinakamahuhusay na paraan para malaman ang salita ng
Diyos ay sa araw-araw na pansariling pag-aaral ng mga banal na kasu-
latan. Bawat maytaglay ng priesthood ay dapat magtakda ng oras para
sa regular na pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Habang sinasalik-
sik at pinagninilay-nilay natin ang mga banal na kasulatan, tutulungan
tayo ng Panginoon na maunawaan ang mga ito. Habang dinaragdagan
natin ang kaalaman natin sa ebanghelyo, maituturo natin ito sa iba.

Magagawa rin natin ang tungkulin nating ituro ang ebanghelyo sa iba
sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa. Kadalasa’y nahihika-
yat ang iba na ipamuhay ang ebanghelyo sa pamamagitan ng mabu-
ting halimbawa natin.

• Ano ang mga bagay na magagawa natin upang maituro ang
ebanghelyo?

Mga Tungkulin ng Priest
1. Ituro ang ebanghelyo.
2. Magbinyag.
3. Mamahala sa sakrament.
4. Bumisita sa mga miyembro.
5. Ordenan ang iba pa sa Aaronic Priesthood.
6. Tumulong sa gawaing misyonero.
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7-b, Ang priest ay may sagradong tungkuling mamahala sa sakrament para 
sa mga miyembro ng Simbahan.
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Magbinyag

• Ipakita ang visual 7-a, “Ang priest ay maaaring magbinyag sa
pahintulot ng bishop o branch president.”

Isa pa sa mga katungkulan ng mga priest ang magbinyag (tingnan sa
D at T 20:46). Ang binyag sa pamamagitan ng wastong awtoridad ay
isa sa mga pinakamahalaga at sagradong ordenansa sa Simbahan,
dahil sa ordenansang ito tayo nagiging mga miyembro ng Simbahan,
napapatawad sa ating mga kasalanan, at nakakapasok sa landas tungo
sa kahariang selestiyal. Ang pangangasiwa sa nakapagliligtas na orde-
nansang ito ay sagradong responsibilidad ng priest kapag pinahintulu-
tan siya ng bishop o branch president na gawin ito.

Pangangasiwa sa Sakrament

• Ipakita ang visual 7-b, “Ang priest ay may sagradong tungkuling
mamahala sa sakrament para sa mga miyembro ng Simbahan.”

Ang karangalang mangasiwa sa sakrament ay ipinagkaloob lamang sa
mga priest, na nag-aalay ng mga panalangin sa sakrament. Bilang mga
priest, dapat tayong maging pamilyar sa mga panalangin sa sakrament,
manamit nang angkop, at maghugas ng mga kamay bago isagawa ang
ordenansang ito. Higit sa lahat, dapat tayong maging karapat-dapat na
magsagawa ng sagradong ordenansang ito bilang mga kinatawan ng
Tagapagligtas.

Bumisita sa mga Miyembro

Inutusan ng Panginoon ang mga priest na “dumalaw sa bahay ng ba-
wat kasapi, at hikayatin silang manalangin nang malakas at nang lihim
at isagawa ang lahat ng tungkulin na pangmag-anak” (D at T 20:47).
Magagawa natin ito kapag nag-home teach tayo sa mga pamilyang
nakatoka sa atin. Sa mga pagbisitang ito, matutuklasan natin ang mga
pangangailangan ng pamilya. Maaari tayong magdasal kasama nila.
Maituturo natin sa kanila ang mga alituntunin ng ebanghelyo at mahi-
hikayat silang gawin ang mga tungkulin nila sa pamilya. Maaari natin
silang kaibiganin sa mga miting natin sa Simbahan at sa pamayanan.
At makakabahagi natin sila sa Simbahan, paaralan, at mga aktibidad
sa komunidad.

Ordenan ang Iba sa Aaronic Priesthood

Ang mga priest ay may awtoridad ding ordenan ang ibang mga priest,
teacher, at deacon (tingnan sa D at T 20:48), pero ito’y kapag pinahintulu-
tan lamang ng bishop o branch president. Ang kapangyarihang ito na
igawad ang Aaronic Priesthood sa iba ay sagrado. Ibinalik ito ni Juan
Bautista sa daigdig nang ordenan niya sina Joseph Smith at Oliver
Cowdery sa Aaronic Priesthood (tingnan sa D at T 13). Si Juan Bautista



Aralin 7

56

mismo ay binigyan ng awtoridad ng isang anghel na kumilos sa panga-
lan ng Diyos (tingnan sa D at T 84:28). Samakatwid, ang kapangyarihang
ordenan ang iba ay dumarating sa atin mula sa Diyos. Para maisagawa
ang mahalagang ordenansang ito, dapat tayong maging karapat-dapat at
nasa atin ang Espiritu Santo. (Para sa karagdagang impormasyon tingnan
sa aralin 3, “Ang Panunumbalik ng Priesthood,” sa manwal na ito.)

Tumulong sa Gawaing Misyonero

• Ipakita ang visual 7-c, "Kapwa obligasyon at karangalan ang tumu-
long sa mga full-time na misyonero.”

Ang tungkulin ng priest ay kinabibilangan din ng pagtulong sa gawaing
misyonero. Ang katungkulang ito ay bahagi ng sinaunang Simbahan.
Ang mga miyembro ng Aaronic Priesthood ngayon ay dapat ding tumu-
long sa mga elder sa kanilang misyon. Tungkulin nilang gumawa ng
mga tipanan at ihanda ang daan para sa mga elder. (Tingnan sa D at T
84:107–8.) Makakatulong tayo sa gawaing misyonero sa pamamagitan
ng pagtulong sa full-time na mga misyonero sa ating lugar na makaha-
nap ng mga pamilyang tuturuan at makipagtipanan sa mga pamilyang
ito para sa kanila. Makakatulong din tayo sa gawaing misyonero sa pa-
mamagitan ng paghahanda sa ating sarili na maging full-time na mga
misyonero.

Pagganap sa mga Tungkulin sa Priesthood

Bilang mga priest dapat nating pag-aralan ang mga tungkulin natin
na magturo, magbinyag, mangasiwa sa sakrament, bumisita sa mga
miyembro, ordenan ang iba, at tumulong sa gawaing misyonero. Sa
pagkatuto at pagsasagawa natin ng mga tungkuling ito, may karapa-
tan tayo sa proteksyon at patnubay ng Panginoon. Ganito ang sinabi
ni Pangulong Wilford Woodruff na nagmisyon noong siya ay isang
priest kasama ang isang elder bilang kompanyon, tungkol sa kan-
yang misyon:

“Lumabas ako na isang Priest, at ang kompanyon ko’y isang Elder, at
libu-libong milya ang nilakbay namin, at maraming bagay ang ipina-
malas sa amin. Nais kong bigyang-diin sa inyo ang katotohanan na
walang ipinagkaiba ang isang Priest sa isang Apostol, kung gagampa-
nan niyang mabuti ang kanyang tungkulin. Taglay ng Priest ang mga
susi ng paglilingkod ng mga anghel. Sa buong buhay ko, higit akong
pinangalagaan ng Panginoon noong Priest ako kaysa noong ako ay
Apostol, Pitumpu, o Elder. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang mara-
ming bagay sa pamamagitan ng mga pangitain, ng paghahayag, at ng
Espiritu Santo” (Millenial Star, 5 Okt. 1891, 629).
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7-c, Kapwa obligasyon at karangalan ang tumulong sa mga full-time na misyonero.



Ikinuwento ni Bishop Victor L. Brown ang sumusunod na karanasan
tungkol sa kung paano dapat gampanan ng mga priest ang kanilang
tungkulin:

“Isinulat ng isang binatilyo . . . ang sumusunod: ‘Minsa’y dumalo ako
sa isang ward na halos walang maytaglay ng Melchizedek Priesthood.
Pero hindi ito nagkulang sa espirituwalidad. Sa halip, maraming mi-
yembro ang nakasaksi sa pinakadakilang pagpapamalas ng kapangya-
rihan ng priesthood na nakita nila.

“ ‘Naroon ang kapangyarihan dahil sa mga priest. Sa kauna-unahang
pagkakataon sa buhay nila ipinagawa sa kanila ang lahat ng tungkulin
ng mga priest at nangasiwa sa mga pangangailangan ng mga kami-
yembro nila sa ward. Sinabihan sila na dibdibang mag-home teach—
hindi lang para inip na sumama sa isang elder na bumibisita kundi
para basbasan ang kanilang mga kapatid.

“ ‘Bago ang pangyayaring ito, apat na sa mga priest na ito ang nakasa-
ma ko sa ibang sitwasyon. Tingin ko sa kanila noo’y mga karaniwang
basagulero. Napapaalis nila ang lahat ng guro sa seminary pagkaraan
ng dalawa o tatlong buwan. Tinakot nila ang mga nag-iiskawting sa
baryo. Pero tuwing kailangan sila—kapag pinagkatiwalaan sila ng mahala-
gang misyon—kabilang sila sa pinakasikat na mga naglilingkod sa priesthood.

“ ‘Ang sekreto’y nanawagan ang bishop sa kanyang Aaronic
Priesthood na tumulad sa mga lalaking pagpapakitaan ng mga anghel;
at ginawa nila iyon, na tinutulungan ang mga nangangailangan at
pinalalakas ang mga kailangang palakasin. Hindi lang ibang mga
miyembro sa ward ang napatatag kundi sila mismong mga miyembro
sa korum. Lumaganap ang matibay na pagkakaisa sa buong ward
at naranasan ng lahat ng miyembro na magkaisa sa puso’t isipan.
Madaling ipaliwanag ang lahat ng ito; at ito’y dahil lamang sa wastong
paggamit ng Aaronic Priesthood’ ” (sa Conference Report, Okt. 1975,
101–2; o Ensign, Nob. 1975, 68).

• Ipabahagi sa buong klase ang mga makabuluhang karanasan nila sa
pagganap sa mga tungkulin nila sa priesthood.

Paghahanda para Maging Epektibong mga Misyonero

Ang isa sa mga layunin ng Aaronic Priesthood ay ang ihanda ang
mga maytaglay nito sa pagtanggap ng Melchizedek Priesthood. Ang
mga priest na karapat-dapat at gumaganap sa kanilang tungkulin sa
Aaronic Priesthood ay makatatanggap ng Melchizedek Priesthood at
maoordenan sa katungkulan ng elder.

Karamihan sa full-time na gawaing misyonero ay isinasagawa ngayon
ng mga elder. Karamihan sa atin na karapat-dapat magtaglay ng
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Aaronic Priesthood ay oordenan bilang elder sa edad na 18. May isang
taon tayo para matuto at magsanay sa mga tungkulin ng elder at mag-
handang maglingkod sa full-time na misyon.

Kung gagampanan natin ang lahat ng tungkulin natin bilang mga
priest, magkakaroon tayo ng karanasan sa mismong mga bagay na
gagawin natin bilang misyonero. Ituturo natin ang ebanghelyo bilang
mga misyonero, bibinyagan ang mga sasapi, mangangasiwa sa sakra-
ment paminsan-minsan, bibisita sa mga miyembro, at oordenan ang
iba sa priesthood. Sa pagganap natin sa mga tungkuling ito bilang mga
priest, mapapatatag tayo sa espirituwal at mas magiging handa kapag
tinawag na tayong maglingkod bilang full-time na misyonero.

• Bakit mahalagang maghanda at magplano ang mga priest para sa
misyon?

Katapusan

Sa pagsasalita ni Elder David B. Haight sa mga miyembro ng Aaronic
Priesthood sinabi niyang: “Ang mga taon sa Aaronic Priesthood ay ma-
seselang taon ng paghahanda. Batid ng Panginoon na kailangang pag-
daanan ng mga binatilyong ito ang pagiging tinedyer para maging
handa sa buhay—mahahalagang taon ng makabuluhan at di-malilimu-
tang espirituwal na mga karanasan. Mahaharap kayo sa ilang napaka-
halagang mga desisyon, ngunit sana’y matuto kayo sa mga karanasan
at payo ng mapagmahal ninyong mga magulang at nagmamalasakit
na mga lider ng priesthood” (sa Conference Report, Okt. 1991, 50; o
Ensign, Nob. 1991, 36).

Bilang mga priest gamitin natin nang buong talino ang mga taon ng
ating paghahanda. Dapat nating sundin ang payo ng ating mga magu-
lang at mga lider ng priesthood at masigasig na gampanan ang mga
tungkulin natin sa priesthood. Kabilang sa mga tungkulin natin ang
ituro ang ebanghelyo, magbinyag, mangasiwa sa sakrament, bumisita
sa mga miyembro, ordenan ang iba sa Aaronic Priesthood, at tumulong
sa gawaing misyonero. Sa pagsasagawa ng mga tungkuling ito sa
priesthood, mapagpapala at mapaglilingkuran natin ang iba ngayon
at mas magiging handa tayong maglingkod bilang mga maytaglay ng
Melchizedek Priesthood at full-time na misyonero.

Mga Hamon

Tapat na isagawa ang mga tungkulin ninyo sa Aaronic Priesthood upang:

Mapalakas ang mga miyembro ng inyong korum at ward o branch.

Maihanda ang inyong sarili na tanggapin ang Melchizedek
Priesthood at maglingkod bilang full-time na misyonero.
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Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Doktrina at mga Tipan 20:46–49.

2. Ihanda ang poster na iminungkahi sa aralin, o isulat sa pisara ang
impormasyon.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang mga res-
ponsibilidad ng mga bishop at branch president para malaman kung
paano sila susuportahan at sasang-ayunan.

Pambungad

Noong mortal na ministeryo ang Tagapagligtas, itinatag Niya ang
Kanyang Simbahan sa lupa. Pagkamatay Niya, nagkita-kita ang mga
kongregasyon ng mga naniniwala para sumamba, pag-aralan ang
ebanghelyo, at palakasin at paglingkuran ang isa’t isa. Ngayon ang
mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw ay binubuo rin ng mga kongregasyon. Layunin ng mga
kongregasyong ito na tulungan ang lahat ng tao na “lumapit kay
Cristo, at maging ganap sa kanya” (Moroni 10:32). Ang malalaking kon-
gregasyon ay tinatawag na ward at pinamumunuan ng isang bishop.

Ang maliliit na kongregasyon ay tinatawag na branch at pinamumunu-
an ng branch president. “Ang isang sangay [o branch] ay maaaring mai-
tatag sa isang lugar na may dalawang mag-anak man lang na miyembro
at isa sa mga miyembro ay isang karapat-dapat na maytaglay ng
Pagkasaserdoteng Melquisedec o isang karapat-dapat na saserdote sa
Pagkasaserdoteng Aaron. Ang panguluhan ng istaka, misyon, o distrito
ang nagtatatag at nangangasiwa ng sangay” (Gabay na Aklat ng Sangay
[1993], 1). Kapag lumago ang branch, maaari itong maging ward.

Ang Paghirang ng mga Bishop at Branch President

Ang bishop ay tinatawag ayon sa inspirasyon ng Panginoon at inoor-
den ng stake president sa ilalim ng pamamahala ng Unang Panguluhan
ng Simbahan at ng Korum ng Labindalawa. Ang ward bishopric ay bi-
nubuo ng tatlong high priest—isang bishop at dalawang tagapayo. Ang
bishop ang presiding high priest at nangungulo sa lahat ng miyembro
sa kanyang ward. Dagdag pa rito, siya ang pangulo ng korum ng mga
priest at responsible sa pagbabantay at pangangalaga, kasama ng kan-
yang mga tagapayo, sa mga kabataang lalaki at babae sa ward.
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Ang mga branch president ay tinatawag ng stake, mission, o district
president sa pamamagitan ng inspirasyon para maging nangungulong
awtoridad sa kanilang mga branch. Taglay ng mga branch president
ang Melchizedek Priesthood at naglilingkod na kasama ang mga taga-
payo. Ang tungkulin nila ay katulad ng sa bishop. Ang sangguniang
mga banal na kasulatan na tumutukoy sa mga bishop ay karaniwang
nauukol din sa mga branch president.

Ang mga Temporal na Responsibilidad ng mga Bishop at Branch
President

Ang mga temporal na responsibilidad ay mga tungkuling may kinala-
man sa pisikal na kapakanan ng mga miyembro ng ward o branch.

Ang isang mahalagang temporal na responsibilidad ng bishop o
branch president ay pangasiwaan ang programang pangkapakanan ng
Simbahan sa ward o branch. Bahagi ng responsibilidad na ito ang pa-
ngangasiwa sa mga handog-ayuno. Tuwing Linggo ng ayuno ang mga
miyembro ay dapat mag-ayuno ng dalawang magkasunod na kainan
at magbigay ng handog-ayuno na katumbas man lamang ng halaga ng
pagkaing kakainin sana nila. (Ang mga hindi makapag-aayuno dahil
hindi kaya ng katawan ay maaaring magbigay na lang ng handog-
ayuno.) Bilang kinatawan ng Panginoon, ang bishop o branch president
ang mananagot sa Panginoon sa wastong pagtanggap, pagtatala, at pa-
ngangasiwa sa mga handog na ito. Kilala ng bishop o branch president
ang mga miyembro ng kanyang ward o branch, at kapag kailangan
nila ng tulong magagamit niya ang mga handog-ayuno para tulungan
sila o kaya’y makahihingi siya ng tulong mula sa mga miyembro ng
kanyang ward. (Tingnan sa D at T 84:112.)

Ipinakikita sa sumusunod na kuwento kung paano tinulungan ng
isang bishop ang isang pamilyang nangangailangan:

“Sa ilalim ng abalang freeway na nakapalibot sa Salt Lake City nakati-
ra ang isang animnapung-taong-gulang na matandang binata na dahil
lumpo ay walang araw na hindi nakadama ng sakit at kalungkutan.
Nang dalawin ko siya isang araw ng taglamig, matagal bago niya na-
buksan ang pinto. Pumasok ako sa masinop niyang tahanan; ang tem-
peratura, maliban sa kusina, ay nasa lamig na 4.4 degrees Celsius. Ang
dahilan: walang sapat na pera para painitan ang iba pang silid.
Kailangan nang palitan ang wallpaper, babaan ang mga kisame, lama-
nan ng pagkain ang mga lalagyan ng pagkain.

“Nabahala ako sa nakita ko sa bahay ng aking kaibigan, kaya lumapit
ako sa bishop at isang himala ng pagmamahal, na udyok ng patotoo,
ang nangyari. Nagkaisa ang mga miyembro ng ward at nagsimula ang
pagpapadama ng pag-ibig. Isang buwan ang lumipas, tumawag ang
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kaibigan kong si Lou at pinapunta ako para makita ang nangyari sa
kanya. Pumunta ako, at isang himala nga ang nakita ko. Napalitan ang
daanan na sinira ng mga ugat ng malalaking puno, nakumpuni ang
balkon ng bahay, naikabit ang bagong pintong makintab, nababaan
ang mga kisame, napalitan ang mga wallpaper, napintahan ang mga
yari sa kahoy, nabago ang bubong, at nalamanan ang mga lalagyan ng
pagkain. Maganda at hindi na maginaw sa bahay. Para itong mainit na
pagtanggap sa pamamahay. Huling ipinakita sa akin ni Lou ang bagay
na pinakamahalaga sa kanya: sa kama niya ay may magandang quilt
na may dibuho ng kanyang angkan ng pamilyang McDonald. Buong
pagmamahal itong ginawa ng kababaihan ng Relief Society. Bago uma-
lis, natuklasan ko na linggu-linggo’y nagdadala ng mainit na hapunan
at nagdaraos ng home evening ang mga Young Adult. Nahalinhan ng
init ang lamig; binago ng mga pagkukumpuni ang mga nilipasan ng
panahon; ngunit ang mas mahalaga, napalitan ng pag-asa ang lumbay
at ngayo’y matagumpay na naghahari ang pag-ibig” (Thomas S.
Monson, sa Conference Report, Okt. 1977, 11; o Ensign, Nob. 1977, 9).

May iba pang temporal na mga tungkulin ang mga bishop at branch
president tulad ng pag-iingat ng mga talaan ng lahat ng gawain sa
Simbahan at pamamahala sa paggamit at seguridad ng mga gusali at
pasilidad ng Simbahan. Sila rin ang nangangasiwa sa tithing settlement
at tumatanggap ng iba pang mga kontribusyon ng mga miyembro ng
Simbahan tulad ng pondong pangsuporta sa mga misyonero.

Ang mga Espirituwal na Responsibilidad ng mga Bishop at Branch
President

Ang mga bishop at branch president ay tinatawag para mangalaga sa
espirituwal na kapakanan ng mga miyembro ng kanilang mga yunit sa
Simbahan. Isang partikular na espirituwal na responsibilidad ng mga
bishop at branch president ang pagiging pangkalahatang hukom (ting-
nan sa D at T 107:74). Bilang pangkalahatang hukom, ang bishop o
branch president ay nagdaraos ng interbyu ukol sa pagiging karapat-
dapat, nagpapayo sa mga miyembro, at nagpapatupad ng disiplina sa
Simbahan. Para matulungan sila sa mga tungkuling ito, pinangakuan
ng Panginoon ang mga bishop at branch president ng kaloob na pang-
unawa (tingnan sa D at T 46:27).

Ang kaloob na pang-unawa ang tumutulong sa bishop o branch presi-
dent para malaman ang katotohanan, maunawaan ang mga kaibahan
ng mabuti sa masama, at malaman din kung ano ang nasa puso ng
isang tao. Dahil taglay niya ang kaloob na ito, mahihingan natin siya
ng payo at masasabi niya sa atin kung ano ang nais ipagawa sa atin
ng Panginoon para umunlad ang ating espirituwalidad.
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Sa pamamagitan ng kaloob na pang-unawa natulungan ng bishop ang
isang binatilyo sa kanyang ward sa sumusunod na kuwento:

Si Craig, isang 16 anyos na priest, ay isang pambihirang binatilyo. Lagi
siyang nagkukusa at handang gawin ang anumang ipagawa ng kan-
yang bishop. Gayunman, isang araw ay napansin ni Bishop Wells na
iniiwasan siya ni Craig. Kahit sa miting ng korum ng priesthood, la-
ging umiiwas ng tingin si Craig. Gusto sanang tawagin ni Bishop Wells
si Craig bilang kalihim sa korum ng mga priest, pero nadama niyang
may problema. Dahil dito ipinatawag niya si Craig sa kanyang opisina
para mainterbyu. Sa interbyu ay nagtapat si Craig na may nagawa
siyang imoral. Nahihiya raw siya at nadaramang hindi siya karapat-
dapat sa priesthood. Kinausap siya ni Bishop Wells at tiniyak sa kanya
na maaari siyang magsisi at muling gaganda ang pakiramdam niya sa
sarili. Sa pag-uusap na ito, natutuhang paglabanan ni Craig ang kan-
yang problema, at sa pamamagitan ng pagsisisi, napatawad siya at
muling sumaya at sumigla. Dahil dito’y natawag siya ni Bishop Wells
bilang kalihim ng korum ng mga priest.

• Paano ginamit ng bishop ang kaloob na pang-unawa para matulu-
ngan si Craig na umunlad sa espirituwalidad?

Dahil ang bishop o branch president ay pangkalahatang hukom sa
Israel, maipagtatapat natin sa kanya ang ating mga kasalanan at matu-
tulungan niya tayong magsisi. Kapag mabigat ang mga kasalanang
nagagawa ng mga miyembro, responsibilidad ng bishop o branch pre-
sident na magdaos ng mga disciplinary council. Ang ganitong mga dis-
ciplinary council ay idinaraos nang may pagmamahal at nilayon para
tulungan ang tao na magsisi at muling matamasa ang mga pagpapala
ng ebanghelyo. (Tingnan sa D at T 58:14, 17–18, 42–43.) Ang mga lider
ay kailangang magabayan at mabigyang-inspirasyon ng Panginoon sa
mga bagay na ito.

Ang sumusunod ay kabilang sa ilang karagdagang espirituwal na mga
tungkulin ng mga bishop at branch president:

Pamunuan ang mga miting ng ward.

Pangasiwaan ang mga problema ng ward.

I-coordinate ang gawain ng Melchizedek Priesthood.

Pangasiwaan ang mga pagtawag at pagre-release sa tungkulin.

Pangasiwaan ang pagsasagawa ng mga ordenansa at basbas.

Irekomenda ang kalalakihang isusulong sa Melchizedek Priesthood.

Magbigay ng basbas ng kapanatagan at payo.

Interbyuhin at irekomenda ang mga karapat-dapat na miyembro na
maglingkod bilang full-time na mga misyonero.
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Pagsuporta sa Ating mga Lider ng Priesthood

Tinawag ng Panginoon ang ating bishop o branch president. Dahil dito,
mahalagang suportahan natin siya sa kanyang katungkulan. Sabi ni
Elder Boyd K. Packer: “Ang lalaking nagsasabi na susuportahan niya
ang Pangulo ng Simbahan o ang mga General Authority, pero hindi ma-
kasuporta sa sarili niyang bishop ay niloloko ang sarili. Ang lalaking
ayaw sumuporta sa bishop ng kanyang ward at pangulo ng kanyang
stake ay hindi susuporta sa Pangulo ng Simbahan” (Follow the Brethren,
Brigham Young University Speeches of the Year, [23 Marso 1965], 4–5).

Itinuro ni Elder L. Tom Perry: “Pangako ko sa inyo, mga kapatid, na
kung sasang-ayunan at susuportahan natin ang ating mga bishop, kung
matututo tayong magmalasakit sa kanilang kapakanan, at ipagdarasal
ang kanilang tagumpay sa lahat ng dapat nilang gawin, ang buhay natin
ay pagpapalain habang tayo ay nasa ilalim ng kanilang pamumuno at
may pagkakataong sundin ang inspirado nilang patnubay, habang pina-
mumunuan nila ang mga ward ng Simbahan” (sa Conference Report,
Okt. 1982, 43; o Ensign, Nob. 1982, 32). Naaangkop din ang payo niya
sa pagsuporta sa ating mga branch president.

Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan ang ilang paraan ng pag-
suporta sa ating mga lider ng priesthood.

• Sabihan ang mga miyembro ng klase na sundan ang pagbabasa sa
sumusunod na mga banal na kasulatan. Matapos basahin ang bawat
banal na kasulatan, hilingin sa mga miyembro ng klase na ipaliwa-
nag kung ano ang sinasabi nito na maaari nating gawin para masu-
portahan ang ating mga lider.

PAYO SA MGA BANAL NA KASULATAN

Doktrina at mga Tipan 6:9 Ituro ang pagsisisi at ipamuhay ang
mga utos.

1 Nephi 3:7 Tanggapin at tuparin ang lahat ng
katungkulang ibinigay sa atin.

Doktrina at mga Tipan 60:2 Ibahagi ang ating mga talento.

Malakias 3:8–10 Magbayad ng ikapu at mga handog.

Sa Mga Hebreo 13:17 Sundin ang payo ng ating mga lider.

Doktrina at mga Tipan 64:9–10 Maging mapagpatawad sa mga ka-
hinaan ng iba at ng ating mga lider.

Ang tagumpay ng ating bishop o branch president sa kanyang tungku-
lin ay nakasalalay nang husto sa paraan ng pagsuporta natin sa kanya.
Dapat lagi nating ipagdasal na gabayan siya ng Ama sa Langit para
maakay niya tayo sa tamang landas.
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Katapusan

Ang paglilingkod na ginagawa ng mga bishop o branch president ay
mahalaga sa ating kapakanan. Ang karapat-dapat na mga kalalakihan na
tinawag na maglingkod bilang mga bishop at branch president ay tina-
wag upang gabayan ang mga miyembro ng Simbahan. Pinaglilingkuran
at minamahal nila tayo, at dapat nating gawin ang lahat ng ating maka-
kaya para tulungan silang magampanan ang kanilang mga tungkulin.
Kapag sinuportahan natin sila, makikita natin na pinagpapala tayo sa
kanilang pamumuno.

Mga Hamon

Ipagdasal ang inyong mga lider sa Simbahan sa inyong mga personal
at pampamilyang panalangin.

Iwasang pintasan o pagtsismisan ang inyong mga lider sa Simbahan.

Suportahan ang inyong mga lider ng Simbahan sa pamamagitan ng
pagsunod sa kanilang mabuting payo.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• I Kay Timoteo 3:1–7 (mga katangian ng mga bishop)

• Kay Tito 1:5–9 (mga katangian ng mga bishop)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Anyayahan sa klase ang bishop o branch president para masagot
niya ang anumang tanong tungkol sa kanyang tungkulin.

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang mga tung-
kulin ng mga elder at mga high priest.

Pambungad

Kapag natutuhan natin ang ating mga tungkulin sa priesthood at ginam-
panan ang mga ito, pinagpapala natin ang buhay ng iba dahil tayo ang
mga kinatawan ng Tagapagligtas. Ibinigay Niya sa atin ang Kanyang
priesthood upang, sa pagganap sa ating mga tungkulin, ay matulungan
nating umunlad ang mga taong pinaglilingkuran natin tungo sa buhay
na walang hanggan. Totoo ito lalo na para sa ating mga maytaglay ng
Melchizedek Priesthood dahil hawak nila “ang mga susi ng lahat ng
pagpapalang espirituwal ng simbahan” (D at T 107:18). Tayong mga tu-
manggap ng Melchizedek Priesthood ay inorden sa katungkulan ng el-
der o high priest sa priesthood na ito. May espesyal na mga tungkulin
ang bawat katungkulang ito, pero marami sa mga responsibilidad ang
magkakatulad.

Ang mga Responsibilidad ng Melchizedek Priesthood

Sa pagiging tapat sa ating mga responsibilidad bilang maytaglay ng
Aaronic Priesthood, inihahanda natin ang ating sarili sa pagtanggap
ng Melchizedek Priesthood. Kapag malapit na tayong ordenan sa
Melchizedek Priesthood, iniinterbyu tayo ng mga may awtoridad.
Isinulat ng isang maytaglay ng Aaronic Priesthood ang sumusunod
tungkol sa naisip at nadama niya matapos siyang interbyuhin para
isulong sa Melchizedek Priesthood:

“Tinitigan akong mabuti ng Stake President sa huling pagtatanong niya
sa akin at pinakinggan ang sagot ko. Tapos ay sinabi niya, ‘George, pa-
lagay ko’y handa ka na at karapat-dapat na mabigyan ng Melchizedek
Priesthood at maorden bilang Elder.’ Makalipas pa ang ilang sandali ay
naglalakad na ako sa kadiliman ng gabi. . . . Hindi pa ako natuwa nang
ganito kahinahon kahit kailan. . . . Di nagtagal lumuhod ako sa tabi ng
kama ko. Ipinasiya kong gawin ang lahat para magamit ko ang aking
priesthood nang marangal. Ipinasiya ko na hindi ako magmumura,
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o magkukuwento ng kabastusan, o sasaktan ang sinuman. Ipinasiya
kong talagang sisikapin kong maging alagad ng Diyos. Hindi ko malili-
mutan ang gabing iyon. Iyon talaga ang simula ng lahat. Kaysarap ma-
gawaran ng priesthood. Napakasarap ngayong sikapin nang buong
puso na mapiling karapat-dapat na gamitin ang priesthood na iyon; na
maging pagpapala sa aking pamilya . . . at sa aking kapwa” (George D.
Durrant, Kentucky Louisville Mission Newsletter, Okt. 19, 1974).

• Ano ang ipinangako ng binatilyong ito pagkatapos siyang mainter-
byu? Ano ang ilang pangakong dapat nating gawin kapag nagtaglay
na tayo ng Melchizedek Priesthood?

Dapat nating sikaping lahat na matutuhan ang ating mga tungkulin at
maging marapat na gamitin ang ating priesthood (tingnan sa D at T
107:99–100). Bilang mga maytaglay ng Melchizedek Priesthood, lahat
tayo ay may tiyak na mga responsibilidad anuman ang ating katung-
kulan.

• Ipakita ang visual 9-a, “Ang awtoridad ng Priesthood ay iginagawad
sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga taong bi-
nigyan ng Diyos ng awtoridad.”

Ang sumusunod ay ilan sa mga responsibilidad ng Melchizedek
Priesthood:

Sariling Paniniwala

Dapat tayong magkaroon ng sariling paniniwala sa ebanghelyo ni
Jesucristo at lubos na maging tapat sa pamumuhay ng mga alituntu-
nin nito.

Ugnayan sa Tahanan at Pamilya

Dapat nating ituro sa ating pamilya ang mga alituntunin ng ebanghel-
yo at pakitunguhan sila nang may pagmamahal at pag-unawa.

Family History at Gawain sa Templo

Dapat tayong maging karapat-dapat na humawak ng rekomend sa
templo, kamtin ang mga pagpapala ng templo para sa ating sarili at sa
ating pamilya, hanapin ang mga pangalan ng ating mga ninuno, at isa-
gawa ang mga ordenansa sa templo para sa kanila. Dapat nating isu-
long “[ang pagbaling ng] puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso
ng mga anak sa kanilang mga ama” sa pamamagitan ng pagkakaroon
ng mga talaan ng pamilya (tulad ng mga personal journal, family
group record, at family history) at pananatili ng samahan ng pamilya
(tingnan sa D at T 128:17–18).
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9-a, “Ang awtoridad ng Priesthood ay iginagawad sa pamamagitan ng pagpapatong 
ng mga kamay ng mga taong binigyan ng Diyos ng awtoridad.”
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Mga Serbisyong Pangkapakanan

Dapat nating tustusan ang pangangailangan ng ating sarili at ng ating
pamilya at tulungan ang mga nangangailangan sa pamamagitan ng
programang pangkapakanan ng Simbahan.

Gawaing Misyonero

Dapat tayong maging abala sa angkop na mga aktibidad ng misyone-
ro, tulad ng pagtulong sa paghahanda ng mga kapamilya para maka-
pagmisyon nang full-time, pakikipagkaibigan sa mga hindi miyembro,
pagbibigay ng mga referral sa mga misyonero, pagmimisyon nang full-
time, at pagbibigay ng pinansiyal na suporta sa gawaing misyonero.

Home Teaching

Dapat nating unawain ang ating buong responsibilidad bilang mga
home teacher at sikaping “pangalagaan . . . at makapiling at palakasin”
ang mga tinawag na maglingkod (tingnan sa D at T 20:53).

Korum at Pakikibahagi at Paglilingkod sa Simbahan

Dapat tayong masigasig na maglingkod sa ating mga katungkulan sa
Simbahan, gawin ang iba pang mga tungkulin sa Simbahan at korum,
at makibahagi sa angkop na mga miting at aktibidad sa Simbahan,
nang sa gayon ay maitatag natin ang kaharian ng Diyos.

Partisipasyon at Paglilingkod sa Komunidad

Dapat nating “igalang, sundin, at itaguyod ang batas; maging matata-
pat na mamamayan at mabubuting kapitbahay; at paunlarin ang
komunidad na [ating] tinitirhan” (Annual Guidelines, 1978–79: The
Melchizedek Priesthood [1978], 1).

• Ipakita ang visual 9-b, “Ang basbas ng ama ay isang paraan para
mabasbasan ang espirituwal na buhay ng iba.”

Mga Ordenansa

Kapag pinagkalooban tayo ng Melchizedek Priesthood, binibigyan
tayo ng kapangyarihang basbasan ang espirituwal na buhay ng iba.
Ang Melchizedek Priesthood ay “nangangasiwa ng ebanghelyo at hu-
mahawak ng susi . . . ng kaalaman tungkol sa Diyos. Samakatwid, sa
mga ordenansa nito, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita”
(D at T 84:19–21). Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Melchizedek
Priesthood, mailalaan natin ang langis, mababasbasan ang maysakit,
maigagawad ang priesthood at kaloob na Espiritu Santo, maoorden
ang iba sa mga katungkulan sa priesthood, mailalaan ang mga libi-
ngan, makapagbibigay ng basbas ng kapanatagan, maipagkakaloob
ang basbas ng ama sa ating mga anak, at makakabahagi sa mas mata-
taas na ordenansa ng templo.
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9-b, Ang basbas ng ama ay isang paraan para mabasbasan 
ang espirituwal na buhay ng iba.
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• Paano makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga ordenansang ito?
Ano ang ilan sa mga pagpapalang natanggap ninyo mula sa
Melchizedek Priesthood?

Ang Partikular na mga Tungkulin ng mga Elder at High Priest

Elder

Dalawa ang kahulugan ng salitang elder sa Simbahan. Karaniwa’y
tumutukoy ito sa isang maytaglay ng Melchizedek Priesthood.
Halimbawa, ang tawag sa mga misyonero at maraming General
Authority ay Elder. Ang Elder ay tumutukoy din sa isang partikular
na katungkulan sa Melchizedek Priesthood.

• Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Doktrina at mga Tipan
20:38–45, 42:44, 46:2, at 107:11–12. Ano ang ilan sa mga responsibili-
dad ng katungkulan ng elder na binanggit sa mga banal na kasula-
tang ito?

Bilang karagdagan sa mga responsibilidad na binanggit sa mga banal
na kasulatang ito, ang elder ay gaganap sa anumang tungkuling ipaga-
wa sa kanila. Ipinaliwanag ni Pangulong Joseph F. Smith na maaaring
paglingkurin ang mga elder sa mga templo at mga lokal na yunit, at
tumulong sa pangangaral ng ebanghelyo sa mundo (tingnan sa Gospel
Doctrine, ika-5 ed. [1939], 184–85).

High Priest

Ang mga high priest ay may karapatan at responsibilidad na mamuno at
taglayin ang lahat ng awtoridad ng mga elder (tingnan sa D at T 107:10).
Kabilang sa tungkuling mamuno, maliban sa iba pa, ay ang mga katung-
kulan ng General Authority, mission president, stake president, at bishop.
Kapag namuno ang mga high priest sa iba’t ibang tungkulin nila, may
kapangyarihan silang ipagkaloob ang espirituwal na mga basbas ng kani-
lang partikular na katungkulan.

Katapusan

Taglay ng Melchizedek Priesthood ang mga susi ng lahat ng espiritu-
wal na basbas ng Simbahan. Samakatwid, kapag gumaganap tayo sa
ating mga katungkulan sa priesthood bilang mga elder at high priest,
mababasbasan natin kapwa ang espirituwal at temporal na buhay ng
mga taong pinaglilingkuran natin.

Mga Hamon

Tukuyin ang mga tungkulin ng katungkulan ninyo sa priesthood at
planuhing gampanan pa itong mabuti.

Tukuyin ang isang partikular na pangangailangan sa sarili ninyong
tahanan. Magpasiya kung paano magiging mas mabuting ama o
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miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng matwid na paggamit ng
priesthood sa inyong tahanan.

Karagdagang Banal na Kasulatan

• Doktrina at mga Tipan 124:137 (ang mga elder ay tumatayong minis-
tro sa Simbahan)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Doktrina at mga Tipan 107.

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang papel ng
mga patriarch at ihanda tayo sa pagtanggap ng patriarchal blessing.

Pambungad

Mahal ng Panginoon ang lahat ng Kanyang anak at hangad na pagpala-
in sila. Gayunman, sa mga kilos at pagpili natin nababatay ang laki ng
pagpapalang ipagkakaloob Niya sa atin. Sabi ni Pangulong Joseph F.
Smith: “Bawat tao ay tatanggap ng makatarungang gantimpala sa ka-
butihang gagawin niya at sa bawat kilos niya. Ngunit tandaan na lahat
ng pagpapalang tatanggapin natin, dito man o sa kabilang buhay, ay
kailangang dumating sa atin bilang bunga ng pagsunod natin sa mga
batas ng Diyos kung saan ang lahat ng pagpapalang ito ay nakasalalay”
(“What Is to Become of Such as Me?” Improvement Era, Nob. 1912, 71).

Kapag tinanggap natin ang ating mga patriarchal blessing, ipinaaalam
sa atin ang marami sa mga pagpapalang inihanda ng Ama sa Langit
para sa atin sa mundong ito at sa kawalang-hanggan. Ang mga pagpa-
palang ito ay mapapasaatin kung mamumuhay tayo nang tunay at ta-
pat. Ang maagang pagkaalam sa mga bagay na ito ay makahihikayat
sa atin na maging karapat-dapat na tumanggap sa mga pagpapalang
ipinangako sa atin.

Ano ang Patriarch?

Ang mga patriarch ay mga ama. Si Adan ang unang patriarch at
responsibilidad niyang basbasan ang kanyang mga inapo at tulungan
silang mamuhay nang matwid. Isa sa mga huling hakbang ng pagli-
lingkod na ginawa ni Adan sa kanyang mga anak ay ang bigyan sila
ng patriarchal blessing.

• Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Doktrina at mga Tipan
107:53–57.

Sa isang pangitain nakita ni Joseph Smith na tinipon ni Adan ang kan-
yang mga anak at binigyan sila ng patriarchal blessing. Pagkatapos ay
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nakita niyang nagpakita ang Panginoon sa kanila, at ipinropesiya ni
Adan ang kahihinatnan ng kanyang pamilya. Ganito ang sinabi ni
Propetang Joseph Smith tungkol sa dakilang pangyayaring ito, “Ito
ang dahilan kaya binasbasan ni Adan ang kanyang mga inapo; nais ni-
yang dalhin sila sa kinaroroonan ng Diyos” (tingnan sa Teachings of the
Prophet Joseph Smith, pinili ni Joseph Fielding Smith [1976], 158–59).

Patriarch din ang tawag sa isang katungkulan sa Melchizedek
Priesthood. Sa organisasyon ng Simbahan noong panahon ni Jesus,
ang mga patriarch ay tinawag na mga evangelista (tingnan sa Mga
Taga Efeso 4:11) o mangangaral ng ebanghelyo. Nang ibalik ang
Simbahan, ibinalik din ang katungkulang ito ng priesthood.
Ipinaliwanag ni Joseph Smith na “ang Mangangaral ng Ebanghelyo
ay isang Patriarch. . . . Saanman mayroong Simbahan ni Cristo sa
lupa, dapat ay may isang Patriarch para sa kapakanan ng mga
inapo ng mga Banal” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 151).

Karamihan sa mga stake ng Simbahan ay may isang karapat-dapat na
maytaglay ng Melchizedek Priesthood na tinawag at inorden sa ilalim
ng pamamahala ng Korum ng Labindalawa para maging stake patri-
arch. Bilang high priest, may awtoridad siyang isagawa ang anumang
tungkulin ng isang high priest; pero dahil patriarch siya, partikular na
responsibilidad din niya ang basbasan ang mga miyembro ng stake na
humihingi ng mga patriarchal blessing.

Ang mga patriarch ay may karapatan at inspirasyong magbigay ng
mga patriarchal blessing sa pangalan ng Panginoon. Makapaghahatid
ng aliw ang mga basbas na ito sa oras ng kalungkutan o problema,
makapagpapalakas ng pananampalataya, at makahihikayat sa atin na
mamuhay nang marapat sa mga pagpapalang inilaan ng Panginoon
para sa atin. (Tingnan sa Doctrines of Salvation, ni Joseph Fielding
Smith, tinipon ni Bruce R. McConkie, 3 tomo [1954–56], 3:170.)

Ano ang Patriarchal Blessing?

• Ipakita ang visual 10-a, “Inihahayag ng mga patriarchal blessing ang
angkang pinagmulan at nangangako ng mga pagpapalang maaaring
matamo sa pamamagitan ng matwid na pamumuhay.”

Noong 1957 ipinaliwanag ng Unang Panguluhan ng Simbahan na ang
patriarchal blessing ay naglalaman ng inspiradong pagpapahayag ng
angkan. Binibigyan din tayo ng mga inspiradong patnubay at pangako
ng propeta tungkol sa misyon natin sa buhay. Kabilang sa mga basbas
na ito ang mga pangako ng espirituwal na kaloob, temporal na pagpa-
pala, payo, at babala na makakatulong sa ating tuparin ang misyon na-
tin sa buhay. (Tingnan sa Liham ng Unang Panguluhan sa mga stake
president, 28 Hunyo 1957.)
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10-a, Inihahayag ng mga patriarchal blessing ang angkang pinagmulan at nangangako
ng mga pagpapalang maaaring matamo sa pamamagitan ng matwid na pamumuhay.
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Ang isang mahalagang bahagi ng patriarchal blessing ay ang pagpapa-
hayag ng ating angkan, na nagsasabi sa atin kung saang angkan ng
Israel natin matatanggap ang ating mga pagpapala. Dahil sa ating pinag-
mulan, may karapatan tayong tanggapin, ayon sa ating pagkamatwid,
ang mga pagpapalang ibinigay noon kina Adan, Abraham, Jacob, at sa
iba pang mga dakilang propeta ng Diyos. (Tingnan sa Eldred G. Smith,
sa Conference Report, Abr. 1971, 145–47; o Ensign, Hunyo 1971,
100–101.)

Nang sumapi tayo sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw naging tagapagmana tayo ng ating Ama sa Langit. Ibig
sabihi’y tatanggapin natin ang lahat ng pagpapala sa atin ng Ama sa
Langit—kung mamumuhay tayo nang matwid. Iyon din ang mga pag-
papalang ipinangako kay Abraham. Ang mga miyembro ng Simbahan
ay mga inapo mismo ni Abraham o inampon sa isang angkan ni Israel
dahil tinanggap nila ang tunay na ebanghelyo. (Tingnan sa Mga Taga
Roma 8:14–17; Mga Taga Galacia 3:26–29; D at T 63:20; 86:8–10.)

Ang isa pang mahalagang bahagi ng patriarchal blessing ay ang kaala-
mang ibinigay sa atin tungkol sa misyon natin sa buhay na ito. Sa ating
mga patriarchal blessing, sinasabi ng Ama sa Langit kung ano ang mga
layunin natin dito sa lupa at paano tutuparin ang mga ito. Gayunman,
may kundisyon ang katuparan ng ating mga basbas.

Itinuro ni Elder John A. Widtsoe na hindi makakamtan sa buhay na ito
ang ilan sa mga pagpapalang ito: “Dapat tandaan na ang katuparan ng
mga pangakong ginawa ay maaaring makamtan sa buhay na ito o sa ka-
bilang buhay. Kung minsa’y nagkakasala ang mga tao dahil hindi nila
nakamtan sa buhay na ito ang mga ipinangakong pagpapala. Nalimutan
nila na, sa ebanghelyo, ang buhay ay nagpapatuloy pati na lahat ng ga-
wain nito sa kawalang-hanggan at ang mga pagsisikap sa lupa ay mag-
papatuloy sa langit” (Evidences and Reconciliations, inayos ni G. Homer
Durham, 3 tomo sa 1 [1960], 323).

• Hilingin sa inatasang miyembro ng klase na ibahagi ang kanyang pa-
totoo tungkol sa patnubay at suportang ibinigay ng kanyang patriar-
chal blessing sa kanyang buhay.

Pagtanggap ng Patriarchal Blessing

Para matanggap ang ating mga patriarchal blessing, dapat nating tugu-
nan ang ilang personal na pangangailangan. Dapat na:

1. Maging karapat-dapat at mabinyagan tayo bilang mga miyembro ng
Simbahan.

2. Hangarin nating tumanggap ng gabay mula sa Panginoon.

3. Napag-aralan natin ang ebanghelyo at alam ang layunin ng mga
patriarchal blessing.
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4. Maging husto ang ating pag-iisip para mapahalagahan ang kabulu-
han ng basbas at mahikayat nito.

5. Tumanggap tayo ng rekomend mula sa ating bishop o branch
president.

6. Makipag-appointment tayo sa stake patriarch para matanggap ang
ating mga patriarchal blessing.

Bago tayo pumunta para tanggapin ang ating basbas, dapat tayong
magdasal para espirituwal na maihanda ang ating sarili, at dapat nating
ipagdasal ang patriarch para mabigyang-inspirasyon siya alang-alang
sa atin. Maaari din tayong mag-ayuno para maihanda ang ating sarili.

• Ipasalaysay sa naatasang miyembro ng klase kung paano siya nag-
handa sa pagtanggap ng kanyang patriarchal blessing.

Kapag ibinibigay ng mga patriarch ang ating basbas, itinatala nila ang
mga ito. Ito ay para mabigyan nila tayo ng kopya ng basbas. May kop-
ya ring nakatago sa opisyal na mga talaan ng Simbahan. Sa ganitong
paraan, maiwala man ng tao ang kopya ng kanyang basbas, makaka-
kuha siya ng ibang kopya nito sa Simbahan.

Dahil personal at sagrado ang patriarchal blessing, dapat itong itago sa
ligtas ngunit madaling pagkunang lugar. Ang mga nilalaman nito ay
ibabahagi lamang sa malalapit na miyembro ng pamilya. Para matulu-
ngan tayo ng ating patriarchal blessing, dapat madalas natin itong pag-
aralan. Sa gayon, malalaman natin ang kailangan nating gawin para
makamtan ang mga ipinangakong pagpapala.

Katapusan

Ipinakikita sa sumusunod na kuwento kung paano pinagpala ang isang
tao nang matapat niyang sinunod ang payo na ibinigay sa kanya sa isang
bahagi ng kanyang patriarchal blessing.

“Lagi kong nadarama na may layunin ako sa buhay, at may gagawin
akong malaking misyon, pero hindi ko alam kung paano ko ito isasa-
katuparan, dahil tumanda ako nang walang sapat na kaalaman sa
pagbasa o pagsulat.

“Akala ko kasingtalino ako ng ibang batang lalaki, pero taliwas iyon
sa rekord ko sa paaralan—puro F ang marka ko. Sunud-sunod na mga
pagsusulit sa pagbasa ang ginawa sa paaralan, na nagpahiwatig na
hindi ako gaanong matalino—na dapat nga’y hindi ako hayaang luma-
kad nang walang kasama. Nahihirapan ako sa mga simpleng kasana-
yang akademiko na madaling nagagawa ng ibang mga batang lalaki.
Noong tinedyer ako, minsa’y ipinabaybay sa akin ng isa sa mga batang
lalaki ang salitang gas, na hindi ko magawa. Dahil puro bagsak ako sa
paaralan, inakala ko na talaga sigurong tanga ako, tulad ng pahiwatig
ng mga tao, at ngayon nga’y tahasan na itong sinasabi sa akin.
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“ ‘Nakatapos’ ako sa high school dahil ito lang marahil ang pinakama-
daling paraan para matigil na ang paaralan sa pagpipilit na maturuan
ang isang estudyanteng sa palagay nila’y walang kakayahang matuto
ng kahit pagbasa man lang sa antas ng ikatlong baitang.

“Ang nakakapagtaka, ang unang pagkaalam ko sa katotohanan ng ibi-
nalik na ebanghelyo ay noong katorse anyos ako at pinilit kong basa-
hin ang isang aklat na nakita ko sa iskaparate ng mga aklat sa bahay.
Nakita ko na noon ang Aklat ni Mormon na pag-aari ng nanay ko,
na nabinyagang miyembro ng Simbahan sa katimugang nayon ng
Tennessee maraming taon na ang nakalipas. Pero, dahil malayo ang
bahay niya sa ibang mga miyembro ng Simbahan, hindi siya gaanong
naturuan ng ebanghelyo kahit kailan at mabilis siyang napawalay,
kaya’t kulang ang kaalaman at hangaring turuan ang kanyang mga
anak ng ebanghelyong nasa Aklat ni Mormon.

“Nahirapan akong unawain ang patotoo ni Joseph Smith, at mga sim-
pleng salita lang ang binasa ko, at nilaktawan ko ang mga salitang hindi
ko naunawaan. Hindi katakataka na, kung minsan, basa lang ako nang
basa, pero sa kung anong dahilan ay nadama ko ang espiritu at naniwa-
la ako na totoo ang pinipilit kong basahin. Dahil sa nabasa ko, hinangad
kong madagdagan pa ang nalalaman ko tungkol sa Simbahan, kaya no-
ong umaga ng sumunod na Linggo, nakisakay ako paluwas ng bayan
para dumalo sa Simbahan ng Mormon. Noon nagsimula ang walong-
taon kong pagtatamo ng patotoo sa ebanghelyo, na naging sapat para
sa huli’y . . . magpabinyag ako sa edad na beinte-dos.

“Ngayong miyembro na ako ng Simbahan at nasa landas tungo sa se-
lestiyal na kadakilaan. Hindi na ako kuntento sa kakulangan ko ng
personal na pag-unlad at tagumpay. Gusto kong maging makabuluhan
at kapaki-pakinabang sa kanyang kaharian, at para magawa ito, mara-
mi akong dapat matutuhan, pati na ang pagbabasa.

“Ginawa ko ang payo sa atin na gawin kapag gagawa ng desisyon at
pagpaplano na makaaapekto sa ating walang-hanggang pag-unlad—
humingi ako ng patnubay sa Panginoon, at ipinagkaloob ito sa akin sa
patriarchal blessing na nagsabi sa akin:

“ ‘Espesyal ka sa paningin ng Diyos, tulad ni Pablo sa Bagong Tipan,
isang piling tagapaglingkod na binigyan ng kapangyarihan at kakaya-
hang magsagawa ng isang mabuting gawain. Patuloy na magsaliksik
ng kaalaman at humiling ng karunungan upang maluwalhati mo ang
iyong Ama sa Langit sa pamamagitan ng iyong talino.’

“Kung inisip ng Panginoon na kaya kong matuto, matututo ako! Pero na-
batid ko na hindi dapat ipagwalang-bahala ang basbas na ito, na hindi ito
basta matutupad nang hindi ako nag-iisip o kumikilos. Ang katuparan
ng basbas na ito, tulad ng lahat ng patriarchal blessing, ay nakasalalay
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sa aking pagiging karapat-dapat at kahandaang gawin ang mga bagay na
kailangan upang matupad ang mga basbas na iyon.

“Ngayo’y nananalig na ako na sa tulong ng Panginoon ay matututo ako
kung tutulungan ko ang aking sarili, at ginawa ko ito. Nag-aaral ako
mula alas-6:00 N.U. hanggang hatinggabi, anim na araw sa isang linggo.

“Tatlong daang dolyar ang nagastos ko sa isang set ng mga talaang
naglalaman ng simpleng abakada. Gabi-gabi akong nagsaulo ng abaka-
da, na binibigkas ang mga titik, para maturuan ang sarili kong bumasa
at sumulat. Hindi pa rin ako masyadong makapagbaybay, pero naka-
kabasa na ako nang pinapantig-pantig ang mga salita hanggang sa ma-
unawaan ko ang mga ito.

“Puno ng tiwala sa bagong-tuklas na kakayahan kong bumasa at mag-
baybay, nag-enrol ako sa Ohio State University. Tinangka kong isulat
ang sinasabi ng mga propesor, pero nahirapan akong sabayan ang pag-
sasalita nila para maitala ito nang wasto. Pinapantig-pantig ko pa rin
ang halos lahat ng salita kaya kakaunti lang ang naisulat ko sa mga si-
nasabi nila. At kapag mali at kulang-kulang ang mga sulat ko impo-
sible akong makapag-aral at makapaghanda nang lubos para sa mga
pagsusulit, kaya muli akong nabigo sa pagsisikap na makapag-aral,
at napilitan akong tumigil sa pag-aaral sa Unibersidad.

“Nasiraan ako ng loob at pinagdudahan ko ang kakayahan kong ma-
katapos sa pag-aaral, pero nabigyan ako ng basbas at pangakong kaya
kong matuto. Kaya, batid na ang katuparan ng pangakong iyon ay na-
kasalalay sa pananalig at mga pagsisikap ko, pinag-igihan ko ang
aking pagbabaybay at pagbabasa.

“Umaasang tutuparin ng Panginoon ang pangako niya, at pagpapalain
ako kung gagawin ko ang aking bahagi, nag-enrol ako sa Ricks College.
Hinding-hindi ko kinaligtaan ang home teaching ko, at matapat kong
ginampanan lahat ng tungkuling inatas sa akin sa Simbahan—at nag-
aral ako nang labingwalong oras araw-araw. Kailangan ko pa ring pag-
butihin ang pagbabasa ko, pero mabilis ko na ngayong natutukoy ang
mga salita, samantalang noo’y pinagpapantig-pantig ko pa ang mga ito.
Kapag kumukuha ako ng pagsusulit, isinasaulo ko ang bawat salitang
naisulat ko, para mabaybay ko ito sa pagsusulit. Pag-alis ko sa Ricks,
nakakabasa na akong maigi at may natanggap akong karangalan, at 3.6
ang average ko nang magtapos ako!

“Ngayo’y may B.A. degree na ako mula sa Brigham Young University,
at natapos ko ang gusto kong kurso na may average na 3.2.

“Ang pangako ng Panginoon, ‘na binigyan ako ng kakayahang magsa-
gawa ng isang mabuting gawain’ ay natupad, gayundin ang ibang
mga pangako sa akin sa patriarchal blessing, kung mananalig lang
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ako sa kanya, at magsisikap na isakatuparan ang mga basbas na iyon”
(Dorvis Rodgers, “You Shall Glorify Your Father in Heaven with Your
Intelligence,” sa When Faith Writes the Story [1973], ni Margie Calhoun
Jensen, 34–37).

Ang taong ito’y handa at masunurin; dahil dito, nakakuha siya ng ga-
bay at aliw sa kanyang patriarchal blessing. Dapat din tayong manalig
nang gayon sa pagkakamit ng mga pagpapalang ipinangako sa atin sa
ating mga patriarchal blessing.

Mga Hamon

Ihanda ang inyong sarili sa pagtanggap ng patriarchal blessing kung
hindi pa ninyo natatanggap ito.

Kung natanggap na ninyo ang inyong basbas, basahin ito nang mada-
las at sikaping mamuhay nang marapat para matanggap ang mga pag-
papalang ipinangako.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Genesis 49:1–28 (binabasbasan ng patriarch na si Israel ang mga anak
niyang lalaki)

• Doktrina at mga Tipan 107:39–56 (mag-oorden ng mga ministro ang
Labindalawa; ang priesthood ng patriarch noong unang panahon)

• Doktrina at mga Tipan 124:91–92 (tumatanggap ang mga patriarch
ng mga susi sa pagbabasbas)

• Moises 6:1–6 (isang aklat ng alaala na iningatan upang mabasbasan
ang mga anak ni Adan)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Ipabahagi sa isang miyembro ng klase na tumanggap na ng patriar-
chal blessing ang kanyang patotoo tungkol sa gabay at pagpapalang
dulot nito sa buhay niya. (Paalalahanan siya na ang patriarchal
blessing ay personal at hindi dapat basahin sa iba. Dahil din dito,
hindi niya dapat isa-isahin ang mga pangako at tagubiling ibinigay
sa kanya sa basbas.)

2. Magtalaga ng isa pang miyembro ng klase na magkukuwento kung
ano ang ginawa niyang paghahanda para matanggap ang kanyang
patriarchal blessing.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan kung bakit
tumatawag ang Panginoon ng mga General Authority at paano tayo
pinagpapala sa pagsuporta sa kanila.

Pambungad

Nang mamuhay ang Tagapagligtas sa lupa, itinatag Niya ang Kanyang
Simbahan at inordena ang kalalakihan sa priesthood. Tumawag Siya
ng labindalawang Apostol at iba pang kalalakihang magpapatotoo
sa Kanya at tutulong sa pagmamasid sa Simbahan. Pagkatapos ng
Kanyang pagkamatay at Pagkabuhay na Muli, dinalaw Niya ang mga
Nephita sa Amerika at itinatag ang Kanyang Simbahan sa gayon ding
paraan. Nag-orden Siya ng labindalawang disipulong maglilingkod sa
mga Nephita katulad ng paglilingkod ng labindalawang Apostol sa
Simbahan sa Bagong Tipan.

Sa mga huling araw na ito, minsan pang itinatag ng Panginoon ang tunay
na Simbahan ni Jesucristo sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith.
Inorganisa ito sa pamamagitan ng paghahayag at may labindalawang
Apostol, tulad sa Simbahan noong nasa lupa pa ang Tagapagligtas. Bukod
sa mga Apostol, tumawag ang Panginoon ng iba pang tutulong sa pamu-
muno at pamamahala sa buong Simbahan. Ang tawag sa kalalakihang ito
ay mga General Authority.

• Ipakita ang visual 11-a, “Ang Unang Panguluhan at ang Korum ng
Labindalawang Apostol ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga
Banal sa mga Huling Araw.”

Ang General Authority ay isang maytaglay ng Melchizedek Priesthood
na tinawag ng Panginoon para maglingkod sa isa sa sumusunod na
mga katungkulan:

Ang Unang Panguluhan

Ang Unang Panguluhan ay binubuo ng Pangulo ng Simbahan at ng
kanyang mga tagapayo. Ang Pangulo ang maytaglay ng lahat ng susi



83

Ang Korum ng Labindalawang Apostol

Pangulong Thomas S. Monson
Unang Tagapayo

Pangulong Gordon B. Hinckley Pangulong James E. Faust
Pangalawang Tagapayo

Boyd K. Packer L. Tom Perry Russell M. Nelson Dallin H. Oaks

M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin Richard G. Scott Robert D. Hales 

Jeffrey R. Holland Henry B. Eyring Dieter F. Uchtdorf David A. Bednar

Ang Unang Panguluhan

11-a, Ang Unang Panguluhan at ang Korum ng Labindalawang Apostol 
ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.
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at awtoridad na ibinalik sa Simbahan sa mga huling araw. Kasama
ang kanyang mga tapapayo, ang Pangulo ang nagbabantay sa buong
Simbahan at may kapangyarihan at awtoridad na mamuno sa lahat
ng katungkulan sa priesthood at sa Simbahan.

Nasa Pangulo ng Simbahan ang mga susi ng priesthood para mangasi-
wa sa lahat ng espirituwal at temporal na mga gawain ng Simbahan.
May karapatan siyang ibigay sa mga stake president, bishop, patriarch,
at iba pa ang mga susing nauukol sa mga partikular na katungkulan sa
kani-kanilang lugar.

Isinulat ni Pangulong Joseph F. Smith na “bawat lalaking inorden sa
alinmang antas ng Priesthood, ay pinagkalooban ng awtoridad na ito.
Ngunit bawat gawain sa ilalim ng awtoridad na ito ay kailangang ga-
win sa tamang panahon at lugar, sa wastong paraan, at sa tamang kaa-
yusan. Ang kapangyarihang pamahalaan ang mga gawaing ito ang
bumubuo sa mga susi ng priesthood” (Gospel Doctrine, ika-5 edisyon
[1939], 136).

Ang Korum ng Labindalawang Apostol

Ang Labindalawang Apostol ay tinawag ng Panginoon para maging
mga espesyal na saksi ni Jesucristo. Sila ay kumikilos sa ilalim ng pa-
mamahala ng Unang Panguluhan.

Ang Pitumpu

“Ang Pitumpu ay dapat kumilos sa pangalan ng Panginoon, sa ilalim ng
tagubilin ng Labindalawa . . . , sa pagtatayo ng simbahan at pamamahala
sa lahat ng gawain ng nabanggit sa lahat ng bansa” (D at T 107:34).

Ang Presiding Bishopric

Ang Presiding Bishopric ang siyang panguluhan ng Aaronic Priesthood
na kumikilos sa ilalim ng pamamahala ng Korum ng Labindalawa at ng
Unang Panguluhan. Ang Presiding Bishop at dalawa niyang tagapayo
ang nagbabantay sa pisikal, o temporal, na gawain ng Simbahan.

Bukod pa sa mga General Authority, marami pang kalalakihan ang ti-
natawag bilang mga Area Authority Seventy. Hindi sila mga General
Authority, pero tinawag sila para tumulong sa pagtatatag ng Simbahan
sa partikular na mga lugar sa mundo.

Mga Responsibilidad ng mga General Authority

Ang mga General Authority ay mga kinatawan ni Jesucristo. Ang
Tagapagligtas Mismo ang pinuno ng Simbahan at pinamamahalaan
Niya ito sa pamamagitan ng paghahayag sa propeta at sa iba pang
mga General Authority. Sa pamamagitan ng kalalakihang ito, inihaha-
yag ng Panginoon ang kalooban Niya at itinuturo sa atin ang lahat ng
kailangan para sa ating kaligtasan.
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Ang mga General Authority ang kinatawan ng Tagapagligtas sa iba’t
ibang paraan:

1. Naglalakbay sila sa buong mundo para tumulong at magturo sa
mga miyembro at lokal na pinuno ng Simbahan.

2. Pinananatili nilang nagkakaisa ang Simbahan at tinitiyak na tama
ang mga doktrinang itinuturo.

3. Sila ang nag-oorden sa mga lokal na lider ng priesthood, tulad ng
mga stake president at stake patriarch.

4. Naghahanda at nagbibigay sila ng mga mensahe sa pangkalahatang
kumperensya at iba pang mga miting. Kapag nagsasalita ang kalala-
kihang ito ayon sa impluwensya ng Espiritu Santo, parang si Cristo
na Mismo ang nagsasalita. “Kung ano ang sinabi ko, ang Panginoon,
ay sinabi ko . . . , maging sa pamamagitan ng sarili kong tinig o sa
tinig man ng aking mga tagapaglingkod, ito ay iisa” (D at T 1:38).
Sa pamamagitan nito, natuturuan at nabibigyang-inspirasyon nila
ang mga miyembro at di-miyembro ng Simbahan.

5. Tungkulin ng Labindalawa na maging espesyal na mga saksi ni
Jesucristo sa buong mundo. Pinatototohanan nila ang kabanalan ni
Cristo saanman sila magpunta. Ang iba pang mga General
Authority ay nagbibigay din ng patotoo tungkol sa Tagapagligtas.

6. Responsibilidad nilang pangasiwaan ang lahat ng administratibong
gawain ng Simbahan.

7. Kaakibat ng lahat ng tungkuling ito, sila rin ay mga ama at asawa.
Katulad ng ibang mga ama sa Simbahan, responsibilidad nilang
pamunuan ang sarili nilang pamilya at gabayan ito sa kahariang
selestiyal.

Kailangan Natin ang mga General Authority

Sa buong kasaysayan inihayag ng Ama sa Langit ang Kanyang kaloo-
ban sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta.
Totoo ito kahit sa panahon nina Noe, Moises, o Joseph Smith. Maaaring
magbago ang mga kalagayan, ngunit hindi ang katotohanan. Dahil pa-
tuloy nating kailangan ang patnubay ng Diyos, binigyan Niya tayo ng
isang propeta at mga apostol at iba pang mga General Authority para
gabayan tayo ngayon.

Isinasaad sa sumusunod na kuwento kung paano pinagpala ang isang
grupo ng mga tao dahil sa pagsunod sa propeta:

“Sa wakas ay nabuo rin ang mga plano noong Hulyo 1959. Tatlumpung
matatapat na taga-Tahiti ang nagsikap, nag-ipon, at nagsakripisyong
mangalap ng perang kailangan para makabiyahe papuntang Hawaii
Temple. Malaking trabaho ang pag-aahon sa Paraita (na ibig sabihi’y
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Big Chief), ang yate ng misyon, sa tuyong pantalan, para makumpuni
at mapintahang muli. May mga problema pa sa pamahalaang Pranses.
[Sa wakas ay nakumbinse rin ng kapitan ng barko na si Brother Tapu
ang tagapamahala sa piyer, at kinumbinse nilang dalawa ang goberna-
dor ng France na payagang tumulak ang mga Banal sa Paraita papun-
tang Hawaii.]

“Hindi lang nakakuha si Brother Tapu ng pahintulot mula sa mga
opisyal ng France, kundi sumulat pa siya sa Salt Lake City para hingin
ang pahintulot ni Pangulong David O. McKay. Ang pahintulot na iyon
ay iginawad at handa na ang lahat.

“Tiyempo namang may tumawag mula sa mission office. Pinagtitipon
ang lahat ng nag-aantabay sa paglalakbay para sa isang miting sa mis-
sion home bago umalis. . . .

“Noong araw na iyo’y dumating ang isang espesyal na sugo, si Ernest
C. Rossiter, . . . mula mismo kay Pangulong McKay sa Salt Lake City.
Nakakagulat ang hatid niyang balita. Hindi na pinatutuloy ang mga
Banal sa pinakahihintay nilang paglalakbay. Ayon kay Brother Tapu,
walang ibinigay na paliwanag si Pangulong McKay. Inutusan lang nito
si Brother Rossiter na ‘puntahan sila at pigilan. Hindi sila makakara-
ting, at kung hahayaan natin silang pumunta, magkakaproblema tayo
sa pamahalaan [ng France]. Pananagutan natin sila. Kaya puntahan mo
sila at pigilan.’

“Sa diary ng misyon, isinulat ni Pangulong Christiansen [ang mission
president] kung gaano ang pag-aalala niya sa pagsasabi sa mga Banal
na nakahanda nang lumulan sa barko:

“ ‘Labis akong nag-alala at nadama ko na kailangan ko ang tulong ng
Panginoon para magpaliwanag sa mapagpakumbaba at tapat na mga mi-
yembrong ito, na labis na umasang matatanggap ang kanilang endow-
ment sa Kanyang Banal na Bahay. Nag-ayuno ako at nanalangin tungkol
dito. Pinulong ko ang mga miyembro ng priesthood noong Hulyo 15,
1959, sa ganap na alas-8:00, at pinapasok din sa aking silid ang anim sa
matatapat na kalalakihan sa ganap na alas-7:30, at sa tulong ni Pangulong
Rossiter sinabi namin ang desisyon ng Unang Panguluhan, at sinabing
kailangan namin ang kanilang pananalig at panalangin sa mensaheng ila-
lahad sa mga miyembro ng priesthood na magtitipon sa ganap na alas-
8:00. Matapos naming kausapin ni Pangulong Rossiter ang kalalakihang
ito, sinabi rin nila nang maikli ang iniisip nila, at habang nakikinig ako ay
napuspos ako ng galak nang sabihin nila na hangad nilang sundin ang
payo ng ating propeta dito sa lupa.

“ ‘Nagpunta kami ng mga miyembro ng priesthood sa miting.
Pagkarinig sa mensahe ng Unang Panguluhan, ipinahayag [nila] ang
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kanilang paniniwala na kung nagmula ang mensaheng ito sa mga lider
ng Simbahan tiyak na dumating ito ayon sa inspirasyon ng Panginoon,
at maipakikita lang ang pagmamahal at pasasalamat nila sa mga pag-
papala Niya sa kanila sa pamamagitan ng pagsunod sa payong ibini-
gay. Pinaboto ko sila pagkatapos, at lahat ng kamay ay itinaas sa
pagtanggap sa desisyon ng Unang Panguluhan.’

“Kaya kinansela ang paglalakbay, at hindi talaga nalaman ni
Pangulong Rossiter, kahit ni Pangulong Christiansen, o ng matatapat
na Banal sa Tahiti kung bakit hindi sila pinaalis ng propeta ng Diyos.
Kinansela nila ang paglalakbay dahil nanalig sila sa propeta.

“Di nagtagal, pagbalik ng kapitan na si Brother Tapu sa kanyang bar-
ko, sinabi ng mekaniko na nasira ang isang maliit na kambiyo at 100
hanggang 150 oras na lang itong gagana. Sa kabila nito, idinaong at
inangkla ang barko. . . .

“ ‘Paglipas ng dalawang araw [pag-uulat ni Brother Tapu na kapitan ng
barko], may tumawag sa akin. Narito ako noon sa mission office at gina-
gawa ang ating lokal na magasin ng Simbahan. Mula sa tagapamahala
ng piyer ang tawag. Sabi niya, “Oy, lumulubog ang barko mo.” At sabi
ko, “Ano, kadadaong ko pa lang niyan!” Iginiit pa rin niya, “Lumulubog
ang barko ninyo. Dali!” Kaya humangos ako sa piyer at kalahati na ng
barko ang nakalubog. Nasa ilalim ng barko ang first mate ko at tiniting-
nan kung ano ang nangyayari. Natuklasan niya na bulok na ang tubo sa
kusina. Pinintahan lang ng nagkumpuni ang ilang bulok na bulok nang
kahoy at kinakalawang na tubo. Nabutas na ito at pinasok ng tubig.

“ ‘Kaya ano ang masasabi mo kung nasa lifeboat na kami at dalawa o
tatlong daang milya ang layo? Kung naglakbay kami ayon sa iskedyul,
gayon na sana kami kalayo nang sandaling bumigay ang bulok na
tubo at kahoy.’

“Nang tanggapin ng mga Banal sa Tahiti ang payo ng propeta, hindi
nila maunawaan kung bakit nag-aalala si Pangulong McKay. Pero
naunawaan na nila ngayon ang mga paraan ng Diyos. Ipinahayag ni
Brother Tapu ang kaalamang ito nang sabihin niyang, ‘Kaya talagang
may patotoo ako kay Pangulong McKay, isang tunay na propeta ng
Panginoon’ ” (R. Lanier at JoAnn M. Britsch, “A Prophet’s Warning,”
New Era, Mar. 1976, 12, 14).

Nagsasalita ang mga General Authority para kay Cristo. Sinabi ng
Panginoon na “anuman ang kanilang sasabihin kapag pinakikilos ng
Espiritu Santo ay magiging mga banal na kasulatan, ang magiging ka-
looban ng Panginoon, ang magiging kaisipan ng Panginoon, ang magi-
ging salita ng Panginoon, ang magiging tinig ng Panginoon, at ang
kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan” (D at T 68:4).
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Dahil mga kinatawan ng Tagapagligtas ang mga kalalakihang ito sa
daigdig, mahalagang malaman natin kung ano ang sinasabi nila at
sundin ang kanilang mga turo. Binigyang-diin ng mga General
Authority ang maraming mahahalagang turo sa ating panahon mula
sa Panginoon: Pinayuhan nila tayo na mag-family home evening.
Pinatutulong nila tayo sa pagtatayo ng mga templo at pinagagawa
ng family history. Tinuturuan nila tayo ng personal at pampamilyang
paghahanda (pati na pag-iimbak ng pagkain). Ipinahayag nila na ka-
ilangan ng bawat miyembro ang gumawa ng gawaing misyonero.

• Sabihan ang mga miyembro ng klase na isipin kung paano nagbago ang
mundo sa nakaraang 10 o 20 taon. Paano nakakatulong ang pakikinig sa
mga propeta sa pagharap sa mga hamon sa buhay natin ngayon?

Pagsang-ayon sa mga General Authority

Hindi pipilitin ng Panginoon ang sinuman na sundin ang Kanyang mga
alagad. Puwede natin silang tanggapin o tanggihan. Gayunman, malaking
pagpapala ang tanggapin at sang-ayunan ang mga General Authority at
iba pang mga lider natin. Pormal natin itong ginagawa sa ilang miting
kung saan tayo pinasasang-ayon sa pamunuan ng Simbahan. Ipinapakita
natin ang kahandaang sang-ayunan sila sa pagtataas ng ating kanang ka-
may. Ngunit ang pagsang-ayon sa mga General Authority ay hindi lang
basta pagtataas ng ating kanang kamay. Tunay nating sinasang-ayunan
ang mga General Authority kapag tinatanggap natin ang kanilang mga
turo at sinusunod ang kanilang payo at pamumuno.

Ang kalalakihang ito ang mga kinatawan ni Jesucristo at patuloy silang
tumatanggap ng mga paghahayag mula sa Kanya. Iginagalang natin ang
Tagapagligtas kapag iginagalang natin ang Kanyang mga kinatawan.
Nagpipitagan at gumagalang tayo sa buhay na mga propeta kapag sinu-
sunod natin ang mga turo nila, ipinagdarasal sila, at nananalangin na
magkaroon ng lakas na sundin sila. (Tingnan sa Mga Hebreo 13:17–18 at
D at T 107:22.) Sinasang-ayunan din natin sila kapag sinasang-ayunan
natin ang ating bishop o branch president, dahil kumikilos siya sa ilalim
ng pamamahala ng mga ito.

Malalaking pagpapala ang dumarating sa mga sumasang-ayon sa
mga General Authority. Sinabi ng Panginoon na tatanggapin ng mga
naniniwala sa mga turo ng mga propeta at nagtitiis nang may pana-
nampalataya hanggang wakas ang lahat ng mayroon ang Diyos (ting-
nan sa D at T 84:36–38). Inilalahad sa Aklat ni Mormon ang isang
dakilang lalaking nagngangalang Amulek na tumanggap sa isang
propeta ng Diyos. Dinalaw ng isang anghel si Amulek at sinabi sa
kanya na bibisitahin siya ni propetang Alma. Sabi ng anghel,
“Tatanggapin mo siya sa iyong tahanan at pakakainin siya, at
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babasbasan ka niya at ang iyong sambahayan; at ang pagpapala ng
Panginoon ay mapapasaiyo at sa iyong sambahayan” (Alma 10:7).
Tinanggap ni Amulek si Alma sa bahay niya at pagkaraan ay
nagpatotoo siya sa malalaking pagpapalang dumating sa kanila ng
kanyang pamilya dahil tinanggap niya ang propeta.

• Basahin ang Alma 10:10–11. Paano natin matatanggap ang mga pag-
papalang inilarawan ni Amulek?

Maaaring hindi tayo kailanman bisitahin ng isang General Authority
sa bahay, pero maaari nating matanggap ang gayong mga pagpapala
kung tatanggapin natin ang mga General Authority sa pamamagitan
ng pagsunod sa kanilang inspiradong payo sa ating mga pamamahay.

• Hilingin sa mga miyembro ng klase na magbahagi ng anumang ka-
ranasan nila nang pakinggan o basahin nila ang mensahe ng isang
General Authority. Bakit mahalagang sundin ang payo ng mga
General Authority?

Katapusan

Ang mga General Authority ay mga kinatawan ng Tagapagligtas.
Taglay nila ang priesthood at ang mga susi sa pamamahala ng gawain
ng Simbahan ng Panginoon. Kapag sinunod natin ang payo nila at si-
nang-ayunan sila nang may pananampalataya, pagsunod, at mga pa-
nalangin, tatanggap tayo ng malalaking pagpapala.

Itinuro ni Pangulong Harold B. Lee: “May nagsabi . . . at naniniwala
ako na talagang totoo ito: ‘[Ang isang] tao ay hindi tunay na nanini-
wala hangga’t hindi niya nakikita ang kapangyarihan ng Diyos na
nasa mga lider ng simbahang ito, at mag-alab ito sa kanyang puso na
parang apoy.’ Hangga’t hindi naniniwala ang mga miyembro ng sim-
bahang ito na inaakay sila sa tamang daan, at ang kalalakihang ito ng
Diyos ay inspirado at hinirang ng Diyos sa wastong paraan, sila ay
hindi tunay na nagbalik-loob” (sa Conference Report, Abr. 1972, 118;
o Ensign, Hulyo 1972, 103).

Magtapos sa pamamagitan ng pagpapaawit sa buong klase ng
“Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta” (Mga Himno, blg. 15; o Mga
Alituntunin ng Ebanghelyo, 372).

Mga Hamon

Sa inyong mga pampamilya at pansariling panalangin, hilingin sa
Panginoon na basbasan ang mga General Authority.

Ipagdasal na magkaroon kayo ng patotoo at lakas na sundin ang
propeta at ang iba pang mga General Authority.
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Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mga Bilang 12:6 (nagpakita ang Panginoon sa Kanyang mga propeta)

• Amos 3:7 (inihahayag ng Panginoon ang Kanyang mga lihim sa
Kanyang mga propeta)

• Lucas 1:59–79 (laging nakikipag-usap ang Panginoon sa tao sa pama-
magitan ng mga propeta)

• Doktrina at mga Tipan 21:4–6 (binigkas ng propeta ang mga salita na
parang nagmumula sa bibig ng Diyos)

• Doktrina at mga Tipan 43:1–7 (ang mga paghahayag para sa
Simbahan ay sa propeta lamang ibinibigay)

Paghahanda ng Guro

Bago ilahad ang araling ito, magtalaga ng mga miyembro sa klase na
maglalahad ng anumang mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-
banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang responsi-
bilidad ng ama na planuhin at tustusan ang mga pangangailangan ng
kanyang pamilya.

Pambungad

Sabi ng isang propeta ng Panginoon: “Ang pamilya ang pinakamahala-
gang organisasyon sa panahon o sa kawalang-hanggan. Ang layunin
natin sa buhay ay lumikha ng mga walang-hanggang pamilya para sa
ating sarili” (Joseph Fielding Smith, sa Conference Report, Abr. 1972, 13;
o Ensign, Hulyo, 1972, 27).

Dapat Tustusan ng Ama ang mga Pangangailangan ng Kanyang
Pamilya

Itinuro ng mga Propeta at Apostol na “sa plano ng Diyos, ang mga ama
ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabuti-
han at ang may tungkuling maglaan ng mga pangangailangan sa buhay
at kaligtasan ng kanilang mga mag-anak” (“Ang Mag-anak: Isang
Pagpapahayag sa Mundo,” Ensign, Nob. 1995, 102). Ang sagradong
tungkuling ito, na bigay sa atin ng Panginoon, ang pinakamahalagang
gawaing gagampanan ng isang ama sa buong buhay niya. Sinabi ni
Pangulong David O. McKay na “hindi mapupunan ng anumang ta-
gumpay ang kabiguan sa tahanan” (sinipi sa J. E. McCulloch, Home: The
Savior of Civilization [1924], 42, sa Conference Report, Abr. 1935, 116).

Sa pamilya dapat alagaan at turuan ng mga walang-hanggang alituntu-
nin ang mga bata. “Ang pinakamahalaga sa gawain ng Panginoon ay
ang ginagawa natin sa loob ng sarili nating tahanan,” sabi ni Pangulong
Harold B. Lee (Regional Representatives Seminar Report, Abr. 1972, 2).
Walang ibang guro na higit na makaiimpluwensya sa ating mga anak
kaysa sa atin na mga magulang. Dahil dito, dapat nating turuan ang
ating mga anak sa pamamagitan ng ating halimbawa at mga salita.
Pinangakuan tayo na kung mabubuklod tayo ng ating asawa’t mga anak
sa templo at tapat na ipamumuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo,
tayo ay magkakasama-sama bilang mga walang-hanggang pamilya sa
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kahariang selestiyal (tingnan sa kabanata 47, “Kadakilaan,” sa manwal
na Mga Alituntunin ng Ebanghelyo).

Pagtustos sa mga Pisikal na Pangangailangan ng Pamilya

Bilang mga ama, inaasahang tutustusan natin ang mga pisikal na pa-
ngangailangan ng ating pamilya. Para matugunan ang mga pisikal na
pangangailangan ng ating pamilya dapat ay:

1. Magtrabaho tayo sa isang marangal na gawain.

2. Ibadyet natin ang kita ng pamilya sa tulong ng ating asawa.

3. Turuan nating magtrabaho ang ating mga anak.

4. Simulan natin ang programang mga produktong gawang-bahay at
pag-iimbak sa tahanan.

Itinuturo sa makabagong mga banal na kasulatan na ang maaari na-
mang magtrabaho pero ayaw ay “hindi makakakain ng tinapay ni ma-
kapagsusuot ng kasuotan ng manggagawa” (D at T 42:42). Sinabi ng
Panginoon na kung hindi kikilos ang tamad, hindi siya tatanggap ng
mga pagpapalang tinatanggap ng masisipag. Hindi man lang siya pu-
wedeng manatili sa kanyang tungkulin sa Simbahan, (tingnan sa
D at T 75:29). Siyempre, hindi na mahalaga kung ano ang trabaho
natin basta marangal ito at nakasisiyang gawin.

Kasama ang asawa, dapat ibadyet ng lalaki ang kita ng pamilya. Hindi
lang kanya ang kita niya—sa buong pamilya ito. Tungkulin niyang ti-
yakin na ang mga pangangailangang pinansyal ng bawat miyembro ng
pamilya ay natutugunan, hindi lang ang sa kanya. Kung gagawin niya
ang lahat para matustusan ang mga pisikal na pangangailangan ng
kanyang pamilya, pagpapalain siya ng Panginoon, at magagawa ng
kanyang asawa’t mga anak ang mga tungkulin nila sa pamilya.

• Ipakita ang visual 12-a, “Pinagpapala sa temporal at sa espirituwal
ang mga pamilyang sama-samang nagtatrabaho.”

Dapat hikayatin at hayaang makapag-aral ang mga bata hangga’t
maaari upang matiyak na handa sila sa kanilang gawain sa buhay.
Hangga’t maaari, hindi sila dapat patigilin sa pag-aaral para magtraba-
ho. Hindi ibig sabihin na hindi dapat magtrabaho sa bahay ang ating
mga anak. Pinagbilinan ni Pangulong Harold B. Lee ang mga magu-
lang na bigyan ng espesyal na gawaing-bahay ang mga bata para hindi
sila mainip at matuto silang magtrabaho nang maayos (tingnan sa
“Preparing Our Youth,” Ensign, Mar. 1971, 3).

Ang isang tungkuling maibibigay sa mga bata ay ang pag-aalaga ng ha-
lamanan ng pamilya. Pinayuhan tayo na maghalamanan sa ating baku-
ran na mapagkukunan ng ilang makakain at mag-imbak ng maraming
pagkain hangga’t maaari. Ipinayo ni Pangulong Spencer W. Kimball sa
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bawat pamilya na “itanim ang lahat ng pagkaing maitatanim sa baku-
ran ninyo. . . . Paghusayin ang inyong mga kasanayan sa pagpepreserba
at pag-iimbak sa tahanan. Pinagtitibay naming muli ang lagi nang ipi-
napayo ng Simbahan, na magkaroon at magtabi ng suplay ng pagkain
para sa isang taon” (sa Conference Report, Abr. 1976, 170–71; o Ensign,
Mayo 1976, 124).

• Ano ang ilang magagawa natin bilang pamilya para turuang magtra-
baho ang ating mga anak? Kapag hindi natin matustusan ang mga pi-
sikal na pangangailangan ng ating pamilya, saan tayo makakahingi ng
tulong? (Dapat muna tayong lumapit sa ating mga kapamilya at ka-
mag-anak na makakatulong. Kung hindi nila tayo matulungan, luma-
pit sa Simbahan at kontakin ang mga lider ng ating korum. Lumapit
lang sa mga ahensyang pangkapakanan ng pamahalaan kung hindi
tayo matulungan ng Simbahan sa mga paraang kailangan natin.)

Paglalaan para sa mga Espirituwal na Pangangailangan ng Pamilya

Para matugunan ang mga espirituwal na pangangailangan ng ating
pamilya maaaring:

1. Ituro natin ang ebanghelyo sa ating asawa’t mga anak.

2. Magdaos tayo ng panalangin ng pamilya araw-araw.

3. Gawin ang ating tahanan na isang lugar na kaiga-igaya para manatili
sa atin ang Espiritu ng Panginoon.

4. Magbayad tayo ng ikapu at mga handog sa Panginoon.

5. Magdaos tayo ng mga makabuluhang family home evening.

Lahat ng ito ay mga sagradong responsibilidad. Itinuturo sa Doktrina
at mga Tipan ang kahalagahan ng isa sa mga tungkuling ito.

• Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Doktrina at mga Tipan 68:25,
28. Ano ang iniutos ng Panginoon na ituro natin sa ating mga anak?

Dapat tiyakin ng ama na naituturo sa kanyang pamilya ang ebanghelyo
sa tahanan. Isa sa pinakamabubuting paraan para masimulan ang pagtu-
turong ito ay sa family home evening. Binibigyan tayo nito ng regular
na oras para makausap at maturuan ang ating pamilya. Hinikayat ng
Unang Panguluhan ang lahat ng magulang na “laging pulungin ang ka-
nilang pamilya tuwing Lunes ng gabi, para ituro sa kanila roon ang mga
banal na kasulatan . . . at magpatotoo sa kanila. Dapat samantalahin ng
mga magulang ang mga pagkakataong ito para mapalapit sa kanilang
mga anak, marinig ang kanilang mga problema at [mithiin], at mabigyan
sila ng personal na patnubay na kailangang-kailangan nila” (“Message
from the First Presidency,” manwal na Family Home Evening, 1976–77, 3).
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Para maturuan nang wasto ng isang ama ang kanyang mga anak, dapat
niyang ayusin ang kanyang iskedyul para madalas niyang makasama
ang kanyang pamilya sa bahay. Kailangan rin niyang ipamalas ang ga-
lak sa pamumuhay ng ebanghelyo sa sarili niyang buhay sa pamamagi-
tan ng matapat na pagbabayad ng ikapu at mga handog sa Simbahan,
pagtanggap at pagtupad sa mga tungkulin sa Simbahan, at pagsunod
sa iba pang mga kautusan.

• Paano tayo matutulungan ng Simbahan na maturuan ang ating
mga anak?

Mga Pagpapala sa mga Ama at Pamilya

• Ipakita ang visual 12-b, “Tinutustusan ni Haring Benjamin ang mga
pisikal at espirituwal na pangangailangan ng kanyang pamilya.”

Itinuturo sa atin ng Aklat ni Mormon ang tungkol sa dakilang prope-
tang-hari at ama na si Haring Benjamin (tingnan sa Mosias 2:12, 14).
Kahit isa siyang hari at propeta, nagtrabaho siya para matustusan ang
kanyang pamilya. Hindi siya umasa sa suporta ng iba. Bilang mga
ama, dapat nating sundin ang kanyang halimbawa at tustusan ang
pangangailangan ng ating pamilya.

Si Abraham ay isa pang ama na maaari nating gawing huwaran sa bu-
hay. Dahil sa kanyang katapatan, pinangakuan siya ng mabuting pamil-
ya at maraming anak (tingnan sa Genesis 17:3–8). Pinagpala si Abraham
dahil sa sigasig niyang sundin ang Panginoon at wastong pagtustos sa
pangangailangan ng kanyang pamilya. Makakamtan din natin ang mga
pagpapalang ito kapag pinangalagaan natin ang mga espirituwal at tem-
poral na pangangailangan ng ating pamilya. Dagdag pa rito, madarag-
dagan ang pagmamahalan sa ating tahanan, at uunlad sa espirituwal
ang ating pamilya.

Katapusan

Inilalahad sa sumusunod na kuwento kung paano dumating ang mga
pagpapala sa isang ama at sa kanyang pamilya nang tanggapin niya at
ipamuhay ang ebanghelyo:

Bago sumapi sa Simbahan si Joseph Garcia, mahilig siyang makipag-
inuman sa kanyang mga kaibigan at kaunting oras lang siyang nasa
bahay. Dahil dito, madalas tumanggap ng maliliit na trabaho sa paglili-
nis ang kanyang asawa para makaipon ng perang susuporta sa pamil-
ya. Halos hindi siya kilala ng kanyang mga anak. Mas lamang ang
takot nila kaysa paggalang o pagmamahal sa kanya.

Gayunman, isang araw ay may nagpakilala sa kanya sa ilang misyonero
ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.
Makaraan ang anim na buwang pakikipagkita sa mga misyonero,
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lubusang nagbago ang buhay niya. Itinigil niya ang pagsama sa mga
kaibigan sa mga bar at di-nagtagal ay sumapi siya sa Simbahan.
Nagkapanahon siya sa kanyang mga anak, nagdaos ng family home
evening at nasiyahan sa pamamasyal kasama sila at ang kanyang asawa.
Maingat niyang ibinadyet ang kita ng pamilya kaya tumigil sa trabaho
at nanatili na lang sa bahay ang kanyang asawa.

Agad niyang natuklasan na mas masaya siya sa kanyang tahanan at sa
piling ng kanyang asawa kaysa dati niyang mga kaibigan. Natutuhan
siyang mahalin ng kanyang mga anak at ngayo’y sinisikap nilang sun-
din ang kanyang halimbawa ng matwid na pamumuhay.

Mga Hamon

Suriin kung gaano kahusay ninyong natutugunan ang mga espirituwal
at pisikal na pangangailangan ng inyong pamilya.

Mangako sa sarili na tutugunan ang mga pangangailangan ng inyong
pamilya.

Magplano kasama ang inyong asawa’t mga anak na iayon ang inyong
buhay sa mga banal na kasulatan at sa payo ng mga lider ng
Simbahan.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• I Kay Timoteo 5:8 (dapat tustusan ng mga ama ang pangangailangan
ng kanilang pamilya)

• Mosias 27:14, 22–24 (dinirinig ng Panginoon ang mga dalangin ng
mga ama para sa kanilang mga anak)

• Doktrina at mga Tipan 68:30–31 (lumalaking salbahe ang mga anak
ng mga taong tamad)

• Doktrina at mga Tipan 75:28–29 (ang mga ama ang dapat tumustos
sa pangangailangan ng mga kapamilya)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo mga kabanata 27,
“Paggawa at Pansariling Pananagutan,” at 36, “Ang Mag-anak ay
Maaaring Maging Walang-hanggan.”

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.



PAGSASANGGUNIAN
NG MGA MIYEMBRO 

NG PAMILYA
A r a l i n  1 3

99

Layunin ng araling ito na tulungan tayong patatagin ang ating pamilya
sa pamamagitan ng pagsangguni sa ating asawa at mga anak.

Pambungad

• Ipaawit sa mga miyembro ng klase ang “Pag-ibig sa Tahanan” (Mga
Himno, blg. 183; o Mga Alituntunin ng Ebanghelyo, 380).

Mga Ama ang Dapat Mamuno, Gumabay, at Pumatnubay sa
Kabutihan

Ang ating mga tahanan sa lupa ang simula ng mga tahanan sa langit.
Ang mga amang nakaaalam nito ay batid na may sagradong tungkulin
silang pamunuan, gabayan, at patnubayan ang kanilang pamilya sa ka-
butihan. Sabi ni Pangulong N. Eldon Tanner, “Bawat tahanan ng Banal
sa mga Huling Araw ay dapat maging huwaran, kung saan ang ama
ang ulo ng pamamahay, ngunit namamahala sa pagmamahal, at lubos
na pag-ayon sa mga matwid na hangarin ng ina. Dapat magkatugma
ang mga mithiin nila para sa pamilya, at dapat madama ng mga anak
ang umiiral na pagmamahalan at pagkakasundo” (“Fatherhood,”
Ensign, Hunyo 1977, 2).

Bilang mga maytaglay ng priesthood na may-asawa na, responsibilidad
nating magkaroon ng mabuting pamilya, pero siyempre hindi natin ito
ginagawang mag-isa. Katulong natin ang ating asawa. Magkasama
nating maitatatag ang isang matibay na pagsasama at maibabalik ang
ating pamilya sa piling ng Panginoon. Ibig sabihin kailangan nating
mahalin ang ating asawa at sumangguni sa kanya kung gusto nating
mapasaating tahanan ang Espiritu ng Panginoon.

Pagpapakita ng Pagmamahal at Konsiderasyon sa Ating Asawa

• Basahin ang Mga Taga Efeso 5:25 at Mosias 4:14.

Inutusan tayo ng Panginoon sa mga banal na kasulatang ito na bumuo
ng mga tahanang payapa at may pagmamahalan. Para magkaroon ng
ganitong mga tahanan, kailangan nating tiyakin na sa simula pa lang
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ng ating pagsasama bilang mag-asawa ay naroon na ang huwaran ng
taos na pagmamahalan at pagbibigayan. Kung wala ang ganitong hu-
waran sa ating tahanan ngayon, dapat nating hangaring magkaroon
nito. Kailangan dito ang regular na sama-samang pagdarasal, pagma-
mahalan at paggalang sa isa’t isa, at sama-samang pag-aaral ng mga
banal na kasulatan. Siguro ang pinakamahalaga, ito ay nangangahulu-
gan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at sa mga tipang ginawa natin
noong magsumpaan tayo sa araw ng ating kasal.

Ang isang matatag na lider ng priesthood ay mabait at maalalahanin
sa asawa (tingnan sa Mga Taga Efeso 5:25). Sinabi ni Pangulong J.
Reuben Clark Jr. na para maging selestiyal ang isang pamilya, dapat
mahalin, ikarangal, at igalang ng mag-asawa ang isa’t isa. Dapat ma-
pagpasensiya sila sa isa’t isa at tapat sa mga sinumpaan nila sa kasal.
Ang kanilang pananampalataya ay dapat “pumalibot sa tahanan na tu-
lad ng isang liwanag.” Kung gagawin nila ang mga ito, ang pagsunod
nila sa Diyos ang “gagabay at magpapasaya sa kanila” (tingnan sa
Immortality and Eternal Life, tomo 2 [gabay sa pag-aaral ng Melchizedek
Priesthood, 1969], 14–15).

• Ano ang ilang bagay na magagawa natin para ipakita ang pagmama-
hal at konsiderasyon sa ating asawa? Paano ito makakatulong sa atin
sa pagbuo ng mga tahanang payapa at may pagmamahalan?

Pagsangguni sa Ating Asawa

• Ipakita ang visual 13-a, “Mas madali at epektibo ang pamumuno sa
pamilya kapag sumasangguni ang lalaki sa kanyang asawa.”

Mahalaga ang makipag-usap sa ating asawa. Karamihan sa mga pro-
blema ng mag-asawa at pamilya ay malalampasan kung sasangguni
tayo sa ating asawa—at hangarin ang tulong at patnubay ng
Panginoon.

• Basahin ang Alma 37:37. Paano tayo matutulungan ng pagsangguni
sa Panginoon?

Para tayo maging matatalinong maytaglay ng priesthood, kailangang
mapanalanging talakayin natin sa ating asawa ang mga problema at
mithiin at isama siya sa paggawa natin ng desisyon. Kung mahal natin
ang ating asawa, lagi tayong hihingi sa kanya ng mga ideya at tulong
sa halip na piliting lutasing mag-isa ang malalaking problema ng pa-
milya. Para magawa ito, dapat tayong mag-ukol ng oras para mapag-
usapan ang mga anak, pananalapi, ebanghelyo, family home evening,
at iba pang mga problema ng bawat isa at ng pamilya. Sa ganitong pa-
raan lang tayo magkakaisa sa paggabay sa ating pamilya.
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Ang mag-asawa ay kapwa mahalaga sa kanilang pagsasama. Akala ng
ilang kalalakihan dahil sila ang maytaglay ng priesthood, karapatan
na nilang magdesisyon sa lahat, pero sinasabi sa atin sa mga banal na
kasulatan na mali ito.

• Basahin ang Doktrina at mga Tipan 121:39, 41.

Maling paggamit ng priesthood ang “di makatwirang pamamahala.”
Bilang mga maytaglay ng priesthood, tungkulin nating makinig sa
ating asawa nang may pagmamahal at pagmamalasakit. At kapag na-
kikinig tayo, hindi tayo dapat makinig na parang nakahihigit tayo sa
kanila, dahil sila ay asawa at kapantay natin. Ipinakikita sa sumusu-
nod na karanasan kung paano sumangguni ang isang maytaglay ng
priesthood sa kanyang asawa.

Sina Brother at Sister Jackson ay kapwa matalino at mataas ang pinag-
aralan. Kaya sanang magdesisyong mag-isa ng bawat isa sa kanila para
sa pamilya. Pero sa halip, lagi silang nag-uusap nang masinsinan at
magkasamang tinatalakay ang mga problema at posibleng kalutasan
ng mga ito. Kahit minsan lang sa isang linggo, karaniwa’y Linggo ng
gabi, nag-uusap sila sa lamesa sa kusina tungkol sa mga problema ng
pamilya. Kung minsa’y napag-uusapan ang mga bata. Sa pagsasanggu-
nian, halos laging magkasundo ang mag-asawang ito kung paano
palalakihin ang kanilang mga anak. Kung minsa’y magkaiba sila ng
opinyon, pero laging naroon ang paggalang at pagmamahal nila sa
isa’t isa. Matalino sila sa laging paghingi ng mahalagang payo ng
isa’t isa, at nagkaroon sila ng mga kaugaliang matatagpuan sa halos-
selestiyal na tahanan na sinisikap ngayong tularan ng anim nilang
anak sa sarili nilang mga tahanan.

• Paano makakatulong sa mag-asawa ang pagsasanggunian para hindi
sila magtalo at magkaproblema sa kanilang tahanan? Paano nito ma-
papalago ang pagmamahalan sa kanilang pagsasama?

Pagsangguni sa Ating Pamilya

• Ipakita ang visual 13-b, “Ang pagpupulong ng pamilya ay nakakatu-
long sa isang ama sa pamumuno sa kanyang mga anak sa kabutihan.”

Matapos magsanggunian ang mag-asawa, dapat nilang tipunin ang ka-
nilang mga anak at talakayin sa kanila ang mga mithiin at plano ng pa-
milya. Mahalagang magpulong ang buong pamilya. Makabubuti ito sa
buhay ng pamilya at makadaradag sa pagmamahalan nila. Malalaman
ng mga anak na maagang nasasabihan ng mga plano ng pamilya ang
ginagawa ng iba, at kaayusan at pagkakasundo ang magiging bunga.
Kung maaari, ang mga anak ay dapat payagang makibahagi sa paggawa
ng desisyon at dapat tumulong sa pagpapatupad ng mga desisyong ito.
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• Kailan mainam magpulong ang pamilya? (Ang family home evening
ay mainam na oras, pero hindi dapat halinhan ng pulong ng pamilya
ang aralin.) Ano ang ilang bagay na maaaring pag-usapan sa gani-
tong pagpupulong?

• Ipakita ang visual 13-c, “Mapapatibay ng mga ama ang relasyon nila
sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagsangguni sa kanila.”

Mahalaga ring kausapin nang sarilinan ng ama ang bawat anak nila.
“Laging mabuti ang ibinubunga ng regular na pag-iinterbyu ng ama sa
kanyang mga anak. Malalaman niya ang mga problema at pangarap nila.
Mauunawaan niya sila bilang matalik nilang kaibigan” (A. Theodore
Tuttle, sa Conference Report, Okt. 1973, 87; o Ensign, Ene. 1974, 67).

• Ano ang ilang bagay na maaari ninyong talakayin sa inyong mga
anak sa gayong mga interbyu? Paano kayo nito mas mailalapit sa
kanila? (Hikayatin ang kalalakihan na gamitin ang mga interbyu
sa pakikinig sa mga problema ng mga anak nila.)

Hindi kailangang laging maging pormal ang pakikipagsanggunian sa
ating mga anak. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon, kailan-
man at saanman ito dumating, na makinig sa kanilang mga problema.
Sa pagsangguni sa kanila, dapat nating unawain ang mga problema
nila batay sa kanilang pananaw. Huwag nating pagtawanan o isiping
walang halaga ang kanilang mga problema, sa halip ay pakinggan sila
nang may pagmamahal at sikaping unawain at tulungan sila.

“Napakaganda kapag nauupo ang ama o ina sa tabi ng isang anak at
kinakausap tungkol sa isang personal na problema (at may mga pro-
blema sila, na hindi natin mamaliitin kung matalino tayo). Nariyan ang
pamimilit, at pang-aakit sa kanila, at mga pagbibintang na di-makata-
rungan kung saan kailangan nating patatagin ang ating mga anak la-
ban dito. . . . Sa gayong mga masinsinang pag-uusap, makakatulong
ang mga magulang sa pagtatakda ng mga adhikain para sa kanilang
mga anak” (ElRay L. Christiansen, sa Conference Report, Abr. 1972, 43;
o Ensign, Hulyo 1972, 55).

• Anong mga bagay ang dapat talakayin ng isang binatilyo sa kanyang
mga magulang? Anong mga bagay ang dapat talakayin ng isang ama
sa kanyang mga anak? (Maaari ninyong ipaalala sa mga miyembro
ng klase na magkakaiba ang mga hamon sa buhay ng bawat isa.)

Sinabi ni Elder Richard L. Evans, sa pagsasalita sa mga bata tungkol sa
pagsangguni sa kanilang mga magulang: “Kayo at sila, ay mayroong
pribilehiyo, karapatan, tungkulin, na mag-usap at magpalitan ng mga
ideya at paghambingin ang mga desisyon sa isa’t isa, para kapwa kayo
mapakinggan at maigalang—at magkasamang magtrabaho at magdasal
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at magplano para malubos ang inyong kaligayahan—sa tuwina at mag-
pakailanman” (“As Parents and Children Come to Common Ground,”
Improvement Era, Mayo 1956, 342).

Katapusan

Pinangakuan tayo na kung tayo ay matapat, mamumuhay tayo nang
may pagkakasundo at kapayapaan sa kahariang selestiyal. Pero dapat
tayong magsimula ngayon para magkaroon ng pagkakaisa at pagma-
mahalan, dahil hindi ito basta-basta nangyayari. Sabi ni Pangulong
David O. McKay: “Iilang bagay lang ang naiisip ko, kung mayroon
man, na higit na dapat mawala sa tahanan kaysa mawala ang pagka-
kaisa at pagkakasundo. Sa kabilang dako, alam ko na ang tahanang
may pagkakaisa, pagtutulungan, at pagmamahalan ay kapirasong la-
ngit sa lupa” (sa Conference Report, Okt. 1967, 7; o Improvement Era,
Dis. 1967, 34).

Sa pagsangguni natin sa ating asawa’t mga anak, mapapalakas natin
sila at ang ating sarili at mapag-iibayo ang pagmamahalan at pagkaka-
isa sa ating pamilya.

Mga Hamon

Regular na manalangin at sumangguni sa inyong asawa.

Magdaos ng pulong ng pamilya.

Magtakda ng oras para isa-isang mainterbyu ang inyong mga anak, at
tandaang maging madasalin at maunawain sa pagkausap sa kanila.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mga Taga Galacia 5:22 (ang bunga ng Espiritu)

• Jacob 2:35 (ang epekto ng masamang halimbawa sa mga kapamilya)

• Jacob 3:7 (ang kahalagahan ng pagmamahalan sa mag-asawa)

• Doktrina at mga Tipan 121:36–38 (sa kabutihan lamang dapat gamitin
ang priesthood)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 37, “Mga
Pananagutan ng Mag-anak.”

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na hikayatin tayong magkaroon ng panalangin
ng pamilya araw-araw.

Pambungad

• Ipakita ang visual 14-a, “Dapat tayong manalangin bilang pamilya sa
gabi’t araw.”

Bilang mga ama, dapat nating tipunin ang ating pamilya para manala-
ngin upang magpasalamat at humingi ng patnubay sa ating Ama sa
Langit. Sabi ni Pangulong Spencer W. Kimball:

“Marami na akong nainterbyung mga padre de pamilya . . . na umamin
na hindi sila regular na nagdarasal sa pamilya, at mas madalas itong ma-
kaligtaan sa halip na gawin. Sabi ng ilan, sinisikap nilang magkaroon ng
panalangin ng pamilya minsan sa isang araw, at ang iba’y kibit-balikat
na sinasabing hindi nila matipon ang pamilya nila. Masyado akong
naliligalig sa pagbabalewalang ito sa kahalagahan ng panalangin. . . .

“. . . Hinihimok ng Simbahan na magkaroon tuwina ng panalangin ng
pamilya sa araw at gabi. Magdasal nang nakaluhod. . . . Lahat ng mi-
yembro ng pamilya, pati na mga bata, ay dapat magkaroon ng pagka-
kataong [umusal ng] dalangin” (“I Kneeled Down before My Maker,”
Instructor, Abr. 1966, 132).

Panalangin ng Pamilya: Isang Tulong sa Paglaban sa Tukso

Inutusan tayong manalangin sa ating Ama sa Langit, lalo na’t kasama
ang ating pamilya.

• Basahin ang 3 Nephi 18:18–21. Anong mahalagang layunin ang ibini-
gay ng Tagapagligtas para sa panalangin? Paano tayo tinutulungan
ng panalangin sa paglaban sa tukso?

Ang regular na panalangin ng pamilya ay makakatulong sa ating pamil-
ya na labanan ang mga tukso ni Satanas. Sa pamamagitan ng pagdarasal,
mas mapapalapit tayo sa ating Ama sa Langit, at tatanggap tayo ng lakas
at mas madali nating mapaglalabanan ang ating mga problema.
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Pagtuturo ng Panalangin sa Pamamagitan ng Halimbawa

Bilang mga ama dapat nating tawagin ang ating pamilya para manala-
ngin at magpakita ng halimbawa. Sa Doktrina at mga Tipan, inuutusan
ang mga ama’t ina na turuang magdasal ang kanilang mga anak (ting-
nan sa D at T 68:28). Ang pinakamabuting paraan para maituro ang
alituntunin ng panalangin sa mga anak ay sa pamamagitan ng halim-
bawa. Kung sisikapin nating manalangin na kasama sila, malalaman
ng ating mga anak ang kahalagahan ng panalangin at isasagawa ito sa
kanilang buhay.

Ang pamumuno at pagtuturo sa ating mga anak ay mga tungkulin ng
lahat ng ama; hindi kailangang magtaglay ng Melchizedek Priesthood
ang isang tao para mamuno sa pagdarasal sa pamilya.

Pagkakaroon ng Panalangin ng Pamilya sa Inyong Tahanan

Para magkaroon ng panalangin ng pamilya sa ating tahanan, dapat na-
ting itakda ang mga espesyal na oras ng panalangin sa tahanan. Sinabi
sa atin ng mga lider sa Simbahan na tipunin ang ating pamilya nang
dalawang beses sa isang araw. Para magawa ito, kailangan nating ma-
laman ang pinakamaluwag na oras para matipon ang ating pamilya.
Dapat regular na oras ito kung kailan nasa bahay ang buong pamilya.
Maaari itong gawin sa umaga bago pumasok sa trabaho at paaralan
at sa gabi bago matulog ang mga bata. Itinuro ni Elder Spencer W.
Kimball: “Natuklasan ng marami na ang pinakamagandang oras ay
sa hapag-kainan sa agahan at hapunan. Sa gayo’y madaling tipunin
ang mga kapamilya” (“I Kneeled Down before My Maker,” Instructor,
Abr. 1966, 132).

• Ipalarawan sa mga miyembro ng klase ang ginawa nila para magka-
roon ng regular na huwaran ng panalangin sa kanilang tahanan.

Dapat isama sa panalangin sa umaga ang ating mga plano para sa
maghapon. Sa panalangin naman sa gabi ay dapat nating pasalamatan
ang Panginoon sa Kanyang proteksyon at patnubay. Ang pagbabasbas
ng pagkain sa tuwing oras ng pagkain ay hindi dapat pumalit sa regu-
lar na panalangin ng pamilya, pero maaari itong isama rito kung nag-
daraos tayo ng panalangin ng pamilya bago kumain.

Ang ilan pang mga biyayang dapat nating ipagdasal ay binanggit ni
Amulek sa Aklat ni Mormon.

• Basahin ang Alma 34:23–25.

Ang sarili nating listahan ng mga bagay na ipagdarasal natin ay maa-
aring kaiba sa listahan ni Amulek, pero iyon pa rin ang mga binanggit
niyang alituntunin. Ang isang alituntunin ay dapat nating ipagdasal
ang araw-araw nating mga aktibidad. Ang isa pa ay dapat tayong



humiling ng lakas para labanan ang mga panunukso ng diyablo. Dapat
pag-aralan ng bawat pamilya ang kanilang mga mithiin at pangangai-
langan at taos na ipagdasal ang mga bagay na pinakamahalaga sa ka-
nila. Kung gagawin natin ito, magiging taos at epektibo ang ating mga
dalangin, at hindi lang mga salitang inulit-ulit sa araw-araw. Bilang
mga ama, dapat nating tulungang umiwas ang maliliit nating anak
sa pag-uulit ng mga salita tuwing magdarasal sila. Sa paggawa nito,
kailangan nating hangarin ang impluwensya ng Espiritu (tingnan sa
D at T 42:14). Anuman ang ginagawa natin para maturuang manala-
ngin ang ating mga anak ay hindi natin sila dapat pilitin o hiyain
kahit kailan.

Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa kung may mga problema tayo
sa pagdaraos ng mga epektibong panalangin ng pamilya. Kadalasan,
si Satanas ang dahilan ng problema.

• Basahin ang 2 Nephi 32:8. Bakit kaya sinisikap ni Satanas na pigilan
tayo sa pagdarasal?

Sisikaping pigilan ni Satanas ang mga panalangin ng pamilya dahil
mas madali niyang maiimpluwensyahan ang pamilyang hindi regular
na nagdarasal. Ang nakagawiang panalangin ng pamilya, samakatwid,
ay dapat maging matatag para kahit wala sa bahay ang mga ama ay
titipunin ng asawang babae ang pamilya. Kung aalis tayo at ang ating
asawa, dapat nating atasan ang nakatatandang anak na mamuno sa
panalangin ng pamilya.

• Paano masusuportahan at mahihikayat ng kabataan ang panalangin
ng pamilya?

Mga Pagpapalang Espirituwal sa Pamamagitan ng Panalangin ng
Pamilya

Malalaking pagpapala ang darating sa atin sa pagdaraos ng panala-
ngin ng pamilya. Mag-iibayo ang pagmamahalan at pag-uunawaan, at
mababawasan ang impluwensya ni Satanas sa tahanan. Mapupuspos
ng kapayapaan ang ating puso kapag naunawaan natin na natutupad
natin nang wasto ang isang kautusan.

Ang panalangin ng pamilya ay isang hakbang sa paglikha ng walang-
hanggang tahanan. Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball na “kapag
lumuhod tayo sa panalangin ng pamilya, ang ating mga anak . . . ay na-
tututo ng mga gawing mananatili sa kanila habambuhay. Kung hindi
tayo mag-uukol ng panahon sa pagdarasal, sinasabi lang natin sa mga
anak natin na, ‘Kunsabagay, hindi naman ito gaanong mahalaga. . . .’
Sa kabilang dako, kaygandang magkaroon ng ganitong mga kaugalian
at gawi sa tahanan para kapag dinalaw ng mga magulang ang mga
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anak nila . . . kapag nag-asawa na sila ay kasabay nila silang luluhod
tulad ng dati nilang ginagawa tuwing magdarasal!” (The Miracle of
Forgiveness [1969], 253).

Katapusan

Kung minsan ay maiisip natin kung talagang natututuhan ng ating
mga anak ang tungkol kay Cristo at nadarama ang Kanyang presensya
sa panalangin ng pamilya. Pero kung minsan ay mas malapit ang mga
bata sa Espiritu kaysa inaakala natin. Isinulat ni Pangulong Heber J.
Grant ang sumusunod na karanasan niya noong bata pa siya tungkol
sa pagdarasal sa bahay ni Pangulong Brigham Young:

“Lumuhod ako . . . sa tahanan [ni Brigham Young] . . . sa mga panala-
ngin ng pamilya, noong bata ako at noong binatilyo ako. Nagpapatotoo
ako na noong bata ako, hindi lang minsan, dahil sa inspirasyon ng
Panginoon kay Brigham Young habang [humihingi] siya sa Diyos ng
patnubay, na nag-angat ako ng ulo, lumingon at tumingin sa lugar na
pinagdarasalan ni Brigham Young, para tingnan kung naroon . . . ang
Panginoon. Tingin ko’y kausap niya ang Panginoon tulad ng pag-uusap
ng dalawang tao” (Gospel Standards, tinipon ni G. Homer Durham
[1941], 223–24).

Ang panalangin ay dapat maging karanasang nagbibigay-inspirasyon
sa ating mga anak tulad kay Heber J. Grant. Ipinakikita sa sumusunod
na kuwento kung ano ang maaaring mangyari kapag nagdarasal ang
pamilya sa paraang nararapat:

“Isang amang tahimik at mapagpakumbaba ang nahihirapang ipakita
ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Sa paghihikayat ng asawa
sinimulan nilang magdaos ng panalangin ng pamilya, at nagbigay ito
ng pagkakataon para masabi niya ang nasa puso niya. Sa anak nilang
babae, na akala’y nagwawalang-bahala ang ama, ang karanasang ito ay
isang paghahayag. Simple lang ang mga panalangin ng ama at kung
minsa’y mali-mali pa ang pagsasalita, pero natuwa ang anak na babae
nang ipagdasal niya na, ‘Basbasan ninyo ang anak kong maganda para
magpakabait.’

“Isang mahiyaing batang lalaki na ang akala’y isa siyang ‘pusang du-
wag’ ang nakadama ng panibagong pagmamalaki at pagpapahalaga sa
sarili nang magpasalamat sa Diyos ang kanyang ama’t ina para sa ka-
nilang ‘mabait at maginoong anak.’ At patuloy na lumaki ang tiwala
ng bata sa sarili sa pamamagitan ng panalangin nang magpasalamat
ang munti niyang kapatid na lalaki sa Ama sa Langit dahil sa kanyang
‘malakas at matapang na kuya.’

“Sa paghahanda sa pamamasyal ng pamilya, hiniling ng asawa ko sa
Panginoon na basbasan ang aming pamilya para magkasundu-sundo at



maging masaya kami sa piling ng isa’t isa. Hindi dininig ang aming pa-
ngaral, pero naghatid ng kooperasyon ang mapitagan naming dalangin.

“Galit at nagmamaktol ang anak naming binatilyo tuwing tatangkain
namin siyang kausapin tungkol sa mga problema namin sa kanya.
Nagpasiya kami na mahalagang planuhin ang pag-uusap kapag han-
dang-handa siyang makinig, at mukhang dapat gawin iyon sa panala-
ngin ng pamilya tuwing umaga. Tahimik ang bahay sa oras na iyon at
nagpalitan kami ng mapagpakumbaba at taos na damdamin. Napawi
ang galit nang magdasal muna kami bago siya kausapin.

“Sa tahimik na mga sandali ng panalangin ng pamilya, nakikipag-
ugnayan tayo sa isa’t isa at sa ating Ama sa Langit” (Ann H. Banks, 
“The Extra Blessings of Prayer,” Ensign, Ene. 1976, 37).

• Imbitahin ang mga miyembro ng klase na magbahagi ng matatagum-
pay nilang karanasan sa panalangin ng pamilya. Isiping tapusin ang
aralin sa pag-awit ng “Ama Namin, Kami’y Dinggin” (Mga Himno,
blg. 101; o Mga Alituntunin ng Ebanghelyo, 357) o “Panalangi’y
Mithiing Tunay” (Mga Himno, blg. 81).

Mga Hamon

Magdaos ng mga panalangin ng pamilya kung hindi pa ninyo ito gina-
gawa ngayon.

Suriin ang inyong mga panalangin kung regular na ninyo itong ginagawa.

Pag-usapan ninyo ng inyong asawa’t mga anak kung paano pang pag-
bubutihin ang mga panalangin ng inyong pamilya.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mateo 5:44 (dapat nating ipagdasal ang mga nagmamalupit sa atin)

• Mateo 7:7 (sinasagot ang mga taos na panalangin)

• Mateo 26:41 (dapat nating ipagdasal na pangalagaan tayo laban
sa tukso)

• Alma 13:28 (dapat nating ipagdasal na pangalagaan tayo laban sa tukso)

• Alma 37:36–37 (dapat nating ipagdasal ang lahat ng aktibidad natin)

• Doktrina at mga Tipan 88:119 (dapat tayong magtatag ng isang taha-
nan ng panalangin)

• Doktrina at mga Tipan 88:126 (dapat tayong manalangin tuwina)
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Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 8,
“Pananalangin sa Ating Ama sa Langit.”

2. Kung gusto mo, magtalaga ng isang miyembro ng klase na magkuku-
wento ng matagumpay na karanasan niya sa panalangin ng pamilya.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na hikayatin tayong gawing sentro ng pag-aaral
ng ebanghelyo ang tahanan.

Pambungad

Si Enos ay anak ng isang propeta at madalas niyang marinig magsalita
ang kanyang ama tungkol sa mga walang-hanggang katotohanan. Isang
araw nagpunta sa kagubatan si Enos para mangaso. Itinala niya ang su-
musunod na karanasan:

“Ang mga salitang madalas kong marinig na sinasabi ng aking ama
hinggil sa buhay na walang hanggan . . . ay tumimo nang malalim sa
aking puso.

“At ang aking kaluluwa ay nagutom; at ako ay lumuhod sa harapan ng
aking Lumikha” (Enos 1:3–4).

Matapos manalangin sa buong maghapon, narinig niya ang isang tinig
na pinatatawad na ang kanyang mga kasalanan. Lubhang mahalaga
ang karanasang ito kay Enos kaya itinuro niya ang ebanghelyo at na-
galak dito sa nalalabi niyang buhay.

Si Enos ay halimbawa ng kabataang naturuan nang wasto ng ebang-
helyo sa kanyang tahanan. Isinulat ng isang manunulat sa Lumang
Tipan na: “Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at
pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan” (Mga Kawikaan
22:6). Kung susundin nating mga ama ang payong ito, bibiyayaan din
tayo ng matatapat na anak na susunod sa atin at sa Panginoon.

Gawing mga Sentro ng Pag-aaral ang Ating mga Tahanan

Ang pamilya ang pinakamahalagang organisasyon sa Simbahan at sa
lipunan. Tunay ngang ito lang ang organisasyong mananatili magpasa-
walang-hanggan. Dahil dito inutusan tayo ng Panginoon na gawin ang
ating mga tahanan na lugar kung saan matututo ng ebanghelyo ang
pamilya at sama-sama silang uunlad.
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• Basahin ang Doktrina at mga Tipan 68:25–28. Saan natututuhan ng
ating mga anak ang pangunahing kaalaman tungkol sa mundong
ating ginagalawan? Saan nila matututuhan ang tungkol sa buhay
na walang hanggan?

Natututuhan ng mga bata ang tungkol sa buhay sa tahanan, sa paara-
lan, at sa kanilang mga kalaro. Ngunit hindi maituturo ng mga paara-
lan ni ng kanilang mga kaibigan ang ebanghelyo sa ating mga anak.
Atin ang sagradong responsibilidad na ito, na bigay sa atin ng Ama sa
Langit. Kung mabigo tayong ituro sa ating mga anak ang mga ipinatu-
turo Niya sa atin sa buhay na ito, nanganganib silang mawala sa atin
sa kawalang-hanggan.

Siyempre pa, bago natin maituro ang ebanghelyo sa ating mga anak,
dapat muna natin itong matutuhan. Sabi ni Elder Marion G. Romney:
“Hayaang isaayos ng bawat maytaglay ng priesthood, sa karingalan
at kapangyarihan ng kanyang katungkulan, ang sarili niyang tahanan;
pagdausin siya ng regular na family home evening at palakihin ang
kanyang ‘mga anak sa liwanag at katotohanan’ sa iba pang paraan
(D at T 93:40)” (sa Conference Report, Abr. 1969, 110; o Improvement
Era, Hunyo 1969, 97).

Ibig sabihin, pananagutan natin at ng ating asawa na ituro ang mga
alituntunin ng ebanghelyo sa ating mga anak. Para maisagawa ang
responsibilidad na ito, ugaliin nating pag-aralan ang ebanghelyo sa
ating tahanan kasama ang ating asawa at hikayatin ang ating mga
anak na sundan ang ating halimbawa. Sinabi ni Haring Benjamin
sa mga magulang:

“Hindi ninyo pahihintulutan ang inyong mga anak . . . na sila ay luma-
bag sa mga batas ng Diyos, at makipaglaban at makipag-away sa isa’t
isa, at magsilbi sa diyablo. . . .

“Kundi tuturuan ninyo silang lumakad sa mga daan ng katotohanan at
kahinahunan; tuturuan ninyo silang mahalin ang isa’t isa, at pagling-
kuran ang isa’t isa” (Mosias 4:14–15).

Ang Plano ng Ating Pamilya sa Pag-aaral ng Ebanghelyo

Kung susundin natin ang payo ng mga propeta, kailangang planuhin
natin at ng ating asawa kung paano pinakamabuting matuturuan ang
ating mga anak. Bagama’t matutupad ng bawat isa sa atin ang layuning
ito sa ibang paraan, dapat pagplanuhang mabuti kung paano gagawin
ang ating tahanan na isang lugar para sa pag-aaral ng ebanghelyo. (Ang
nalalabing bahagi ng araling ito ay may mga mungkahi kung paano
maitataguyod ang pag-aaral ng ebanghelyo sa ating pamilya.)
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Gawing Kaiga-igaya ang Kapaligiran para Makahikayat ng
Pagkatuto

Ang ating mga tahanan ay dapat maging lugar kung saan malaya ta-
yong makakausap ng ating mga anak. Ang isang tahanang puno ng
tensyon ay makapipigil sa bata na magtanong at magpahayag ng kani-
lang damdamin. Itinuro ni Pangulong David O. McKay sa mga magu-
lang: “Ipakitang handa kayong sumagot sa mga tanong. Ang batang
tanong nang tanong ay nagdudulot ng ligaya sa inyong buhay” (Gospel
Ideals [1953], 480). Hikayatin nating magtanong ang ating mga anak,
lalo na tungkol sa mga paksa ng ebanghelyo. Maaaring hindi natin la-
ging alam ang sagot sa kanilang mga tanong, pero maaari nating hagi-
lapin ang sagot na kasama sila.

• Paano natin tiyak na mahihikayat ang mga talakayan ukol sa ebang-
helyo sa ating tahanan?

Manalangin Kasama ang Pamilya

Ang isang paraan para maturuan natin ang ating mga anak ay sa pa-
mamagitan ng panalangin ng pamilya. Kapag nagdarasal tayo, maipa-
rarating natin ang ating mga pag-asa, pagmamalasakit, at mithiin para
sa ating pamilya. Maituturo natin ang pagmamalasakit sa mga panga-
ngailangan ng iba sa pagdarasal natin para sa mga kapamilya at sa iba.
At maituturo natin ang pagpapahalaga sa mga pagpapala sa pagpapa-
salamat natin sa ating Ama sa Langit.

Talakayin ang Ebanghelyo sa Oras ng Pagkain at Pagtulog

Ang iba pang oras na mahihikayat ang talakayan ukol sa ebanghelyo
ay sa oras ng pagkain at pagtulog. Sa mga oras na iyon, mahihikayat
na magtanong ang mga bata, at maipaliliwanag ng matatanda ang
mga alituntunin ng ebanghelyo. Para mahikayat na magtanong ang
mga bata, maaari tayong magkuwento tungkol sa ebanghelyo mula sa
Aklat ni Mormon o sa Biblia, o mula sa sarili nating mga espirituwal
na karanasan.

Regular na Pag-aralan ang mga Banal na Kasulatan

• Ipakita ang visual 15-a, “Ang tahanan ay dapat maging sentro ng
pag-aaral ng ebanghelyo.”

Para maitaguyod ang regular na pag-aaral ng mga banal na kasulatan,
maaaring gawing aklatan ng ebanghelyo ang isang iskaparate o istante
ng mga aklat. Dito maitatabi ang mga aklat, larawan, tape, tape player,
at iba pang tulong sa pagtuturo para magamit ng buong pamilya.
Dapat isama ang mga pamantayang banal na kasulatan ng Simbahan
at manwal na Mga Alituntunin ng Ebanghelyo sa ating aklatan. Kung
maaari, dapat magkaroon ng sariling kopya ng Aklat ni Mormon at
Biblia ang bawat bata.
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Mapag-aaralan natin ang mga banal na kasulatan nang mag-isa o bi-
lang pamilya. Para mahikayat ang sarilinang pag-aaral, dapat magpa-
kita ng halimbawa ang mga magulang. Ang sumusunod ay mga
paraan ng sariling pag-aaral ng mga banal na kasulatan:

1. Basahin ang mga banal na kasulatan mula simula hanggang wakas,
nang paisa-isa o mas maraming kabanata bawat araw, o sa loob ng
ilang oras bawat araw.

2. Pag-aralan ang mga banal na kasulatan ayon sa paksa (tulad ng
panalangin o pagsunod), na hinahanap ang lahat ng reperensya tung-
kol sa paksang iyon.

3. Hanapin sa mga banal na kasulatan ang kasagutan sa isang partiku-
lar na problema natin.

4. Ilista ang mga banal na kasulatan na nagbibigay-inspirasyon sa atin.

5. Pag-ugnay-ugnayin ang mga banal na kasulatan sa regular na plano
ng pag-aaral.

• Talakayin sa mga miyembro ng klase ang iba pang paraan sa pag-
aaral ng mga banal na kasulatan.

Para mapag-aralan ng pamilya ang ebanghelyo, dapat iiskedyul ng
bawat ama, kasama ang kanyang asawa’t mga anak, kung kailan sila
puwedeng magsama-sama para dito. Ang sumusunod ay mga paraan
sa pag-aaral natin ng mga banal na kasulatan sa pamilya:

1. Magplano ng ilang oras para sa pag-aaral ng mga banal na kasula-
tan tuwing umaga bago pumasok sa trabaho at bago pumasok ang
mga bata sa paaralan, o sandaling pag-aralan ng pamilya ang mga
banal na kasulatan sa gabi bago matulog ang mga bata.

2. Magkuwento sa maliliit na anak mula sa mga banal na kasulatan.

3. Pumili ng espesyal na mga talata sa banal na kasulatan, isulat ito sa
kard, at ipaskil ang kard sa bulletin board o sa dingding para makita
ng buong pamilya.

4. Hikayatin ang mga kapamilya na isaulo ang mga banal na kasulatan.

5. Pumili ng banal na kasulatan na nagtuturo ng isang alituntunin at
magpasiya kung paano ipamumuhay ang itinurong alituntunin.
Halimbawa, sama-samang basahin ang Mateo 25:31–40, at tulungan
ang isang pamilyang nangangailangan. O basahin ang Santiago
1:26–27 at Mga Taga Galacia 6:2; pagkatapos ay tulungan ang isang
matanda.

Anumang paraan ang piliin nating sundin, laging simulan sa panala-
ngin ang pag-aaral natin ng mga banal na kasulatan, at hilingin sa Ama
sa Langit na patnubayan at tulungan tayong makaunawa. Matapos
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mag-aral, isipin natin ang ating nabasa at kung paano ipamumuhay
ang mga alituntunin ng ebanghelyo na binasa natin.

Sinabi ni Bishop H. Burke Peterson ng Presiding Bishopric: “Walang
dapat—hindi dapat—mawalan ng panahon ni isa mang pamilya sa
Simbahang ito na magbasa mula sa mga banal na kasulatan araw-
araw. Kaya itong gawin ng bawat pamilya sa sarili nilang paraan”
(sa Conference Report, Abr. 1975, 79; o Ensign, Mayo 1975, 53–54).

• Ipaulat sa inatasang miyembro ng klase ang tagumpay nila ng kan-
yang pamilya sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan sa sarili niyang
paraan. O ipalahad sa inatasang kabataan sa Aaronic Priesthood kung
bakit niya nadarama na dapat niyang matutuhan ang ebanghelyo ha-
bang bata pa siya, lalo na bago magmisyon. (Maaari niyang basahin
ang Alma 37:35.)

Magdaos ng Regular na Family Home Evening

• Ipakita ang visual 15-b, “Ang family home evening ay magandang
pagkakataon para pag-aralan ng pamilya ang ebanghelyo.”

Ang family home evening ay magandang pagkakataon para maituro ang
ebanghelyo sa ating mga anak. Tayong may manwal ng family home
evening ay dapat itong gamitin. Kung walang manwal, dapat nating 
pag-aralan ang mga banal na kasulatan at manwal na Mga Alituntunin ng
Ebanghelyo, pakinggan ang mga rekording ng ebanghelyo, o ibahagi ang
ating damdamin tungkol sa Simbahan. Makakatulong ang pagkakaroon
ng kasiya-siya at masayang kapaligiran para matuwa ang mga bata sa
gabing iyon at lalo nilang gustuhing sumali.

Magpatotoo Tayo sa Ating mga Anak

Kapag nagkaroon ng pagkakataon, magpatotoo tayo sa ating mga
anak. Ang pagkakataong magpatotoo ay maaaring dumating sa oras
ng pagkain, sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan, sa family home
evening, o sa pagtalakay ng ebanghelyo sa ating mga anak. Kapag na-
rinig tayo ng ating mga anak na nagpapatotoo at nakitang ipinamumu-
hay natin ang mga utos, lalago ang pang-unawa nila sa ebanghelyo.

• Magpabahagi sa buong klase ng mga karanasan nila sa pagtuturo ng
ebanghelyo sa kanilang mga anak.

Katapusan

Sa pag-aaral natin ng ebanghelyo nang mag-isa at kasama ang ating
pamilya, magiging matatag ang ating patotoo at mga tahanan. Dahil
nagsisikap tayong mas mapalapit kay Jesucristo at sa Ama sa Langit,
makikita natin ang mga sagot sa ating mga problema at lalong mapa-
payapa ang ating isipan. Sabi ni Elder Bruce R. McConkie: “Gusto
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15-b, Ang family home evening ay magandang pagkakataon 
para pag-aralan ng pamilya ang ebanghelyo.
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nating mapayapa at magalak at lumigaya sa buhay na ito at maging
tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa mundong darating. 
Ang dalawang ito ang mga pinakadakilang pagpapalang maaaring
manahin ng mga tao. Matatamo natin ang mga ito sa pamamagitan ng
pagbabasa at pag-aaral ng mga salita ng buhay na walang hanggan,
ngayon mismo, at sa pagsunod sa mga utos” (“Drink from the
Fountain,” Ensign, Abr. 1975, 70).

Mga Hamon

Regular na pag-aralan ang ebanghelyo.

Magdaos ng panalangin ng pamilya araw-araw.

Samantalahin ang bawat pagkakataon para maituro ang ebanghelyo sa
inyong pamilya.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mga Taga Roma 15:4 (lahat ng banal na kasulatan ay isinulat para
tulungan tayo)

• II Kay Timoteo 3:14–17 (kailangan ang mga banal na kasulatan)

• 2 Nephi 4:15 (dapat nating nilay-nilaying mabuti ang mga banal na
kasulatan at ituro ito sa ating mga anak)

• Doktrina at mga Tipan 1:37 (saliksikin natin ang mga banal na
kasulatan)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang karagdagang mga banal na kasulatan na nakalista sa
hulihan ng araling ito.

2. Kung gusto mo, magtalaga ng mga miyembro ng klase na magbaba-
hagi ng matagumpay na pag-aaral nila ng mga banal na kasulatan sa
pamilya o pagtuturo ng ebanghelyo sa kanilang mga anak. Maaari ka
ring magtalaga ng isang kabataan sa Aaronic Priesthood na maglala-
had kung bakit niya nadama na mahalagang matutuhan ang ebang-
helyo sa kanyang kabataan.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong malaman ang ating respon-
sibilidad para epektibong maituro ang ebanghelyo.

Pambungad

Sa paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Propetang Joseph
Smith, inutusan tayo ng Panginoon na magturo:

“At binibigyan ko kayo ng kautusan na turuan ninyo ang isa’t isa ng
doktrina ng kaharian.

“Masigasig kayong magturo at ang aking biyaya ay dadalo sa inyo,
upang kayo ay lalong ganap na matagubilinan sa teoriya, sa alituntu-
nin, sa doktrina, sa batas ng ebanghelyo, sa lahat ng bagay na nauukol
sa kaharian ng Diyos, na kapaki-pakinabang ninyong maunawaan”
(D at T 88:77–78).

Marami at iba’t iba ang mga posibilidad na maituro ang ebanghelyo.
Matuturuan natin ang ating pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, katra-
baho, at kaklase. Matuturuan natin ang mga miyembro ng Simbahan
sa inorganisang mga klase, at ang mga hindi miyembro ng Simbahan
sa pakikisalamuha natin sa kanila sa trabaho o sa kapitbahayan.

Paghahanda na Ituro ang Ebanghelyo

• Ipakita ang visual 16-a, “Dapat isaisip ang bawat miyembro ng klase
sa paghahanda ng mga aralin,” at 16-b, “Kasama sa paghahanda ng
aralin ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagdarasal.”

Kung gusto nating maging magagaling na guro, maghanda tayong
mabuti. “Walang gurong makapagtuturo ng mga bagay na hindi niya
alam,” sabi sa atin ni Pangulong David O. McKay. “Walang gurong
makapagtuturo ng mga bagay na hindi niya nakikita o nadarama”
(Treasures of Life [1962], 476).
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16-a, Dapat isaisip ang bawat miyembro ng klase sa paghahanda ng mga aralin.



Espirituwal na Paghahanda sa Sarili

Kung espirituwal nating ihahanda ang ating sarili, gagabayan at tutu-
lungan tayo ng Espiritu Santo sa pagtuturo. Ang sumusunod ay mga
mungkahi sa espirituwal na paghahanda natin sa pagtuturo:

Manalangin. Manalangin tayo nang madalas na gabayan tayo ng
Panginoon sa ating pag-aaral at paghahanda. Ipagdasal ang mga
taong tinuturuan natin.

Pag-aralan ang mga banal na kasulatan. Sa pag-aaral natin ng mga ba-
nal na kasulatan, nalalaman natin ang tungkol sa Panginoon at lu-
malago ang kaalaman natin sa katotohanan.

Ipamuhay ang ebanghelyo. Sa pamumuhay ng ebanghelyo, tumatang-
gap tayo ng lakas, kapayapaan, at kaligayahan na magiging halim-
bawa sa mga tinuturuan natin.

Maging mapagpakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay tumutulong sa
ating umiwas na maghangad ng papuri para sa ating sarili o labis
na umasa sa sariling kakayahan. Itinuro ng Panginoon na, “Maging
mapagpakumbaba ka; at ang Panginoon mong Diyos ay aakayin ka
sa kamay, at bibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin”
(D at T 112:10).

Paghahanda ng Aralin

Propesyonal na guro si Pangulong David O. McKay bago natawag na
General Authority ng Simbahan. Nagmungkahi siya ng apat na hak-
bang sa paghahanda ng aralin para sa klase:

Alamin ang adhikain. Ang adhikain ay ang ideyang gusto mong ma-
tutuhan at maisagawa ng mga miyembro ng klase. Isulat ang iyong
adhikain at isaisip ito habang inihahanda mo ang aralin.

Pag-aralan ang materyal sa aralin. Pag-aralang mabuti ang aralin para
maituro sa sarili mong mga salita. Siyempre, mababasa ang mga ba-
nal na kasulatan at siping-banggit mula sa manwal.

Magtipon ng mga visual aid. Para maging kawili-wili ang aralin, gu-
mamit ng nakatutuwang mga visual aid, tulad ng mga bagay-bagay,
tsart, larawan, o iba pang bagay na nakakatulong. Ang pagkawili sa
aralin ay mahalaga sa pagtuturo sa mga tao sa lahat ng edad.

Ayusin ang mga materyal sa aralin. Ihanda ang lahat ng kailangan nin-
yo sa aralin, tulad ng tsok, pambura, papel, mga lapis, at visual aid.
Dapat pagsunud-sunurin ang mga ito ayon sa paggamit sa aralin
para hindi ka malito habang nagtuturo.
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Pagkatutong Mahalin ang Ating mga Tinuturuan

Isa pang mahalagang bahagi ng epektibong pagtuturo ng ebanghelyo
ay ang mahalin ang ating mga tinuturuan. Sabi ni Elder Boyd K.
Packer: “Ang mahusay na guro ay nag-aral na ng aralin. Kinikilala rin
ng magaling na guro ang kanyang mga estudyante—nang seryoso at
taimtim. . . . Sa pagkilatis mong mabuti sa nababakas sa mukha ng
iyong mga estudyante, maaari mong madama ang habag ng isang
Kristiyano. . . . Ang pagkahabag ay damdaming katulad ng inspiras-
yon; ito ay pagmamahal na magtutulak sa iyong maghanap ng paraan
para maisagawa ang gawain ng Panginoon—ang pakainin ang
Kanyang mga tupa” (“Study Your Students,” Instructor, Ene. 1963, 17).

Ang mga estudyanteng minamahal ay higit na magtitiwala sa sarili at
nanaisin nilang magpakahusay. Lalo silang makikinig, makikisama, at
matulungin sa klase. Higit sa lahat, estudyanteng minamahal ay matu-
tutong magmahal sa iba.

Pagtuturo nang may Espiritu

Kung mamahalin ng isang guro ang kanyang mga estudyante, dapat si-
yang maging sensitibo sa inspirasyon ng Panginoon. Sa ganitong paraan
lang niya tunay na mauunawaan ang mga pangangailangan ng kanyang
mga estudyante. Sabi ni Pangulong Brigham Young: “Pagkatapos ng
lahat ng pagsisikap nating matuto mula sa pinakamahuhusay na aklat,
atbp., may iba pang mapagkukunan ang lahat: ‘Kung nagkukulang ng
karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios’ ” (Discourses of
Brigham Young [1954], 261).

Ang kakayahang magturo ay kaloob sa atin ng ating Ama sa Langit.
Kung hihilingin natin sa Kanya, bibigyan Niya tayo ng inspirasyon sa
paghahanda ng aralin, sa paghahangad na makilala at mahalin ang
mga estudyante, at sa pagtuturo. At kapag nagturo tayo sa tulong ng
Kanyang Espiritu, nagtuturo tayo nang may kapangyarihan. (Para sa
karagdagang impormasyon, tingnan sa aralin 18, “Pagtuturo sa
Pamamagitan ng Kapangyarihan ng Espiritu Santo.”)

Pagtuturo sa Tahanan

• Ipakita ang visual 16-c, “Responsibilidad ng ama na ituro ang ebang-
helyo sa kanyang mga anak.”

Mula nang likhain ang mundo, sinabihan na tayo ng Panginoon na
malaking responsibilidad natin ang pagtuturo ng ebanghelyo sa ating
mga anak. Magandang turuan ang ating pamilya sa araw ng Linggo o
sa family home evening tuwing Lunes, pero marami pang ibang ang-
kop na oras. Inilalarawan sa sumusunod na kuwento kung paano na-
tuto ang isang ama na turuan ang kanyang pamilya:



Ilang ama ang kasali sa pagsasaliksik tungkol sa family home evening.
Karamihan sa kanila ay nangatwirang, “Hindi ako guro; hindi ako na-
ging guro at hindi ako magiging guro kailanman.” Pinangakuan sila na
kung titipunin nila ang pamilya linggu-linggo sa isang masaya at tahi-
mik na kapaligiran, hindi magiging problema ang pagtuturo na tulad
ng iniisip nila.

Isang amang nagngangalang Jerry ang mukhang ayaw mahilingang
magturo. Tinangka niyang tanggihan ito sa pagsasabing, “Hindi ako
marunong magturo.” Pero nakapangako na siya, at pinanghawakan
niya iyon.

Makalipas ang tatlong buwan, nang matanong tungkol sa karanasan
niya, kaybait niya at kaysigla, at natutuwa rin ang mga anak niya sa
mga family home evening nila.

Sabi ng asawa niya, “Napakagandang karanasan nito sa amin. Ang
pinakamagagandang aralin namin ay ang mga itinuro ni Jerry.”

Yumuko at sandaling natahimik si Jerry. Tapos ay sinabi niyang,
“Naku, hindi ako ganoon kagaling.”

Taos ang tugon ng kanyang asawa, “Jerry, napakaepektibo ng itinuro
mo sa amin. Parang isang pamilya tayo noon pa. Hinding-hindi namin
malilimutan ang mga sinabi mo.”

Naantig ang puso ni Jerry sa taos na pananalitang ito. Tumingala siya
at sinabing, “Siguro nga’y mahusay nga ang pagkaturo ko. Ayaw ko sa
mga family home evening na ito. Hindi ko lang inakalang kaya ko ito.
Pero isang gabi matapos magturo ng aralin ang asawa ko noong isang
linggo at ang anak kong babae nang sumunod na linggo, nagpasiya
akong susubukan ko ito minsan.”

Nangilid ang luha sa kanyang mga mata at sinabing: “Hindi ko kailan-
man malilimutan ang nadama ko habang pinag-uusapan namin ng
pamilya ko ang mabubuting bagay. Para bang sa unang pagkakataon
ay naging karapat-dapat akong ama” (tingnan sa George D. Durrant,
Love at Home: Starring Father [1976], 41–43).

Inilalarawan sa kuwentong ito kung ano ang mangyayari kapag ginam-
panan natin ang ating responsibilidad na turuan ang ating pamilya.

• Hilingan ang ilang kapatid na lalaki na magbahagi ng mga karana-
san nila sa pagtuturo ng ebanghelyo sa kanilang mga anak.

Sabi ni Elder Boyd K. Packer: “Marami tayong ginagawang pagtuturo.
Pagtuturo sa isang bata kung paano magsintas ng kanyang sapatos,
. . . pagtulong sa anak na babae sa pagluluto ng isang bagong putahe,
pagsasalita sa simbahan, pagpapatotoo, pangangasiwa sa miting sa
pamumuno, at, siyempre pa, pagtuturo sa klase—lahat ng ito ay
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pagtuturo, at lagi natin itong ginagawa. . . . Nagtuturo tayo kapag
tayo’y nangangaral o nagsasalita o sumasagot sa mga miting” (Teach
Ye Diligently [1975], 2–3).

Pagtuturo sa Simbahan

Karamihan sa pagtuturo natin ay di-pormal kapag nag-uusap-usap
tayo. Pero nagbibigay rin ng maraming pagkakataon ang Simbahan
para makapagturo tayo sa organisadong klase.

Isinulat ni Elder Boyd K. Packer: “Bawat miyembro ng Simbahan ay
halos buong buhay na nagtuturo. . . . May mga guro tayong nagliling-
kod sa lahat ng organisasyon ng Simbahan. Maraming pagtuturong gi-
nagawa sa mga korum ng priesthood; tunay ngang lahat ng maytaglay
ng priesthood ay puwedeng hirangin bilang mga home teacher ng
priesthood. . . . Sumusulong ang Simbahan sa tulong ng kapangyari-
han ng pagtuturong naisagawa. Ang gawain ng Kaharian ay babagal
kung hindi mahusay ang pagtuturo” (Teach Ye Diligently [1975], 2–3).

Kung minsan ang ating pagtuturo ay hindi sa klase, kundi sa ating
mga pakikisalamuha sa iba sa Simbahan. Ang sumusunod na mga ku-
wento ay mga halimbawa ng pagtuturo sa labas ng klase:

“Pumasok sa eksena si Bishop Fred Carroll nang lumipat ang pamil-
ya namin sa kanyang ward noong matandang deacon na ako sa
Aaronic Priesthood. Siguro wala pang limampung kataga ang tuwi-
rang nasabi sa akin ng butihing lalaking ito, subalit dalawampu’t
lima rito ang tandang-tanda ko. Tiyak ko na hindi alam ng butihing
bishop na ito ang napakalaking impluwensya niya sa akin sa dala-
wampu’t limang ginintuang mga katagang iyon, na tahimik at lihim
niyang sinabi sa akin isang araw: ‘Napansin kong mapitagan ka sa
mga miting natin sa Simbahan. Magandang halimbawa iyan na dapat
gayahin ng ibang bata.’

“Ilang salita lang, pero ang lakas ng dating! Mas malaki ang epekto nito sa
akin kaysa daan-daang naging tungkulin ko noon. Hanggang sa oras na
iyon hindi ko pa inakalang mapitagan pala ako. Palagay ko napagkama-
lan ni Bishop Carroll na kapitagan ang pagkamahiyain ko. Subalit hindi
na mahalaga iyon. Mula noon inisip ko na ang kahulugan ng pagpipita-
gan sa buhay ko. Di naglaon at naging mapitagan ako. Kunsabagay, kung
sa palagay ni Bishop Carroll ay mapitagan ako, baka nga! Mula noo’y na-
ging gabay na impluwensya sa buhay ko ang pag-uugaling iyon na tinag-
lay ko dahil sa binhing itinanim ni Bishop Carroll” (Lynn F. Stoddard,
“The Magic Touch,” Instructor, Set. 1970, 326–27).

Isinulat ni Elder Thomas S. Monson:

“Kapag tumutugon ang mga dedikadong titser sa magiliw na paanya-
ya [ng Tagapagligtas] na, ‘Magaral kayo sa akin,’ natututo sila, pero
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nakakasalo rin sila sa banal na kapangyarihan niya. Naranasan kong
maimpluwensyahan ng ganitong klaseng titser noong bata pa ako. Sa
klase namin sa Sunday School, itinuro niya sa amin ang pagkalikha ng
mundo, pagkahulog ni Adan, nagbabayad-salang sakrispisyo ni Jesus.
Naging panauhing pandangal namin sa klase sina Moises, Josue,
Pedro, Tomas, Pablo, at si Cristo Jesus. Bagama’t hindi namin sila
nakita, natutuhan namin silang mahalin, igalang, at tularan.

“Kailanma’y hindi naging madamdamin ni higit na pangwalang-
hanggan ang epekto ng kanyang pagtuturo na tulad noong isang
Linggo ng umaga nang malungkot niyang ibalita ang pagpanaw ng
nanay ng kaklase namin. Hinanap namin si Billy nang umagang iyon,
pero hindi namin alam kung bakit wala siya. Itinampok sa aralin ang
temang, ‘Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap.’
Sa kalagitnaan ng aralin, isinara ng titser namin ang manwal at iminu-
lat ang mga mata at tainga at puso namin sa kaluwalhatian ng Diyos.
Tanong niya, ‘Magkano na ang pondo natin para sa parti ng klase?’

“Dahil taghirap noon kung kaya’t buong pagmamalaki kaming suma-
got na: ‘Apat na dolyar at pitumpu’t limang sentimos.’

“Pagkatapos ay magiliw niyang iminungkahi: ‘Naghihirap at nagdada-
lamhati ang pamilya ni Billy. Gusto ba ninyong dalawin ang mga miyem-
bro ng pamilya ngayong umaga at ibigay sa kanila ang pondo ninyo?’

“Lagi kong maaalala ang maliit na grupo ng mga estudyante na nagla-
kad ng tatlong kanto sa lungsod, pinasok ang tahanan nina Billy, binati
siya, ang kanyang mga kapatid, at ama. Kapansin-pansin na wala ang
kanyang ina. Lagi kong maaalala ang kislap ng luha sa mga mata ng
lahat nang iabot ng manipis na palad ng titser namin ang puting so-
breng naglalaman ng mahalagang pondo sa parti sa nangangailangang
kamay ng nagdadalamhating ama. Di namin namalayang nakabalik na
pala kami sa kapilya. Ang gaan ng pakiramdam namin kaysa rati; mas
lubos ang aming kagalakan; mas lumalim ang aming pang-unawa.
Naturuan ng isang titser na binigyang-inspirasyon ng Diyos ang mga
batang lalaki’t babae ng walang-hanggang aralin sa banal na katotoha-
nan. ‘Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap’ ” (sa
Conference Report, Abr. 1970, 99; o Improvement Era, Hunyo 1970, 91).

Pagtuturo sa Mundo

Bawat miyembro ng Simbahan ay isang misyonero na may responsibi-
lidad na ituro ang ebanghelyo sa pamamagitan ng salita o gawa sa ba-
wat taong makausap niya. Nakipagtipan tayo sa binyag, na “tumayo
bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay,
at sa lahat ng lugar kung saan [tayo] ay maaaring naroroon, maging
hanggang kamatayan” (Mosias 18:9). Sa pagtuturo natin sa mga kaibi-
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gan at kapitbahay, gawin natin ito sa kahinahunan at kaamuan (ting-
nan sa D at T 38:40–41).

Binigyan tayo ng malaking responsibilidad na turuan hindi lang ang
ating mga anak o miyembro ng Simbahan, kundi pati bawat taong na-
kakasalamuha natin.

Katapusan

“Sinabi ni Pangulong David O. McKay, ‘Walang mas mabigat na res-
ponsibilidad sa mundo kaysa pagtuturo sa isang kaluluwa ng tao.’
Malaking bahagi ng personal na pangangalaga ng bawat magulang at
guro sa Simbahan ang magturo at magsanay” (sinipi ni Vaughn J.
Featherstone, sa Conference Report, Okt. 1976, 153; o Ensign, Nob. 1976,
103). Responsibilidad nating ituro ang ebanghelyo ni Jesucristo sa ating
mga anak, sa mga kapwa miyembro ng Simbahan, at sa mga kapitba-
hay na di-miyembro. Para magawa ito, dapat nating ihanda ang ating
sarili sa pamamagitan ng pag-aaral at pamumuhay ng ebanghelyo.

Hamon

Ihanda at ituro ang aralin para sa susunod na family home evening sa
pamamagitan ng pag-aaral at pagdarasal para sa impluwensya ng
Espiritu Santo.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Deuteronomio 6:1–7 (kahalagahan ng masigasig na pagtuturo sa
mga bata)

• Mosias 4:14–15 (paano tuturuan nang wasto ang mga bata)

• Doktrina at mga Tipan 68:25–28 (dapat ituro ng mga magulang ang
ebanghelyo sa kanilang mga anak)

• Doktrina at mga Tipan 130:18 (mananatili sa atin ang talinong nakam-
tan natin sa buhay na ito kapag nabuhay tayong muli)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Kung gusto mo, magtalaga ng ilang miyembro ng klase na magba-
bahagi ng magagandang karanasan nila sa pagtuturo sa kanilang
mga anak.

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan kung bakit
dapat tayong magturo mula sa mga banal na kasulatan.

Pambungad

• Ipakita ang mga visual 17-a, “Kailangan nating pag-aralan ang mga
banal na kasulatan kung magtuturo tayo mula rito,” at 17-b, “Ang
pagtuturo ng ebanghelyo ay nangangailangan ng tamang kaalaman
sa mga banal na kasulatan.”

Minsa’y sinabi ni Pangulong J. Reuben Clark Jr. sa isang grupo ng
mga guro sa Simbahan: “Ang mahalagang . . . tungkulin ninyo, ay
ituro ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. . . . Ituturo ninyo
ang Ebanghelyong ito, na gamit bilang sanggunian at awtoridad nin-
yo ang mga Pamantayang Kasulatan [mga banal na kasulatan] ng
Simbahan, at mga mensahe ng mga tinawag ng Diyos na mamuno sa
Kanyang mga tao sa mga huling araw na ito” (The Charted Course of
the Church in Education [1938], 9).

Ang mga banal na kasulatan ang pinakamagandang tulong na maga-
gamit natin sa pagtuturo. Mahalagang malaman at gamitin ang mga
ito sa ating pagtuturo.

Ang Kahalagahan ng Pagtuturo mula sa mga Banal na Kasulatan

Malinaw na itinuro ng Panginoon sa atin ang kahalagahan ng kaala-
man sa mga banal na kasulatan at paggamit nito sa pagtuturo. Nang
dalawin Niya ang mga Nephita, sinabi Niya, “Oo, isang kautusan ang
ibinibigay ko sa inyo na masigasig ninyong saliksikin ang mga bagay
na ito [mga banal na kasulatan]” (3 Nephi 23:1). Dapat nating saliksi-
kin ang mga ito dahil tinuturuan tayo nito tungkol kay Jesucristo at
dahil “ang mga ito ay tunay at tapat, at ang mga propesiya at pangako
na nasa mga ito ay matutupad na lahat” (D at T 1:37; tingnan din sa
1 Nephi 19:23).
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• Basahin ang Doktrina at mga Tipan 68:2–4. Anong “mga banal na ka-
sulatan” ang nasa atin ngayon maliban sa mga pamantayang kasula-
tan? (Mga inspiradong turo ng makabagong mga Apostol at Propeta.)
Saan natin makikita ang mga turo ng makabagong mga Apostol at
Propeta? (Sa mga magasin ng Simbahan at report sa pangkalahatang
kumperensya.) Paano kayo pinagpala sa pagtuturing sa kanilang
payo bilang banal na kasulatan?

Epektibong Pagtuturo ng mga Banal na Kasulatan

Nang dumating si Lehi at ang kanyang pamilya sa lupang pangako,
itinuro ni Nephi ang mga banal na kasulatan sa kanyang mga kapatid
sa paraang mauunawaan nila ang mga ito: “Sapagkat inihahalintulad
ko sa amin ang lahat ng banal na kasulatan,” sabi niya, “upang ito ay
maging para sa aming kapakinabangan at kaalaman” (1 Nephi 19:23).
Ang paghahalintulad ng mga banal na kasulatan sa ating sarili ay
napakahalaga kung gusto nating epektibong maituro ang mga ito.
Madalas ihambing ng magagaling na guro ang mga banal na kasulatan
sa sarili nating mga sitwasyon sa pagpapakita kung paano naaangkop
sa kasalukuyan ang mga naganap sa nakaraan.

• Ipakita ang visual 17-c, “Natagpuan nina Nephi at Lehi ang
Liahona.”

Ang sumusunod na kuwento mula sa Aklat ni Mormon ay ginamit ni
Pangulong Spencer W. Kimball sa ganitong paraan:

“Kunwari kayo si Nephi at narinig ninyo ang masayang pagtawag sa
kanya ng kanyang ama dahil may nakita siyang isang bagay sa labas
lang ng kanyang tolda? Ito ay . . . ‘isang bilog na bola na kahanga-hanga
ang pagkakagawa,’ na ‘yari sa purong tanso,’ at wala ni isa man sa inyo
na nakakita ng anumang kamukha nito. (1 Ne. 16:10.) . . .

“. . . Kung masyado kayong interesado at tiningnang mabuti ang pag-
kakagawa ng kakaibang bolang ito, [mapupuna ninyo] na gumana ito
‘alinsunod sa pananampalataya at pagsisikap at pagsunod’ dito tungkol
sa landas na dapat ninyong tahakin (1 Ne.16:28.) . . . Kung susuriing
mabuti, [mapupuna] ninyo na may mga nakasulat sa bolang iyon na
‘madaling mabasa’ at . . . ipinaliliwanag ang mga paraan ng Panginoon.
[Sa paghiling ninyo sa Panginoon, magbabago ang mga tagubilin. Ang
pagbabago ng mga tagubilin ay ayon sa pananampalataya at pagsisikap
ng inyong pamilya. (1 Nephi 16:28)]. . . .

“Ang bola, o Liahona—na ibig sabihin ay kompas—ay inihanda ng
Panginoon lalo na para ipakita kay [Lehi] ang daang dapat niyang ta-
hakin sa ilang. Ayaw ba ninyong magkaroon ng gayong klaseng bola—
bawat isa sa inyo—para tuwing magkakamali kayo ay ituturo nito ang
tamang daan at susulat ng mga mensahe sa inyo . . . para lagi ninyong
malaman kung nagkamali kayo o naligaw ng daan?
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“Lahat kayo, mga bata kong kapatid, ay mayroon niyan. Binigyan ng
Panginoon ang bawat lalaki, bata’t matanda, bawat tao, ng konsiyen-
syang nagbibigay-babala sa kanya tuwing maliligaw siya ng landas.
Sinasabihan siya lagi kung nakikinig siya; pero siyempre, maaaring
magsawa nang husto ang mga tao sa kapapakinig sa mga mensahe at
balewalain na lang nila ito hanggang sa hindi na ito pakinggan pa.

“Dapat ninyong malaman na mayroon kayong parang kompas, gaya
ng Liahona, sa pagkatao ninyo. Bawat bata ay binigyan nito. . . . Kung
babalewalain niya ang Liahona sa kanyang pagkatao, sa huli’y baka
hindi na ito bumulong pa sa kanya. Pero kung aalalahanin natin na ta-
yong lahat ay may [Liahona] na magtutuwid [sa atin], hindi maliligaw
ang ating barko . . . kung makikinig tayo sa mga dikta ng sarili nating
Liahona, na tinatawag nating konsiyensya” (sa Conference Report,
Okt. 1976, 115–17; o Ensign, Nob. 1976, 77–79).

• Paano ginamit ni Pangulong Kimball ang mga banal na kasulatan
para ituro ang isang katotohanang magagamit natin ngayon?

Kapag naunawaan natin ang mga banal na kasulatan, magagamit natin
ang mga alituntuning itinuturo dito sa mga sitwasyon natin sa buhay.
Ipinakikita sa sumusunod na mga halimbawa kung paano tinuruan ng
dalawang ama ang kanilang mga anak mula sa mga banal na kasulatan.

“Huwag Kayong Magsihatol, Upang Huwag Kayong Hatulan”

Paulit-ulit na sinabihan sina Lara at Todd na huwag iwanan ang bisikleta
nila sa daanan. Isang araw umuwi ang tatay nila at nakita ang dalawang
bisikleta sa daanan. Hinarap muna nito si Todd. “Todd,” sabi niya, “ka-
kikita ko lang ng bisikleta ni Lara sa daanan. Ano’ng gagawin ko?”

“Huwag ninyong palabasin nang isang linggo, gaya ng sabi ninyo,”
sagot ni Todd.

Maya-maya’y tinanong ng ama si Lara: “Kakikita ko lang ng bisikleta
ni Todd sa daanan. Ano’ng gagawin ko?”

“Pagbigyan muna ninyo ngayon; magtatanda na ‘yan sa susunod,”
tugon ni Lara.

Tinawag ng ama ang dalawang bata pagkatapos at ipinabasa sa kanila
ang Mateo 7:1–2.

• Basahin ang Mateo 7:1–2.

Pagkabasa nila sa mga talatang ito, sabi ng ama: “Todd, huwag kang
lalabas nang isang linggo. Lara, babalaan lang kita kung aalisin mo sa
daan ang bisikleta ngayon din.”
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“Ang Manggagawa ay Marapat sa Kanyang Kaupahan”

Nakipagkasundo si Ron sa kanyang ama na huhugasan niya ang lahat
ng bintana sa bahay sa halagang 10 dolyar. Nakipagkasundo naman ang
kapatid niyang si Rick na pintahan ang komedor—sa halagang 10 dolyar
din. Kalahating araw lang tinapos ni Ron ang mga bintana. Inabot ng
dalawang araw si Rick sa pagpipintura sa silid. Nang bayaran ng ama
ang dalawang bata ng tig-$10.00, umangal si Rick na dapat ay mas mala-
ki ang bayad sa kanya dahil mas matagal siyang nagtrabaho. Bilang sa-
got, binasa ng ama ang Mateo 20:1–15.

• Basahin ang Mateo 20:1–15.

Sa huli’y sinabi ng ama na tinupad niya ang bahagi niya sa kasunduan,
kaya dapat ituloy ni Rick ang kanyang ginagawa at huwag magalit.

• Paano natin masusunod ang bawat isa sa sumusunod na mga banal
na kasulatan sa mga sitwasyon natin sa buhay ngayon? Basahin at
talakayin naman ang Mateo 25:1–13, Enos 1:2–8, at Doktrina at mga
Tipan 40:1–3.

Paghahandang Magturo mula sa mga Banal na Kasulatan

Sinabi ni Pangulong Harold B. Lee: “Sinasabi ko na kailangan nating tu-
ruan ang ating mga tao na hanapin ang mga sagot nila sa mga banal na
kasulatan. . . . Pero nakakalungkot na marami sa atin ang hindi nagba-
basa ng mga banal na kasulatan. Hindi natin alam kung ano ang narito,
kaya nagbabakasakali tayo sa mga bagay na dapat sana’y natagpuan
natin sa mga banal na kasulatan mismo. Palagay ko’y isa ito sa pinaka-
malalaking panganib natin ngayon” (“Find the Answers in the
Scriptures,” Ensign, Dis. 1972, 3).

Walang pipilit sa ating pag-aralan ang mga banal na kasulatan.
Marami tayong dahilan lagi sa hindi pag-aaral at pagsasaliksik sa mga
banal na kasulatan. Dapat tayong mangako sa sarili na pag-aralan ang
mga banal na kasulatan at gumawa ng regular na plano sa pag-aaral.
Kung gagawin natin ito, kapag pipili tayo kung magbabasa ng mga
banal na kasulatan o gagawa ng ibang bagay, pipiliin natin ang mga
banal na kasulatan dahil nadesisyunan na natin ito noon pa.

Hindi lang natin kailangang planuhin ang pagbabasa, pagsasaya, at pag-
tuturo ng mga banal na kasulatan, kundi pag-isipan at ipagdasal din ito.

• Basahin ang Moroni 10:3. Ano ang sabi ni Moroni sa atin tungkol sa
pagbabasa ng mga banal na kasulatan?

Habang nagbabasa tayo ng mga banal na kasulatan, pagnilay-nilayin
natin ito sa ating puso. Sabi ni Pangulong Marion G. Romney: “Nang
basahin ko ang mga banal na kasulatan, nahirapan ako sa salitang,
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pagnilayin. . . . Ayon sa diksyunaryo ang ibig sabihin ng pagnilayin ay
‘pag-isipan, pakaisipin, limiin, pagbulayin, muni-muniin.’ . . . Ang pag-
ninilay, sa palagay ko, ay isang paraan ng pagdarasal. Kahit paano’y
paraan ito ng paglapit sa Espiritu ng Panginoon” (sa Conference
Report, Abr. 1973, 117; o Ensign, Hulyo 1973, 90).

Sabi sa atin sa Moroni 10:4, pagkatapos pagnilay-nilayin ang mga ba-
nal na kasulatan (pag-isipang mabuti ang nabasa natin), dapat nating
itanong sa Ama sa Langit “kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo”;
at “kanyang ipaaalam ang katotohanan nito sa [atin] sa pamamagitan
ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.”

Katapusan

Para epektibong makapagturo mula sa mga banal na kasulatan, dapat
tayong maghanda sa pamamagitan ng regular na pagbabasa. Dapat na-
ting pagnilay-nilayin ang materyal sa pamamagitan ng pag-iisip tung-
kol dito, pagdama rito, at taos na pagdarasal. At kailangan din nating
isagawa ang nalaman at naunawaan natin sa pamamagitan ng Espiritu.
Kapag nagawa natin ito, makapagtuturo na tayo mula sa mga banal na
kasulatan nang may kapangyarihan at panghihikayat.

Mga Hamon

Sa pagbabasa ninyo ng mga banal na kasulatan araw-araw, guhitan o
markahan ang mga talatang makahulugan sa inyo. Pag-aralan kung
paano natin ito “maihahalintulad sa atin.”

Turuan ang inyong pamilya mula sa mga banal na kasulatan sa family
home evening, sa hapag-kainan, o sa iba pang sitwasyong pampamilya
sa pamamagitan ng paggamit ng mga kuwento mula sa banal na kasu-
latan at paggamit nito sa mga pangangailangan ng inyong pamilya.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• 2 Nephi 4:15–16 (kagalakan ni Nephi sa mga banal na kasulatan)

• Doktrina at mga Tipan 11:21–22 (dapat tayong mag-aral bago magturo)

• Doktrina at mga Tipan 42:12–15 (dapat tayong magturo mula sa mga
banal na kasulatan)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 10, “Mga Banal
na Kasulatan.”

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan na dapat na-
ting ituro ang ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
Espiritu Santo.

Pambungad

Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks na: “Kung gagabayan tayo ng Espiritu
ng Panginoon, matuturuan natin ang sinumang tao, gaano man kataas
ang pinag-aralan, saanmang dako sa daigdig. Mas maraming alam ang
Panginoon kaysa sinuman sa atin, at kung tayo’y kanyang mga ling-
kod, na kumikilos ayon sa kanyang Espiritu, maihahatid niya ang
mensahe ng kaligtasan sa bawat kaluluwa” (“Teaching and Learning
by the Spirit,” Ensign, Mar. 1997, 7).

Kung ituturo natin ang ebanghelyo ni Jesucristo, kailangan natin ang
patnubay ng Espiritu Santo. Sa ganitong paraan lang natin maituturo
ang katotohanan.

Pagtuturo sa Pamamagitan ng Impluwensya ng Espiritu Santo

• Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang Doktrina at mga Tipan
42:12–14. Ano ang ipinatuturo sa atin ng banal na kasulatang ito?
Saan natin matatagpuan ang mga alituntuning ito? Paano natin ma-
kakamtan ang Espiritu para makapagturo tayo? Kung walang implu-
wensya sa atin ang Espiritu Santo, bakit tayo hindi dapat magturo?

Upang malaman kung ano ang ituturo at kailan ito ituturo, dapat
nating matutuhang kilalanin ang impluwensya ng Espiritu Santo.
Ipinaliwanag ni Elder A. Theodore Tuttle kung ano ang pakiramdam
ng nagsasalita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo:

“Nararamdaman ba ninyo ang pagdating ng paghahayag? Hayaan
ninyong ibahagi ko sa inyo ang karanasang ito. . . .

“. . . Sa paglalakbay [namin ni Elder Marion G. Romney] papuntang
Salt Lake matapos ang [isang] miting, sabi ng isa sa mga Kapatid [na
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kasama namin], ‘Brother Romney, nagsalita ka sa ilalim ng inspirasyon
ng Espiritu Santo ngayong gabi.’

“Sabi ni Brother Romney, ‘Tama, gayon na nga. Alam mo ba kung pa-
ano ko nalaman? Dahil pati ako ay may bagay na natutuhan na hindi
ko alam’ ” (“Teaching the Word to the Rising Generation,” mensaheng
ibinigay noong ika-10 ng Hulyo 1970 sa BYU summer school, 8–9).

• Paano naimpluwensyahan ng Espiritu Santo si Pangulong
Romney? Paano madaradagan ng Espiritu Santo ang kakayahan
nating magturo?

Hindi lang tinuturuan ng Espiritu Santo ang guro, kundi naititimo
din nito ang mga salita ng guro sa puso’t isipan ng mga nakikinig.
“Sapagkat kapag ang isang tao ay nagsasalita sa pamamagitan ng ka-
pangyarihan ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo
ang nagdadala nito sa puso ng mga anak ng tao” (2 Nephi 33:1).

• Paano naiimpluwensyahan ng Espiritu Santo ang mga tinuturuan?

• Ipakita ang visual 18-a, “Binago ni Haring Benjamin ang buhay ng
maraming tao nang turuan niya sila sa pamamagitan ng kapangyari-
han ng Espiritu Santo.”

Tinipon ng propeta sa Aklat ni Mormon na si Haring Benjamin ang
kanyang mga tao sa huling sandali ng kanyang buhay para pagbilinan
sila at patatagin ang kanilang espirituwalidad.

• Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang Mosias 5:1–2. Bakit naniwa-
la ang mga tao sa mga salita ni Haring Benjamin? Ipabasa sa isang
miyembro ng klase ang Mosias 5:3–4. Bakit handang tanggapin ng
mga taong ito ang impluwensya ng Espiritu Santo?

Pagtatamo ng Patnubay ng Espiritu Santo

Sinasabi sa atin sa Aklat ni Mormon na marami sa mga propeta at mis-
yonero sa panahong iyon ang ginabayan ng Espiritu Santo sa kanilang
pagtuturo. Apat sa mga ito ay ang mga anak ni Mosias.

• Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang Alma 17:2–3. Ano ang tat-
long hakbang na ginawa ng mga anak ni Mosias para makapagturo
nang may kapangyarihan?

Ikinuwento ni Pangulong Marion G. Romney ang karanasan ng
kanyang asawa nang ihanda niya ang aralin niya tungkol sa Unang
Pangitain ni Propetang Joseph Smith. May isang babaeng mataas ang
pinag-aralan sa klase niya na hindi miyembro at di naniniwala sa ibina-
lik na ebanghelyo. Wala pang karanasan sa pagtuturo si Sister Romney
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18-a, Binago ni Haring Benjamin ang buhay ng maraming tao nang turuan niya sila
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.
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noon at takot siya na baka hindi tanggapin ng matalinong babaeng ito
ang ituturo niya.

“[Nang sabihin ni Sister Romney ang problema sa kanyang ina] sabi
niya, ‘Ma, hindi ko kayang ituro ang araling iyon. Hindi ko alam kung
nagkaroon nga ng gayong pangitain si Joseph Smith.’ . . .

“Hindi nakapag-aral ang kanyang ina, ngunit may patotoo siya. Sinabi
nito sa anak, ‘Alam mo kung paano nakita ng Propeta ang pangitain,
di ba?’

“ ‘Opo,’ sagot ng kanyang anak, ‘natanggap niya ito sa pamamagitan
ng pagdarasal sa Diyos at paghingi ng karunungan.’ . . .

“Pumunta ang anak sa kanyang silid at sinubukan ito; ‘nakipagtunggali’
siya sa Diyos, tulad ni Enos. Dahil dito . . . naituro niya nang kapani-
paniwala ang aralin, na may kapangyarihang higit sa likas niyang kaka-
yahan. Paano niya ito nagawa? Napasakanya ang Espiritu Santo bilang
sagot sa kanyang katanungan. Nag-alab ang kanyang kalooban. Natiyak
niya na nakita nga ni Joseph Smith ang pangitain, tulad ng pagkaalam
nito. Hindi niya nakita mismo ang mga bagay na nakita ng Propeta,
pero natanggap niya ang gayunding kaalaman. Nalaman niya sa pagla-
larawan ni Joseph Smith kung ano ang nakita nito, at pinatotohanan ng
Espiritu Santo ang salaysay nito” (“How to Gain a Testimony,” New Era,
Mayo 1976, 10–11).

• Paano naghanda si Sister Romney sa kanyang aralin? Bakit hindi siya
nagtiwalang maituturo niya ang aralin sa pag-aaral niyang mag-isa?

• Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang Moroni 10:4–5. Sa anong
mga paraan tayo tinutulungan ng Espiritu Santo na malaman ang
katotohanan? Ano ang dapat nating gawin para matanggap ang
patotoong ito?

Ang Patotoo ay Nagbibigay ng Kapangyarihan sa Pagtuturo

Ang pagtuturo nang may patotoo ay pagtuturo nang may kaalaman
na ang ebanghelyo ay totoo. Kung may patotoo tayo sa ating itinuturo,
madarama ng mga nakikinig ang kapangyarihan ng Espiritu at lalo ni-
lang mauunawaan ang ebanghelyo. Kapag nagpapatotoo tayo sa kato-
tohanan, pinatutunayan ng Espiritu Santo sa mga nakikinig ang ating
patotoo (tingnan sa D at T 50:21–22).

• Ipakita ang visual 18-b, “Pinagtitibay ng Espiritu Santo ang mga pa-
totoo ng mga sumasaksi sa mga katotohanan ng ebanghelyo.”

Ikinuwento ni Elder Alvin R. Dyer ang sumusunod tungkol sa kapang-
yarihan ng patotoo sa pagtuturo:
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18-b, Pinagtitibay ng Espiritu Santo ang mga patotoo ng mga sumasaksi 
sa mga katotohanan ng ebanghelyo.
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Dalawang misyonero ang dumating sa isang tahanan isang dapit-hapon.
Naghahanda pa lang maghapunan ang pamilya, kaya di gaanong naipa-
rating ng mga misyonero ang mensahe nila. Nang isinasara na ng babae
ang pinto, sinamantala ng mga elder na magpatotoo sa katotohanan ng
ebanghelyo. Sinadya ng isa sa kanila na maglakas ng boses para marinig
ng mga nasa loob. At dahil paulan na, dali-daling umalis ang mga mis-
yonero. Mga kalahatian na mula sa kanto ang layo nila nang marinig
nilang may tumatawag sa kanila. Isang binatilyong mga 14 na taong
gulang ang humabol sa kanila at sinabi, “Pinababalik kayo ni Itay.”
Bumalik sila sa bahay na nilisan nila. Sinabi ng ama na narinig niya
ang mensahe nila sa may pintuan. Binalewala niya ito hanggang sa
marinig niyang magpatotoo ang isa sa kanila. Tapos ay sinabi niya,
“May kakaibang damdaming bumalot sa akin, at alam kong mali kami
sa pagpapaalis sa inyo.” Ang patotoong iyon, na ibinigay ng isang ma-
pagpakumbabang elder, ay humantong sa pagpapabinyag ng pamilya.
(Tingnan sa “ ‘When Thou Art Converted,’ ” Instructor, Hulyo 1961,
225.)

• Bakit pinabalik ng ama ang mga misyonero? Ipalarawan sa mga iti-
nalagang miyembro ng klase kung paano nila nadama ang Espiritu
nang ituro sa kanila ang ebanghelyo at marinig nila ang patotoo ng
mga misyonero.

Itinuro ni Pangulong Gordon B. Hinckley: “Ang Espiritu Santo ang
Tagapagpatotoo sa Katotohanan, na makapagtuturo sa mga tao ng mga
bagay na hindi nila kayang ituro sa isa’t isa. Sa mga dakila at mapang-
hamong mga salita ni Moroni ay ipinangako ang kaalaman sa katoto-
hanan ng Aklat ni Mormon ‘sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
Espiritu Santo.’ Sa gayo’y ipinahayag ni Moroni, ‘At sa pamamagitan
ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotoha-
nan ng lahat ng bagay’ (Moroni 10:4–5)” (Teachings of Gordon B.
Hinckley [1997], 259).

Katapusan

Bilang mga magulang at guro sa Simbahan, responsibilidad nating
magturo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Kapag nagtu-
ro tayo sa pamamagitan ng Espiritu, nadaragdagan ang kaalaman at
pananampalataya hindi lang ng mga tinuturuan natin, kundi pati natin.

Sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng Espiritu Santo natin maitu-
turo ang katotohanan. Pero para makapagturo sa pamamagitan ng ka-
pangyarihan ng Espiritu Santo, dapat tayong maging karapat-dapat
at handa. Kabilang sa paghahandang ito ang pag-aaral, pagdarasal,
at pagsunod sa mga utos ng Diyos.
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“At ang Espiritu ay ibibigay sa inyo sa pamamagitan ng panalangin
nang may pananampalataya; at kung hindi ninyo natanggap ang
Espiritu kayo ay hindi magtuturo. . . .

“At habang inyong itinataas ang inyong mga tinig sa pamamagitan ng
Mang-aaliw, kayo ay magsasalita at magpopropesiya sa inaakala kong
mabuti sa akin;

“Sapagkat, masdan, batid ng Mang-aaliw ang lahat ng bagay” (D at T
42:14, 16–17).

Mga Hamon

Sa paghahandang magturo, hangarin ang patnubay ng Espiritu Santo
sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan, pagdarasal
para sa patnubay, at pag-aayuno.

Humanap ng mga pagkakataon para maturuan ang mga bata, kaibi-
gan, at kapitbahay.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Lucas 24:32 (ano ang pakiramdam kapag nabigyang-inspirasyon ng
Espiritu Santo)

• Juan 14:26 (itinuturo sa atin ng Mang-aaliw ang lahat ng bagay)

• 2 Nephi 32:7–8 (hinihikayat tayo ng Espiritu na manalangin)

• Alma 5:43–52 (ang pag-aayuno at pagdarasal ay nakahihikayat ng
patnubay mula sa Espiritu Santo)

• Moroni 10:7–10 (ang mga kaloob ng Diyos ay natatanggap sa pama-
magitan ng pananampalataya)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Sundin ang mga hakbang na nakabalangkas sa aralin para maim-
pluwensyahan ng Espiritu Santo sa paghahanda ninyo ng aralin.

2. Kung nais ninyo, ipalarawan sa dalawang miyembro ng klase kung
paano nila nadama ang Espiritu nang ituro sa kanila ang ebanghel-
yo at marinig ang patotoo ng mga misyonero.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong malaman kung paano ituro
ang kahinhinan at dangal sa tahanan.

Pambungad

Sabi ni Elder Boyd K. Packer tungkol sa kahalagahan ng kahinhinan at
dangal: “Responsibilidad at karapatan ng mga magulang na ituro ang
mga banal na [bagay] na ito sa tahanan. Hindi ako naniniwala na res-
ponsibilidad ito ng mga pampublikong paaralan, ni ng mga organisas-
yon ng Simbahan. Ang kontribusyon ng Simbahan dito ay ituro sa mga
magulang ang mga pamantayan ng moralidad na inihayag ng
Panginoon at tulungan sila sa responsibilidad na ituro ang mga banal
na paksang ito sa kanilang mga anak” (Teach Ye Diligently [1975], 256).

Lumiham si propetang Mormon sa anak niyang si Moroni at itinuro
ang malaking kahalagahan ng dalisay na moralidad. Sabi niya, mas
mahalaga at katangi-tangi ang kalinisang-puri at dangal kaysa anupa-
mang bagay (tingnan sa Moroni 9:9). Ganito pa rin ito kahalaga sa nga-
yon. Sagrado ang ating katawan; dapat tayong laging manamit nang
disente at manatiling dalisay at malinis.

Kahinhinan at Dangal

Malaki ang pagpapahalaga ng Panginoon sa dangal. Dahil dito, maha-
lagang maunawaan ang ibig sabihin ng Panginoon sa kahinhinan at
dangal. Ang kahinhinan ay karaniwang tumutukoy sa ating pananalita
at pananamit. Ang dangal ay tumutukoy sa ating pagkilos. Sabi nga ni
Pangulong Spencer W. Kimball:

“Ang isa pa sa maraming bagay na nagiging sanhi ng kawalang-puri
ay ang kahalayan. Maraming kabataang lalaki’t babae ngayon ang lub-
hang nasisiyahan sa mga kaalaman nila tungkol sa seks. Akala nila
alam nila ang lahat ng sagot. Malaya nilang pinag-uusapan ang seks
na tulad ng mga kotse at pelikula at damit. At nasanay na sila sa kaha-
layan kaya’t parang wala nang bagay na sagrado.
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“Ang isa sa nagiging dahilan ng kahalayan at pagkasira ng moralidad
ay ang modernong pananamit. Natitiyak ko na malaki ang kaugna-
yan sa imoralidad, tahasan man o di tahasan, ng masasagwang damit
na isinusuot ng ilan sa ating mga kabataang babae at ng kanilang
mga ina sa panahong ito. Kung minsan ay hinihikayat ito ng mga
ama. Iniisip ko kung alam ng kadalagahan natin na malaking tukso
sila sa mga kabataang lalaki kapag inilalantad nila ang ilang bahagi
ng kanilang katawan. . . .

“Sigurado ako na malaking dahilan ang mga damit na isinusuot natin
sa unti-unting pagkasira ng pagpapahalaga natin sa ating dangal, sa
paninindigan natin sa kalinisang- puri” (Faith Precedes the Miracle
[1972], 163, 168).

• Paano makaaapekto sa ating pananamit at pagkilos ang kaalaman na
sagrado ang ating katawan? Paano makaaapekto sa ating pananamit
at pagkilos ang kaalaman na tayo ay mga anak ng Ama sa Langit?

Ikinuwento ni Elder Vaughn J. Featherstone ang tungkol sa anak ng
isang hari na naunawaan kung sino siya at paano siya dapat kumilos.
Inalis sa trono at ikinulong si Haring Louis XVI ng France. Kinuha ng
mga bumihag sa hari ang batang prinsipeng anak nito. Dahil ang ba-
tang prinsipe ang magiging hari, gusto nilang sirain ang kanyang mo-
ralidad. Alam nila na kung magagawa nila ito, hinding-hindi siya
magiging hari ng France.

Dinala ng mga taong ito ang prinsipe sa isang malayong lungsod, kung
saan tinukso nila ang bata sa lahat ng malalaswang bagay na nakita
nila. Tinangka nilang pakainin siya ng mga pagkaing dagliang magpa-
pawala ng pagpipigil niya sa sarili. Panay masasamang salita ang gamit
nila sa harapan niya. Tinukso nila siya at dinalhan ng masasamang ba-
bae. Inilantad siya sa paninirang-puri at kawalang-tiwala. Pinaligiran
siya tuwina ng lahat ng bagay na nakakawala ng dangal ng isang tao.
Mahigit anim na buwang ganito ang naging pakikitungo sa kanya.
Ngunit ni minsan ay hindi nagpatukso ang bata. Sa wakas, matapos
gawin ang lahat ng pumasok sa isip nila, itinanong nila kung bakit
hindi siya natangay. Sagot niya, “Hindi ko magagawa ang ipinagagawa
ninyo, dahil ipinanganak akong maging hari” (hango sa “The King’s
Son,” New Era, Nob. 1975, 35).

Tayo man ay isinilang para maging mga hari (tingnan sa I Ni Pedro 2:9;
Apocalipsis 1:6). Gayunman, ang layunin natin sa buhay ay higit pa sa
pagiging hari ng isang bansa. Tayo’y mga anak ng Diyos, at isinilang
tayo para maging katulad Niya. Imposibleng kamtin ang gayong mithi-
in kung hindi tayo mahinhin at marangal.
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Ang Kahalagahan ng Halimbawa

Isa sa pinakamahahalaga nating responsibilidad bilang mga miyembro
ng Simbahan ng Diyos ay ang magpakita ng tamang halimbawa ng ka-
hinhinan at dangal. Hindi lang dapat panatilihing malinis at dalisay
ang ating isipan at katawan, kundi dapat ding ipakita na sagrado ang
turing natin sa ating katawan sa ating pananalita, pagbibiruan, at mga
binabasa. Lalong mahalaga ito sa mga magulang at malalaking anak.
Kapag nagpapakita tayo ng tamang halimbawa, pahahalagahan din ng
ating mga anak o kapatid ang ating pinahahalagahan at kikilos na tu-
lad natin.

• Hilingin sa mga miyembro ng klase na isipin sandali ang tungkol
sa sarili nilang mga ugali at kilos at itanong sa sarili nila ang mga
sumusunod:

“Mayroon ba akong ugali at kilos na makakasama sa mga sinisikap
kong turuan?”

“May ginagawa o iniisip ba ako na hindi ko nanaising gawin o isi-
pin ng aking mga anak?”

• Basahin ang Jacob 2:35, na naglalaman ng pagkastigo ni Jacob sa mga
Nephita dahil sa masasama nilang halimbawa. Bakit napakahala-
gang magpakita ng tamang halimbawa?

Pagtuturo ng Kahinhinan at Dangal

Kailangan ng patnubay ng Espiritu ang pagtuturo ng kahinhinan at da-
ngal. Sabi ni Elder Boyd K. Packer: “Kung may mahalagang sangkap sa
pagtuturo ng moralidad at espirituwalidad, . . . iyon ay ang mapasaatin
ang Espiritu ng Panginoon sa ating pagtuturo” (Teach Ye Diligently
[1975], 272).

Mahalaga ring talakayin ang paksa nang mapitagan at mapagpakum-
baba. Magandang halimbawa ang paraan ni Elder Packer sa pagtuturo
ng kahinhinan at dangal sa napakamapitagang paraan:

“Nilagyan ang ating pisikal na katawan ng kapangyarihang lumikha,
at ito ay sagrado. Isang ilaw, sa madaling salita, na may kapangyari-
hang pagningasin ang ibang ilaw. Ang kaloob na ito ay dapat gamitin
lamang sa loob ng sagradong bigkis ng kasal. Sa paggamit nitong
kapangyarihang lumikha, maaaring ipaglihi ang isang katawang-tao,
makapasok ang isang espiritu rito, at isilang sa buhay na ito ang isang
bagong kaluluwa.

“Mabuti ang kapangyarihang ito. Malilikha at maipagpapatuloy nito
ang buhay-pamilya, at sa pamilya natin matatagpuan ang mga bukal
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ng kaligayahan. Ibinigay ito sa bawat taong isinilang sa mortalidad.
Sagrado at mahalaga ang kapangyarihang ito. . . .

“Lumalaki kayo sa isang lipunang lagi nang nag-aanyaya sa inyo na
yurakan ang mga sagradong kapangyarihang ito. . . . Huwag ninyong
ipahipo o pahawakan kaninuman ang inyong katawan, kahit kanino!
Yaong mga nagsasabi sa inyo ng taliwas dito ay naghahanap ng damay
sa kanilang pagkakasala. Itinuturo naming panatilihin ninyo ang
inyong kawalang-malay. . . . Ang tanging mabuting paggamit ng
sagradong kapangyarihang ito ay sa loob lamang ng tipan ng kasal.
Kailanma’y huwag gamitin sa maling paraan ang mga banal na
kapangyarihang ito” (Teach Ye Diligently [1975], 259, 262).

Para matagumpay nating maituro ang mga alituntuning ito sa ating
pamilya, dapat nating ingatan ang ating tahanan laban sa karumihan.
Itinuro sa atin ni Elder A. Theodore Tuttle na “ang ama ang tagapanga-
laga ng tahanan. Binabantayan niya ito laban sa pagpasok ng kasama-
an. Dati’y ipinagtatanggol niya ang kanyang tahanan sa tulong ng mga
armas at saradong mga bintana. Ngayo’y mas mahirap ang gawain.
Ang nakakandadong mga pintuan at bintana ay proteksyon lamang
laban sa mga [pisikal na bagay]. Hindi madaling pangalagaan ang
pamilya laban sa pagpasok ng kasamaan sa isipan at espiritu ng mga
miyembro ng pamilya. Malayang nakakapasok ang mga ito sa tahanan.
[Napakatuso ni Satanas.] Hindi niya kailangang sirain pa ang pintuan”
(sa Conference Report, Okt. 1973, 86–87; o Ensign, Ene. 1974, 67).

• Ano ang ilang paraan na nakakapasok ang kasamaan sa ating taha-
nan ngayon? (Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng mga mala-
laswang magasin, programa sa radyo, palabas sa telebisyon, aklat,
at Internet.)

• Ano ang magagawa ng ama upang maprotektahan ang kanyang
pamilya sa ganitong mga bagay? (Tulungan ang mga miyembro ng
pamilya na piliing mabuti ang mga babasahin, programa sa radyo
at telebisyon, at materyal sa Internet.)

• Basahin at talakayin ang Doktrina at mga Tipan 93:40–43.

Pinagalitan ng Panginoon si Frederick G. Williams dahil hindi niya
tinupad ang responsibilidad niyang palakihin ang kanyang mga anak
sa liwanag at katotohanan.

• Ipaisip sa mga miyembro ng klase kung ano ang madarama nila
kung sabihan sila ng Panginoon na hindi sila naging tapat sa pagtu-
turo ng kahalagahan ng kahinhinan at dangal sa kanilang mga anak.
Pag-isipin din sila ng mga paraan para mapabuti ang pagtuturo nila
sa kanilang mga anak.
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Ang Tamang Panahon para Magturo

• Ipakita ang visual 19-a, “Dapat regular na interbyuhin ng ama ang
kanyang mga anak.”

Magandang pagkakataon ang mga family home evening para ituro ang
kahinhinan at dangal. Nakakatulong din sa maraming ama ang mga
pormal na pag-iinterbyu sa kanilang mga anak. Halimbawa, isa-isang
iniinterbyu ng isang ama ang kanyang mga anak minsan sa isang bu-
wan sa Linggo ng ayuno. Nagtatanong siya tungkol sa kalinisang mo-
ral at nakikinig sa mga problema nila. Siya’y nagtuturo, nagpapatotoo,
at ipinadarama sa kanila ang kanyang pagmamahal.

• Ano sa palagay ninyo ang epekto ng ganitong uri ng interbyu sa
mga bata?

• Ipakita ang visual 19-b, “Ang mga oportunidad na magturo ay mada-
las dumating sa di-inaasahang pagkakataon.”

Bagama’t mahalagang turuan ang ating mga anak sa mga pormal na
sitwasyon tulad ng mga interbyu at family home evening, kailangan
tayong maging sensitibo sa mga pangangailangan nila sa lahat ng oras.
Abangan natin ang mga pagkakataon na lubos nilang mauunawaan
ang nais nating malaman nila. Kung lagi natin silang kakausapin at
mamahalin, madalas nila tayong lalapitan para sabihin ang mga pro-
blema nila at nadarama.

Inutusan tayo ng Panginoon na samantalahin ang bawat pagkakataon
para turuan ang ating mga anak (tingnan sa Deuteronomio 6:5–7).
Kung aabangan natin ang mga oportunidad na makapagturo, kung
minsan ay makapagtuturo tayo nang napakabisa sa mga di-inaasahang
sitwasyon. Maituturo natin ang mahahalagang katotohanan tungkol sa
dangal at kahinhinan, halimbawa, sa piknik, matapos ang sakrament
miting, habang naglalakad, habang nakasakay sa kotse, nagbabakas-
yon, papasok sa eskuwelahan, o sa panahon ng labis na kahirapan.

• May naiisip ba kayong karanasan na kasama ang mga anak o magu-
lang ninyo na talagang nagkausap at nakapagturo kayo? Saan?
Kailan? Nakaplano ba iyon, o nangyari nang di-inaasahan?

Katapusan

Responsibilidad nating ituro ang kahinhinan at dangal sa ating pana-
nalita at halimbawa. Habang sinusunod natin ang mga pagpapahala-
gang ito, magiging karapat-dapat tayong makapiling ang Espiritu, at
liligaya sa kalinisan ng moralidad.
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Mga Hamon

Magplano ng family home evening para talakayin ang dangal at kahin-
hinan.

Maging halimbawa ng kahinhinan at dangal sa sarili ninyong pananamit
at mga kilos.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• I Kay Timoteo 4:12 (kahalagahan ng halimbawa)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Planuhing mabuti kung paano ninyo ituturo ang aralin. Kung may
mga batang maytaglay ng priesthood sa klase ng priesthood, huwag
gawing oras ng pangangaral ang klase. Maaari ninyong talakayin sa
kanila ang mga paraan para matulungan ng mga kabataan ang kani-
lang mga magulang na kausapin sila tungkol sa maselang paksang
ito. Talakayin kung bakit napakahalaga ng kalinisang-puri at kahin-
hinan at ano ang magagawa ng buong klase para magpakita ng ma-
buting halimbawa sa iba.

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na hikayatin tayong lutasin ang mga problema ng
pamilya nang mapayapa upang makabuo ng isang masayang tahanan.

Pambungad

• Ipakita ang visual 20-a, “Pagmamahal ang pundasyon ng pamilyang
nagkakasundo.”

Itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith kung ano ang dapat nating gawin
para magkaroon ng mga ulirang tahanan:

“Ano . . . ang ulirang tahanan . . . ? Ito ay lugar . . . kung saan ang ama
ay tapat sa pamilyang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, inuuna sila, at
bilang ganti ay lagi siyang nasa kanilang mga puso. Isang lugar na may
pagtitiwala, pagkakaisa, pagmamahal, banal na katapatan sa pagitan ng
ama’t ina at ng mga anak at magulang” (Gospel Doctrine ika-5 edisyon
[1939], 302–3).

Bagama’t nagsisikap tayong lahat na magkaroon ng ulirang tahanan,
lahat tayo’y dumaranas ng paminsan-minsang pagtatalo. May mga
pagkakataon din na kahit si Propetang Joseph Smith ay dumanas ng
di-pagkakasundo sa kanyang tahanan. Isang umaga, halimbawa, nang
isinasalin niya ang Aklat ni Mormon, nainis siya sa isang bagay na na-
gawa ng kanyang asawa. Maya-maya, nang subukan niyang isalin ng
ilan sa mga pahina ng Aklat ni Mormon, nalaman niyang hindi niya
ito magawa. Nagpunta siya sa kakahuyan at nagdasal, at pagbalik ay
humingi ng tawad kay Emma. Noon lang siya nakapagsalin. (Tingnan
sa B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1: 131.)

Inaasahan din ng Panginoon na malalaman natin ang mga pinagmu-
mulan ng di-pagkakasundo sa ating tahanan at lulutasin natin nang
mapayapa ang ating mga problema.

Mga Pinagmumulan ng Di-pagkakasundo sa Ating Tahanan

Sinasabi sa atin sa mga banal na kasulatan na impluwensya ni Satanas
ang malaking dahilan ng di-pagkakasundo at pagtatalo.
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• Basahin ang 3 Nephi 11:29–30. Paano “inuudyukan [ni Satanas] ang
mga puso ng tao na makipagtalo nang may galit sa isa’t isa?”

Tuwing may pagtatalo sa ating tahanan, lumilisan ang Espiritu ng
Panginoon. At kung wala ang Espiritu ng Panginoon sa ating tahanan,
hindi tayo liligaya at hindi tayo magagalak sa Panginoon at sa
Kanyang ebanghelyo.

Ang sarili nating mga kahinaan ay maaari ding maging dahilan ng pa-
kikipagtalo sa iba (tingnan sa Santiago 4:1). Kapag naliligalig ang isang
tao sa kanyang sarili, napakahirap makasundo ang iba. Kasama sa mga
kahinaang nagiging dahilan ng di-pagkakasundo ang pagnanasa, kasa-
kiman, masasamang hangarin, at pakunwaring katapatan. Bumanggit
si Pangulong Spencer W. Kimball ng partikular na kahinaan: “Ang
mag-asawa ay maaaring maghirap, magkasakit, mawalan ng pag-asa,
mabigo, at mamatayan sa pamilya, ngunit hindi ito ang magiging da-
hilan ng pagkawala ng kanilang kapayapaan. Magtatagumpay ang
pagsasama ng mag-asawa basta’t hindi pinasukan ng pagkamakasarili.
Paglalapitin ng mga gulo at problema [ang mag-asawa] tungo sa mati-
bay na pagsasama kung lubos ang pagbibigayan doon” (Marriage &
Divorce [1976], 19, 22).

• Bakit nagiging sanhi ng di-pagkakasundo at kalungkutan sa tahanan
ang pagkamakasarili?

Tulad ng binanggit ni Pangulong Kimball, ang mga problemang kara-
niwang ipinapalagay na dahilan ng kalungkutan, tulad ng kahirapan
at sakit, ay talagang lalong maglalapit sa pamilya kung magtutulungan
sila nang may pagbibigayan at pagmamahal.

Paglutas sa mga Problema ng Pamilya

Ang sumusunod ay mga paraang ibinigay sa atin ng Panginoon at ng
mga lider ng Simbahan para maiwasan o malutas ang mga problema
sa pamilya.

Tumanggap ng Responsibilidad

Ang mga magulang at anak ay kapwa may responsibilidad sa isa’t isa.

• Basahin ang tungkol sa ilang responsibilidad na ito sa Mga Taga
Efeso 6:1–4. Ano ang tungkulin ng isang binata sa kanyang mga ma-
gulang? Ano ang mga tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga
anak? Paano makakatulong sa pagkakasundo sa tahanan ang pag-
tanggap sa mga responsibilidad na ito?

Iwasan ang Masasakit na Salita

Ang pagalit at masasakit na salita ay walang lugar sa ating tahanan.
Ipinayo ni Elder Boyd K. Packer: “Kapag nakipagtipan kayo sa kasal,



[hinding-hindi kayo dapat magsalita] nang masama—kahit minsan.
Ito’y hindi kailangan at hindi kanais-nais. Marami ang nagtuturo na
ito ay normal at inaasahan sa mag-asawa at ang pagsasagutan at pag-
aaway ay bahagi ng pagsasamang iyon. . . . Alam ko na posibleng mag-
mahalan nang hindi kailanman nagpapalitan ng masasakit na salita”
(Eternal Marriage, Brigham Young University Speeches of the Year,
[14 Abril 1970], 6). Ang isang banayad at maunawaing sagot ay puma-
payapa sa atin; nagpapalala lang ng away ang mga salita ng galit (ting-
nan sa Mga Kawikaan 15:1).

• Ano ang pagkakaiba ng pag-uusap tungkol sa mga di-pagkakasundo
at ng pagtatalo?

Aminin ang mga Pagkakamali

Ipinayo ito ni Pangulong Spencer W. Kimball:

“Dahil tao lang tayo, balang-araw ay magkakaroon ng mga di-
pagkakasundo na nagbubunga ng maliliit na awayan. . . . Ipalagay
nating may nasaktan; nagsalita nang masakit; sumama ang loob; at
nagsisisihan ang magkabilang panig. Walang ginagawa para mapaghi-
lom ang sugat. Lilipas ang mga oras. Magdamag ang pagdaramdam,
maghapon ang tampuhan at masasakit na salita at patuloy ang di-pag-
kakaunawaan. Patung-patong na ang sama ng loob hanggang sa kaila-
ngan na ang abugado, nawasak na ang tahanan, at nasira ang buhay
ng mga magulang at anak.

“Ngunit may pampahilom na kung gagamitin kaagad ay ibabalik ang
[wastong] pag-iisip ninyo sa loob lang ng ilang minuto; . . . malaki ang
nakataya—ang pagmamahalan, sarili, pamilya, mga mithiin, kadakilaan,
kawalang-hanggan ninyo—hindi kayo dapat makipagsapalaran. Dapat
kayong magpakumbaba at lakas-loob [na sabihin sa inyong asawa:]
‘Mahal, sori. Hindi ko sinadyang saktan ka. Patawad.’ At [sasagot ang
inyong asawa:] ‘Mahal, mas malaki ang naging pagkakamali ko kaysa
sa iyo. Patawad.’ At magyayakapan kayo at [gaganda] ulit ang buhay. 
At pagtulog ninyo sa gabi, limot na ito, at wala nang agwat sa pagitan
ninyo sa pagdarasal ng inyong pamilya” (Faith Precedes the Miracle
[1972], 134).

• Ano ang ilang mga bagay na nagiging sanhi ng mga di-
pagkakaunawaan at pag-aaway? Paano makakatulong ang 
pagtukoy sa mga sanhi ng problema sa paglutas natin sa mga
ito? Bakit napakahirap aminin ang ating mga pagkakamali?

Sinabi sa atin ni Pangulong Spencer W. Kimball na aminin natin ang
ating mga pagkakamali at humingi ng tawad. Kapag taos nating ginawa
ito, malaking hakbang ito sa paglutas ng di-pagkakasundo sa pamilya.
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Kailangan din itong gawin ng mga magulang sa kanilang mga anak,
hindi lang sa kanilang mag-asawa.

Magpakita ng Kabaitan

Ang isa sa mga alituntuning ibinigay sa atin sa mga banal na kasulatan
na tutulong para mas lumigaya tayo sa tahanan ay ang kabaitan.
Inutusan tayo, sa katunayan, na maging mabait, mapagmahal, at ma-
pagpatawad. Ang mga bata at matatanda sa pamilya ay kapwa pina-
yuhan na igalang ang bawat isa at maging mabait tulad ng ipinakita ni
Cristo sa atin. Sa mga ganitong bagay, dapat nating palaging gawing
huwaran si Cristo. (Tingnan sa Mga Taga Efeso 4:29–32.)

• Ipalahad sa itinalagang maytaglay ng Aaronic Priesthood ang mga
bagay na magagawa ng isang kabataang lalaki na makakatulong sa
pagkakasundo sa tahanan.

Itinuro sa atin ni Pangulong Spencer W. Kimball kung paano liligaya
ang pamilya: “Itatanong ninyo, ‘Ano ang katumbas ng kaligayahan?’
Magugulat kayo sa kasimplehan ng sagot. Para makamtan at mapana-
tili ang kaligayahan, gawin ang mga sumusunod: Una, ipamuhay nin-
yo ang ebanghelyo ni Jesucristo sa kadalisayan at kapayakan nito. . . .
Ikalawa, kalimutan ang inyong sarili at mahalin ang inyong asawa
nang higit sa inyong sarili. Kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito,
liligaya kayo nang husto” (Faith Precedes the Miracle [1972], 126).

• Paano mapipigilan at malulutas ng kabaitan ang mga problema ng
pamilya?

Manalangin

Ang pagkakasundo sa tahanan ay nahihikayat kapag hinihiling natin
sa Panginoon sa panalangin ng pamilya at sa personal na panalangin
na tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga di-pagkakasundo.

• Basahin ang 3 Nephi 18:19–21. Pansinin na tungkulin nating manala-
ngin sa ating pamilya. Paano nakakatulong ang panalangin sa paglu-
tas sa mga problema ng pamilya?

Inilalahad sa sumusunod na kuwento kung paano ipinagdasal ng isang
ina na patnubayan siya sa paglutas sa isang problema niya sa tahanan:

“Mga isang linggo na iyon nang iuwi namin sa bahay ang sampung-
taong-gulang na si Wayne sa pamamagitan ng Church Indian Placement
Program. Matalino siya at guwapito, pero, siyempre, kailangan niyang
patunayan ang sarili sa ibang bata. Madalas siyang makipag-away sa
mga ito, at kayang-kaya niya ang pinakamagaling sa kanila.

“Isang araw tumawag sa akin ang titser niya. Ipinaalam nito sa akin na
problemado siya kay Wayne sa eskuwelahan. Walang galang si Wayne



sa kanya at sa ibang guro. Nagulat ako rito. Hindi ako namroblema
nang ganito sa sarili kong mga anak kahit kailan, at labis na sumama
ang loob ko dahil dito. Siyempre nagalit ako, tulad ng madalas mang-
yari, at isinaulo ko ang lahat ng sasabihin ko kay Wayne pag-uwi niya
mula sa eskuwelahan. ‘Kailangan kong putulin ang problemang ito
bago lumaki,’ sabi ko sa sarili ko.

“Ang nagpalala pa, natagalan ng uwi si Wayne mula sa eskuwelahan
dahil nag-away sila ng anak ng kapitbahay. Sa paradahan pa lang
ng bus ay nag-aaway na sila hanggang sa makarating sa harap ng
bakuran namin. Nagbabanatan sila. Nanood ako sandali, hanggang
sa matiyak ko na talagang matindi ang away nila, at lumabas ako
ng pintuan at pinapasok sa bahay si Wayne.

“Hindi niya ako pinansin. Hindi niya uurungan ang bata. Habang na-
nonood ako, lalo akong nagalit. Inutusan ko si Wayne na pumasok ng
bahay. Galit na galit ako at alam kong hindi ko kayang harapin ang
problema nang galit ako, kaya pinagbasa ko siya sa kanyang silid.

“Nanginginig ako sa galit nang pumasok ako sa aking silid at lumuhod
at nagdasal. Humiling ako ng karunungan sa pagharap sa problema, at
hiniling ko ring malaman ang sasabihin ko sa pamamagitan ng Espiritu.
Pagtayo ko mula sa pagdarasal, kalmado na ako at payapa mula ulo
hanggang paa.

“Nang buksan ko ang pinto ng silid ni Wayne at nakita siyang nakau-
po sa gilid ng kama na hawak ang isang aklat, sari-saring ideya ang
pumasok sa isipan ko. Wala siya dapat sa silid na iyon; kahit paano’y
sa labas siya nararapat kung saan malaya siyang makakatakbo, tulad
ng nakasanayan niyang gawin. Biglang gumaan ang loob ko sa batang
ito na nag-iisa, isang batang inalis sa pamilyar na kapaligiran at inila-
gak sa kakaibang daigdig, para mamuhay sa kakaibang mga pataka-
ran. Kailangan niyang patunayan sa ibang bata na kasinggaling siya
nila, kung hindi man mas magaling.

“Umupo ako sa tabi niya sa gilid ng kama, at inakbayan ko siya. Kahit
ako ay nagulat sa mga unang binigkas ko, dahil sabi ko, ‘Wayne, pata-
wad sa pagkagalit ko sa iyo.’ Pagkatapos ay ikinuwento ko ang pagta-
wag ng titser niya at binigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag.
Maganda ang pag-uusap namin; nagtapat siya sa akin, at nagbulungan
kami sa aming pag-uusap. Ibang-iba ito sa tonong binalak kong gami-
tin bago humingi ng tulong sa aking Ama sa Langit. Tunay na espiritu-
wal na karanasan ito at mas malaki ang naitulong nito sa relasyon
namin ni Wayne kaysa sa iba pang bagay.
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“Salamat na lang at mayroon tayong panalangin at kaloob na Banal na
Espiritu na gagabay sa atin kung hihilingin natin ito” (Myrna Behunin,
“We Talked in Whispers,” Ensign, Ene. 1976, 51–52).

Katapusan

Dumarating ang mga hamon sa buhay ng bawat pamilya. Mapipili na-
tin kung paano harapin at lutasin ang mga hamong ito. Sa pamumu-
hay ng mabubuting alituntuning tinalakay sa araling ito, malulutas
natin ang mga hamon sa ating pamilya at lalago ang pagmamahalan
at pagkakaisa.

Ipaawit sa buong klase ang “Pag-ibig sa Tahanan” (Mga Himno, blg. 183;
o Mga Alituntunin ng Ebanghelyo, 380) sa pagtatapos ng klase.

Mga Hamon

Patatagin at lubusin ang kaligayahan sa sarili ninyong tahanan sa pa-
mamagitan ng pagtukoy sa anumang sanhi ng di-pagkakasundo ng
mga miyembro ng pamilya.

Kung nakapagsalita kayo nang masakit sa isang kapamilya, aminin
ang inyong pagkakamali.

Maging mabait sa inyong mga kapamilya.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mateo 7:12 (ang relasyon natin sa iba)

• Mga Taga Galacia 5:22 (ang bunga ng Espiritu)

• Doktrina at mga Tipan 88:119–26 (payo ng Panginoon sa mga mi-
yembro ng Simbahan)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito.

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 36, “Ang Mag-
anak ay Maaaring Maging Walang-hanggan.”

2. Magtalaga ng isang maytaglay ng Aaronic Priesthood na magsasabi
kung paano maitataguyod ng mga kabataang lalaki ang pagkaka-
sundo sa tahanan.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong matutuhan at ipamuhay ang
mga pangunahing alituntunin sa matalinong pamamahala ng salapi.

Pambungad

Sa napakaraming reperensya sa mga banal na kasulatan tungkol sa sa-
lapi at kayamanan, marami ang nagbabala sa atin na huwag magnasa
ng kayamanan. Dahil dito, maraming nangangamba na lahat ng salapi
ay masama at magagalit sa kanila ang Panginoon kung pag-uukulan
nila ng panahon at lakas ang pagkita at pag-iipon ng pera. Pero hindi
ito totoo. Ang pag-ibig sa salapi “ang ugat ng lahat ng uri ng kasama-
an,” hindi ang salapi mismo (tingnan sa I Kay Timoteo 6:10).

Sabi ni Pangulong Spencer W. Kimball: “Hindi lahat ng salapi ay ma-
rumi. May malinis na salapi—malinis na perang pambili ng pagkain,
mga damit, at tirahan, at pang-ambag.” Ipinaliwanag pa ni Pangulong
Kimball na “ang malinis na salapi” ay kabayaran sa tapat nating pagli-
lingkod. Sinabi niya na nagiging marumi lang ang salapi kapag na-
kamtan ito sa alinmang masamang paraan. (Tingnan sa Faith Precedes
the Miracle [1972], 235–36.)

Ang kayamanan o kahirapan ay hindi tanda ng pagiging karapat-
dapat ng isang tao. May ilang dakilang tao ng Diyos na yumaman at
ang ilan din ay mahirap. Hindi mahalaga ang dami ng pera natin,
kundi kung paano natin ito nakakamtan at ginagamit. Ang paggamit
ng pera para sa mga temporal na pangangailangan ng ating pamilya,
halimbawa, ay hindi lang tama, kundi isang utos ng Diyos (tingnan
sa I Kay Timoteo 5:8). Ang utos na tustusan ang pangangailangan ng
ating pamilya ay mas madaling sundin kapag natututuhan at ipina-
mumuhay natin ang mga pangunahing alituntunin sa matalinong
pamamahala ng salapi.

Mga Alituntunin ng Matalinong Pamamahala ng Salapi

Bagama’t lahat ng bagay ay sa Panginoon (tingnan sa Awit 24:1), pinapa-
yagan Niya tayong gumamit at umangkin ng ilang pag-aari Niya rito.
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Gayunman, binalaan tayo na pananagutin tayo ng Panginoon sa paraan
ng pamamahala natin sa mga ipinagamit Niya sa atin. Halimbawa, sa ta-
linghaga ng mga talento ay itinuturo sa atin ng Tagapagligtas ang kaha-
lagahan ng matalinong pamamahala sa ating mga ari-arian sa mundo.

• Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang talinghaga ng mga talento
sa Mateo 25:14–30. (Noong panahon ni Jesus, ang talento ay uri ng
pera.)

May ilang pangunahing alituntunin na dapat nating isaalang-alang sa
matalinong pamamahala ng ating salapi. Halos lahat tayo ay maaaring
humusay sa isa o mahigit pa sa mga aspetong ito. Tutulungan tayong
humusay ng Panginoon kapag inuna natin Siya at sinunod natin ang
mga alituntunin ng matalinong pamamahala ng salapi.

• Ilista sa pisara ang bawat alituntunin ng matalinong pamamahala ng
salapi habang tinatalakay ito.

Magbayad ng Ikapu at mga Handog

Ang una at pinakamahalagang mabayaran natin ay ang ikapu.
Pinangakuan ng Panginoon ang mga tapat magbayad ng kanilang ika-
pu na Kanyang “bubuksan . . . ang mga dungawan sa langit at ihuhu-
log . . . ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan”
(Malakias 3:10). Bagama’t hindi nangangako ng napakalaking kayama-
nan ang Panginoon sa atin kung babayaran natin ang ating ikapu at
mga handog, nangangako naman Siya na pagpapalain tayo sa espiritu-
wal at sa temporal.

Magtrabaho

Ang pagtatrabaho ay pagpapalang nagpapahintulot sa ating matustu-
san ang mga kailangan ng ating pamilya. Sa patuloy at tapat na pagta-
trabaho, tayo’y magkakaroon ng pinansiyal na seguridad. (May payo
sa aralin 23 ng manwal na ito tungkol sa pagkakaroon at pagpapahu-
say ng mga kasanayan natin sa paghahanapbuhay.)

Iwasan ang Hindi Kailangang Pangungutang

Bagama’t kung minsa’y kailangang maghiram ng pera, dapat nating
iwasang mangutang hangga’t maaari. Dapat nating bayaran agad ang
ating mga utang sa lalong madaling panahon. Sabi ni Pangulong Ezra
Taft Benson: “Mamuhay tayo ayon sa ating kita. Magbayad tayo sa
tuwina. . . . Sundin natin ang payo ng pamunuan ng Simbahan.
Magbayad ng utang!” (Pay Thy Debt and Live, Brigham Young
University Speeches of the Year [28 Peb. 1962], 12).

• Paano natin maiiwasang umutang nang hindi kailangan?
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Magplano at Mag-ingat sa Paggasta

• Basahin ang Lucas 14:28. Ano ang kahulugan ng “tayahin ang hala-
gang magugugol”?

Tulad ng sabi sa banal na kasulatang ito, magplano tayong mabuti
bago gumasta. Maraming nagkakautang dahil hindi nila mapigil gu-
masta. Kung paplanuhin ng pamilya ang paggasta nila, hindi sila
magkakaproblema sa pera.

Kailangan nating isiping mabuti ang kahalagahan ng bawat bagay
bago natin ito bilhin. Marami tayong binibili na wala naman talagang
halaga sa atin o sa ating pamilya. Kung iisipin lang natin kung saan
gagamitin ang anumang bagay bago ito bilhin, maiiwasan nating bu-
mili ng mga bagay na hindi natin talagang kailangan.

• Basahin ang 2 Nephi 9:51. Ano ang ilang bagay na “walang halaga”
na natutukso tayong bilhin?

Mag-ipon

Para sa marami, napakahirap mag-ipon ng pera. Bilang mga miyembro
ng Simbahan, pinayuhan tayo na laging ipunin ang bahagi ng ating
kita. Kung magpapasiya tayong laging ipunin ang kahit maliit na baha-
gi lang ng ating kita, pera man o mga bagay, balang-araw ay matutuwa
tayo na ginawa natin iyon. Sa pagtatakda ng programa sa pag-iipon,
tinitiyak natin ang seguridad ng ating pamilya sa pananalapi sa pagpa-
plano natin para sa hinaharap. Makapag-iipon din tayo para sa mga
natatanging layunin, tulad ng pagpunta sa misyon o sa templo.

Paggamit sa Pagpupulong ng Pamilya sa Pamamahala ng Salapi

Kadalasan ay ginagastos natin ang lahat ng ating kinikita. Dumarami
ang gusto natin ayon sa bilis o mas mabilis pa sa pagkita natin ng pera.
Samakatwid, napakahalagang mag-ingat sa pagbabadyet ng pera na-
tin. Bagama’t magkakaiba sa mga pangangailangan at pagnanais ang
bawat pamilya, nakakatulong sa maraming pamilya na sundin ang
planong tulad ng nakalarawan sa ibaba:

• Ipakita ang visual 21-a, “Ang pagpupulong ng pamilya ay magan-
dang pagkakataon para magbadyet.”

Dapat pag-usapan ng buong pamilya ang mga bagay ukol sa pananala-
pi at magkasundo sa isang sistema sa paghawak ng pera. Magagawa
ito sa pagpupulong ng pamilya kung saan ang ama ang namumuno at
nakikibahagi ang mga miyembro ng pamilya. Sa pulong na ito, dapat
ilista ng pamilya ang lahat ng kinikita ng pamilya. Maisasama sa lista-
hang ito ang kita ng buong pamilya, mga tanim na gulay at butil na
maibebenta, o mga bagay na ginawa sa bahay para ibenta sa iba.
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Kasunod nito, dapat isulat ng pamilya ang lahat ng pangangailangan
at nais nila, at unahin ang mas mahahalagang gastusin bago isunod
ang mga gusto ngunit di-mahahalagang bagay. Maisasama sa listahan
ang mga kontribusyon sa Simbahan; ipon (para sa mga bagay na tulad
ng pagpunta sa templo, misyon, at pag-aaral); buwis; at badyet sa pa-
bahay, pagkain, damit, mga kagamitan, pamasahe, at paglilibang.

Sa huli, dapat pagkasunduan ng pamilya kung magkano ang itatabi
para sa bawat isa. Maaaring hindi na mabili ang ilang bagay sa dulo
ng listahan, pero mas mabuting unahin muna ang mga kailangan.
Sinabi minsan ni Pangulong Brigham Young: “Marami tayong gusto,
pero kakaunti lang ang talagang kailangan natin. Pigilan natin ang
ating mga gusto ayon sa mga pangangailangan natin, at malalaman
natin na hindi tayo mapipilitang gumastos nang hindi kailangan”
(Discourses of Brigham Young [1954], 297). Sa isa pang pagkakataon ipi-
naliwanag niya na ang kahirapan ay sanhi ng kakulangan ng talino sa
paghatol. Napuna niya na maraming taong maliit lang ang kinikita na
inaaksaya ito sa mga bagay na walang halaga hanggang sa malubog
sila sa utang. (Tingnan sa Discourses of Brigham Young [1954], 317.)

• Ipakita ang visual 21-b, “Isang halimbawa ng badyet.” Ipaliwanag na
magagamit ng pamilya ang listahang gaya nito para magbadyet sa
pagpupulong ng pamilya.

Lubos tayong pagpapalain sa maingat na pagpaplano at pagbabadyet
ng pera natin. Ang pagtatakda ng mga mithiin, pagpaplano, at pagtu-
tulungan para makamtan ang mga ito ang magbibigay-daan para ma-
pangalagaan natin ang ating pamilya tulad ng utos ng Panginoon. Ang
isa pang karagdagang pagpapala mula sa pagtutulungan ay ang iba-
yong pagmamahalan at pagkakaisang tatamasahin ng ating pamilya.
Makikita sa sumusunod na kuwento kung paano pinagpala ang isang
lalaki (si Vaha’i Tonga) at ang kanyang pamilya sa pagtutulungan at
pagbabadyet nang magkakasama:

“Ipinangako ko sa apat naming anak na kung tutulong sila, sama-sama
kaming makakapunta sa templo. Naisip ko na, ‘Paano mo masasabing,
magpakabait ka, kung hindi ako naibuklod sa kanila sa templo?’
Pakiramdam ko’y hindi sila akin.

“Dalawang taon naming isinakripisyo ang halos lahat. Hinati-hati ko
ang suweldo ko sa eskuwelahan para sa bawat isa sa amin, at inipon
namin iyon. Pero nagbayad kami ng ikapu at mga handog-ayuno.
Naiwan sa amin ang 70 sentimo bawat buwan. Ganito kami nabuhay
ng pamilya ko, sa 70 sentimo buwan-buwan sa loob ng dalawang taon.
Nabuhay kami sa tanim at ani namin. Naaalala ko na maagang gumigi-
sing ang asawa ko tuwing umaga para gumawa ng ensaladang saging
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21-b, Isang halimbawa ng badyet.
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at gata para sa amin. Hindi makabili ng kendi o sapatos o makapanood
ng sine ang aming mga anak dahil nag-iipon sila para makapunta sa
templo. . . .

“Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ay nadala namin ang aming pa-
milya sa New Zealand para mabuklod sa templo. May ginawa pa ka-
ming ilang bagay para matupad ang aming mga mithiin, pero malaking
pagpapala ito sa amin” (“We Lived on 70 Cents a Month for the
Temple,” Ensign, Peb. 1976, 31).

Katapusan

Pinayuhan tayo ng ating Ama sa Langit na pamahalaan ang ating salapi
para mapangalagaan ang ating pamilya at lumigaya. Kung hindi natin
pangangalagaan ang ating pamilya, pananagutin tayo ng Panginoon.
Upang mapangalagaan ang ating pamilya, dapat nating sundin ang mga
pangunahing hakbang at alituntunin na gagabay sa matalinong pama-
mahala ng salapi. Kung uunahin natin ang mga espirituwal na bagay,
tutulungan tayo ng Panginoon na pamahalaan ang ating pananalapi.

Hamon

Suriing mabuti ang inyong paggasta, at gumawa ng badyet na maa-
aring sundin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntuning ibina-
langkas sa aralin.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mga Kawikaan 22:7 (ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram)

• Malakias 3:8–11 (ang pagbabayad ng ikapu at mga handog ay nagha-
hatid ng mga biyaya)

• Jacob 2:18–19 (hangarin muna natin ang kaharian ng Diyos bago ang
kayamanan)

• Doktrina at mga Tipan 56:16–17 (mga babala sa mayayaman at
mahihirap)

• Doktrina at mga Tipan 104:11–13 (lahat ng tao ay papananagutin sa
ipinagkatiwalang mga biyaya sa lupa)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 27, “Paggawa
at Pansariling Pananagutan.”



Aralin 21

169

2. Basahin ang kabanata 23, “Pagkakaroon at Pagpapahusay ng mga
Kasanayang Panghanapbuhay,” sa manwal na ito.

3. Magtalaga ng isang miyembro ng klase na magsasalaysay ng taling-
haga ng mga talento (tingnan sa Mateo 25:14–30).

4. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan at maisagawa
ang mga kailangan sa mga produktong gawang-bahay at pag-iimbak
sa tahanan.

Pambungad

Ipinayo ng mga lider ng Simbahan sa lahat ng Banal sa mga Huling
Araw na umasa sa sariling kakayahan at tumayo sa sariling paa. May
magagandang dahilan sa payong ito. Ipinaliwanag ni Pangulong Marion
G. Romney na “nabubuhay tayo sa mga huling-araw. . . . Nabubuhay
tayo sa panahong susundan ng ikalawang [pagparito] ng Panginoong
Jesucristo. Sinabihan tayong maghanda at mamuhay para . . . hindi tayo
umaasa sa ibang nilalang sa ilalim ng selestiyal na kaharian” (sa
Conference Report, Abr. 1975, 165; tingnan din sa D at T 78:13–14).

• Ipakita ang visual 22-a, “Maaaring dumating ang kapahamakan sa
panahong hindi natin inaasahan.”

Hinikayat tayo ni Pangulong Spencer W. Kimball na umasa sa sariling
kakayahan dahil nangyayari na ang mga sinaunang propesiya. Sabi
niya: “Palagay ko’y parating na ngayon ang panahon na darami ang
pagdurusa, maaaring dumami ang buhawi at pagbaha, . . . lindol. . . .
Palagay ko’y darami pa ito habang papalapit tayo sa katapusan, kaya
dapat natin itong paghandaan” (sa Conference Report, Abr. 1974, 184).

Sabi rin niya: “Kung sakaling dumating ang kahirapan, maraming
magsasabing sana’y pinuno nila ang kanilang mga bote ng prutas at
nilinang ang mga halamanan sa kanilang bakuran at nakapagtanim
sila ng ilang bungang-kahoy at palumpong at nailaan ang sarili nilang
pagkain. Plano ng Panginoon na hindi tayo umasa sa bawat nilalang,
pero mapupuna natin na maraming magsasakang bumibili ng gatas at
maybahay na bumibili ng gulay sa tindahan. At kung hindi mapuno
ng mga trak ng paninda ang mga tindahan, marami ang magugutom”
(sa Conference Report, Okt. 1974, 6; o Ensign, Nob. 1974, 6).

• Sabihin sa mga kapatid na kunwari ay sarado ang lahat ng tindahan
at kailangan nilang iasa ang lahat sa sarili nilang suplay. Tanungin
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sila kung ano ang gugustuhin nilang imbakin o anihin sa bahay
kung bago pa lang nangyari ang mga sitwasyong iyon.

Pagtustos sa Sarili Nating mga Pangangailangan

Tinagubilinan tayo ni Pangulong Kimball na “pag-aralan ang pinaka-
mahuhusay na paraan sa paglalaan ng sarili ninyong pagkain. . . .
Kung may mga bata sa bahay ninyo, isali sila sa proseso at bigyan sila
ng mga responsibilidad” (sa Conference Report, Abr. 1976, 170–71;
o Ensign, Mayo 1976, 124).

Sinabi sa atin ni Bishop Vaughn J. Featherstone kung anong mga kasana-
yan ang dapat nating taglayin para matustusan ang ating mga pangangai-
langan: “Ngayon hinggil sa mga produktong gawang-bahay: Mag-alaga
ng mga hayop kung kaya ng bulsa at pinahihintulutan ng batas sa inyong
lugar. Magtanim ng mga bungang-kahoy, halamang-baging, palumpong,
at gulay. Mabibigyan ninyo ng pagkain ang inyong pamilya, na karamiha'y
makakain nang sariwa. Ang ibang pagkaing tanim ninyo ay maaaring
ipreserba at isama sa pag-iimbak ninyo sa tahanan. Hangga’t maaari,
kayo na ang gumawa sa mga bagay na kailangan ninyo sa buhay na hindi
makakain. . . . Gawin o itayo ang mga bagay na kailangan. Idaragdag ko
rin na pagandahin, kumpunihin, at pangalagaan ang lahat ng ari-arian
ninyo” (“Food Storage,” Ensign, Mayo 1976, 117).

• Magpakita ng poster ng sumusunod na listahan, o isulat sa pirasa
ang impormasyon:

Mag-alaga ng mga Hayop

• Ipakita ang visual 22-b, “Madaling magpalaki at mag-alaga ng mga
manok.”

Kung may sapat tayong pagtatamnan at nakatira tayo sa lugar na pu-
wede tayong mag-alaga ng mga hayop, dapat tayong bumili at mag-
alaga ng ilang hayop. Ngunit bago tayo magpasiya kung anong hayop
ang aalagaan kailangan ay handa tayong alagaan nang wasto ang mga

a. Mag-alaga ng mga hayop.
b. Magtanim ng mga punungkahoy, palumpong,

at halamang-baging.
c. Magtanim ng mga gulay.
d. Magpreserba at mag-imbak ng pagkain.
e. Gawin o itayo ang mga bagay na kailangan.
f. Kumpunihin at pangalagaan ang ari-arian.
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22-b, Madaling magpalaki at mag-alaga ng mga manok.



ito. Kailangan nating pag-aralan ang pagkain, kulungan, at pag-aala-
gang kailangan nila para lumusog. Ang ilang hayop na madaling alaga-
an ay manok, kuneho, bibe, at gatasang kambing.

• Talakayin ang mga uri ng hayop na karaniwang inaalagaan sa in-
yong pook. Talakayin ang mga uri ng pagkain, kulungan, at pag-
aalagang kailangan ng bawat hayop.

Magtanim ng mga Punungkahoy, Palumpong, at Halamang-baging

Dahil ang mga punungkahoy, palumpong, at halamang-baging ay na-
mumunga taun-taon o tuwing ikalawang taon, hindi na kailangang
itanim ito taun-taon, tulad ng mga gulay. Gayunman, maaaring hindi
mamunga ang mga ito sa loob ng maraming taon matapos itong ita-
nim, kaya dapat natin itong itanim kaagad kung gusto natin itong ma-
munga kapag kailangang-kailangan na natin. Bago natin ito itanim,
dapat nating alamin kung gaano ang puwang na kailangan ng bawat
puno o palumpong paglaki nito pati na ang tamang pag-aalaga nito.

• Talakayin kung anong uri ng mga punungkahoy, halamang-baging,
at palumpong ang saganang namumunga sa pook. Talakayin ang uri
ng pag-aalagang kailangan ng bawat isa.

Magtanim ng mga Gulay

• Ipakita ang visual 22-c, “Dapat magtanim ng gulay ang bawat pamilya.”

Ipinayo ng mga lider ng Simbahan na magtanim ng gulay ang bawat
pamilya. Kahit hindi tayo makaipon ng pera sa proyekto, dapat mala-
man ng bawat pamilya kung paano tustusan ang sariling mga panga-
ngailangan. Nagbibigay ng sariwang pagkain ang taniman at sobrang
pagkaing maipepreserba at maiimbak.

Magpreserba at Mag-imbak ng Pagkain

Sa ilang bansa ay may mga batas laban sa pag-iimbak ng pagkain. Sabi
ni Pangulong Kimball, dapat igalang, sundin, at sang-ayunan ng mga
naninirahan sa mga bansang ito ang batas ng bansa at hindi dapat
mag-imbak ng pagkain (tingnan sa Conference Report, Abr. 1976, 170;
o Ensign, Mayo 1976, 124). Ngunit kung pinahihintulutan ito, dapat
nating sundin ang payo ng Panginoon na mag-imbak ng pagkain saka-
ling dumating ang panahon na walang ibang mapagkunan ng makaka-
in. Nang bagyuhin ang Honduras noong taglagas ng 1974, ang mga
miyembro ng Simbahan doon na nagpatuyo at nag-imbak ng pagkain
ay nagpasalamat na ginawa nila iyon. Ilang buwan lang bago bumag-
yo, binalaan sila ng mission president tungkol sa nagbabantang kapa-
hamakan, at hinamon silang mag-imbak ng pagkain. Ang munggo,
harina, bigas, at iba pang pagkaing naitabi nila ang nagligtas sa mga
Banal sa pagkagutom. (Tingnan sa “Hurricane in Honduras,” ni Bruce
B. Chapman, New Era, Ene. 1975, 31.)

Aralin 22

174



175

22-c, Dapat magtanim ng gulay ang bawat pamilya.



Maraming paraan ng pagpepreserba at pag-iimbak ng sarili nating
pagkain. Maaari natin itong:

1. Ibaon sa lupa. Mabuti ang pamamaraang ito sa ilang halamang-ugat
at ilang berde at madahong gulay kung ang pinag-imbakan natin
ay malamig at tuyo. Ang sobrang ulan o di-magandang daluyan ng
tubig ay makasisira sa mga ito.

2. Patuyuin. Kapag tag-init at maaraw, maaaring ibilad sa araw at pa-
tuyuin ang mga prutas at gulay. Kailangan itong takpan o ipasok
kapag umulan. Mapapatuyo rin ito sa isang dehydrator.

3. Ilagay sa bote o garapon. Simple lang ang pamamaraang ito, pero
delikado kung mali ang pagkagawa. Kung nagawa nang wasto, ma-
gandang paraan ang paglalagay sa bote o garapon para maimbak
ang pagkain at mapanatili ang lasa nito. Kailangan ang kahit isang
cold-pack canner sa wastong pagbobotelya. (Maghiraman na lang
ang ilang pamilya sa kagamitang tinukoy.) Sa pamamaraang ito ay
hindi rin dapat mabasag ang mga bote o garapon.

4. Asinan o tasikan. Ito ang murang paraan ng pagpepreserba ng mga
prutas, gulay, at karne, at kakaunti o walang kagamitang kailangan.

Gawin o Itayo ang mga Bagay na Kailangan

Kung haharap tayo sa pagsalanta ng kalikasan, kailangan tayong mag-
handang makapagluto, painitan ang ating bahay, at linisan ang ating da-
mit, katawan, at paligid. Dahil dito, mahalagang mag-imbak tayo ng
panggatong at sabon, o matutong gumawa nito sa biglaang pangangaila-
ngan. Mahalaga rin ang mga gamit sa pang-unang lunas, niresetang ga-
mot, sabon at iba pang panlinis, kandila, posporo, at anupamang bagay
na kailangan para sa kapakanan ng pamilya. Hangga’t maaari, hindi lang
natin dapat iimbak ang mga ito, kundi matutuhan din natin itong gawin.

Kumpunihin at Alagaan ang Ari-arian

Sa biglaang pangangailangan, baka kailanganin din nating itayong
muli ang mga bahay, kamalig, o kural natin. Mahalaga, kung gayon, na
matutong gumamit ang ating mga kapamilya ng kahoy at iba pang ga-
mit sa pagtatayo at ng mga kasangkapan para magawa at makumpuni
ang mga kagamitan at iba pang bagay na kailangan. Kapag natuto ta-
yong magkumpuni at mag-alaga ng sarili nating mga ari-arian, maka-
katipid tayo sa oras at pera at makakaiwas na umasa sa iba.

• Bakit mahalagang panatilihing nasa mabuting kundisyon ang ating
mga ari-arian?

Pagkatuto ng mga Bagong Kasanayan

Ang ilan sa atin ay natuto ng mga kasanayang maituturo natin sa iba.
Matututo rin tayo ng mga kasanayan mula sa mga aklat o magasin,
klase, kawani ng pamahalaan, o programa ng paaralan.
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• Sabihin sa mga miyembro ng klase na pag-usapan ang mga kasana-
yang maituturo nila sa iba. Saan naroon ang mga taong makapagtuturo
sa atin ng mga kasanayang iyon na gusto nating matutuhan? Aling
mga klase ang dapat nating ipakuha sa ating mga anak sa paaralan
para matuto ng kapaki-pakinabang na mga kasanayan? Paano natin
mahihikayat ang ating pamilya na pag-aralan ang mga kasanayang ito?

Katapusan

Bahagi ng mga karanasan natin sa daigdig ang mga problemang tulad
ng kahirapan o mga pagsalanta ng kalikasan. Kung matututo tayong
tustusan ang sarili nating pangangailangan, hindi tayo matatakot sa
kahirapan dahil magiging handa tayo. Sabi ng Panginoon, “Kung kayo
ay handa, kayo ay hindi matatakot” (D at T 38:30).

Mga Hamon

Mag-ukol ng panahon sa linggong ito na kausapin ang asawa at pamil-
ya ninyo tungkol sa mga produktong gawang-bahay at pag-iimbak.

Alamin ang kakailanganin ninyo para sa isang taong panustos.

Bumuo ng plano para matugunan ang mga pangangailangan ng in-
yong pamilya sa pagsisimula o pagpapatuloy ng paghahalaman, pag-
aaral ng isang kasanayan, o paggawa ng isa pang proyekto.

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Makipag-alam sa mga kawani ng pamahalaan o mga taong may
karanasan kung:

a. Anong uri ng mga hayop ang pinalalaki sa inyong lugar at alin
ang pinakamadaling alagaan.

b. Aling mga punungkahoy, halamang-baging, at palumpong ang
madaling tumubo sa inyong lugar at anong uri ng pag-aalaga ang
kailangan nila.

c. Alamin kung may mga klaseng magtuturo sa mga miyembro ng
pamilya kung paano magtayo ng bahay, kagamitan, at iba pang
mga bagay na kailangan. Kung walang ganitong mga klase, hu-
manap ng mga taong may ganitong mga kasanayan na handang
magturo sa kanila.

2. Ihanda ang poster na iminungkahi sa aralin, o isulat sa pisara ang
impormasyon.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong unawain ang kahalagahan
ng trabaho, kung paano matalinong makapipili ng hanapbuhay, at ma-
paghuhusay ang ating mga kasanayan sa paghahanapbuhay.

Pambungad

Ang unang nakatalang tagubilin na ibinigay kay Adan makaraan ang
Pagkahulog ay ang walang-hanggang alituntunin ng trabaho. Sabi ng
Panginoon kay Adan, “Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tina-
pay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa” (Genesis 3:19).

Ganito ring kautusan ang ibinigay sa atin ng ating Ama sa Langit.
Ipinahayag ng Unang Panguluhan ng Simbahan, “Isang pagpapala ang
tayo ay pagtrabahuhin, at dapat natin itong gawin nang bukal sa ka-
looban at walang reklamo” (“First Presidency Urges Frugality,” Ensign,
Mar. 1975, 75). Ang trabaho ay isa sa mga susi tungo sa buhay na wa-
lang hanggan. Batid ng matalino at mapagmahal nating Ama sa Langit
na lalo tayong matututo, uunlad, magtatagumpay, at makikinabang sa
pagtatrabaho kaysa sa paglalakwatsa.

• Ipakita ang visual 23-a, “Ang pagtatrabaho ay pagpapalang bigay sa
atin ng ating Ama sa Langit.”

Matalinong Pagpili ng Hanapbuhay

Ang pagpili ng ating trabaho ay napakahalaga. Dapat tayong magti-
pon ng mga katunayan, magpasiya nang may panalangin, magkaroon
ng pagsasanay at karanasan, at pagkatapos ay maghanap ng trabahong
tutulong sa atin para matustusan ang ating pamilya.

Magtipon ng mga Katunayan

Habang bata pa tayo dapat nating alamin ang uri ng trabahong pinaka-
mainam sa atin sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa ating mga ta-
lento, kakayahan, at hilig. Mas malamang na magtagumpay tayo kung
gagawin natin ang bagay na nakasisiya sa atin. Bagama’t ang ilan sa atin
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na may trabaho ay hindi pinili ang ating trabaho, masusunod natin ang
mga hakbang na ito para sumulong tayo sa ating katayuan.

Bago piliin ang isang trabaho, dapat nating isipin ang kinabukasan at
katatagan nito. Sa patuloy na pagbabago sa mundo, maraming trabaho
ang naglalaho at nililikha ang iba. Ang isang paraan para malaman ang
kinabukasan ng trabahong gusto natin ay humingi ng payo sa mga kai-
bigan, kamag-anak, kapwa kapatid sa priesthood, at lider ng Simbahan.
Sa ilang lungsod ay may mga tagapayo at ahensya sa trabaho na maka-
katulong. Kadalasan, maipapaalam sa atin ng mga trade school, high
school, at unibersidad kung anong mga hanapbuhay ang mayroon.
Kung may mga pahayagan, nasa bahaging “Help Wanted” ang mga
trabahong kailangang-kailangan.

Sa pagpili ng hanapbuhay, hanapin natin ang trabahong makakatulong
sa atin na manatiling malapit sa Simbahan at sa ating pamilya. May
ilang trabaho na kakailanganin nating mapalayo sa tahanan nang ma-
tagal o may kapaligirang maaaring pumigil sa atin na ganap na ipamu-
hay ang ebanghelyo. Maiiwasan natin ang gayong mga kapaligiran sa
pamamagitan ng maingat nating pagpili ng trabaho. Kung hindi naka-
katuwa ang kapaligiran ng ating trabaho, sikapin nating maging kwali-
pikado sa ibang trabaho.

Magdasal

• Ipakita ang visual 23-b, “Titiyakin ng Panginoon ang pinili nating
trabaho kung tatanungin natin Siya.”

Napakahalagang hingin ang tulong ng Panginoon sa paghahanap ng tra-
baho. Nasa atin ang pagpapasiya, pero tutulungan tayo ng Panginoon na
matalinong makapili kung taimtim tayong magdarasal. Pero hindi sapat
ang pagdarasal. Sabi ni Pangulong Brigham Young: “Ang pananampala-
taya ko ay hindi nagbubunsod sa akin na mag-akalang bibigyan tayo ng
Panginoon ng mga litsong baboy, [at] mga tinapay na napahiran na ng
mantikilya . . . ; bibigyan niya tayo ng kakayahang ihasik ang butil, para
makamtan ang mga bunga ng lupa, para makagawa ng mga tirahan”
(Discourses of Brigham Young [1954], 291).

• Ano ang kaugnayan ng pahayag ni Pangulong Young sa paghahanap
ng trabaho?

Sa paggawa natin ng huling pagpapasiya, kailangan tayong magdasal
at tumanggap ng kapayapaan ng isipan na dumarating kapag alam na-
tin na ginagabayan tayo ng Espiritu Santo. Pagkatapos ay dapat tayong
kumilos ayon sa ating pasiya. Makikita sa sumusunod na kuwento
kung paano ginamit ni Brother Taisho Komura ng Japan ang mga ali-
tuntuning ito para baguhin ang kanyang buhay at trabaho:
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Nagtrabaho si Taisho Komura bilang barbero sa Japan. Isang araw ki-
nontak siya ng mga misyonero at kalauna’y nabinyagan.

Sa mga talakayan nila, nalaman niya ang tungkol sa pagpapanatiling
banal sa araw ng Sabbath. Gayunman, pinakaabala siya sa araw ng
Sabbath sa barberya. Kaya, nang maipagdasal ang sitwasyon niya sa
trabaho, nagpasiya siyang mag-aral para maiba ang kanyang trabaho.

• Ipasalaysay sa ilang miyembro ng klase kung paano nakatulong ang
panalangin sa mabuti nilang pagpapasiya tungkol sa pagtatrabaho.

Paghusayin ang mga Kasanayang Panghanapbuhay

• Ipakita ang visual 23-c, “Kailangan ng panahon at pagsisikap ang
pagpapahusay ng kasanayan.”

Kailangan ng panahon at pagsisikap para magkaroon ng kasanayan.
Kung nais nating mapaganda ang sitwasyon natin sa trabaho, dapat ta-
yong magkusang mag-aral at magtrabaho para matamo ang kinakaila-
ngang kasanayan at pagsasanay.

Ang mga pag-aaprentis, correspondence course, inservice class, voca-
tional school, manwal, at aklat ay makakatulong lahat sa pagkakaroon
natin ng mga kasanayan. Magdaragdag din sa ating kaalaman at mga
kasanayan ang pagpapainterbyu sa mga maaaring pagtrabahuhan,
pagpunta sa lugar na pagtatrabahuhan, at aktuwal na paggawa sa
iba’t ibang trabaho.

Ang pagbasa at pagsulat ay dalawang pangunahing kasanayan na ma-
kakatulong sa pagkakaroon ng trabaho. Kung naghahanap tayo ng tra-
baho at hindi tayo makabasa o makasulat, dapat tayong magpatulong
sa marunong. Hindi tayo dapat mag-alinlangan kailanman na gamitin
ang kaalaman at impormasyon mula sa ating mga pamilya, miyembro
ng Simbahan, at komunidad.

• Anong mga kasanayan at talento ang maibabahagi nating lahat sa
mga kapatid natin sa korum?

• Ipaulat sa itinalagang tao ang mga serbisyong pantrabaho na mata-
tagpuan sa inyong lugar.

Kapag may mithiin tayong kakamtin, dapat tayong maging handang
magsakripisyo para makamit ito. Ibig sabihin dapat tayong maging
handang gawin ang lahat ng kailangan para mapaghusay ang ating
mga kasanayan. Darating lang ang tagumpay kung gagawin natin ang
mga kailangan at sisikaping makamit ito. “Sapagkat ang lahat na iha-
sik ng tao, ay siya namang aanihin niya” (Mga Taga Galacia 6:7).
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Ipinakikita sa sumusunod na kuwento kung paano nagtagumpay ang
isang miyembro ng Simbahan sa South Pacific sa pagsisikap niyang
mapaghusay ang kanyang mga kasanayan sa trabaho at tustusan ang
pangangailangan ng kanyang pamilya.

Noong binata siya, natutuhan ni Viliami Havili ang kahalagahan ng
kani-kanyang pagsisikap sa pag-aaral at pagpapahusay ng mga kasa-
nayang makakatulong para madali niyang matustusan ang kanyang
magiging pamilya. Nang makapag-asawa siya, nagtrabaho nang husto
si Brother Havili para kumita at makapag-impok ng sapat na salaping
pambili ng maliit na bukid sa murang halaga.

Ang bukid na binili niya ay inakalang walang halaga dahil nasa bulu-
bunduking bahagi ito at malapit sa karagatan, kung saan madaling
masira ng hangin ang mga pananim. Pero nagsikap siya nang husto
para maihanda ang lupa sa pagtatanim. Matagal din niyang pinag-
aralan ang lahat ng pinakabagong paraan sa pagsasaka. Dahil ang ilan
sa dapat niyang malaman ay nasa mga aklat lang sa wikang Pranses,
pinag-aralan niyang mag-isa ang Pranses para mabasa ang itinuturo
ng mga ito tungkol sa pagsasaka.

Mula sa mga aklat na ito, natuto siyang magpataba ng lupa, na di pi-
nagkaabalahang pag-aralan ng maraming magsasaka sa pook. Natuto
siyang gumamit ng ilang kemikal na pamatay ng mga insekto at gamot
sa mga sakit ng halaman. Natuklasan din niya kung aling mga pananim
ang mabenta at iniluluwas sa ibang bansa sa mas malaking halaga.
Hindi nakakagulat na dahil sa maraming pagsisikap at sa tulong ng
Panginoon ay nagtagumpay sa pagsasaka si Brother Havili.

Gaya ni Brother Havili, magtatagumpay tayo sa ating trabaho kapag
ihahanda natin ang ating sarili sa mga kasanayang kailangan.

Humanap ng Trabaho

Hindi magkakatrabaho ang isang kwalipikadong tao kung hindi siya
makikipag-ugnayan sa isang maaaring pagtrabahuhan. Ni hindi mai-
bebenta ng taong planong magnegosyo ang kanyang mga produkto o
serbisyo kung hindi siya makikipag-ugnayan sa mga mamimili. Kung
wala tayong trabaho, responsibilidad nating maging masigasig sa pag-
hahanap ng trabaho.

Kung nahihirapang makakita ng trabaho ang isang lider ng priesthood,
baka kailanganin niyang humingi ng tulong sa kanyang korum sa
priesthood. Bilang mga miyembro ng korum, maaari tayong magtulu-
ngan sa paghahanap ng trabaho. Puwede rin tayong magpatulong sa
employment specialist natin sa stake o ward. Ang mga miyembrong
nagtatanong kung ano ang maitutulong ng Simbahan ay maaaring
magtanong sa kanilang lider ng korum o sa bishop.
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• Ano ang ilang trabahong makukuha sa inyong pook? Ano ang maga-
gawa natin bilang mga miyembro ng korum para magkatulungan sa
paghahanap ng trabaho?

Pagbutihin pa ang Pag-uugali sa Trabaho

Pinayuhan ni Apostol Pablo ang kalalakihan ng Simbahan na “huwag
[maging] mga tamad sa pagsusumikap” (Mga Taga Roma 12:11). Dapat
nating gawin lagi ang ating kaya at humanap ng mga paraan para
mapagbuti ang pag-uugali natin sa trabaho. Para magawa ito, dapat
tayong magkaroon ng magandang pananaw tungkol sa trabaho.
Makakatulong sa atin ang sumusunod na listahan para isaisip ang
ilang mahahalagang pag-uugali sa trabaho.

Ginagamit ko bang mabuti ang oras?

Tumutulong ba ako sa aking boss, superbisor, at mga kapwa
empleyado?

Ginagamit ko ba ang mga suplay o gamit ng boss ko para sa perso-
nal na paggamit nang libre o nang walang pahintulot?

Maaari ba akong pumasok sa takdang oras at bumalik sa takdang
oras matapos magpahinga?

Ginagawa ko ba ang trabaho ko sa pinakamahusay na paraang
alam ko?

Mahusay ba akong makitungo sa mga kapwa empleyado, superbisor,
at boss ko?

Ipinakikita sa sumusunod na kuwento kung paano pinagpala ang isa
sa mga lider natin sa Simbahan dahil sa pinaghusay niya ang kanyang
trabaho.

Nalaman ni Pangulong Heber J. Grant ang kahalagahan ng pagpapa-
husay ng kasanayan sa trabaho at higit na pagsisikap noong tinedyer
siya. Isang araw habang naglalaro siya ng holen kasama ang iba pang
mga bata, nakakita sila ng isang bookkeeper sa bangko. Sabi ng isa sa
kanila, “$150.00 isang buwan ang sahod ng lalaking iyon.” Naisip ni
Heber na kailangan niyang maglinis ng 120 pares ng sapatos araw-
araw sa loob ng isang buwan para kumita ng ganoon kalaking pera.
Kaya noon di’y nagpasiya siya na balang-araw ay magiging bookkeep-
er siya sa bangko.

Noong mga panahong iyon lahat ng talaan at kuwenta ng mga bangko
ay sulat-kamay, at isa sa mga kailangan ng magaling na bookkeeper ay
ang kahusayan sa pagsulat. Para makuha sa ganitong trabaho, pina-
ganda muna ni Heber ang sulat-kamay niya.



Sa simula, napakapangit niyang sumulat kaya pinagtatawanan ito ng
mga kaibigan niya. Nasaktan siya, at sinabing, “Balang-araw tuturuan
ko kayong sumulat nang maayos.” Sa pagsisikap na mapaghusay ang
kasanayang ito, naging titser siya sa sulat-kamay sa isang unibersidad.
Nagsulat siya ng mga greeting card, wedding card, insurance policy,
stock certificate, at mga legal na dokumento.

Sabi niya, “Minsa’y kumita ako ng $20.00 sa Bagong Taon sa pagsusulat
ng apatnapung dosenang kard na may (Manigong Bagong Taon) at may
pangalan ng isang lalaki sa sulok. . . . Pagsapit ng [sumunod] na Bisperas
ng Bagong Taon, ginabi ako sa opisina sa kasusulat ng mga tarheta.
Pumasok si G. Wadsworth [ang boss] at masayang sinabi na maganda
ang negosyo. . . . Binanggit niya ang pagiging bookkeeper ko [sa ibang
kumpanya] nang walang bayad. Marami siyang sinabing papuri na labis
na nagpasaya sa akin. Pagkatapos ay inabutan niya ako ng . . . $100.00 na
doble ng talagang kita ko dahil sa lahat ng ekstrang trabaho ko. Ang kasi-
yahan ko na napasaya at nakuha ko ang tiwala ng boss ko ay higit pa sa
doble ng $100.00.” (Tingnan sa Heber J. Grant: Highlights in the Life of a
Great Leader [1951], ni Bryant S. Hinckley, 39–42.)

Katapusan

Ang kakayahang magtrabaho ay isang pagpapala. Sinabi ng
Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta na responsibili-
dad nating magtrabaho at tustusan ang ating pamilya. Matututo tayo
ng magandang pag-uugali sa trabaho at kasanayan sa pamamagitan 
ng pagpapraktis at mula sa mga may karanasan. Para makakuha ng
magandang trabaho, dapat tayong mag-ipon ng mga katunayan,
ipagdasal ang ating mga pasiya, at paghusayin ang mga kasanayang
panghanapbuhay.

Hamon

Planuhing maging mas mahusay pa sa isa sa mga nabanggit sa pansa-
riling listahan ng mga pag-uugali sa trabaho na matatagpuan sa kaba-
natang ito.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Doktrina at mga Tipan 31:5 (ang manggagawa ay karapat-dapat sa
kanyang upa)

• Doktrina at mga Tipan 42:42 (hindi kakamtin ng tamad ang pagpa-
pala ng manggagawa)
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Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 27, “Paggawa
at Pansariling Pananagutan.”

2. Rebyuhin ang aralin 12, “Ang Responsibilidad ng Ama sa
Kapakanan ng Kanyang Pamilya,” sa manwal na ito.

3. Atasan ang isang miyembro ng klase na alamin kung anong mga paa-
ralan at serbisyo ang mayroon sa lugar para sa pagpapahusay ng mga
oportunidad sa trabaho. Kung may employment specialist sa inyong
ward o stake, pakiusapan ninyo siyang ilahad ang materyal na ito.

4. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan kung bakit na-
pakahalagang panatilihing malusog ang ating katawan.

Pambungad

Ang isang dahilan kaya tayo naparito sa lupa ay para magkatawang-
tao. Ipinahayag ni Pangulong Brigham Young, “Ang ating katawang-tao
ay napakahalaga sa atin; kung wala ito hindi tayo luluwalhatiin sa dara-
ting na kawalang-hanggan” (Discourses of Brigham Young [1954], 56).

Bagama’t luluwalhatiin ang ating katawan sa kawalang-hanggan (ting-
nan sa Alma 11:42–44), sa buhay na ito ay dumaranas ito ng karamda-
man, sakit, kirot, at pinsala. Ang ilan ay pansamantalang may
kapansanan. Ang iba’y habambuhay na lumpo. Pero anuman ang kala-
gayan nila, mahalaga sa atin ang ating katawan dahil tinutulungan
tayo nitong maging perpekto.

Ang tao ay kapwa espirituwal at pisikal na nilalang; hindi puwedeng
paghiwalayin ang pisikal at espirituwal. Hindi maaabot ng ating espi-
ritu ang ganap na potensyal nito kung walang suporta at lakas ng ka-
tawan (tingnan sa D at T 93:33–34). Dapat nating paunlarin ang ating
sarili sa espirituwal at sa talino, ngunit alalahanin ding palakasin ang
ating pisikal na katawan.

Sabi ni Pangulong David O. McKay: “Ang taong malusog, na pinanga-
ngalagaan ang kanyang pangangatawan, ay may lakas at sigla; ang ka-
tawan niya ay angkop na panahanan ng kanyang espiritu. . . . Dahil
dito’y kailangan nating alagaan ang ating katawan, at sundin ang mga
batas ng pisikal na kalusugan at kaligayahan” (“The ‘Whole’ Man,”
Improvement Era, Abr. 1952, 221).

Ang mga Kapakinabangan ng Kalusugan

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pakinabang sa pagkakaroon ng
malusog na katawan:

Mas Mahusay Tayong Maglingkod

Kung mas malusog tayo, mas kaya nating maglingkod sa iba at mag-
hatid ng ligaya sa kanila at sa atin.
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Mas Mahusay Tayong mga Lider

Dahil kailangan ng mga lider ng lakas at sigla sa pagganap sa kanilang
mga tungkulin, kailangan nilang maging malusog hangga’t maaari.

Mas Maganda ang Pakiramdam Natin sa Sarili at sa Iba

Kapag pinananatili nating malusog ang ating katawan, maganda ang
pakiramdam natin sa sarili at masigasig tayong magtrabaho. Mas ma-
pagtimpi, mapagmahal, at mabait din tayo sa iba.

Magagawa Nating Tustusan ang Ating Sarili at Ating Pamilya

Kapag mas malusog ang ating katawan, mas kaya nating magtrabaho
kaya matutustusan natin ang ating sarili at ating pamilya.

Pagpapanatili ng Kalusugan ng Katawan

Maraming problemang pangkalusugan na dulot ng maruming tirahan,
sakit, mabigat na timbang, maling pagkain, pagod, at kakulangan sa
ehersisyo. Saanman tayo nakatira, maaapektuhan tayo ng mga proble-
mang pangkalusugang ito. Para maiwasan o malutas ang mga proble-
mang ito, dapat muna nating alamin kung ano ang pansarili nating mga
problemang pangkalusugan. Kapag nalaman na natin ito, makagagawa
tayo ng mga programang angkop sa mga iskedyul natin na makakatu-
long para mapanatiling malusog ang ating katawan. Makapagbibigay ng
impormasyon ang health center sa inyong lugar sa pagtatakda ng pro-
gramang pangkalusugan.

Ang ating pansarili at pampamilyang programang pangkalusugan ay
dapat kapalooban ng sumusunod:

Pagsunod sa Word of Wisdom

Sinabi sa atin ng Panginoon na may ilang bagay na hindi natin dapat
ipasok sa ating katawan. Kasama rito ang tabako, kape, tsaa, alak, dro-
ga, at ilang pagkain. Sa kabilang banda, nagmungkahi Siya ng ilang
dapat nating kainin at inumin para manatiling malusog. Ang mga su-
musunod sa Word of Wisdom ay pinangakuan ng kalusugan, karunu-
ngan, at proteksyon (tingnan sa D at T 89:18–21).

• Ipaulat sa isang miyembro ng klase ang nilalaman ng Word of
Wisdom, na makikita sa Doktrina at mga Tipan 89:1–17.

Inilalarawan sa kasunod na kuwento ang ilang biyayang nagmumula
sa pagsunod sa Word of Wisdom.

“Halos 12 taong gulang pa lang ako noon, pero tinulungan ko nang
mag-ani ng palay ang tatay ko mahigit 60 taon na ang nakararaan. Siya
ang tagagapas at ako ang tagabungkos; nakakapagod iyon, araw-araw.

“Isang Sabado, nagsimula kaming [magtrabaho] pagsapit ng bukang-
liwayway at tumigil nang mga alas 8:30 nang gabing iyon. Gusto ko
nang humiga sa sobrang pagod at matulog nang walang hapunan.
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“Tiningnan ako ni Itay at magiliw na sinabi, ‘Lee, berdeng-berde pa
ang ginapas kong mga palay ngayon. Kung hihintayin natin ang Lunes
para [ibungkos] ito, iimpis ang mga butil. Kailangan natin itong gawin
ngayong gabi. Maliwanag ang buwan. Kaya mo kaya akong tulungan?’

“Pinilit kong huwag maiyak at tumango ako.

“Sabi ng tatay ko, ‘Sige, maghapunan muna tayo. . . .’

“Agad naming naubos ang tinapay at gatas, pero pagod pa ako kaya
hindi ko man lang maiangat ang ulo ko. Nang pakainin ng tatay ang
mga baboy sa labas, naupo ako sa tabi ng mesa, at masama ang loob,
‘Hindi ako nanigarilyo o uminom kahit kailan; lagi kong sinusunod
ang Word of Wisdom. Sabi sa Doktrina at mga Tipan, kung susundin
mo ang Word of Wisdom hindi ka mapapagod at manghihina. At nga-
yo’y ni hindi ko maiangat ang ulo ko sa sobrang pagod.’ Napakislot
ang bibig ko habang nilalabanan ang pagluha dahil sa pagkahapo.

“Mahirap ilarawan ang nangyari, pero parang may maganda at pu-
ting liwanag na pumasok sa katawan ko, at pumuno sa bawat himay-
may ng aking pagkatao. Tumayo ako pagbalik ni Itay, at pumunta
kami sa bukid.

“Napakabilis magtrabaho ng tatay ko, pero hindi siya makaagapay sa
akin nang gabing iyon, kahit paspasan pa niyang tulad ko. Pumulot
ako ng pambigkis at inihagis ang mga ito sa [hanay], na karamihan ay
mabigat pa sa akin. Hinding-hindi ko malilimutan ang pagkamangha
sa mga mata ng tatay ko” (Leo W. Spencer, “To Run and Not Be
Weary,” Ensign, Mar. 1974, 45).

Trabaho

Ang trabaho ay pagpapala. Hindi lang ito nakakatulong para matustu-
san ang mga pangangailangan at kalusugan ng ating pamilya, kundi
pinananatili rin nitong masigla at alisto ang ating katawan at isipan.
(Tingnan sa I Mga Taga Tesalonica 4:11–12 at Mga Awit 128:2–3.)

Sapat na Pahinga

Hindi sapat ang pagtulog ng ilang tao kung kaya hindi sila lubos na
makapagpahinga. Ang iba nama’y sobra ang tulog kaysa kailangan.
Pinaalalahanan tayo ng Panginoon na matulog nang sapat, ngunit hin-
di hihigit sa kailangan natin. Lahat tayo’y magkakaiba at dapat magpa-
hinga ayon sa ating mga pangangailangan, ngunit sinabihan Niya
tayong matulog nang maaga at gumising nang maaga para kapwa su-
migla ang katawan at isipan. (Tingnan sa D at T 88:124.)

Pansariling Kalinisan

Para hindi magkasakit, lagi tayong maligo, magsipilyo ng ngipin, at
maghugas ng mga kamay. Dapat din nating labhan lagi ang ating mga
damit, kobrekama, kumot at punda, at hugasan ang mga pinggan.
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Maiiwasan ang mga sakit at karamdaman sa pamamagitan ng pag-
aalis ng mga mikrobyo. Maaalis natin ang mga mikrobyo kung hindi
natin papapasukin ang mga insekto at hayop sa bahay at sa pamama-
gitan ng pagtatapon ng dumi ng hayop at tao. Ito din ang dahilan
kung bakit dapat itago ang pagkain sa malinis at ligtas na lugar.

Wastong Pagkain

Ang wastong pagkain ay binubuo ng iba’t ibang uri ng pagkain mula
sa bawat grupo ng pagkain araw-araw. Kailangan natin ng karne at
mga produktong galing sa hayop, prutas at gulay, dairy products
(mantekilya, gatas, itlog, keso), at mga butil at malagkit. (Para sa ka-
ragdagang impormasyon, tingnan sa Ang Babaeng Banal sa mga Huling
Araw, Bahagi A, aralin 22: “Nutrisyon para sa Pamilya.”)

Pangangalaga sa Katawan at Ngipin

Mapoproteksyunan natin ang ating sarili at ating pamilya laban sa ilang
sakit sa pamamagitan ng pagpapabakuna at regular na pagpapatingin
sa doktor. Sa maraming bahagi ng mundo, ang mga pagbabakuna ay
ibinibigay ng mga health clinic o doktor. Dapat din nating patingnan
lagi ang ating mga ngipin sa dentista.

Ehersisyo at Paglilibang

• Ipakita ang mga visual 24-a, “Ang regular na ehersisyo ay kailangan
para sa mabuting kalusugan,” at 24-b, “Ang ehersisyo ay napakagan-
dang proyektong pampamilya.”

Bukod sa wastong pagkain, kailangan ng regular na ehersisyo para lu-
musog ang katawan. Ang ehersisyo ay isang bagay na magagawa nang
mag-isa o kasama ang pamilya. Ang isang pakinabang ng programa sa
ehersisyo bilang libangan ay ang pagkakataong makasama ang ating
pamilya. Hindi lang higit na mahihikayat na mag-ehersisyo ang bawat
miyembro ng pamilya, kundi magiging mas malapit pa sila sa isa’t isa.

Ang isang magandang ehersisyong magagawa ng halos lahat ay ang
pagtakbo. Halos kahit saan at kahit kailan ay puwede tayong tumak-
bo. Magandang ehersisyo rin ang pagtakbo nang hindi umaalis sa ki-
nalalagyan at paglalakad. Sa basketball, soccer, handball, paglangoy,
pagbibisikleta, at iba pang mga isports ay makapag-eehersisyo tayo
at makapaglilibang.

Bago magsimula ng kahit anong matinding programa sa ehersisyo,
dapat tayong magpatingin sa doktor. Ang paghingi ng payo at pagsu-
nod sa sinabi ng doktor tungkol sa ating programa sa ehersisyo ay ma-
kakapigil sa ating gawin ang mga bagay na makasasama pala sa halip
na makatulong sa atin.
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Katapusan

Mahalaga ang balanse sa malusog na pamumuhay. Ibig sabihi’y dapat
nating sikaping maging balanse sa trabaho, pahinga, at paglilibang.
Nagpayo si Pangulong Brigham Young:

“Sikapin nating palawigin ang buhay na ito nang lubusan, sa pamama-
gitan ng pagsunod sa bawat batas ng kalusugan, at wastong pagbalan-
se sa trabaho, pag-aaral, pahinga, at paglilibang . . . maghanda para sa
mas magandang buhay. Ituro ang mga alituntuning ito sa ating mga
anak, nang . . . sila ay maturuang magkaroon ng pundasyon ng kalusu-
gan at lakas” (Discourses of Brigham Young [1954], 186).

Kailangan ng Simbahan ang mga maytaglay ng priesthood na naihanda
ang kanilang sarili sa espirituwal, intelektuwal, at pisikal. Natutulungan
tayo ng mabuting kalusugan na maging epektibo sa marami nating res-
ponsibilidad.

Mga Hamon

Suriin ang inyong personal na mga problema sa kalusugan.

Gumawa ng personal at pampamilyang programang pangkalusugan.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mga Kawikaan 23:19–23 (maging matalino tayo sa pagpili ng iinu-
min at kakainin)

• Mga Kawikaan 31:1–4 (huwag nating dumihan ang ating sarili sa
pag-inom ng alak at kahalayan)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo mga kabanata 27,
“Paggawa at Pansariling Pananagutan,” at 29, “Ang Batas ng
Panginoon sa Kalusugan.”

2. Magtalaga ng miyembro ng klase na magbibigay ng limang-minutong
report tungkol sa nilalaman ng Word of Wisdom (D at T 89:1–17).

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang mga res-
ponsibilidad natin sa ating komunidad at bansa.

Pambungad

Bilang mga miyembro ng Simbahan ni Jesucristo, dapat tayong maka-
dama ng kapatiran at pagmamahal para sa lahat ng tao sa lahat ng
bansa sa mundo, at lalo na sa sarili nating pamayanan, komunidad, at
bansa. Dapat tayong maging tapat sa sarili nating bayan at mga tao at
gawin ang lahat ng makakaya natin para matulungan ang pamahalaan
na tugunan ang pangangailangan ng mga tao.

“Kami ay naniniwala na ang mga pamahalaan ay itinatag ng Diyos
para sa kapakinabangan ng tao,” ang sabi ng Doktrina at mga Tipan,
“at kanyang pinananagot ang mga tao sa kanilang mga gawa na may
kaugnayan sa mga ito” (Doktrina at mga Tipan 134:1).

Ang mga Pansarili Nating Responsibilidad

Marami sa mga problema ng lipunan ang dumarating dahil hindi tapat
at hindi malinis ang pamumuhay ng ilang tao at pamilya, o hindi nag-
tatrabaho para suportahan ang sarili. Bago natin mapaglingkuran ang
ating komunidad o bansa, dapat tayong mamuhay nang tapat at ma-
buti. Pangalagaan muna natin ang ating sarili at pamilya at sikaping
labanan ang anumang problemang umaapekto sa atin.

Ang pinakamalaki nating responsibilidad ay ipamuhay ang ebanghelyo,
na makakatulong sa atin at sa iba. Ang halimbawa natin sa buhay ang
higit na makaiimpluwensya sa iba kaysa sa sasabihin natin. Halimbawa,
sa Aklat ni Mormon, sinabihan ang mga tao sa isang masamang lungsod
na iniligtas lang sila ng Panginoon dahil sa mga panalangin ng mga
matwid na naroon sa kanilang lupain.

• Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang Alma 10:22–23.

Kung minsa’y bibiyayaan ng Panginoon ang buong komunidad dahil
matwid ang ilang tao roon. Binanggit ni Pangulong David O. McKay
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na kailangang magpakita ng mabubuting halimbawa ang mga miyem-
bro ng Simbahan: “Dapat ipagmalaki ng lahat na gawing kasingkahu-
lugan ng mapagkakatiwalaan, mapagtimpi, kalinisang-puri, katapatan,
katarungan ang Mormonismo—ito ang mga pangunahing alituntunin
ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.
At sa pamumuhay ng mga ito ay nakakatulong tayo sa pagbabago ng
lipunan, pinagaganda natin ang ating relihiyon sa paningin ng lipunan
at naghahatid ng kaligtasan at kapayapaan sa mga tao rito ngayon”
(sa Conference Report, Okt. 1927, 14).

Makapagbibigay tayo ng kalakasan sa ating komunidad at bansa 
sa pamamagitan ng tapat at mabuting pamumuhay, pangangalaga 
sa sarili nating pamilya, at pagdarasal para magkaroon ng lakas na
maging mga wastong halimbawa.

Ang mga Responsibilidad Natin sa Pamayanan at Komunidad

• Ipakita ang visual 25-a, “Bahagi ng responsibilidad natin sa Diyos
ang maglingkod sa iba.”

Kailangang-kailangan ng ating komunidad ng maaasahan at matatapat
na mamamayan na handang tumulong. Inaasahan ng Panginoon na
mamahalin at paglilingkuran natin ang ating mga kapitbahay at mga
kaibigan. Hindi ito nangangailangan ng malalaking sakripisyo; kadala-
sa’y ibinabatay sa maliliit na kabutihan ang pagkakaibigan. Bahagi ng
pagiging mabuting kapitbahay ang pag-alam kung ano ang mga pa-
ngangailangan ng ibang tao, pati ng mga balo at ulila. Ang pinakama-
laking serbisyong magagawa natin para sa ating mga kapitbahay ay
ang ihatid sa kanila ang ebanghelyo. Pero anuman ang reaksyon nila,
dapat natin silang mahalin at paglingkuran.

• Ipabasa sa isang miyembro ng klase ang Doktrina at mga Tipan
58:27–28. Isipin sandali ang ilang problemang kinakaharap ng mga
tao sa ating komunidad. Ano ang ilang “mabubuting layunin” na
masusuportahan natin sa ating lungsod o bayan?

Edukasyon

Sa ilang pook, kailangang magtayo o palawakin ang mga paaralan. Sa
ibang pook, kailangan ng mga paaralan ng mas magagandang aklat,
tulong sa pagtuturo, at kurso sa pag-aaral. Inilalahad ng sumusunod
na kuwento kung paano pinahusay ng ilang mga Banal sa mga Huling
Araw ang kalidad ng edukasyong inihahandog sa mga paaralan ng
kanilang mga anak:

“Isa sa mga katangian ng paborito naming lungsod ng Seattle,
Washington, ang mahusay na sistema ng pampublikong paaralan sa
pamayanan. Sa dalawampung taong pagtira namin doon, paminsan-
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minsa’y natutukso kaming lumipat sa karatig na lugar pero sa huli’y
lagi naming ipinapasiyang manatili sa lungsod. Ang isang dahilan ay
ang mataas na pagtingin namin sa mga pagkakataong makapag-aral na
ibinibigay sa tatlong anak namin sa mga pampublikong paaralan. . . .

“Gayunman, nitong mga nakaraang taon, nakita naming nagsisimulang
lumayo ang pamunuan ng paaralan sa dating mahusay at subok nang
patakaran ukol sa pananalapi at pagtuturo. . . . Nagsimula silang guma-
wa ng malalaking pagbabago sa mga pamamaraan at kurikulum. . . .
Nawalan ng sigla ang mga estudyante sa ibang mga patakaran, na na-
ging sanhi ng malulubhang problema sa seguridad, moralidad, at pag-
gamit ng bawal na gamot.

“Ang nakapangangambang pagkasirang ito ang nag-udyok sa karami-
han sa amin na lalong maging aktibo at maglingkod sa Parent Teacher
Association at sa mga inihalal na tagapagpayong sanggunian ng paa-
ralan. Sa isang malaking bahagi ng mataas na paaralan, na halos ka-
sinlaki ng sakop ng ward namin, [ay inihalal] ang ilan sa amin ng
mga nag-aalalang magulang at kaibigan sa mga tungkulin sa dala-
wang samahan.

“Dahil sa karanasan sa Simbahan sa pagtutulungan sa paggawa ng mga
bagay sa mga pulong, nagsimulang makaimpluwensya ang mga miyem-
brong BHA sa pamunuan ng paaralan. Habang sinusuportahan namin
ang magagandang programa, nagawa naming opsyonal na maipabalik
ang dating kurikulum at pamamaraan sa pagtuturo. Para mabawasan
ang pananakot sa mga estudyante at pananakit sa mga pasilyo at baku-
ran ng paaralan, at paggamit ng bawal na gamot at kahalayan, dinagda-
gan namin ang seguridad. Nakuha namin ang ibayong interes at tulong
ng mga magulang at idinagdag [ang mga estudyante sa aming organi-
sasyon]. . . . Pinatunayan [namin] sa mga mamamayan na kasama sila sa
mga desisyon ng inihalal nilang mga pinuno. . . .

“Pinatunayang muli ng mga karanasang ito na kapag nagkaisang mag-
tulungan ang mga Banal sa mga Huling Araw at talagang ipinaglala-
ban ang kanilang karapatan ay pinalalakas nila ang mga taong-bayan.

“Inakay ako ng patotoong ito na [makisangkot] sa iba pang larangan sa
komunidad, negosyo, pulitika, at konstitusyon. Napaniwala ako nito
na ang mga Banal sa mga Huling Araw ay hindi lang kailangan, kundi
maaaring tumulong para baguhin ang lipunan na talagang kailangan
natin” (David L. Tomlinson, “We Changed Our Children’s Schools,”
Ensign, Hunyo 1976, 52–53).

• Ano ang mga pangangailangan sa edukasyon sa ating komunidad?
Ano ang magagawa natin bilang indibiduwal at grupo ng priesthood
para makatulong?
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Moralidad

Responsibilidad nating magtatag ng mga komunidad na mataas ang
mga pamantayan at moralidad. Kung bumababa man ang moralidad
ng ating mga komunidad, maaari tayong magtulungan sa paglutas ng
mga problemang ito. Kadalasan, ang imoralidad ay napapatigil lamang
kapag sama-samang kumilos ang mga tao.

• Ano ang mga problema sa moralidad sa ating pamayanan? Ano ang
magagawa natin para mapaglabanan ang mga problemang ito?

Kalusugan at Kaligtasan

Kayang baguhin ng karamihan sa mga komunidad ang kundisyon ng
kalusugan at kaligtasan nila. Ang ilang lungsod ay nangangailangan
ng mas mahusay na pamamahala sa trapiko o sa batas ng kaligtasan.
Ang ibang pook naman ay nangangailangan ng mas maayos na pasili-
dad sa patubig o kalinisan.

Sa pagsisikap na makapaglingkod sa ating komunidad, dapat nating
isipin ang espesyal na pangangailangang pangkalusugan at pangkalig-
tasan ng sarili nating komunidad. Kung napagpasiyahan na natin
kung aling problema ang dapat lutasin kaagad, mapipili na natin ang
isang pangangailangan at maipaplano kung paano makakatulong sa
paglutas nito. Maraming miyembro ng Simbahan ang nakatulong sa
maraming proyektong pangkalusugan at pangkaligtasan ng komuni-
dad. Halimbawa, ilang miyembro ng Simbahan ang may tungkulin sa
pulitika, kasama sa mga komite, o boluntaryong nagtatrabaho para
mapaganda ang kanilang mga komunidad.

Si Ted Brewerton, isang maytaglay ng priesthood sa Calgary, Canada,
ay halimbawa ng isang taong may magagawa upang mapaganda ang
kanyang komunidad. Pinarangalan siya bilang pinakamagaling na par-
masyutiko sa kanyang lalawigan dahil sa paglaban niya sa bawal na
gamot. Namahagi siya ng mga polyeto, nagbigay ng mga lektyur, bu-
misita sa mga paaralan, at tumulong sa mga pinuno ng pamahalaan
na kontrolin ang paggamit ng bawal na gamot. Talagang nakagawa
siya ng malaking kaibhan sa buhay ng daan-daang tao. (Tingnan sa
“Making a Difference,” ni Janice Smith, Ensign, Hunyo 1976, 50.)

Ilang Banal sa mga Huling Araw ang nagdahilan na wala silang pana-
hon sa kanilang komunidad dahil wala silang magawang kaibhan para
sa ikabubuti ng lipunan, o masyado silang abala. Lahat tayo’y makaga-
gawa ng kaibhan kung makikibahagi tayo at gagawa ng isang bagay
na makakabuti sa komunidad.



• Talakayin ang mga pangangailangang pangkalusugan at pangkalig-
tasan sa ating pook. Ano ang magagawa nating mga maytaglay ng
priesthood para matugunan ang mga pangangailangang ito?

Serbisyong Pangkapakanan

Talagang napakahalaga na kusang tumulong ang mga Banal sa mga
Huling Araw sa iba sa oras ng kagipitan. Isang mabuting halimbawa
ng ganitong paglilingkod ang naganap noong 1976, nang matibag ang
dam at bahain ang ilang bayan malapit sa Rexburg, Idaho. Nagpasiya
ang mga miyembro ng Simbahan sa lahat ng estado sa paligid na tu-
mulong sa paglilinis sa mga bayang nasira o nasalanta. Umupa ng mga
bus ang mga kabataan at korum ng priesthood at nagpunta sa mga lu-
gar na binaha. Tumulong silang maglinis, magkumpuni, at magtayo ng
mga bagong tirahan. Inalagaan ng ilang lalaki’t babae ang mga bata
para magawa ng mga magulang ang mga napinsala nilang tirahan.
Ilang linggo lang ay halos tapos na ang paglilinis, salamat sa boluntar-
yong tulong ng mga miyembro ng Simbahan na gustong makapagling-
kod sa kapwa.

Mga Responsibilidad sa Ating Bayan

Sabi ni Pangulong N. Eldon Tanner, “Aasahan naming magiging tapat
ang bawat tao sa kanyang bayang tinubuan—ang lupaing kanyang si-
nilangan, na kanyang tinitirhan, pinagtatrabahuhan, at kung saan niya
pinalalaki ang kanyang pamilya” (sa Conference Report, Abr. 1976, 73;
o Ensign, Mayo 1976, 48). Kailangang makadama tayo ng pagmamahal
para sa ating bansa at sa mga mamamayan at hangarin ang pinakama-
buti para sa kanila. Likas na dumarating ang gayong pagmamahal ka-
pag natuto tayong pahalagahan ang kasaysayan at sakripisyo ng mga
taong tumulong para maitatag at palakasin ang ating bansa.

Ang katapatan sa ating bayan ay hindi nangangahulugan na kailangan
nating sumang-ayon sa lahat ng namumuno sa pamahalaan.
Gayunman, sinisikap ng karamihan sa mga pinuno ng pamahalaan na
gawin ang tama, at dapat natin silang suportahan. Dapat nating ipag-
dasal araw-araw na maging wasto ang kanilang pagpapasiya at gawin
nila ang tama. Minsa’y nakipagpulong si Pangulong Harold B. Lee sa
Pangulo ng Estados Unidos kung saan “tiniyak niya rito na anuman
ang pangalan o partido nito sa pulitika, tayo [sa Simbahan] ay madalas
lumuhod, at ipinagdarasal sa Diyos na tulungan niya tayo at ang mga
pinuno ng bansang ito at ang mundo sa [mga problema ng ating pana-
hon]” (sa Conference Report, Abr. 1972, 120; o Ensign, Hulyo 1972, 29).

Kasama rin sa paglilingkod sa ating bansa ang pagsunod sa mga batas
nito. Iiral lang ang kapayapaan kung susundin ng lahat ang batas.
Nakasaad sa ikalabindalawang saligan ng panampalataya,
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“Naniniwala kami sa pagpapasailalim sa mga hari, pangulo, namama-
hala, at hukom, sa pagsunod, paggalang, at pagtataguyod ng batas.”

• Talakayin ang mga paraan na maipakikita natin ang paggalang sa aw-
toridad at pagsunod sa batas. Paano natin matutulungang maghanda
ang mga binatilyo sa paglilingkod sa kanilang komunidad at bansa?

Bawat bansa ay may iba’t ibang paraan ng paggawa ng mga batas.
Pinapayagan sa ibang bansa ang mga mamamayan na maghalal ng
mga kinatawang tumutulong sa paggawa ng mga batas. Lalo na sa
mga bansang ito, tungkulin ng mga Banal sa mga Huling Araw na ala-
min ang mga bagay na may katuturan sa publiko at suportahan ang
mabubuting tao bilang mga kandidato para sa katungkulan. Sa mga
bansang may halalan, dapat bumoto ang bawat mamamayan.

Ilan sa mga paraan para matupad ang tungkulin natin sa ating bayan ay:

1. Maging tapat sa ating bansa at mga kalahi.

2. Ipagdasal ang mga lider natin.

3. Sundin ang batas.

4. Alamin ang mga usaping pampubliko.

5. Suportahan ang matatapat at matatalinong lider.

Katapusan

Bilang mga Banal sa mga Huling Araw tayo ay may responsibilidad sa
ating komunidad at bansa. Tungkulin nating mamuhay nang matwid
at tumulong sa paglutas ng mga problema at tugunan ang mga panga-
ngailangan ng buong lipunan.

Mga Hamon

Pumili ng isang paraan na makakatulong kayo sa inyong pamayanan o
komunidad. Gumawa ng sariling plano at simulan itong gawin nga-
yong linggo.

Kasama ang inyong korum, magpasiya kung ano ang gagawin ng in-
yong grupo sa priesthood para mapaganda ang inyong komunidad.

Sa mga panalangin ng pamilya ninyo, ipagdasal ang mga lider ng ko-
munidad at bansa na pamunuan kayo nang matwid.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• I Kay Timoteo 1:8–10 (kailangan ang batas)

• I Kay Timoteo 2:1–2 (dapat nating ipagdasal ang mga pinuno ng
pamahalaan)

• Kay Tito 3:1 (dapat nating sundin ang ating mga pamahalaan)



• I Pedro 2:13–14 (dapat tayong pailalim sa mga batas na itinatag ng
ating mga pamahalaan)

• Mosias 29 (talumpati ni Haring Mosias tungkol sa pamahalaan)

• Doktrina at mga Tipan 134 (talumpati sa pangangailangan sa batas
at mga alituntunin sa pamamahala)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Alamin kung anong mabubuting layunin sa inyong pamayanan at
komunidad ang mangangailangan ng suporta ng inyong korum.

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan kung paano
makakamit at magkakaroon ng matatag na patotoo sa ebanghelyo ni
Jesucristo.

Pambungad

Simulan ang miting sa pag-awit ng buong klase ng “Buhay ang Aking
Manunubos” (Mga Himno, blg. 78; o Mga Alituntunin ng Ebanghelyo, 374).

Isa sa pinakamahahalagang pag-aaring makakamit natin ay ang patotoo
sa ebanghelyo ni Jesucristo. Natanto ito ni Pangulong David O. McKay
noong nagbibinata siya. Sabi niya: “Lubha akong nasabik dito; nadama
ko na kung makakamtan ko iyon [isang patotoo], lahat ng iba pang ba-
gay ay talagang parang walang kabuluhan” (“A Personal Testimony,”
Improvement Era, Set. 1962, 628).

Habambuhay tayong susuportahan ng ating mga patotoo pagdating 
ng kahirapan at pagsubok. Sa gayong mga panahon, hindi tayo masu-
suportahan ng mga patotoo ng iba, at sa halip ay aasa tayo sa sarili
nating patotoo para malampasan natin ang mga pagsubok nang may
pananampalataya.

Ano ang Patotoo?

Marahil ay maaalaala natin noong una nating makausap ang mga mis-
yonero at nalaman ang tungkol sa ebanghelyo, o makilala ang isang tao
na tumulong sa atin na magkaroon ng patotoo. O siguro ay naaalala na-
tin ang init ng pakiramdam noong marinig nating magpatotoo ang isang
tao sa atin. Ang damdaming ito ay ang Espiritu Santo na sumasaksi sa
ating kaluluwa na ang naririnig natin ay totoo. Ang damdaming ito ay
panatag at walang pag-aalinlangang katiyakan. Dahil dito, alam natin 
na si Jesucristo ay Anak ng Diyos, na si Joseph Smith ay isang propeta,
at Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang
tanging tunay na simbahan sa daigdig. Patototohanan din ng damda-
ming ito ang Word of Wisdom, alituntunin ng ikapu, o katotohanan ng
Aklat ni Mormon.
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Bilang mga miyembro ng Simbahan sa mga huling araw na ito, ma-
halaga ring magkaroon tayo ng patotoo sa mga buhay na propeta.
Ipinaliwanag ni Pangulong Harold B. Lee ang kahalagahan ng kaala-
mang ito:

“Gusto kong tandaan ninyo ito. Ganito ang pagkasabi ng isang tao, at
naniniwala akong ito ay tiyak na totoo: ‘Ang taong iyon ay hindi tunay
na maniniwala hangga’t hindi niya nakikita ang kapangyarihan ng
Diyos sa mga pinuno ng simbahang ito, hanggang sa mag-alab ito sa
kanyang puso na parang apoy.’ Hangga’t hindi naniniwala ang mga
miyembro ng Simbahang ito na sila ay inaakay sa tamang landas, at
ang kalalakihang ito ng Diyos ay binigyang-inspirasyon at hinirang
nang wasto sa pamamagitan ng kamay ng Diyos, hindi sila tunay na
naniniwala” (sa Conference Report, Abr. 1972, 118; o Ensign, Hulyo
1972, 103).

• Ipaisip sandali sa mga miyembro ng klase ang kanilang mga patotoo.
Ipaalala sa kanila kung kailan ipinahayag sa kanila ang katotohanan ng
ebanghelyo at kung paano nila natanggap ang espirituwal na patunay
na ang Simbahan ay totoo, na si Jesus ang Cristo, o na ang Aklat ni
Mormon ay totoo. Ipabahagi sa kanila kung anong klase ang mga kara-
nasang ito at kung paano nila nalaman na nakatanggap sila ng patotoo.

Pagtanggap ng Patotoo

Ang patotoo ay batay sa paghahayag mula sa Espiritu Santo. Dumarating
ito kapag nakikipag-usap ang Espiritu ng Panginoon sa ating puso, isi-
pan, at espiritu at pinagtitibay ang katotohanan sa atin (tingnan sa D at T
8:2–3). Ipinaliwanag ni Cristo kay Pedro na ang patotoo niya ay hindi
nanggaling sa sinumang tao, kundi mula sa Diyos (tingnan sa Mateo
16:13–17).

Isinulat ni Elder Parley P. Pratt ang sumusunod na kuwento tungkol sa
patotoong natanggap niya na ang Aklat ni Mormon ay totoo:

“Binuksan ko [ang Aklat ni Mormon] nang may pananabik at binasa
ang pahina ng pamagat nito. Tapos ay binasa ko ang patotoo ng ilang
saksi tungkol sa pagkatagpo at pagkasalin dito. . . . Maghapon akong
nagbasa; ang hirap kumain, wala akong gana; ang hirap matulog nang
gumabi na, dahil mas gusto kong magbasa kaysa matulog.

“Habang nagbabasa ako, nilukuban ako ng espiritu ng Panginoon, at
nalaman at naunawaan ko na ang aklat ay totoo, na kasingsimple at ka-
singlinaw ng pagkaunawa at pagkaalam ng tao na siya ay buhay. Lubos
na ngayon ang kaligayahan ko, tulad ng nakita ninyo, at sapat ang kaga-
lakan ko para higit na matumbasan ang lahat ng kalungkutan, sakripis-
yo at paghihirap sa buhay ko” (Autobiography of Parley P. Pratt [1938], 37).
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Sa ilan, isang napakalinaw na karanasan ang pagtanggap ng patotoo.
Sa iba, hindi ito kamangha-mangha, pero mahalaga pa rin. Sabi ni Elder
Loren C. Dunn, “Maaaring hindi ito dumating gaya ng kislap ng liwa-
nag (hindi ko alam kung paano makikipag-ugnayan ang Panginoon sa
inyo), mas malamang na magiging pagtiyak at pakiramdam ito sa in-
yong puso, isang pagpapatunay na darating sa mahinahon at likas ngu-
nit tunay na paraan sa araw-araw hanggang sa matanto ninyo na alam
pala ninyo” (“Watch Therefore: For Ye Know Not What Hour,”
University of Utah Institute devotional, Nob. 10, 1972, 5).

Ipinaliwanag ni Marion G. Romney na sa ganitong paraan niya natang-
gap ang kanyang patotoo:

“Kung minsa’y unti-unting dumarating sa isang tao ang patotoo, sa
mahabang panahon. Wala akong matandaang patotoo na biglaang du-
mating sa akin. . . . Hindi ko maalala kung nawalan ako ng patotoo.
Siyempre pa, lumakas ito sa paglipas ng mga taon, pero hinding-hindi
ko matandaan na nawalan ako ng paniniwala. Pero biglaan man o
unti-unti ang pagdating ng patotoo, may epekto ito sa isang tao.
Nagbabago siya pagkatanggap niya ng patotoo” (“How to Gain a
Testimony,” New Era, Mayo 1976, 11).

May ilang bagay tayong dapat gawin para makatanggap ng patotoo.
Ang sumusunod na limang hakbang ay napakahalaga:

• Idispley ang poster ng sumusunod na limang hakbang, o isulat ang
impormasyon sa pisara:

1. Hangaring Maniwala. Ipinaliwanag ni Alma na ang unang hakbang sa
pagtatamo ng kaalaman sa katotohanan ay ang pagnanais na mani-
wala (tingnan sa Alma 32:26–27).

2. Saliksikin ang mga Banal na Kasulatan. Itinuro ni Elder Gordon B.
Hinckley: “Pangako ko na kung babasahin ninyo ang nakasulat na
mga salita na tinatawag nating banal na kasulatan, sasapuso ninyo
ang pag-unawa at siglang masarap maranasan. . . . Basahin, halim-
bawa, ang Ebanghelyo ni Juan mula simula hanggang wakas.
Hayaang kausapin kayo ng Panginoon, at ang Kanyang mga salita
ay darating na may tahimik na paniniwala na magpapawalang-
kabuluhan sa mga pintas ng kanyang mga kritiko. Basahin din ang
Bagong Tipan, ang Aklat ni Mormon, na inilabas bilang saksi ‘na si
Jesus ang Cristo, ang Walang Hanggang Diyos’ “(“The Miracle That
is Jesus,” Improvement Era, Hunyo 1966, 531).

3. Sundin ang Kalooban ng Diyos. Niliwanag ng Tagapagligtas na mala-
laman ng tao kung ang doktrina ay mula sa Diyos kung ipamumu-
hay niya ang doktrina (tingnan sa Juan 7:16–18).
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4. Pagnilay-nilayin ang mga Alituntunin ng Ebanghelyo. Ang ibig sabihin
ng pagninilay sa mga alituntunin ng ebanghelyo ay pag-aralan at
pag-isipan ito, tapos ay magdasal nang may pananampalataya kay
Cristo para tumanggap ng kaalaman mula sa Espiritu Santo tungkol
sa ating napag-aralan. (Tingnan sa Moroni 10:3–5.)

5. Mag-ayuno at Manalangin nang Madalas. Nalaman ni propetang Alma
sa kanyang sarili na totoo ang ebanghelyo dahil nag-ayuno siya at
nanalangin nang maraming araw. Matapos mag-ayuno, pinatotoha-
nan ng Espiritu Santo ang mga doktrina ng Diyos sa kanyang kalu-
luwa. (Tingnan sa Alma 5:45–46.)

• Ipakuwento sa itinalagang miyembro ng klase ang karanasan niya sa
pagkakaroon ng patotoo.

Pagkakaroon ng Mas Malakas na Patotoo

Kapag nagkaroon na tayo ng patotoo, dapat natin itong patuloy na pa-
lakasin. Sabi ni Pangulong Harold B. Lee: “Ang patotoo ay hindi isang
bagay na taglay ninyo ngayon, at lagi ninyong tataglayin. Maselan ang
patotoo. Mahirap itong maapuhap na tulad ng sinag ng buwan. Dapat
ninyo itong hulihin araw-araw sa inyong buhay” (“President Harold B.
Lee Directs Church; Led By the Spirit,” Church News, Hulyo 15, 1972, 4).

Para mapalakas ang ating patotoo sa bawat araw at manatiling maliga-
ya sa ebanghelyo, dapat tayong magsikap na mamuhay nang matwid,
gampanan ang mga tungkulin natin sa priesthood, at maglingkod sa
kapwa. Gawing alituntunin ng pagkilos ang patotoo kung nais nating
palakasin ito.

• Ipakita ang visual 26-a, “Mapapalakas natin ang ating patotoo sa
pamamagitan ng pagbabahagi nito sa iba.”

Ang pagbabahagi ng ating patotoo sa iba ay hindi lang nagpapalakas
sa sarili nating patotoo, kundi nagpapalakas din sa patotoo ng mga na-
kikinig sa atin. Binibigyan tayo ng pagkakataong ipahayag ang ating
patotoo minsan sa isang buwan sa miting sa pag-aayuno at pagpapa-
totoo, ngunit samantalahin din natin ang lahat ng pagkakataong mag-
patotoo sa ating mga kaibigan at pamilya.

Dapat tayong maging matatag sa patotoo natin kay Jesus (tingnan
sa D at T 76:79). Bilang mga miyembro ng Simbahan, responsibilidad
nating ibahagi ang ating patotoo sa iba, na kapwa mga miyembro at di-
miyembro. Ipinakikita natin ang ating patotoo sa bawat araw sa ating
sinasabi at ginagawa. Ipinayo ni Pedro: “Lagi kayong handa ng pagsagot
sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang
nasa inyo” (I Ni Pedro 3:15). Ang mga patotoo natin ang maghahatid sa
iba sa katotohanan at makakatulong na naisin nilang alamin pa ito.
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• Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Doktrina at mga Tipan 62:3
at 84:61. Ano ang pangako ng Panginoon sa mga nagpapatotoo?

Katapusan

Ang ating mga patotoo ay maaaring pagmulan ng katatagan ng ating
pamilya. Sumulat ang isang amang nagmisyon noong 1868 sa kanyang
anak: “O, anak ko, sana’y maging bituing patnubay sa buong buhay mo
ang patotoo ng iyong ama” (sinipi ni Reinhard Maeser, Karl G. Maeser
[1928], 57).

• Tanungin ang buong klase kung paano maaaring “maging bituing
patnubay” sa buhay nila ang patotoo ng kanilang mga ama. Tanungin
ang mga ama kung paano makakatulong ang patotoo nila sa pagka-
karoon ng patotoo ng kanilang mga anak.

Mga Hamon

Hangaring magkaroon, magpalakas at magbahagi ng patotoo sa ebang-
helyo ni Jesucristo.

Magsikap na mamuhay nang karapat-dapat sa nag-iibayong saksi sa ka-
totohanan sa pamamagitan ng pamumuhay nang malapit sa Panginoon
at paglilingkod nang tapat sa tungkulin ninyo sa priesthood.

Magplano ng family home evening at gamiting paksa ang patotoo.
Sa miting na ito, magpatotoo sa inyong pamilya.

Magpatotoo sa miting ng pag-aayuno at pagpapatotoo.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mga Awit 19:7 (ang kahalagahan ng patotoo)

• I Mga Taga Corinto 12:3 (ang mga patotoo ay nagmumula sa
Espiritu Santo)

• II Kay Timoteo 1:8 (hindi tayo dapat mahiyang magpatotoo)

• Doktrina at mga Tipan 76:22–23 (ang patotoo nina Joseph Smith at
Signey Rigdon)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Maghanda ng poster na iminungkahi sa aralin, o isulat sa pisara ang
impormasyon.

2. Magtalaga ng isang miyembro ng klase na magkukuwento ng kara-
nasan niya sa pagkakamit ng patotoo.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong mapalakas ang pananampa-
lataya natin kay Jesucristo.

Pambungad

Ipakita ang visual 27-a, “Pananampalataya kay Jesucristo ang unang
alituntunin ng ebanghelyo.”

Ang pananampalataya kay Jesucristo ang unang alituntunin ng ebang-
helyo. Kung sumasampalataya tayo kay Jesucristo, may tiwala tayo sa
Kanya; pinagtitiwalaan natin Siya at tinatanggap Siya at ang Kanyang
mga turo. Isinulat ni Apostol Pablo, “nagsisilakad kami sa pamamagi-
tan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin” (II Mga
Taga Corinto 5:7). Ang pananampalataya ay espirituwal na katibayan
na ang mga bagay na hindi natin nakikita o naririnig ay umiiral at
totoo. Halimbawa, hindi natin nakita na namatay nga si Jesus para
sa atin o nagdusa para sa ating mga kasalanan, pero dahil sa pananam-
palataya alam natin na ginawa nga Niya ito. Sabi ni Alma, “Ang pana-
nampalataya ay hindi ang pagkakaroon ng ganap na kaalaman sa mga
bagay; kaya nga, kung ikaw ay may pananampalataya, umaasa ka sa
mga bagay na hindi nakikita, ngunit totoo” (Alma 32:21).

Pananampalataya kay Jesucristo

Dahil sa pananampalataya kay Jesucristo, nakakaya nating magsakri-
pisyo o gawin ang mahihirap na gawain. Halimbawa, dahil sa pana-
nampalataya ay handang ihandog ni Abraham ang kanyang anak
bilang sakripisyo, kinuha ng langit si Enoc, at nailigtas sa baha si Noe
(tingnan sa Mga Hebreo 11). Ang mga ito at iba pang mga himala ay
naganap dahil sa pananampalataya kay Jesucristo, “sapagkat sa pa-
mamagitan ng pananampalataya ang mga himala ay nagagawa”
(Moroni 7:37).

Dahil din sa pananampalataya, napagtitiisan natin ang mga pagdurusa,
pagsubok, at hirap. Halimbawa, natiis ni Job ang matitindi niyang pag-
durusa dahil sumampalataya siya kay Cristo. Pinalakas ng Panginoon
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si Job dahil kilala at tinutulungan ng Panginoon ang mga nagtitiwala sa
Kanya. (Tingnan sa Nahum 1:7.)

Bagama’t nagdusa si Job nang higit kaysa pagdurusahan ng karamihan
sa atin, kailanma’y hindi niya itinanggi ang kanyang patotoo ni tinali-
kuran ang Diyos. Namatay na lahat ang kanyang mga anak nang wasa-
kin ng napakalakas na hangin ang bahay niya. Tinadtad ng pigsa ang
buong katawan niya. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan at
pati ng asawa niya, na nagsabing kaya siya naghihirap ay dahil masa-
ma siya. Ngunit dahil sa pananampalataya niya, tiniis ni Job ang mga
pagsubok sa kanya. Sa kasukdulan ng kanyang pagdurusa, pinuri pa
niya ang Diyos at nagpatotoo:

“Talastas ko na Manunubos sa akin ay buhay, at siya’y tatayo sa lupa
sa kahulihulihan:

“At pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon ma’y maki-
kita ko ang Diyos sa aking laman” (Job 19:25–26). Ginantimpalaan din
sa huli ang kanyang pananampalataya; nagwakas ang kanyang mga
pagdurusa at lubos siyang pinagpala ng Panginoon.

Ipinakikita sa kuwento ni Job kung paanong gaya ng angkla ay matu-
tulungan tayo ng pananampalataya na humawak nang mahigpit sa
ating patotoo kapag dumarating ang mga pagsubok (tingnan sa Eter
12:4). Maaari tayong dumanas ng sakit, kahirapan, kamatayan, o tukso,
ngunit habang sumasampalataya tayo kay Jesucristo, tayo ay palalaka-
sin at pagpapalain.

• Ano ang ilang halimbawa mula sa mga banal na kasulatan tungkol
sa kapangyarihan ng pananampalataya? Paano kayo napagpala ng
pananampalataya ninyo kay Jesucristo?

Pagpapalakas ng Pananampalataya Natin Kay Cristo

Lagi nating hangaring mapalakas ang ating pananampalataya. Kapag
ginawa natin ito, tatanggapin natin ang kagalakan ng pagiging malapit
sa Panginoon at pagtanggap ng Kanyang mga pagpapala. Sinabi ni
Alma na ang pagsampalataya kay Cristo ay tulad ng pagtatanim,
pagbubungkal, at pag-aani ng bunga ng isang puno.

• Ipakita ang visual 27-b, “Nagsisimula ang pananampalataya sa pa-
mamagitan ng pagtatanim ng isang binhi.”

Ang unang hakbang sa pagsampalataya ay maihahambing sa pagtata-
nim ng isang binhi. Sabi ni Alma: “[Subukan ang] aking mga salita, at
[gumamit] ng kahit bahagyang pananampalataya, oo, kahit na wala ka-
yong higit na nais kundi ang maniwala, hayaan na ang pagnanais na ito
ay umiral sa inyo . . . na ang binhi ay maitanim (Alma 32: 27–28).
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• Paano natin maitatanim ang isang binhi ng pananampalataya sa
ating puso?

Ang isa sa mga paraan na nagsisimula ang pananampalataya ay kapag
naririnig o nababasa natin ang salita ng Diyos at ninanais nating mani-
wala. Kapag sinubukan nating isagawa ang ating narinig o nabasa, na
sinisikap paniwalaan at ipamuhay ang mga alituntuning itinuro sa
atin, nadarama natin sa ating puso na ang mga itinuro sa atin ay totoo.
(Tingnan sa Juan 7:16–17.)

• Ipakita ang visual 27-c, “Tulad ng isang halamang kailangan ng sikat
ng araw, hangin, at tubig, kailangan din ng pananampalataya ang
patuloy na pangangalaga.”

Ang ikalawang hakbang ay parang pag-aalaga ng isang halaman.
Tulad ng isang halamang kailangan ng sikat ng araw, hangin, at tubig
para lumago, kailangan ding pangalagaan ang ating pananampalataya
kung palalaguin natin ito.

• Paano natin aalagaan o palalakasin ang pananampalataya natin kay
Jesucristo?

Maaalagaan natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng
pagbabasa at pagninilay ng mga banal na kasulatan, pag-aayuno at
pagdarasal, paglilingkod sa Panginoon, pagsuporta sa mga lider ng
ating Simbahan, at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Gaya ng pagka-
matay ng halamang hindi nadidiligan, gayundin din ang pananampa-
latayang hindi pinakikilos. Dapat nating alagaan lagi ang ating
pananampalataya sa paggawa ng matwid. (Tingnan sa Santiago
2:14–26.)

• Ipakita ang visual 27-d, “Ang bunga ng pananampalataya ay kapaya-
paan at kagalakan at buhay na walang hanggan.”

Sa masigasig nating pag-aalaga ng ating pananampalataya, tatamasa-
hin natin ang malalaking biyaya, tulad ng pagkakataong makain ang
bunga ng halaman na ating inalagaan.

• Ano ang mga pagpapala, o bunga ng pananampalataya kay
Jesucristo?

Dahil sa pananampalataya nagagawa nating:

“[Mananganan] sa bawat mabuting bagay” (tingnan sa Moroni 7:28).

Tamasahin ang kapayapaan at kaligayahan nang walang takot sa
hinaharap.

Tumanggap ng mga sagot sa ating mga dalangin.
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Pagaanin ng Diyos ang ating mga pasanin (tingnan sa Mateo
11:28–29).

Mapatawad sa ating mga kasalanan kapag pinagsisisihan natin ang
mga ito.

Gamitin ang kapangyarihan ng priesthood.

Mapasaatin ang Espiritu Santo (tingnan sa Moroni 7:32).

Makaranas ng mga himala sa ating buhay (tingnan sa 2 Nephi 26:13).

Makabalik sa ating Ama sa Langit matapos ang Pagkabuhay na Muli.

Ikinuwento sa Biblia ang isang babaeng 12 taon nang malubha ang sakit.
Nagastos niya ang lahat ng kabuhayan niya para mapagaling ng mga
doktor, pero hindi siya napagaling ng mga ito. Isang araw pumunta si
Jesus sa kanyang nayon. Narinig niya ang tungkol kay Jesus at nanalig
na mahipo lang niya ang damit ni Jesus ay gagaling siya. Kaya nga,
dahil sa pananampalataya niya, hinipo niya ang laylayan ng damit ng
Tagapagligtas pagdaan Niya sa kanyang harapan. Nang hipuin niya ang
damit ng Tagapagligtas, agad siyang gumaling, at bumaling si Jesus sa
kanya at sinabi, “Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya; yuma-
on kang payapa.” (Tingnan sa Lucas 8:43–48.)

Inalagaan ng babae sa kuwentong ito ang pananampalataya niya kay
Cristo sa pamamagitan ng pagkilos ayon sa kanyang paniniwala. Hinipo
niya ang damit ng Tagapagligtas kaya tinanggap niya ang mga pagpa-
pala ng kanyang pananampalataya at napagaling.

• Bakit mahalagang sumampalataya kay Jesucristo kapag nagbabasbas
ng maysakit at binabasbasan?

• Ikuwento ang sumusunod:

Si Randall Ellsworth ay isang misyonero na lubos na sumampalataya
matapos lubhang masaktan sa isang lindol sa Guatemala. Nang lumin-
dol, nasa loob siya ng isang gusali at natabunan siya nito. Ganito ang
paglalarawan ng isang General Authority sa karanasan niya:

“Nadaganan [siya] nang mga labindalawang oras yata. Naparalitiko
siya mula baywang pababa. Hindi na gumagana ang bato niya. Wala
nang pag-asang makalakad pang muli. . . .

“Inilipad siya sa . . . Maryland at . . . ininterbyu sa ospital ng isang re-
porter sa telebisyon. Sabi sa kanya ng reporter sa telebisyon, ‘Sabi ng
mga doktor hindi ka na muling makakalakad. Ano sa palagay mo,
Elder Ellsworth?’ Sabi niya, ‘Hindi lang ako muling makakalakad,
kundi pinagmimisyon pa ako ng isang propeta sa Guatemala, at baba-
lik ako sa Guatemala para tapusin ang misyong iyon. . . .’
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27–d, Ang bunga ng pananampalataya ay kapayapaan 
at kagalakan at buhay na walang hanggan.



“[Dinoble] niya ang pag-eehersisyong iminungkahi ng mga doktor.
Sumampalataya siya at tumanggap ng basbas ng priesthood at hima-
lang gumaling siya. Pinagtakahan iyon ng mga manggagamot at espes-
yalista. Nakatayo siya sa kanyang mga paa. Tapos ay nakalakad siya
nang nakasaklay, at sinabi sa kanya ng mga doktor, ‘Makakabalik ka
na sa misyon mo kung papayagan ka ng Simbahan.’ Nagpunta nga
siya. Ipinadala namin siya sa Guatemala. Bumalik siya sa lupain kung
saan siya tinawag, sa mga taong mahal na mahal niya.

“Doo’y naglakad siya, at buong araw na nangaral nang may tungkod
sa magkabilang kamay. Tumingin sa kanya [isang araw ang mission
president niya] at sinabi, ‘Elder Ellsworth, sa pamamagitan ng iyong
pananampalataya, bakit hindi mo itapon ang mga tungkod na iyan at
lumakad ka?’. . . Ibinaba niya ang mga tungkod at hindi na gumamit
niyon mula noon” (Thomas S. Monson, sinipi ni Marion G. Romney, sa
Conference Report, Okt. 1977, 61–62; o Ensign, Nob. 1977, 42).

• Ipalarawan sa itinalagang miyembro ng korum ang isang pangyayari
sa buhay niya kung saan kinailangan niyang sumampalataya sa pa-
nahon ng sariling kagipitan o pagsubok.

Katapusan

Para lumago ang ating pananampalataya, dapat nating alagaan ito pa-
lagi. Isa itong kaloob at pagpapalang kailangan natin sa lahat ng oras
at lugar. Lahat ng ginagawa natin sa Simbahan ay kailangan ng pana-
nampalataya kay Jesucristo. Halimbawa, kailangan ng pananampalata-
ya sa pagbabayad ng ikapu, paglilingkod sa Simbahan, o pag-iipon ng
sapat na salapi para makapunta sa templo. Sa pag-aalaga natin sa ating
pananampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagsunod sa
Kanya, pag-aaral ng Kanyang ebanghelyo, pagdarasal, pag-aayuno,
pagdalo sa mga miting at paglilingkod sa Simbahan, tatanggap tayo ng
maraming magagandang pagpapala. Ang pinakadakilang pagpapala
ng pagkakaroon natin ng pananampalataya ay magiging karapat-dapat
tayong bumalik sa ating Ama sa Langit kasama ang ating pamilya.

Mga Hamon

1. Gamitin ang pananampalataya ninyo kay Jesucristo kapag pinagsa-
gawa kayo ng ordenansa ng priesthood, tulad ng pagbabasbas sa
maysakit.

2. Gamitin ang alituntunin ng pananampalataya sa pagharap sa mga
personal na problema.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Marcos 6:5–6 (hindi magkakaroon ng mga himala kapag walang
pananampalataya)

Aralin 27

218



Aralin 27

219

• Mga Hebreo 11 (sermon tungkol sa kapangyarihan ng
pananampalataya)

• I Ni Pedro 1:3–9 (nagkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng
pananampalataya)

• Enos 1:4–8, 15 (pinatatawad ang kasalanan sa pamamagitan ng
pananampalataya)

• Eter 12:12–21 (mga halimbawa ng kapangyarihan ng pananampalataya)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 18,
“Pananampalataya kay Jesucristo.”

2. Pag-aralan ang Mga Hebreo, kabanata 11.

3. Magtalaga ng isang miyembro ng klase na maglalarawan ng pang-
yayari sa kanyang buhay kung saan kinailangan niyang sumampa-
lataya sa oras ng sariling kagipitan o pagsubok.

4. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.



PAGSISISI
A r a l i n  2 8

220

Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan kung paano
tayo maihahanda ng pagsisisi upang makabalik sa ating Ama sa
Langit.

Pambungad

Ibinigay ni Propetang Joseph Smith ang hamong ito: “Simulan nating
magbago sa araw ding ito, at sabihin ngayon, nang buong puso, na
iwawaksi natin ang ating mga kasalanan at magpapakabuti” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, pinili ni Joseph Fielding Smith [1976] 364).

Dahil lahat tayo’y narito upang matuto at umunlad, lahat tayo’y nagka-
kamali. Maraming uri ng pagkakamali. Kung minsan gumagawa tayo
ng mga bagay na alam nating hindi nararapat, tulad ng pagiging salba-
he o pagkuha ng bagay na hindi sa atin. Kung minsan bigo tayong
gawin ang mga bagay na alam nating nararapat, tulad ng pagbabayad
ng ikapu o pagiging mabubuting home teacher.

Kailangang Magsisi

Kapag alam nating nagkamali tayo, hindi tayo masaya. Nahihiya tayo
sa mga pagkakamali natin at hindi natin mapaglingkuran nang maa-
yos ang Panginoon. Kung minsan, malupit tayo sa iba dahil malungkot
tayo. Ayaw ng ating Ama sa Langit na maging malungkot tayo. Nais
niyang tanggapin nating lahat ang mga pagpapala Niya sa atin, pero
hindi Niya tayo bibigyan ng mga pagpapalang hindi karapat-dapat sa
atin. Hindi ibig sabihin nito na ayaw Niya sa atin o hindi Niya tayo
gaanong mahal. Ang ibig lang sabihin nito ay nais Niyang mapaglaba-
nan natin ang ating mga kahinaan. Matutulungan tayo ng pagsisisi na
mapaglabanan ang ating mga kahinaan at sa gayo’y maging karapat-
dapat na mamuhay sa piling ng ating Ama sa Langit.

Dahil dito kailangan nating suriin ang ating buhay para malaman
kung ano ang dapat nating paghusayin. Itinuro ni Pangulong Joseph
Fielding Smith: “Tungkulin nating maging mas mabuti ngayon kaysa
kahapon, at mas mabuti bukas kaysa ngayon. Bakit? Dahil tayo ay
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nasa landas na iyon . . . sa pagiging perpekto, at mangyayari lang iyon
sa pamamagitan ng pagiging masunurin at pagnanais ng ating puso na
mapaglabanan ang [ating mga kasalanan]” (Doctrines of Salvation, tini-
pon ni Bruce R. McConkie, 3 tomo [1954–56], 2:18–19).

• Basahin ang Alma 11:37. Bakit mahalaga ang pagsisisi? Basahin ang
I Ni Juan 1:8–10, Alma 34:33–34, at 3 Nephi 30. Bakit tayo dapat
magsisi sa lalong madaling panahon?

Paano Magsisisi ang Tao?

Ang kasalanan ay parang dumi sa ating katawan. Pinarurumi nito ang
ating espiritu. Ang pagsisisi ay parang paglilinis ng dumi. Matapos
magsisi, nakadarama tayo ng ginhawa at kalinisan. Niliwanag ito ni
Elder A. Theodore Tuttle sa ganitong paraan:

“Ang pagsisisi ay parang sabon. Ito ang sabon ng buhay. Gaya ng sa-
bon, lilinisin nito ang mga kasalanan sa buhay. Dapat itong gamitin
nang madalas hangga’t kailangan. Gayunman, dapat tandaan ng isang
tao na ang maling paggamit—hindi lubos ang paglilinis at pagsisikap—
ay mag-iiwan ng ‘mantsa.’ Gayunman, sa tamang paggamit, lubos,
kumpleto, at pirmihan ang paglilinis ng sabon ng buhay. . . .

“Balang-araw tayo . . . ay ihahatid sa hukuman ng Panginoon. Doon ay
tatayo tayo nang may mantsa, marumi, at marungis, o sa pagtanggap
at pagsasagawa ng dakila at kamangha-manghang kaloob na paglili-
nis—sa pamamagitan ng sabon ng buhay—tatayo tayong malinis, pi-
natawad, at dalisay sa harap ng Panginoon. Sa susunod na gumamit
kayo ng sabon, baka gusto rin ninyong isipin ang paglilinis ng inyong
espiritu sa pamamagitan ng paggamit ng sabon ng buhay, o ang batas
ng pagsisisi para sa buong mundo” (“Repentance,” Improvement Era,
Nob. 1968, 64, 67).

Upang makapagsisi, dapat nating sundin ang ilang hakbang.

• Talakayin ang pitong bahagi ng pagsisisi ayon sa paliwanag sa man-
wal na Mga Alituntunin ng Ebanghelyo, kabanata 19. Kung maaari, pa-
kuhanin ng isang bahagi ang ilang kalalakihan, paghandain silang
talakayin ito, at ipalahad ito sa klase. Magdispley ng poster na naka-
lista ang pitong bahagi ng pagsisisi habang tinatalakay ang mga ito o
tukuyin sa pisara ang mga ito. (Ang pitong bahagi ay pag-amin sa
kasalanan, lungkot dahil sa kasalanan, pagwaksi sa kasalanan, pag-
tatapat ng kasalanan, pagbabalik, pagpapatawad sa iba, at pagsunod
sa mga utos ng Diyos.)

• Ipakita ang visual 28-a, “Ang tunay na pagsisisi ay nangangailangan
ng mahabang panahon at pagsisikap.”
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28-a, Ang tunay na pagsisisi ay nangangailangan 
ng mahabang panahon at pagsisikap.
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Hindi madali ang tunay na pagsisisi. Kailangan nito ng mahabang pa-
nahon at pagsisikap. Dahil dito, hindi natin maipagpapaliban ang araw
ng ating pagsisisi (tingnan sa Alma 13:27).

Ang Kagalakang Dulot ng Pagsisisi

• Ipakita ang visual 28-b, “Posibleng magsisi dahil binayaran na ni
Jesucristo ang ating mga kasalanan.”

Nagsisisi tayo para mapatawad sa ating mga kasalanan. Ngunit kung
hindi nagbayad at namatay si Jesucristo para sa ating mga kasalanan,
hinding-hindi tayo mapapatawad. Sa pamamagitan lang ng Kanyang
nagbabayad-salang sakripisyo matutugunan ng awa ang katarungan
at malilinis tayo sa ating mga kasalanan (tingnan sa Alma 34:10–16).
Isa itong dakilang pagpapala, at dapat nating pasalamatan ito palagi.

Binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, pero maaalis lang ito sa
atin kung tayo’y magsisisi. Nang ilarawan ni Alma kung paano niya
nalaman at pinagsisihan ang kanyang mga kasalanan, sabi niya:

“Naalaala ko ang lahat ng aking kasalanan at mga kasamaan, kung
saan ako’y pinarusahan ng mga pasakit ng impiyerno. . . .

“. . . naalaala ko ring narinig ang aking ama na nagpropesiya sa mga
tao hinggil sa pagparito ng isang Jesucristo, isang Anak ng Diyos, na
magbabayad-sala para sa mga kasalanan ng sanlibutan.

“Ngayon, nang maapuhap ng aking isipan ang kaisipang ito, nagsuma-
mo ako sa aking puso: O Jesus, ikaw na Anak ng Diyos, kaawaan ako. . . .

“At ngayon, masdan, nang maisip ko ito, hindi ko na naalaala pa ang
aking mga pasakit. . . .

“At o, anong galak at anong kagila-gilalas na liwanag ang namasdan ko;
oo, ang kaluluwa ko’y napuspos ng kagalakan na kasingsidhi ng aking
pasakit” (Alma 36:13, 17–20).

• Rebyuhin sandali ang talinghaga ng alibughang anak (tingnan sa
Lucas 15:11–32). Ano ang nadama ng alibughang anak nang simulan
niya ang pagsisisi? Ano ang nadama ng kanyang ama?

Madalas maulit ang kuwento ng alibughang anak sa makabagong pa-
mumuhay, tulad ng sumusunod na kuwento:

• Ibahagi ang sumusunod na kuwento ng makabagong alibughang
anak. Tahimik na ipatukoy sa buong klase ang mga hakbang ng pag-
sisisi habang isinasalaysay ang kuwento.

“Hanggang sa sumapit ako ng 17 anyos, nanatili akong aktibo sa
Simbahan, dumalo sa lahat ng miting at ginawa ang lahat ng respon-
sibilidad ko sa priesthood. Hindi ko naisip gumawa ng taliwas dito.
Mahal ko ang Simbahan at mga programa nito.
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“Gayunman, sa edad na 17, sinimulan kong ‘abusuhin ang pagka-
tinedyer ko,’ naghimagsik ako laban sa dikta ng pamilya ko at iginiit
ang aking ‘kalayaang pumili.’ Hindi miyembro ang isa sa mga pinaka-
matalik kong kaibigan, at nahulog ako sa bitag ng pagsubok sa ilang
bagay na inialok niya—alak, sigarilyo. Idineyt ko ang mga babaeng di-
miyembro at di-nagtagal ay umibig ako sa isang magandang dalaga.
Maraming Sabado’t Linggo akong inanyayahan ng mga magulang niya
sa bahay-bakasyunan nila, at siyempre pa, napalayo ako sa simbahan
dahil dito.

“Tapos ay dumating ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, at nang ita-
nong ni bishop kung gusto kong magmisyon, sabi ko mas gusto kong
magsundalo at maglingkod sa aking bansa. Naniniwala pa rin ako na
mahalagang maglingkod sa bansa, pero nalaman ko na ngayon na na-
ging mas matalino pala sana ako kung inuna kong magmisyon para sa
aking Ama sa Langit.

“Sa panahon ding ito, natuklasan ko na ilang miyembro ng Simbahan
na lubos kong hinahangaan ang hindi rin sumusunod sa lahat ng pa-
mantayan ng Simbahan. Hinatulan ko sila, at para sa akin mga ipokrito
sila. Nangako ako sa sarili na kung bigo akong ipamuhay ang aming
pamantayan, kaysa maging ipokrito ako sa pagtuturo ng bagay na hin-
di ko magawa, lalayo na lang ako sa Simbahan. Napakalaking pagkaka-
mali rin ito, dahil ito ang ginawa ko at gusto ito ng kalaban.

“Apat na taong pagiging piloto ng Navy at 15 taong paglalakbay sa
propesyon sa pagbebenta ang nagpadali para manatili akong di aktibo,
subalit sa mga taong ito naniwala pa rin ako sa mga katotohanang ma-
lalim na nakatimo sa aking kaluluwa. Noong 38 na ako, nakitira sa
amin nang anim na linggo ang bunsong kapatid kong si Tom. Tuwing
Linggo ng umaga, mag-isa siyang dumadalo sa kanyang priesthood at
iba pang mga miting, at nagsimula akong makonsiyensya. Hindi ako
masaya, alam kong may mali, at madalas na nagpabalik-balik ang
pakiramdam na ito. Dati-rati’y kaya kong talikuran ang paninigarilyo
basta’t ginusto ko, pero ngayon hindi na. Dadalawin ko si Tom sa
opisina niya at mamamalayan ko na lang na pinipintasan ko ang
Simbahan, at pagkatapos noon, kahit di ko sabihin sa kanya, nakokon-
siyensya ako.

“Malapit na akong maghinagpis, at naganap ito isang gabi pagkatapos
ng cocktail party at sayawan sa country club. Hatinggabi na ako nahi-
ga pero hindi ako makatulog, hindi pa ito nangyari sa akin. Sa huli’y
bumangon ako para hindi magising ang maganda kong asawa, at sa
unang pagkakataon sa buhay ko nagpalakad-lakad ako, at natanto
kong dapat akong magbago.
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28-b, Posibleng magsisi dahil binayaran na ni Jesucristo ang ating mga kasalanan.



“Kailanma’y hindi pa ako umiyak at nagpakumbaba, pero ang naaalala
ko ay lumuhod ako at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 19
na taon ay nagmakaawa ako sa aking Ama sa Langit na tulungan ako.
Habang nagdarasal, napuspos ako ng matinding pagmamahal at habag
at kaligayahan, at nilukuban ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo
kaya napahagulgol ako nang matagal. Pagtayo ko, gumaan ang paki-
ramdam ko. Napuspos ng pasasalamat ang puso ko. Hindi pa ako na-
kadama ng gayong sigla sa tanang buhay ko, at nag-alab ang buong
katauhan ko na para akong mauupos.

“Pumasok ako sa aming silid-tulugan at ginising ang aking asawa.
Umiiyak pa ako, at itinanong niya kung ano ang problema. Sinabi ko na
gusto kong magbago at yakapin ang ebanghelyo ni Jesucristo, at agad
niyang sinabi sa akin na tutulungan niya ako. Mula nang sandaling
iyon ay ayaw ko nang manigarilyo, uminom ng anumang alak, o kape.

“Sinimulan akong pagpalain ng Panginoon mula noon hanggang nga-
yon. Sa loob ng isang taon naging pribelihiyo kong binyagan ang aking
mga anak at, kalauna’y ang aking asawa. Makalipas ang isang taon pu-
munta kami sa Logan Temple para makasal nang walang hanggan at
mabuklod sa aming mga anak.

“Nagpapatotoo ako na nasisiyahan ang Panginoon sa nawawala
Niyang tupa na bumabalik. Nagpapakita Siya ng pagmamahal at kaba-
itan sa ating lahat kapag nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan at su-
musunod sa Kanyang mga utos” (Lewis W. Cottle, “The Return of the
Prodigal,” Ensign, Mar. 1974, 43–44).

• Ano ang mga nadama ng makabagong alibughang anak na ito nang
magsisi siya? Basahin ang Lucas 15:10. Ano ang tingin ng ating Ama
sa Langit sa ating pagsisisi? (Tingnan sa D at T 58:42 at Isaias 1:18.)

Katapusan

Lahat tayo ay kailangang magsisi kung gusto nating makatulad ang
ating Ama sa Langit at makapiling Siyang muli. Dahil dito’y nagba-
yad-sala si Jesucristo para sa ating mga kasalanan at pinapangyaring
makapagsisi tayo. Kapag nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, pinaga-
galak natin ang ating sarili at ating Ama sa Langit.

Itinuro ni Pangulong Harold B. Lee: “Ang pinakamahalaga sa lahat ng
utos ng Diyos ay yaong hirap ninyong sundin ngayon. Kung ito ay
pandaraya, kahalayan, panghuhuwad, pagsisinungaling, ngayon ang
araw para gawin ninyo ang nararapat hanggang sa malupig ninyo ang
kahinaang iyon. Pagkatapos ay simulan ninyong sundin ang susunod
na pinakamahirap sundin” (“Californians Hear President Lee,” Church
News, 5 Mayo 1973, 3).
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Mga Hamon

Magsumamo sa Panginoon sa personal ninyong mga panalangin na tu-
lungan kayong lutasin ang mga problema ninyo. Ireport sa Kanya ang
pag-unlad ninyo bawat araw, at sa pagsisikap ninyong magpakabuti,
patuloy na manalangin para mapatawad ang nakaraan ninyong mga
pagkakamali.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Awit 51:10 (nagdarasal si David para sa kapatawaran)

• Isaias 1:16–18 (inuutusan tayong magsisi)

• Lucas 15:7 (nagagalak ang langit sa mga nagsisisi)

• II Mga Taga Corinto 7:10 (ang makadiyos na kalungkutan ay nauuwi
sa pagsisisi)

• Mosias 4:1–3 (ang mga kasalanan ay pinatatawad dahil sa
Pagbabayad-sala ni Cristo)

• Alma 7:15 (pagpapabinyag bilang tanda ng pagsisisi)

• Alma 12:14–15 (ang pananampalataya at pagsisisi ay naghahatid ng
kaligtasan)

• Alma 34:8–9 (nagbayad-sala si Cristo para sa mga kasalanan ng mundo)

• Doktrina at mga Tipan 19:16–17 (nagdusa si Cristo para sa mga
nagsisisi)

• Doktrina at mga Tipan 76:40–42 (namatay si Jesus upang magbayad-
sala para sa mga kasalanan ng mundo)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 19, “Pagsisisi.”

2. Ihanda ang poster na iminungkahi sa aralin, o isulat sa pisara ang
impormasyon.

3. Ihanda ang aralin para maiwasan ang pagtalakay sa mga personal
na problema ng mga miyembro ng korum.

4. Kung nais mo, magtalaga ng ilang miyembro ng klase na tatalakay
sa pitong hakbang ng pagsisisi na tinukoy sa kabanata 19 ng man-
wal na Mga Alituntunin ng Ebanghelyo.

5. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na hikayatin tayong patuloy na sundin ang mga
tipan na ginawa natin sa binyag.

Pambungad

Bawat nabinyagan sa atin ay ginawa ito bilang tanda na nagbagong-
buhay siya at handang sundin ang mga alituntuning aakay sa kanya sa
kadakilaan. Pero hindi sapat ang mabinyagan lang. Sa panahong iyon,
nagsimula tayo ng bagong buhay, at para makamtan ang mga pagpa-
pala ng bagong buhay na iyon, dapat ay patuloy tayong umunlad at
magpakabuti.

Si propetang Alma, sa pag-aalala sa kanyang mga kapatid sa priest-
hood matapos silang binyagan, ay nagsabi sa kanila: “At ngayon mas-
dan, itinatanong ko sa inyo, aking mga kapatid sa simbahan, kayo ba
ay espirituwal na isinilang sa Diyos? Inyo bang tinanggap ang kan-
yang larawan sa inyong mga mukha? Inyo bang naranasan ang mala-
king pagbabagong ito sa inyong mga puso?” (Alma 5:14). Ganito pa rin
kahalaga ang mga tanong na ito ngayon. Nadama ba nating lahat ang
pagbabago sa ating puso at naranasan ang espirituwal na pagsilang na
muli mula nang binyagan tayo sa Simbahan ni Jesucristo?

Maraming tao ang nagkakaroon ng espirituwal na damdamin sa oras
ng kanilang binyag. Ganito ang paglalarawan dito ng isang miyembro:
“Hinding-hindi ko malilimutan ang nadama ko sa aking kalooban; ang
maging malinis, ang magpanimula bilang anak ng Diyos. . . . Espesyal
ang pakiramdam na ito!” (Vivian Ford, “Ask and Ye Shall Receive,”
No More Strangers, 4 na tomo, inedit nina Hartman Rector at Connie
Rector [1971–90], 3:175). Magpapatuloy ang damdaming ito kung lagi
nating sisikaping sundin ang ating mga tipan sa binyag.

Ang Ating Tipan sa Binyag

• Ipakita ang visual 29-a, “Sa binyag ay nakikipagtipan tayo sa Diyos
na susundin ang Kanyang mga utos.”
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29-a, Sa binyag ay nakikipagtipan tayo sa Diyos na susundin ang Kanyang mga utos.
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Ang tipan ay isang kasunduan o pangako sa pagitan ng dalawa o higit
pang mga tao. Sa binyag, gumawa tayo ng isang napakahalagang tipan
sa Diyos. Sabi ni Pangulong Spencer W. Kimball: “Ang pagpapabinyag
ay pakikipagtipan [sa Diyos] . . . na gumawa, hindi lang umiwas na
gawin, gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasamaan” (The Miracle
of Forgiveness [1969], 94).

• Ipabasa at pamarkahan sa mga miyembro ng klase ang Doktrina at
mga Tipan 20:37 at Mosias 18:8–10. Anong partikular na mga tipan
ang ginawa natin sa Panginoon nang binyagan tayo? (Isulat sa pisara
ang mga tipan gaya ng nakikita sa ibaba.)

Sinasabi rin sa atin sa mga banal na kasulatang ito ang bahagi ng
Diyos sa tipan sa binyag.

• Ano ang pangako sa atin ng Panginoon nang binyagan tayo? (Isulat
sa pisara ang mga sagot. Dapat ibilang dito ang mga nakasulat sa
ibaba.)

Ang binyag ang simula ng “malaking pagbabago” na dapat nating
maranasang lahat upang makabalik sa ating Ama sa Langit (tingnan

Nangako ang Panginoon na:
Patatawarin ang ating mga kasalanan.
Ibibigay sa atin ang patnubay ng Espiritu Santo.
Babangon tayo sa unang pagkabuhay na muli.
Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan.

Nakipagtipan tayo na:
Sasapi sa Simbahan ni Jesucristo.
Tatawagin tayo sa Kanyang pangalan.
Maglilingkod sa Diyos at susundin ang Kanyang

mga utos.
Maglilingkod sa isa’t isa at magpapasan ng mga

pasanin ng isa’t isa.
Sasaksi kay Cristo at sa Kanyang Simbahan.



Aralin 29

231

sa Alma 5:13–14 at Mosias 5:7–9). Sa pagtupad natin sa ating mga
tipan, nagbabago ang ating mga hangarin at kilos at mas nakakatulad
tayo ng ating Ama sa Langit. Kapag binibinyagan tayo inilulubog tayo
sa tubig. Sa mga banal na kasulatan ay inihahalintulad ito sa paglili-
bing, o pagtalikod sa dating gawi (tingnan sa Mga Taga Roma 6:4;
D at T 76:51). Pag-ahon natin sa tubig, nalinis na tayo sa ating mga
kasalanan at nagbabagong-buhay. Nagsimula ang bagong-buhay na
ito sa matibay na pakikipagkasundo sa Diyos; at kung gagawin natin
ang ating bahagi, gagawin Niya ang sa Kanya. Kapag sinusunod natin
Siya, tutulungan Niya tayong magbago at aakayin tayo pabalik sa
Kanyang kinaroroonan.

• Ipalarawan sa dalawang itinalagang kalalakihan ang nadama nila
nang binyagan sila at kung paano nagbago ang buhay nila mula
noon. Isali ang mga kabataan sa bahaging ito ng aralin.

Ang Ating Pag-unlad Matapos Mabinyagan

Iniisip ng ilang tao na ligtas na sila kapag nabinyagan. Gayunman,
simula pa lang ang binyag. Dapat tayong patuloy na magpakabuti
matapos mabinyagan kung gusto nating makamit ang buhay na
walang hanggan. Para matulungan tayong gawin ito, binigyan tayo
ng Panginoon ng ilang utos na susundin matapos mabinyagan.

• Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Moroni 6:4–9. Ano ang mga
obligasyon natin matapos mabinyagan? (Ang isang sagot ay sundin
ang patnubay ng Espiritu Santo, pero tatalakayin ito sa susunod na
aralin.)

Ang mga responsibilidad natin matapos mabinyagan ay kinabibila-
ngan ng:

Pagdarasal.

Pag-aayuno.

Pagdalo sa mga miting ng Simbahan.

Pagtanggap ng sakrament.

Pagtulong sa iba.

Pagsisisi sa ating mga kasalanan.

Pagsunod sa patnubay ng Espiritu Santo (tatalakayin ito sa susunod
na aralin).

Habang tayo’y nagtatrabaho, nag-aaral, at gumagawa ng mga kaila-
ngang gawin, madalas tayong masangkot sa mga problema ng mundo
at makalimot sa ating mga tipan. Ang hamon sa ating lahat, kung
gayon, ay paano mananatiling espirituwal at susundin ang mga tipan.
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Makakatulong ang mga binanggit ni Moroni sa patuloy nating pagba-
bagong-buhay na sinimulan natin sa binyag.

Pagdarasal

Mahalaga ang taimtim na personal na panalangin kung kailangan na-
tin ng lakas para ipamuhay ang mga utos ng ebanghelyo. Inilalapit
tayo ng panalangin sa ating Ama sa Langit at dahil dito’y naipapaha-
yag natin ang pasasalamat sa Kanya at naidudulog sa Kanya ang mga
problema natin. Dapat nating ituring na malaking pagpapala na simu-
lan at tapusin ang bawat araw ng ating buhay sa panalangin.

Pag-aayuno

Minsan man lang sa isang buwan, dapat nating samahan ng pag-aayuno
ang panalangin. Sa Simbahan, karaniwa’y nag-aayuno tayo nang dala-
wang kainan sa Linggo ng ayuno. Maaari tayong mag-ayuno tuwing
mangangailangan tayo ng patnubay at dagdag na espirituwal na lakas.
(Tingnan sa aralin 31 ng manwal na ito.)

Pagdalo sa mga Miting ng Simbahan

Matatamo natin ang espirituwal na lakas sa regular na pagdalo sa mga
miting ng Simbahan, kung saan marami pa tayong natututuhan tung-
kol sa ebanghelyo at napapalakas ang ating patotoo. Dapat nating hi-
kayatin ang ating mga kapamilya na dumalo sa lahat ng miting nila sa
Simbahan. Kapag dumadalo tayo sa mga miting na ito, dapat tayong
makibahagi sa mga ito sa pamamagitan ng pag-awit, pagninilay, pag-
bibigay ng pananalita, at pagpipitagan.

Pagtanggap ng Sakrament

• Ipakita ang visual 29-b, “Pinaninibago natin ang ating mga tipan sa
binyag kapag tumatanggap tayo ng sakrament.”

Ang pinakamahalagang dahilan sa pagdalo natin sa sakrament miting
ay ang pagtanggap ng sakrament. Ang mga tipang ginagawa natin ka-
pag tumatanggap tayo ng sakrament ay nagpapanibago sa mga tipang
ginawa natin sa binyag. Sa ganitong paraan, bawat linggo sa sakrament
ay ginugunita natin ang ating mga tipan sa binyag at muli tayong na-
ngangako na susundin ang mga ito.

• Basahin ang Doktrina at mga Tipan 20:77. Paano nakakatulad sa mga
tipan natin sa binyag ang mga tipang ginagawa natin bawat Linggo?

Pagtulong sa Iba

Nang tayo’y binyagan, nangako tayo sa Panginoon na handa tayong
“magpasan ng pasanin ng isa’t isa, . . . makidalamhati sa mga yaong
nagdadalamhati, oo, at aliwin yaong mga nangangailangan ng
aliw” (Mosias 18:8–9). Ang paglilingkod sa kapwa—pagtulong sa
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29-b, Pinaninibago natin ang ating mga tipan sa binyag kapag 
tumatanggap tayo ng sakrament.
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nangangailangan, pagtuturo sa ating pamilya, pagmamalasakit sa
kapakanan ng lahat ng tao—ay bahagi ng ating tipan sa binyag sa
Panginoon. Mahalagang bahagi ito ng pagbabagong-buhay
natin matapos mabinyagan.

Pagsisisi sa Ating mga Kasalanan

Lahat tayo’y nagkakamali, kaya kailangan tayong magsisi para manati-
ling malinis (tingnan sa aralin 28 ng manwal na ito). Sa pamamagitan
ng pagsisisi ay malilinis tayong muli sa ating mga kasalanan at sa
gayo’y magiging karapat-dapat tayong tumanggap ng patnubay ng
Espiritu Santo.

Ang Daan Tungo sa Pagiging Perpekto

Lagi nating kakailanganin ang ating mga tipan sa binyag. Dapat nating
patuloy na perpektuhin ang ating buhay, na pinapalitan ng mabubuti
ang masasamang ugali. Sabi ni Pangulong Spencer W. Kimball: “Tunay
na ang pagkilala sa sarili ay isang patuloy na programa—isang pagla-
lakbay, na hindi nangyayari sa isang iglap lang. Hindi kaagad nagiging
mabuti ang tao gaya ng maliit na binhing hindi kaagad nagiging puno.
Gayunman, magiging mabilis ang pagsulong sa pagiging perpekto
kung patuloy na magpupursigi ang tao na makamit ang mithiin”
(The Miracle of Forgiveness [1969], 210).

Itinuro ni propetang Nephi na pagkatapos ng binyag “kinakailangan . . .
magpatuloy [tayo] sa paglakad” at “[magtiis] hanggang wakas.”
Nangako siya na bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan
kung magpapakita tayo ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod
sa Kanya (tingnan sa 2 Nephi 31:19–21). Sa pagsunod natin sa Panginoon
at pagtupad sa mga tipang ginawa natin sa Kanya nang tayo’y binyagan,
liligaya tayo sa buhay na ito at walang hanggan ang ating magiging ka-
galakan sa buhay na darating.

Ipinaliwanag ni Pangulong Joseph Fielding Smith na kailangan nating
magtiis hanggang wakas sa pamamagitan ng pagtupad sa ating mga
tipan: “Isa sa mga pinakadakilang layunin ng tunay na simbahan ay
ituro sa tao ang kailangan nilang gawin matapos mabinyagan upang
makamtan ang buong pagpapala ng ebanghelyo. . . . Kailangan nating
magtiis hanggang wakas; kailangan nating sundin ang mga kautusan
matapos mabinyagan; kailangan nating pagsikapan ang ating kaligta-
san . . . ; kailangan nating mamuhay sa paraang matatamo natin ang
mga katangian ng pagkadiyos at magiging uri ng mga taong masisiya-
han sa kaluwalhatian at mga himala ng kahariang selestiyal” (“The
Plan of Salvation,” Ensign, Nob. 1971, 5).
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Katapusan

Isang miyembro ng ibang pananampalataya na naging miyembro ng
Simbahan ang nagpaliwanag ng kabuluhan sa kanya ng kanyang
binyag:

“Humanga ako nang lubusan sa lahat ng nakita at narinig ko sa
Simbahan. Init at pagmamahal, at tunay na malasakit ng bawat mi-
yembro sa isa’t isa, ang nagpaunawa sa akin na espesyal ang relihi-
yong ito. . . .

“[Di naglaon] ay natanto ko . . . na nasa maling simbahan ako at Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw lang ang
tunay na simbahan sa daigdig na ito. Nalaman ko rin na kailangan
kong . . . sumapi rito. . . .

“Hindi naging madali ang pagbabagong-buhay, pero ang nakatulong
sa akin sa buong karanasang ito ay ang pagpapanibago ng aking tipan
sa binyag tuwing linggo sa sakrament miting—ang tipan na tataglayin
ko ang pangalan ng Tagapagligtas, lagi Siyang alalahanin, at susundin
ang Kanyang mga utos, at nakipagtipan naman ang Panginoon na,
kung igagalang ko ang mga pangakong ito, sasaakin tuwina ang
Kanyang Espiritu. . . .

“. . . Naalala ko ang aking binyag at lubusang paglubog sa tubig. Sa
aki’y sagisag ito ng kamatayan sa pagkamakasarili at kasalanan at pag-
bangon sa panibagong buhay bilang anak ng Diyos. Sa palagay ko, sa-
gisag din ang pagbibinyag na ito ng buhay na nais ng Ama sa Langit
para sa atin—mapagtagumpayan ang pagkamakasarili at mapaglaba-
nan ang tukso. Sa ganitong paraan ‘namamatay’ tayo sa ating sarili at
sa kasalanan at bumabangon at umuunlad araw-araw sa daan pabalik
sa piling ng ating Ama.

“Tapos ay taimtim kong pinaninibago ang aking tipan na taglayin ang
pangalan ni Jesucristo, na sinasabi sa Kanya na pinaninibago ko ang
aking pangakong tanggapin Siya, ang mga alituntunin ng ebanghelyo,
at ang kanyang mga turo; tanggapin ang Simbahan at suportahan ang
propeta at iba pang mga awtoridad sa Simbahan, na mga tanging ina-
tasan ng Diyos na mamuno sa atin sa ngalan ng Diyos. Sa taimtim
kong dalangin idinaragdag ko na pinaninibago ko ang tipan na lagi
Siyang alalahanin, halimbawa, alalahanin ang Kanyang presensya, lalo
na sa mga sandali ng tukso o pagkapagal. Sa huli’y pinaninibago ko
ang tipan na susundin ang Kanyang mga utos, at batid ko na kung
gagawin ko ito nang tapat ay makakapiling ko ang Kanyang Espiritu”
(Miriam Spain Peterson, “The Lord Takes Care,” sa No More Strangers,
4 na tomo, inedit nina Hartman Rector at Connie Rector [1971–90],
3:154, 157–59).
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Hamon

Suriin ang pag-unlad ninyo sa buhay mula nang mabinyagan kayo.
Noon marahil ay nadama ninyo ang “pagbabago ng [inyong] puso.”
Gaya ng tanong ni propetang Alma, “Nadarama ba ninyo ang gayon
ngayon?” (Alma 5:26). Nadarama pa ba ninyo ang “panibagong bu-
hay” na binanggit sa mga banal na kasulatan? Kung kulang pa, simu-
lang magsisi ngayon at iwasto ang problema.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mga Taga Galacia 3:27–29 (tinataglay natin ang pangalan ni Cristo
sa binyag)

• I Ni Pedro 3:21 (kailangan ang binyag para maligtas)

• Doktrina at mga Tipan 27:2 (tinatanggap natin ang sakrament
bilang pag-alaala kay Cristo)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 20,
“Pagbibinyag.”

2. Basahin ang mga aralin 28 at 31 ng manwal na ito.

3. Maghanda ng poster na iminungkahi sa aralin, o isulat sa pisara
ang impormasyon.

4. Magtalaga ng dalawang miyembro ng klase na maglalarawan ng
kanilang nadama noong binyagan sila at kung paano nagbago ang
buhay nila mula nang mabinyagan sila. Isali ang mga kabataan sa
bahaging ito ng aralin.

5. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong unawain ang mga dakilang
pagpapalang maaaring dumating sa pamamagitan ng kaloob na
Espiritu Santo.

Pambungad

Matapos tayong mabinyagan, binigyan tayo ng kaloob na Espiritu
Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Ganito ang
payo ni Pangulong Lorenzo Snow tungkol sa kaloob na Espiritu Santo:
“Dapat nating sikaping pag-aralan ang katangian ng espiritung ito,
para maunawaan natin ang mga pahiwatig nito, at laging tama ang
ating gawin. . . . Mula nang . . . [matanggap] natin ang kaloob na
Espiritu Santo, mayroon na tayong kaibigan, kung hindi natin ito itata-
boy sa pamamagitan ng paggawa natin ng mali. Ang kaibigang iyon
ay ang Banal na Espiritu” (sa Conference Report, Abr. 1899, 52).

• Ipakita ang visual 30-a, “Ang kaloob na Espiritu Santo ay karapatan
na laging makapiling ang Espiritu Santo.”

• Paanong katulad ng isang kaibigan ang Espiritu Santo?

• Ipabasa sa buong klase ang Juan 14:16, 17, 26 at 16:13. Bakit natin ka-
ilangang maging kompanyon at kaibigan ang Espiritu Santo? (Isulat
sa pisara ang mga sagot. Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng
sumusunod.)
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Sinabi ito ni Elder LeGrand Richards: “Nanaisin ko pang makapiling
ng aking mga anak at apo ang Espiritu Santo kaysa ibang makakasama
sa mundong ito dahil kung pakikinggan nila ang mga dikta ng
Espiritung iyon, aakayin niya sila sa lahat ng katotohanan at titiyakin
na ligtas silang makababalik sa piling ng kanilang Ama sa Langit” (sa
Conference Report, Abr. 1966, 112; o Improvement Era, Hunyo 1966, 540).

Dahil napakahalaga ng patnubay ng Espiritu Santo, dapat nating gawin
ang lahat ng makakaya natin para maging karapat-dapat na makapiling
Siya.

Pananatili sa Atin ng Espiritu Santo

Maraming bagay tayong magagawa para manatili sa atin ang Espiritu
Santo. Ang isang paraan ay tumanggap ng sakrament nang karapat-
dapat. Tuwing tatanggap tayo ng sakrament, nangangako tayong susu-
nod sa mga utos ng Panginoon. Kung tutupad tayo sa ating pangako,
nangako ang Panginoon na “tuwina ay mapasa[atin] ang kanyang
Espiritu.” (Tingnan sa D at T 20:77.)

Ang isa pang paraan para manatili sa atin ang Espiritu Santo ay pana-
tilihing malinis ang ating puri. Itinuro ni Apostol Pablo na ang ating
katawan ay gaya ng mga templo na hindi natin dapat dungisan (ting-
nan sa I Mga Taga Corinto 3:16–17). Hindi mananahan ang Espiritu
Santo sa maruruming templo; kung gayon, mahalaga na panatilihin
nating malinis ang ating katawan at dalisay ang isipan, pananalita,
pananamit, at kilos, at iwasan ang kahit anumang anyo ng kasamaan.
Sabi ni Elder Melvin J. Ballard, “Ang Espiritu Santo ang alam kong
pinakamaramdaming espiritu sa lahat” (sinipi sa 1967–68 Priesthood

Ang ilan sa mga tulong sa atin ng Espiritu Santo ay:
1. Inihahayag Niya sa atin ang katotohanan.
2. Itinuturo Niya sa atin ang ebanghelyo.
3. Ipinaaalala Niya sa atin ang mga bagay-bagay.
4. Inaaliw Niya tayo sa ating mga kalungkutan.
5. Pinoprotektahan Niya tayo mula sa kasamaan.
6. Binibigyang-inspirasyon Niya tayo sa pagtuturo

natin ng ebanghelyo sa mga pananalita at aralin.
7. Binabalaan Niya tayo kapag tayo ay nasa pa-

nganib.
8. Sinasabi Niya sa atin ang lahat ng bagay na

dapat nating gawin.



239

30-a, Ang kaloob na Espiritu Santo ay karapatan 
na laging makapiling ang Espiritu Santo.
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Study Course: Deacons Quorum, 70). Dahil napakasensitibo ng Espiritu
Santo, maaaring Siyang masaktan sa mga bagay na inaakala nating
hindi mahalaga.

Para laging mapasaatin ang Espiritu Santo, dapat tayong mamuhay
nang may pagkakasundo sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa pagsasa-
lita sa mga Nephita, sinabi ni Cristo na ang diwa ng pagtatalo ay galing
sa diyablo (tingnan sa 3 Nephi 11:29). Hindi mananatili ang Espiritu
Santo kung walang pagkakaisa at pagkakasundo. Dahil dito, ang paki-
kipagtalo sa ating asawa o pakikipag-away sa kapatid ay magpapalayo
sa Espiritu Santo sa atin at sa ating tahanan.

Halimbawa, hindi makatanggap ng kahit anong inspirasyon mula sa
Panginoon si Propetang Joseph Smith hangga’t hindi maganda ang kan-
yang pakikitungo sa lahat. Isang umaga, nainis siya sa isang bagay na
nagawa ng kanyang asawa. Pagkatapos, nang subukan niyang isalin ang
ilang bahagi sa Aklat ni Mormon, hindi niya ito magawa. Nababahala si-
yang pumunta sa isang taniman at nanalangin, at pagkatapos ay buma-
lik siya sa bahay at humingi ng tawad kay Emma. Noon lamang siya
muling nakapagsalin. (Tingnan sa B.H. Roberts, A Comprehensive History
of the Church, 1:131.)

Kung paanong kailangan natin ng Propeta ay gayundin naman na ka-
ilangan natin ang Espiritu Santo. Kailangan natin ang Espiritu Santo
upang gabayan tayo sa ating mga responsibilidad at lalo na sa pama-
mahala sa ating pamilya. Kapag nagkamali ang ating mga anak, hindi
tayo dapat magalit kundi dapat tayong humingi ng patnubay ng
Espiritu Santo sa pagtutuwid sa kanila (tingnan sa D at T 121:43).

• Ano ang ilang mga bagay na ginagawa natin na pumipigil sa
Espiritu Santo na makapiling natin? Ano ang magagawa natin
para manatiling kapiling Siya?

Sabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith:

“Hindi mananahan ang Espiritu Santo sa taong ayaw sumunod at tu-
mupad sa mga utos ng Diyos. . . . Hindi makakapasok sa ganitong ka-
luluwa ang diwa ng Espiritu Santo.

“Dumarating lang sa atin ang dakilang kaloob na iyon sa pamamagi-
tan ng pagpapakumbaba at pananampalataya at pagsunod. . . . Naisip
na ba ninyo kung gaano kalaking pribilehiyo sa atin na makapiling ang
isang miyembro ng Panguluhang Diyos? Ganyan ba ang pananaw nin-
yo rito? Pribilehiyo natin iyon, kung susundin natin ang mga utos ng
Panginoon” (“Fundamental Gospel Truths Balance Education For
Students At BYU,” Church News, Nob. 4, 1961, 14).
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Mga Paraan ng Pagtulong sa Atin ng Espiritu Santo

Kapag ipinakikita natin sa pamamagitan ng ating katapatan na nais
nating makapiling ang Espiritu Santo, tinutulungan Niya tayong ma-
buhay nang mas masaya at mas mabuti sa sumusunod na mga paraan:

Tinutulungan Niya Tayong Magpakabuti

Ang Espiritu Santo ay “nagbibigay-inspirasyon sa kabanalan, kabaitan,
kabutihan, kaamuan, kahinahunan, at pag-ibig sa kapwa” (Parley P.
Pratt, Key to the Science of Theology, ika-4 na edisyon [1877], 102).

Ipinakikita Niya sa Atin ang Dapat Gawin

Ang Espiritu Santo ay makakatulong sa atin sa paggawa ng mahahala-
gang desisyon.

• Basahin ang Doktrina at mga Tipan 6:15 at 8:2. Paano tayo tinutulu-
ngang magdesisyon ng Espiritu Santo?

Ginagabayan Niya Tayo Habang Naglilingkod Tayo sa Simbahan

Isinalaysay ni Elder Franklin D. Richards kung paano siya ginabayan
ng Espiritu Santo: “Narinig ko na ang marahan at banayad na tinig, o
ang mga bulong ng Espiritu, sa pagpapayo ko sa inyo, mga kapatid ko;
sa pagkakaloob ko ng priesthood sa kalalakihan; sa pagtatalaga ko sa
kalalakihan at kababaihan sa mga katungkulan sa Simbahan; sa pagba-
basbas ko sa maysakit; sa pagpapatotoo ko sa mga di-miyembro pati
na sa mga miyembro ng simbahan; sa pangangaral ko, at sa marami
pang ibang pagkakataon” (sa Conference Report, Abr. 1973, 171–72;
o Ensign, Hulyo 1973, 117).

Binabalaan Niya Tayo

May mga oras na binabalaan tayo ng Espiritu Santo sa panganib o tukso.
Ikinuwento ni Elder Franklin D. Richards ang isang bata pang ama na
“isang gabi’y nagising sa isang tinig na malinaw na nagsabi sa kanya na
bumangon at bumaba. Dininig niya ang babala, at pagpunta niya sa ku-
sina nakita niyang nasusunog ang isang dingding. Agad niyang ginising
ang kanyang pamilya at tumawag ng bumbero, at sa tulong ng pamilya
ay pinahupa niya ang apoy, at hindi ito hinayaang kumalat hanggang sa
dumating na ang mga bumbero upang sugpuin ito.

“Walang alinlangan sa isip niya na ang babalang ito ay pangangalagang
maibibigay ng Espiritu Santo sa mga namumuhay ayon sa Espiritu”
(sa Conference Report, Abr. 1973, 171; o Ensign, Hulyo 1973, 117).

Maaaliw Niya Tayo

Isa sa mga papel ng Espiritu Santo ay ang maging mang-aaliw sa oras
ng pasakit o kalungkutan. Sa gayong mga sandali, matutulungan tayo
ng Espiritu Santo na mapayapa at makaunawa. Ikinuwento ni Elder
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Franklin D. Richards ang sumusunod na karanasan: “Pribilehiyo kong
makilala ang dalawang kahanga-hangang babae, na matalik na magka-
ibigan, na namatayan ng kani-kanyang asawa sa isang kalunus-lunos
na sakuna sa eroplano. Naabutan ko ba silang walang pag-asa o nag-
dadalamhati? Talagang hindi. Wala pa akong nasaksihang katapangan
at katatagang higit pa rito. Nagpatotoo sila sa katotohanan na talagang
nadama nila ang pag-aliw ng Espiritu, . . . na natiyak nila na magiging
maayos ang lahat sa kanila at sa kanilang mga pamilya sa pananatili
nilang aktibo sa Simbahan at pagsunod sa mga utos ng Panginoon”
(sa Conference Report, Abr. 1973, 171; o Ensign, Hulyo 1973, 117).

• Ibahagi ang sumusunod na kuwento sa buong klase.

Sinabi ni Pangulong Heber J. Grant kung paano naghatid ng kaalaman
at aliw ang Espiritu Santo sa mga miyembro ng kanyang pamilya:

“Mga isang oras bago namatay ang aking asawa, tinawag ko ang mga
anak ko sa kanyang silid at sinabi sa kanila na naghihingalo na ang
nanay nila kaya magpaalam na sila sa kanya. Sinabi sa akin ng isa sa
batang anak kong babae, na mga labindalawang taong gulang: ‘Papa,
ayaw kong mamatay si Mama. Kasama ninyo ako sa ospital . . . nang
anim na buwan; . . . [tuwing] nahihirapan si Mama, binabasbasan nin-
yo siya at nagiginhawaan siya sa kanyang sakit at tahimik na nakaka-
tulog. Gusto kong ipatong ninyo ang mga kamay ninyo sa ulo ni
Mama at pagalingin siya.’

“Sinabi ko sa batang anak ko na lahat tayo’y mamamatay, at natiyak ko
sa puso ko na oras na ng kanyang ina. Lumabas siya ng silid kasama
ang ibang mga bata.

“Pagkatapos ay lumuhod ako sa tabi ng kama ng aking asawa (na sa
oras na ito ay wala nang malay) at sinabi ko sa Panginoon na kinikilala
ko ang kapangyarihan Niya sa buhay, kamatayan, galak, lungkot, kasa-
ganaan, o kahirapan. Pinasalamatan ko Siya sa kaalaman na akin ang
asawa ko magpasawalang-hanggan. . . . Pero sinabi ko sa Panginoon na
wala akong lakas na makitang mamatay ang aking asawa at makakaa-
pekto ito sa pananampalataya ng musmos kong mga anak . . . ; at buong
lakas kong [hiniling] sa Panginoon na ipaalam Niya sa musmos kong
anak na babae na plano at kalooban Niya na kunin na ang kanyang ina.

“Sa loob ng isang oras ay pumanaw ang aking asawa, at pinabalik ko
ang mga bata sa silid. Humagulgol ang mga lima’t kalahati o anim na
taong gulang na anak kong lalaki, at niyakap ito ng labindalawang
taong gulang na anak kong babae at sinabing: ‘Huwag kang lumuha,
huwag kang umiyak, Heber; paglabas natin ng silid na ito’y sinabi sa
akin ng tinig ng Panginoon mula sa langit, ‘Ang pagkamatay ng Mama
mo’y kalooban ng Panginoon.’. . .
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“Alam ko . . . na dinidinig at sinasagot ng Diyos ang mga panalangin!
[Alam ko] na sa oras ng dalamhati’y walang kapantay ang pag-aliw at
pagpapala at pag-alo sa mga Banal sa mga Huling Araw!” (Gospel
Standards, tinipon ni G. Homer Durham [1941], 361).

Nagpapatotoo Siya sa Katotohanan

Sa tulong ng Espiritu Santo natatanggap natin ang ating patotoo sa
ebanghelyo. Sa gayon ding paraan, ipaaalam sa atin ng Espiritu Santo
kung ang mga pinuno natin ay nagsasalita sa kapangyarihan ng
Espiritu Santo. Itinuro ni Elder Henry D. Moyle: “Masasabi lang natin
na ang mga nagsasalita ay inspirado ng Espiritu Santo kapag tayo mis-
mo ay naantig ng Espiritu Santo. Samakatwid, mahalagang magsikap
ang mga miyembro ng Simbahan sa pananampalataya nila tulad ng
kanilang mga lider” (“Revelation: Yesterday and Today,” Improvement
Era, Hunyo 1962, 407).

• Anyayahan ang itinalagang miyembro ng klase na ikuwento ang isang
karanasan nang madama niya na kasama niya ang Espiritu Santo.

Katapusan

Ang kaloob na Espiritu Santo ay isang dakilang pagpapalang ibinigay
sa nakumpirmang mga miyembro ng Simbahan. Kung mamumuhay
tayo nang marapat para makapiling Siya, tutulungan Niya tayong lu-
bos na magtagumpay sa misyon natin dito sa lupa. Gagawin niya ito
sa pamamagitan ng paggabay, pangangalaga, pag-aliw, at pagtulong
sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay.

Hamon

Hangaring makapiling ang Espiritu Santo sa araw-araw ninyong buhay.
Para malaman ang mga aspetong dapat pa ninyong paghusayin upang
laging makapiling ang Espiritu Santo, itanong sa sarili ang mga sumu-
sunod:

1. Sinisikap ko bang sundin ang lahat ng utos?

2. Lagi ba akong nagdarasal?

3. Paano ko ipinakikita ang pagmamahal ko sa Tagapagligtas?

4. Paano ko ipinakikita ang pagmamahal ko sa iba?

5. Pinananatili ko bang dalisay ang aking isipan at kilos?

6. Pinasasalamatan ko ba ang Panginoon sa Kanyang mga pagpapala,
kabilang na ang kaloob na Espiritu Santo?



Aralin 30

244

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mga Gawa 5:32 (ang Espiritu Santo ay dumarating sa mga masunurin)

• 1 Nephi 10:17–19 (ang kapangyarihan at kaalaman mula sa Espiritu
Santo ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya kay
Cristo)

• 2 Nephi 31:13 (ang Espiritu Santo ay natatanggap matapos sumam-
palataya, magsisi, at magpabinyag)

• Moises 6:61 (ang mga kapangyarihan at pagpapala ng Espiritu Santo)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 21, “Ang
Kaloob na Espiritu Santo.”

2. Paghandain ang isang miyembro ng klase na ikuwento ang isang
karanasan na nadama niyang kasama niya ang Espiritu Santo.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong matuto kung paano
patatagin ang ating mga pamilya at korum sa pamamagitan ng
panalangin at pag-aayuno.

Pambungad

• Ipalahad sa inatasang mga miyembro ng klase ang maikling rebyu
ng mga alituntunin ng pag-aayuno at panalangin ayon sa itinuro sa
manwal ng Mga Alituntunin ng Ebanghelyo.

Maaaring Maging Pagpapala sa Ating Pamilya ang Panalangin at
Pag-aayuno

Makakatulong ang panalangin at pag-aayuno para mapatatag tayo at
ang ating pamilya. Higit na makapangyarihan ang mga panalangin na-
tin para sa patnubay dahil binibigyang-diin ng pag-aayuno ang kata-
imtiman ng ating mga panalangin. Gayundin, kapag nag-aayuno at
nagdarasal tayo, tinatalikuran natin ang mga makamundong bagay at
kinikilala ang pag-asa natin sa Panginoon. Sa ganitong paraan, binu-
buksan natin ang ating puso para matuto at tanggapin ang kalooban
ng Diyos para sa atin at sa ating pamilya.

Dinaragdagan din ng panalangin at pag-aayuno ang kakayahan nating
gamitin nang epektibo ang priesthood. Pagpapalain tayo at ang iba ka-
pag natutuhan natin na magagamit lang ang kapangyarihan ng priest-
hood kapag ipinamuhay natin ang mga alituntunin ng kabutihan.
(Tingnan sa D at T 121:34–36.)

• Ipakita ang visual 31-a, “Matutulungan ng pag-aayuno at panalangin
ang isang maytaglay ng priesthood para mas epektibong mabasba-
san ang maysakit.”

Binabanggit sa sumusunod na kuwento kung paano nalaman ng isang
maytaglay ng priesthood na matutulungan siya ng kapangyarihan ng
pag-aayuno at panalangin sa paggamit ng priesthood:
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31-a, Matutulungan ng pag-aayuno at panalangin ang isang maytaglay 
ng priesthood para mas epektibong mabasbasan ang maysakit.
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Nang magkasakit nang malubha ang musmos na anak na lalaki nina
John at Bonnie, napag-alaman ng mga doktor na meninghitis sa gulugod
ang sakit nito. Sinabi nila sa mga magulang ng bata na maaari itong ika-
matay ng kanilang anak o kaya’y magkakaroon ito ng kapansanan sa ka-
tawan at utak. Bilang maytaglay ng Melchizedek Priesthood, nagpasiya
si John na basbasan ang kanyang anak. Gayunman, habang naghahanda
siya para pagtibayin ang pagpapahid ng langis, natanto niya na hindi
niya alam ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang anak. Kaya
binasbasan na lang niya ang anak para maginhawahan ito.

Pagkatapos ng basbas, nagsimulang mag-ayuno sina John at Bonnie
para alamin ang kalooban ng Panginoon at tanggapin ito. Pagkatapos
nilang mag-ayuno, handa nang tanggapin nina John at Bonnie ang ka-
looban ng Panginoon. Muling binasbasan ni John ang anak. Sa pagka-
kataong ito ibinulong sa kanya ng Espiritu na basbasan ang bata para
lubusan itong gumaling. Gumaling ang kanilang anak, at makalipas
ang tatlong araw ay iniuwi na nila ito mula sa ospital.

• Paano sana nakatulong ang pag-aayuno kina John at Bonnie kung
iba ang naging sagot sa kanilang mga panalangin?

Pagtuturo at Pagpapatatag sa Ating Pamilya sa Tulong ng Panalangin
at Pag-aayuno

Bilang mga magulang, dapat tayong manalangin lagi upang malaman
ang mga pangangailangan ng ating mga anak at kung paano tutugunan
ang mga pangangailangang iyon. Halimbawa, kapag may problema
ang isa sa ating mga anak, mababanggit natin siya sa ating mga panala-
ngin ng pamilya. Gayunman, dapat nating ingatang gawin itong lagi sa
positibong paraan. Ipinagdasal ng isang ama ang kanyang anak na lala-
ki sa mga salitang ito: “Ama [sa Langit], alam naming talagang sinisi-
kap ni John na huwag uminit ang ulo. Nagpapasalamat kami na makita
ang kanyang pag-unlad at sa tulong at patnubay ninyo sa aming anak.
Patuloy po sana ninyo siyang basbasan, at pagpalain ninyo kami para
hindi siya magalit sa amin at sa halip ay maipakita namin ang aming
pagmamahal at kahandaang tulungan siya” (Marian P. Sorensen,
“Teaching Our Children through Prayer,” Ensign, Mayo 1973, 34).

• Paano makakatulong ang ganitong uri ng panalangin para mapagla-
banan ng isang binatilyo ang kanyang problema?

Ikinuwento ni Elder M. Russell Ballard ang karanasan niya sa limang
taong gulang na anak niyang lalaki, na takot pumasok sa eskuwela.
Alam na takot ang anak, sabi niya, “Craig, may kaibigan kang lagi mong
makakasama. Lumuhod tayo at hilingin sa Kanya na tulungan ka” (sa
Conference Report, Okt. 1976, 129–30; o Ensign, Nob. 1976, 87–88).



Makapagdudulot ng lakas at pagkakaisa ang pag-aayuno at panala-
ngin ng pamilya, tulad ng inilalarawan sa sumusunod na kuwento:

Si Alan ay isang binatilyong tumanggap ng tawag sa Panginoon na
magmisyon sa ibang bansa. Sabik siyang maglingkod, ngunit nang si-
mulan niyang pag-aralan ang wika, labis siyang nag-alala dahil hindi
siya matuto.

Nang malaman ng ama ni Alan ang problema niya, tinipon nito ang
kanyang pamilya. Hiniling nito sa kanila na mag-ayuno at manalangin
na makayanan ni Alan ang kanyang problema at magtagumpay siya sa
misyon.

• Paano magpapatatag sa ating mga anak ang ganitong karanasan?
Paano pinagkakaisa ng pag-aayuno at panalangin ang mga pamilya?
Basahin ang 3 Nephi 18:21.

Pagsasagawa ng Gawain ng Panginoon sa Tulong ng Pag-aayuno at
Panalangin

Isang lalaki ang lumapit kay Jesus, lumuhod sa Kanyang harapan at
nagsabi:

“Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalake: sapagka’t siya’y hi-
matayin, at lubhang naghihirap; sapagka’t madalas na siya’y nasusug-
ba sa apoy, at madalas sa tubig.

“At siya’y dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling.”

Agad pinalabas ng Panginoon ang diyablong nasa batang lalaki.
Lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong, “Bakit baga hindi na-
min napalabas yaon?” Sinabi sa kanila ni Jesus na dahil iyon sa kawa-
lan nila ng pananampalataya, pagkatapos ay idinagdag, “Datapuwa’t
ang ganito’y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at
ayuno.” (Tingnan sa Mateo 17:14–21.)

Sa sumusunod na kuwento, isinalaysay ni Elder Matthew Cowley ang
tungkol sa isang bishop na naunawaang kailangan ang pag-aayuno at
panalangin:

“Isang araw ay tinawagan [ang isang mayaman at bata pang bishop sa
Honolulu] sa Queen’s Hospital para puntahan at basbasan ang isang
batang lalaking may polyo. Tinawagan siya ng isang miyembrong
babaeng tagaroon. Siya ang bishop ng babae, at sabi nito, ‘Bishop,
pumunta kayo rito, napolyo ang anak kong lalaki, at gusto kong pun-
tahan ninyo siya rito at asikasuhin at basbasan.’ Maghapon niyang
hinintay ang bishop, pero hindi ito sumipot. Magdamag itong hindi
nagpakita, at maging kinaumagahan, ngunit maaga itong dumating
kinahapunan. Nagwala siya at sinigawan ang bishop. Kung anu-anong
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panlilibak ang sinabi niya sa bishop. ‘Ikaw, na bishop ko, tinawagan
kita at sinabi ko sa iyong napolyo ang anak ko rito. At ikaw na amo ng
iyong sarili, marami kang kotse; may maganda kang yate; nasa iyo
nang lahat ang gusto mo; at hawak mo ang oras mo; tapos hindi ka su-
mipot. Pinalipas mo pa ang isang araw bago ka dumating.’ Nang wala
na siyang masabi, ngumiti ang bishop at sinabing, ‘Kasi, pagkababa ko
ng telepono kahapon, nagsimula akong mag-ayuno, at dalawampu’t
apat na oras na akong nag-aayuno at nagdarasal. Handa na ako nga-
yong basbasan ang anak mo.’ Pagsapit ng alas-singko ng hapong iyon
pinauwi na ang bata mula sa ospital na lubos nang gumaling sa polyo.
. . . ‘Ang ganito’y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panala-
ngin at ayuno.’

“Malaki ang duda ko na mangyayari nga iyon kung nagpunta siya
roon kahapon. Palagay ko kailangan ang panalangin at pag-aayuno.
Kaya palagay ko tayong mga maytaglay ng priesthood ay hindi ito gi-
nagamit nang husto kung minsan. Kailangan ninyong gamitin ito lagi,
kailangan ninyong magsanay palagi sa priesthood nating ito, para lagi
tayong magiging handa kapag gumaganap tayo sa katungkulan ng
priesthood para magbasbas” (Matthew Cowley Speaks [1954], 150).

Hindi kailangang maghintay lagi nang gayon katagal bago mangasiwa
sa maysakit, pero dapat nating laging hangarin na tumanggap ng ins-
pirasyon mula sa Panginoon bago gumanap sa anumang ordenansa
ng priesthood.

• Bakit mahalagang maging espirituwal na handa kapag gumaganap
tayo sa mga ordenansa ng priesthood?

Dapat ihanda ng mga humihingi ng basbas ang kanilang sarili at pa-
milya sa pagtanggap ng mga ordenansa na tulad ng mga maytaglay ng
priesthood na magsasagawa ng mga ordenansa. Ikinuwento ni Elder
Matthew Cowley kung paano ginamit ng mga magulang ng isang bata
ang pag-aayuno at panalangin para ihanda ang kanilang sarili at anak
nila para sa pagbabasbas.

“Mahigit isang taon na ang nakalilipas isang mag-asawa ang pumunta sa
opisina ko dala ang isang batang lalaki. Sabi ng ama sa akin, ‘Dalawang
araw na kaming nag-aayuno ng asawa ko, at dinala namin ang aming
maliit na anak para mabasbasan. Sa inyo kami pinapunta.’

“Sabi ko, ‘Ano’ng nangyari sa kanya?’

“Sabi nila isinilang siyang bulag, pipi at bingi, walang koordinasyon ang
kanyang kalamnan, ni hindi siya makagapang sa edad na limang taon.
Sabi ko sa sarili ko, ito na. ‘Ang ganito’y hindi lumalabas kundi sa pama-
magitan ng panalangin at ayuno.’ Lubos ang pananalig ko sa pag-aayu-



no at panalangin ng mga magulang na iyon. Binasbasan ko ang bata,
at pagkaraan ng ilang linggo’y nakatanggap ako ng liham: ‘Brother
Cowley, sana’y nakikita ninyo ang anak namin ngayon. Gumagapang na
siya. Kapag naghagis kami ng bola sa sahig, hinahabol niya ito gamit
ang mga kamay niya at tuhod. Nakakakita na siya. Kapag pumapalak-
pak kami sa uluhan niya ay napapatalon siya. Nakakarinig na siya.’
Sumuko ang mga doktor sa kanya. Ang Diyos ang namahala” (Matthew
Cowley, Miracles, Brigham Young University Speeches of the Year
[18 Peb. 1953], 8).

Maraming misyonero ang nakatuklas sa mga pagpapalang nagmumula
sa pag-aayuno at panalangin. Ikinuwento ni Pangulong Ezra Taft
Benson ang karanasan niya sa pag-aayuno at panalangin bilang misyo-
nero kasama ang kanyang kompanyon:

“Sa sarili kong karanasan, alam ko ang bisa at kapangyarihan ng pana-
langin. Noong bata pa akong misyonero sa Northern England noong
1922, napakatindi ng oposisyon sa Simbahan. Tumindi ang pang-uusig
kaya pinatigil kami ng mission president sa lahat ng pakikipagkilala sa
daan, at sa ilang pagkakataon ay itinigil din ang pagbabahay-bahay.

“Inimbita kami ng kompanyon ko na maglakbay sa South Shields
para magsalita sa sakrament miting. Sabi nila sa imbitasyon, ‘Tiyak
naming mapupuno ang maliit na kapilya. Maraming tao rito na hindi
naniniwala sa mga kasinungalingang isinulat tungkol sa atin. Kung
darating kayo, tiyak naming magiging maganda ang miting na ito.’
Pumayag kami.

“Nag-ayuno kami at nanalangin nang taimtim at pumunta sa miting.
Plano ng kompanyon ko na magsalita tungkol sa mga unang alituntu-
nin. Nag-aral akong mabuti para makapaghanda sa mensahe ko
tungkol sa apostasiya. Maganda ang pakiramdam namin sa miting.
Naunang nagsalita ang kompanyon ko at inspirado ang mensahe niya.
Tumugon ako at buong layang nagsalita sa paraang noon ko lang nara-
nasan sa buhay ko. Pag-upo ko, natanto ko na hindi ko nabanggit ang
apostasiya. Nagsalita ako tungkol kay Propetang Joseph Smith at nag-
patotoo sa kabanalan ng kanyang misyon at sa katotohanan ng Aklat
ni Mormon. Pagkatapos ng miting, ilang tao ang lumapit, ang ilan ay
hindi miyembro, at nagsabi, ‘Ngayong gabi tumanggap kami ng
patotoo na ang ebanghelyo ay totoo tulad ng itinuturo ninyong mga
elder. Handa na kami ngayong magpabinyag.’

“Sagot ito sa pag-aayuno at mga panalangin namin, dahil ipinagdasal
namin na tanging mga bagay lang na aantig sa puso ng mga kaibigan
at investigator ang masabi namin” (sa Conference Report, Abr. 1997,
46; o Ensign, Mayo 1977, 33–34).
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Katapusan

Maraming ibang pagkakataon na matutulungan tayo ng pag-aayuno at
panalangin na maisagawa ang gawain ng Panginoon. Halimbawa, ma-
aari tayong mag-ayuno at magdasal para sa mga pamilyang tinuturuan
natin sa bahay. Maipag-aayuno at maipagdarasal din natin sa korum
ang isang miyembro ng korum o pamilya niya.

Sa tulong ng panalangin at pag-aayuno, mabibiyayaan tayo ng malu-
sog na katawan at mas malakas na pananampalataya at espirituwal na
kapangyarihan. Kailangan ang gayong kapangyarihan kung gusto na-
ting magtagumpay sa ating mga pagsisikap at sa pagpapalakas ng
ating sarili at ng iba.

Mga Hamon

Alamin ang ilang bagay na kailangan ninyong ipag-ayuno at ipagdasal
tungkol sa sarili ninyong buhay at sa inyong pamilya. Pag-isipan din ang
ilang pangangailangan ng mga miyembro ng inyong korum. Ipangako sa
sarili na magdarasal at mag-aayuno para sa isa sa mga layuning ito.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

Panalangin

• Mateo 6:5–15 (ipinaliliwanag ng Tagapagligtas kung paano tayo
mananalangin)

• Lucas 18:1–14 (dapat tayong magtiyaga sa pagdarasal)

• 2 Nephi 32:8–9 (dapat muna tayong magdasal bago natin gawin ang
gawain ng Panginoon)

• Alma 34:17–28 (dapat nating ipagdasal ang lahat ng gagawin natin)

• Moroni 10:3–5 (malalaman natin ang katotohanan ng lahat ng bagay
sa tulong ng panalangin)

• Doktrina at mga Tipan 19:28 (dapat tayong manalangin nang haya-
gan at lihim)

• Doktrina at mga Tipan 88:119 (dapat tayong magtatag ng bahay ng
panalangin at pag-aayuno)

Pag-aayuno

• Exodo 34:27–28 (nag-ayuno si Moises bago tumanggap ng pahayag
mula sa Diyos)

• Lucas 2:36–37 (naglingkod si Ana sa Diyos sa pamamagitan ng pag-
aayuno at pagdarasal)
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• Mga Gawa 13:2–3 (makapaghahatid ng inspirasyon ng Espiritu
Santo ang pag-aayuno)

• Mosias 27:23 (nakatulong ang pag-aayuno at panalangin sa pagga-
ling ni Alma)

• Alma 6:6 (nag-ayuno at nagdasal ang mga Nephita para sa mga 
hindi nakakikilala sa Diyos)

• Alma 17:9 (nag-ayuno at nagdasal ang mga misyonero para sa
Espiritu)

• Alma 45:1 (ang pagdarasal at pag-aayuno ay isang paraan para
magpasalamat sa Diyos)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 8, “Pananalangin
sa Ating Ama sa Langit.” Magtalaga ng isang miyembro ng klase na
magbibigay ng tatlong minutong pagrerebyu sa araling iyon.

2. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 25, “Pag-
aayuno.” Magtalaga ng isang miyembro ng klase na magbibigay 
ng tatlong minutong pagrerebyu sa araling iyon.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong matutuhan kung paano
ituro sa ating pamilya ang pagpipitagan at dagdagan pa ang ating
pagpipitagan.

Pambungad

• Ipakita ang visual 32-a, “Ang pagpipitagan sa loob ng kapilya ay
nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa Diyos.” Idispley rin
ang mensahe sa Levitico 19:30 sa poster o pisara: Ipangingilin ninyo
ang aking mga sabbath at igagalang ninyo ang aking santuwaryo: ako ang
Panginoon.

Isinulat ni Pangulong Spencer W. Kimball ang sumusunod para sa
mga miyembro ng Simbahan:

“Napakapalad natin. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang lahat: ang ebang-
helyo ni Jesucristo, liwanag, priesthood, kapangyarihan, mga pangako,
mga tipan, mga templo, ating pamilya, ang katotohanan. Tayo dapat ang
pinakamaligayang tao sa balat ng lupa. Tayo rin dapat ang pinakamapi-
tagang mga tao, ngunit sa palagay ko dapat masdan ng bawat tao at ba-
wat pamilya ang kanilang sarili. Mapitagan ba tayo? Nagpapakita ba ng
pagpipitagan sa ating Tagapaglikha ang mga kilos natin sa ating tahanan
at sa simbahan?

“Kung minsa’y nagtataka tayo. Dumadalo tayo sa mga miting at kum-
perensya kung saan hinahayaang gumala-gala ang mga bata sa pasil-
yo. Sa oras ng miting, napapansin nating nagkukuwentuhan ang
matatandang magkakatabi, natutulog ang mga tao, at nagkukumpulan
ang mga kabataan sa may bukana ng kapilya. Nakikita ang mga pamil-
yang huli nang dumarating at maingay na nagsisiupo, at mga grupong
malakas na nag-uusap sa kapilya pagkatapos ng miting.

“Inaalala namin ang mga investigator, kaibigan, at ang mga taong
bago pa lang nagkaroon ng patotoo at nagsisimula pa lang umunlad.
Mahusay bang kasangkapan ng misyonero ang mga miting natin,
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32-a, Ang pagpipitagan sa loob ng kapilya ay nagpapakita 
ng pagmamahal at paggalang sa Diyos.
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kung saan namamayani at tumitimo sa puso ang Espiritu ng Panginoon?
O para madama ang Espiritu ay kailangan muna nating alisin ang wa-
lang saysay na mga sagabal?

“Suriin natin ang pagpipitagan, hindi lang ang kahulugan at kahalaga-
han nito sa buhay ng mga Banal sa mga Huling Araw, kundi ang ilang
posibleng paraan para maituro natin ang pagpipitagan sa ating mga
anak at pagbutihin ang ating gawain.

“Ang Kahulugan at Kahalagahan ng Pagpipitagan o Paggalang

“Ang pagpipitagan ay masasabing isang ‘marubdob na paggalang,
pagmamahal, at paghanga, na tulad sa isang bagay na banal.’
Katapatan sa Diyos ang isa pang pakahulugan sa pagpipitagan.

“Itinuturing ng marami nating pinuno sa Simbahan na isa sa mga pi-
nakamaringal na katangian ng kaluluwa ang pagpipitagan, na nagpa-
pahiwatig na kailangan dito ang tunay na pananampalataya sa Diyos
at sa Kanyang kabutihan, mataas na kultura, at pagmamahal sa mas
mabubuting bagay sa buhay.

“Paggalang sa Diyos

“Sa makabagong pahayag tinulungan tayo ng Panginoon na mauna-
waan ang kahulugan at kahalagahan ng pagpipitagan.

“Ipinahihiwatig ng isang halimbawa na ang pagpipitagan sa Ama at sa
Anak ay mahalagang kwalipikasyon o katangian ng mga magmamana
ng kahariang selestiyal. Sa bahagi 76 ng Doktrina at mga Tipan, na ki-
lala bilang ‘Ang Pangitain,’ na ibinigay kina Joseph Smith at Sydney
Rigdon noong Pebrero 1832, mababasa natin:

“ ‘At sa ganito nakita namin ang kaluwalhatian ng selestiyal, na naka-
hihigit sa lahat ng bagay—kung saan ang Diyos, maging ang Ama, ay
naghahari sa kanyang luklukan magpakailanman at walang katapusan;

“ ‘Sa harapan ng kanyang luklukan lahat ng bagay ay yumuyuko sa
mapagpakumbabang pagpipitagan, at nagbibigay sa kanya ng kalu-
walhatian magpakailanman at walang katapusan.

“ ‘Sila na nananahanan sa kanyang kinaroroonan ay simbahan ng
Panganay; at kanilang nakikita ang gaya ng pagkakakita sa kanila,
at nakaaalam gaya ng pagkaalam sa kanila, makaraang matanggap
ang kanyang kaganapan at ang kanyang biyaya;

“ ‘At kanya silang ginawang pantay-pantay sa kapangyarihan, at sa
lakas, at nasasakupan.’ (D at T 76:92–95.)

“Paggalang sa Pangalan ng Diyos

“Isa pang makabagong pahayag ang nagtuturo sa atin ng pagpipitagan
maging sa pangalan ng Diyos; sinabihan tayong huwag lapastanganin



ang pangalan ng Ama, at iwasan ang madalas na paggamit nito.
(D at T 107:2–4.)

Dito’y dapat nating ipaalala sa ating sarili na nakasaad sa isa sa
sampung utos:

“ ‘Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios
sa walang kabuluhan; sapagka’t hindi aariin ng Panginoong walang
sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.’
(Exodo 20:7.)

“Lalabas na ang pagpipitagan sa Diyos at sa kanyang pangalan ang isa
sa mga pinakamahalagang katangiang maaari nating taglayin” (We
Should Be a Reverent People [polyeto, 1976], 1–2).

• Sa ano pang ibang paraan natin maipakikita ang pagpipitagan sa Diyos?

“Pagpipitagan sa Bahay ng Panginoon

“Sa isa pang napakahalagang aspeto, nagbilin ang Panginoon sa maka-
bagong paghahayag na dapat tayong lubos na magbigay-pitagan sa
kanyang banal na bahay. Sa mahalagang paghahayag kay Joseph Smith
na kilala bilang panalangin sa paglalaan ng Kirtland Temple, ipinagbi-
lin na ang templong ito, gayundin ang iba pang mga banal na tem-
plong itinayo para sa Panginoon, ay dapat maging lugar ng
pagpipitagan sa Kanya. (Tingnan sa D at T 109:13, 16–21.)

“Sa tunay na kahulugan, ang sinabi tungkol sa mga banal na templo ng
Simbahan ay nararapat sa lahat ng ‘bahay ng Panginoon,’ maging ito
man ay meetinghouse o anumang lugar na sambahan ng mga Banal,
o sa katunaya’y tahanan ng sinumang Banal sa mga Huling Araw.

“Nagdudulot ng Kaligayahan ang Pagiging Mapitagan

“Tulad ng iba pang mga alituntunin ng ebanghelyo, naghahatid ng
ibayong galak ang pagpipitagan.

“Dapat nating tandaan na ang pagpipitagan ay hindi malungkot at
pansamantalang pag-uugali natin tuwing Linggo. Ang tunay na pagpi-
pitagan ay may kaligayahan, at may pagmamahal, paggalang, pasasa-
lamat, at takot sa Diyos. Isa itong magandang katangian na dapat
maging bahagi ng ating pamumuhay. Sa katunayan, dapat ay mga
Banal sa mga Huling Araw ang siyang maging pinakamapitagang
mga tao sa buong mundo.

“Pagpipitagan at ang Tahanan

“Kung gayon, saan nagsisimula ang pagpipitagan, at paano tayo
magkakaroon nito?

“Ang tahanan ang susi sa pagiging mapitagan, tulad ng iba pang
makadiyos na pag-uugali.
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“Hayaan ninyong bigyang-diin ko ang kahalagahan ng pagtuturo ng
pagdarasal sa mga bata. Sa mga pansariling panalangin at sa panala-
ngin ng pamilya natututo ang mga batang musmos na magyuko ng
ulo, humalukipkip, at ipikit ang mga mata habang nagdarasal sa ating
Ama sa Langit. Sa pag-uugaling natutuhan sa tahanan nakukuha ang
pag-uugali sa mga miting sa Simbahan. Agad nauunawaan ng batang
natutong manalangin sa tahanan na dapat siyang tumahimik at puma-
yapa kapag nagdarasal sa mga miting sa simbahan.

“Gayundin, kapag lagi tayong nagdaraos ng family home evening sa
bahay, alam ng mga bata na may mga espesyal na oras, hindi lang sa
simbahan kundi pati sa tahanan, kung kailan natututo tayo tungkol sa
ating Ama sa Langit at lahat ay dapat magpakabait nang husto.

“Natutuwa sa musika ang mga bata. Ang mga himnong madalas kan-
tahin sa simbahan ay makakanta rin sa tahanan. Lalong makikinabang
ang mga batang paslit kung tutulungan sila ng mga magulang na ma-
tutuhan ang mga simpleng himno sa bahay. Sa gayon, masasabik ku-
manta ang mga bata sa sakrament at sa iba pang mga miting” (We
Should Be a Reverent People [polyeto, 1976], 2–3).

• Ano ang mga paraang nalaman ninyo para magkaroon ng higit na
pagpipitagan sa inyong tahanan?

“Pagpipitagan sa Simbahan

“Siyempre pa, dapat dumalo ang mga magulang sa mga miting tuwing
Linggo kasama ang kanilang mga anak.

“Dapat magtulungan ang mag-asawa para tiyaking maging masaya
ang karanasan ng pamilya sa paghahanda para sa mga miting. Ang
pagmamadaling ipunin ang mga bata, magbihis, at magmadaling
pumunta sa miting ay nakakasira sa pagpipitagan.

“Kapag laging ganito ang mga pamilya madalas silang mahuhuli sa
simbahan, at madalas ay may maaanghang na salitang nakakasakit ng
damdamin, at madalas mayamot at di mapakali ang mga bata sa mi-
ting. Mas mapitagan ang pamilyang maagang naghahanda para sa
mga miting, dumarating sa kapilya bago magsimula ang miting, at
tabi-tabing nauupo upang makinig sa pambungad na musika at alisin
sa isipan nila ang mga makamundong problema.

“Kung minsa’y nahihirapan ang mga magulang na may maliliit na anak
na tulungan ang mga anak nila na pahalagahan ang mga miting at ba-
walan silang mag-ingay o manggulo. Ang pagtitiyaga, paghihigpit, at
paghahanda sa tahanan ay mahahalagang sangkap sa tagumpay. Kung
nalilito sila kung paano didisiplinahin ang mga anak sa simbahan,



mahihingan ng payo ng mga batang magulang ang mas may karanasan
nang mag-asawa sa ward.

“Kadalasan, bago at pagkatapos magmiting, nagkukumpulan sa kapilya
ang mga miyembro para magkumustahan. Ang bahagyang kawalang-
pitagang ito ay hindi sinasadya dahil mahilig tayong makipagkaibigan
at magandang pagkakataon ang Sabbath para magkuwentuhan, makiha-
lubilo, at makipagkilala. Dapat ipakita ng mga magulang ang halimba-
wa sa kanilang mga pamilya sa pag-uusap sa pasilyo o iba pang bahagi
sa labas ng kapilya bago at pagkatapos magmiting. Pagkatapos ng mi-
ting, makakatulong ang mga magulang sa pagdadala sa tahanan ng na-
damang diwa sa miting sa pamamagitan ng pagtalakay sa bahay ng
isang kaisipan, isang bilang na musikal o iba pang magandang bahagi
ng miting sa kanilang mga anak.

“Pagsisikap na Dagdagan Pa ang Pagpipitagan

“Natalakay na natin ang kahalagahan ng pagpipitagan at nasuri ang
ilang kahulugan nito. Nagbigay na rin tayo ng ilang mungkahi tungkol
sa pagtataguyod ng pagpipitagan sa bahay at sa simbahan. Gayunman,
ang tunay na pagbabago sa kilos ng mga tao ay darating lang kapag
sama-samang nagsisikap ang mga lokal na lider at pamilya sa paglutas
sa partikular nilang mga problema tungkol sa pagpipitagan. Nakikinita
natin ang pagsisikap ng buong Simbahan na dagdagan pa ang pagpipi-
tagan. . . .

“Ang tunay na pagpipitagan ay isang napakahalagang katangian, ngu-
nit mabilis itong maglaho sa mundo sa paglaganap ng impluwensya
ng kasamaan. Hindi natin lubos na maunawaan ang kapangyarihan
nating gumawa ng kabutihan kung milyun-milyong miyembro ng
totoong simbahan ni Cristo ang magsisilbing halimbawa ng pagpipita-
gan. Hindi natin mawawari ang marami pang buhay na maiimpluwen-
syahan natin. At siguro higit sa lahat, hindi natin nakikinita ang
malaking epekto ng pagiging mapitagan natin sa espirituwalidad ng
ating pamilya kung magiging mapitagan talaga tayo tulad ng narara-
pat mangyari. Dalangin ko na nawa’y pagsikapan nating maging la-
long mapitagan sa buhay” (We Should Be a Reverent People [polyeto,
1976], 3–4).

• Paano matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na
masiyahan sa mga miting ng simbahan at lalong maging mapitagan?
Pagkatapos sumagot ng mga miyembro ng klase, ipabasa sa isa sa
kanila ang sumusunod na mga mungkahi:

Mga Mungkahi sa mga Magulang sa Pagtuturo ng Pagpipitagan

“Matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na masiya-
han sa mga miting ng simbahan sa—
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“1. Pakikibahagi sa Sunday School at sakrament miting kasama ang
kanilang mga anak.

“2. Paghahanda para sa mga miting nang masaya at di nagmamadali.

“3. Pagdating nang lima o sampung minuto bago magsimula ang 
miting.

“4. Pag-upo nang tabi-tabi bilang pamilya.

“5. Pagtalakay sa isang talumpati, mensahe, bilang na musikal, o ibang
bahagi ng miting pagkatapos” (Spencer W. Kimball, We Should Be a
Reverent People [polyeto], 4).

• Paano natin maituturo ang pagpipitagan sa mga batang musmos?
Pagkatapos sumagot ng mga miyembro ng klase, ipabasa sa isang
tao ang sumusunod na mga mungkahi:

“Dapat subukan ng mga magulang na may mga musmos na anak na—

“1. Ipaunawa sa mga bata kung ano ang nangyayari.

“Maaaring tahimik na maging abala ang mga batang musmos sa kuku-
layan o sasagutang aklat, ngunit mahalagang ipaunawa sa kanila ang
tungkol sa miting hangga’t maaari. Sa paminsan-minsang pabulong na
paglilinaw ng ward business o ng mensahe ng nagsalita, makakaugnay
ang bata sa mga nangyayari. Halimbawa, maibubulong ng ama, ‘Tatay
ni Paulo ang nagsasalita ngayon. Nagkukuwento siya tungkol sa mga
pioneer.’

“2. Bigyang-diin ang mga awit.

“Ang pagkanta ay maaaring maging isa sa pinakamasasayang bahagi
ng miting para sa mga bata. Gisingin ang interes ng bata sa mga himno
sa pamamagitan ng pagkanta ng mga simpleng himno sa bahay at
pagtuturo nito sa bata. Makapagbibigay ang ward music director ng
listahan ng mga himnong kakantahin sa darating pang mga miting.

“3. Pagtibayin ang mga pag-uugaling natutuhan sa bahay, sa Primary
at sa Sunday School.

“Ipaalala sa mga bata na humalukipkip at yumuko habang nagdarasal
at umupo nang tahimik sa oras ng sakrament. Dapat maunawaan ng
mga bata na kawalang-galang ang maglaro sa pasilyo o maglabas-
pasok sa kapilya habang nagmimiting.

“4. Magpakita ng halimbawa.

“Magpakita ng mabuting halimbawa sa pamamagitan ng pagpapakita
na interesado kayo sa miting, na nag-uusap lang nang pabulong kung
kailangan, at paghikayat sa mga bata na gawin din ang gayon.
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“5. Tiyaking handa ang mga bata para sa mga miting.

“Ang pagpunta sa kubeta at pag-inom sa fountain ay dapat gawin
bago magsimula ang miting” (Spencer W. Kimball, We Should Be a
Reverent People [polyeto, 1976], 4–5).

Katapusan

Kapag mapitagan tayo ipinakikita natin ang ating pagmamahal at pag-
galang sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sa
pamamagitan ng pagiging mapitagan ay lalo tayong magagalak sa bu-
hay at sa mga turo ng ebanghelyo ni Jesucristo.

Hamon

Ilista ang mga bagay na magagawa ninyo para maging mas mapitagan
sa sarili ninyong buhay at matulungan ang iba, lalo na ang sarili nin-
yong pamilya, na maging mas mapitagan.

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Ihanda ang poster na iminungkahi sa aralin, o isulat sa pisara ang
banal na kasulatan.

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga bahagi ng araling nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong matutuhan ang kahalaga-
han ng pagmamahal at paglilingkod na tulad ng kay Cristo.

Pambungad

• Ipakita ang visual 33-a, “Si Cristo ang dakilang halimbawa ng
pag-ibig.”

Mahal ni Jesucristo ang bawat tao. Ang kakayahan Niyang magmahal
ay ganap. Lubos ang Kanyang pagmamahal kaya sinasabi sa atin ng
mga banal na kasulatan na Siya ang pag-ibig (tingnan sa I Ni Juan
4:7–12). Ipinakikita ni Cristo ang Kanyang pagmamahal sa pamamagi-
tan ng Kanyang paglilingkod sa sangkatauhan.

Bilang mga maytaglay ng priesthood, responsibilidad nating tularan si
Cristo. Para magawa ito, dapat tayong matutong magmahal at mag-
lingkod na katulad Niya. Itinuro sa atin ni Bishop H. Burke Peterson
na “sa mundo at sa lipunan kung saan inilulunsad ni Satanas ang pina-
kamasama niyang pagsalakay sa mga anak ng tao, wala tayong mas
mainam na sandata liban sa dalisay at mapagparayang pagmamahal
na tulad ng kay Cristo” (sa Conference Report, Abr. 1977, 103; o Ensign,
Mayo 1977, 69).

Inuutusan Tayong Magmahal

Isang araw habang nagtuturo si Cristo, tinanong siya ng isa sa mga escri-
ba, “Ano baga ang pangulong utos sa lahat?” Sagot ni Jesus, “Iibigin mo
ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo,
at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo: [ito ang unang utos].

“At ang pangalawa ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng
iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito” (Marcos 12:28–31).

• Bakit itong dalawang utos na ito ang pinakamahalaga sa lahat ng
utos? (Kung mahal natin ang Diyos, magpupursigi tayong sundin
ang lahat ng utos na ibinigay Niya. Kung mahal natin ang iba, paki-
kitunguhan natin sila ayon sa turo ng ebanghelyo.)
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33-a, Si Cristo ang dakilang halimbawa ng pag-ibig. 
(Ang Huling Hapunan, ni Carl Bloch. Ginamit sa pahintulot 
ng National Historic Museum sa Frederiksborg sa Hillerød.)
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Halos buong buhay Niya ang iniukol ng Tagapagligtas sa pagtuturo ng
pag-ibig. Kung minsa’y “ebanghelyo ng pag-ibig” ang tawag sa Kanyang
ebanghelyo. Itinuro Niya na nagiging mga disipulo lamang Niya tayo ka-
pag mahal natin ang iba (tingnan sa Juan 13:35). Ipinaliwanag Niya na
dapat pa nga nating mahalin ang ating mga kaaway (tingnan sa Mateo
5:43–44). Ilang oras lang bago Siya Ipinako sa Krus, sabi ni Jesus, “Isang
bagong utos ang sa inyo’y ibinibigay ko, Na kayo’y mangagibigan sa isa’t
isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa
isa’t isa” (Juan 13:34).

Para bigyang-diin ang kahalagahan ng utos na magmahal, sabi ni
Pangulong N. Eldon Tanner, “Ang tanging salawikaing kailangan na-
tin para lumigaya . . . ay: Magmahalan—[isang] simpleng salita” (sa
Conference Report, Abr. 1967, 103; o Improvement Era, Hunyo 1967, 29).

Pag-ibig sa Kapwa, ang Dalisay na Pag-ibig ni Cristo

• Ipabasa sa mga miyembro ng klase ang Moroni 7:45–47. Ano ang
pag-ibig sa kapwa?

Ipinaliwanag ni Elder Mark E. Petersen na ang pag-ibig sa kapwa ay
“dalisay na pag-ibig ni Cristo na nakakatulong sa atin para ibigin
ang Diyos at ang ating kapwa” (sa Conference Report, Abr. 1977, 111;
o Ensign, Mayo 1977, 75). Ipinakikita ng sumusunod na kuwentong
isinalaysay ni Elder Marion D. Hanks kung paano itinuro ng isang
ama sa kanyang anak na babae na magkaroon at magpakita ng pag-
ibig sa kapwa.

“Naiisip ko ang isang natatanging babae na may matinding kapansa-
nan. . . . Ikinuwento [niya] ang isang pangyayari noong bata pa siya.
Kung anu-ano ang itinawag sa kanya ng kanyang mga kalaro . . . na
nagpasama ng kanyang loob at nagpaiyak sa kanya. Pag-uwi niya’y
binuhat siya ng malalaki at matitipunong bisig ng kanyang ama at ini-
lagay sa kandungan nito at sinabayan siya sa pag-iyak habang nagpa-
paliwanag na . . . [ang karanasang ito] ay maaaring magpaunlad at
magpasaya sa buhay niya. ‘Mahal,’ wika niya, ‘totoo ang sabi ng mga
bata tungkol sa iyo, pero mali iyon at masama. May umbok ka nga sa
likod at iba pang malalaking problema. Pero hindi mo kasalanan iyon.
Hindi iyon kasalanan ng mga magulang mo o ng Ama sa Langit. . . .
Kung sa buong buhay mo ay sisikapin mong maging mas makataru-
ngan at mabait sa iba kaysa ginagawa kung minsan ng ilan sa iyo,
ikaw ay liligaya, at magiging ganap at makabuluhan ang iyong bu-
hay’ ” (sa Conference Report, Okt. 1976, 42; o Ensign, Nob. 1976, 32).

• Ano ang ipinahihiwatig ng kuwentong ito na magagawa ng bawat
isa sa atin para higit na ibigin ang kapwa? Ipabasa sa isang miyem-
bro ng klase ang I Mga Taga Corinto 13:1–3. Bakit napakahalagang
ibigin ang kapwa?



Ipinaliwanag ni Elder Theodore M. Burton na “ang pag-ibig sa kapwa
ay . . . pag-ibig na napakadakila kung kaya’t handa nating pagbigyan
ang iba. . . . Madaling sabihing, ‘Mahal Kita.’ Ngunit hindi lang dapat
ipahayag ang pagmamahal; dapat itong patunayan sa gawa. Ang pag-
ibig, kung hindi ipakikita, ay katumbas lamang ng tunog ng pompi-
yang o dagundong ng tambol na tumutulig sa tainga at yumayanig sa
kaluluwa” (“If I Have Not Love—,” Instructor, Hunyo 1970, 201).

• Anyayahan ang mga miyembro ng klase na mag-isip ng mga pagka-
kataon na makapagpapakita ng pag-ibig sa kapwa.

Ang pag-ibig sa kapwa ay makakatulong sa atin na maging maligaya
at kapaki-pakinabang. Kung hindi tayo iibig sa kapwa, tayo ay magi-
ging “taing bakal, na itinatapon ng mga naglalantay, (na walang hala-
ga) at niyayapakan sa ilalim ng mga paa ng tao” (Alma 34:29).

Paglilingkod na Tulad ng Ginawa ni Cristo

Ang pagmamahal natin sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang mga
anak ay naipapakita sa paglilingkod natin sa iba. Sabi ni Pangulong
Harold B. Lee, isang gabi raw ay nagkaroon siya ng “parang isang
pangitain” kung saan siya ay sinabihang, “Kung nais mong mahalin
ang Diyos, dapat mong matutuhang mahalin at paglingkuran ang
mga tao. Sa ganyang paraan mo maipakikita ang pagmamahal mo sa
Diyos” (Stand Ye in Holy Places [1974], 189).

Ang paglilingkod na tulad ng kay Cristo ay paglilingkod na tapat na
ibinibigay sa sinumang nangangailangan at kadalasa’y walang gantim-
pala. Maaaring hindi ito hiniling o mahirap gawin at kailangan nating
pagpaguran. Maaaring kailanganin ito sa panahon na mahihirapan ta-
yong ibigay ito. Ngunit paano man ito ibinibigay, ito ay paglilingkod
na ibinibigay dahil lang sa mahal natin ang ating Ama sa Langit at
ang Kanyang mga anak.

• Bakit tayo kailangang maglingkod? Sino ang maaari nating pagling-
kuran?

Dapat nating paglingkuran ang lahat ng tao sa abot ng ating makakaya
at ayon sa pangangailangan nila. Ngunit pinaalalahanan tayo ni Elder
Thomas S. Monson na may ilang taong mas kailangan ang tulong natin
kaysa iba: “Ang maysakit, pagod, gutom, nagiginaw, sugatan, nalu-
lungkot, matanda, lagalag—lahat ay humihingi ng tulong natin” (sa
Conference Report, Abr. 1977, 108; o Ensign, Mayo 1977, 73). Ipinakikita
sa sumusunod na kuwento kung paano nalaman ng isang binatilyo
ang kahalagahan ng paglilingkod:

Tinawag ng bishop si Steve sa kanyang tanggapan para kausapin
pagkatapos ng sakrament miting. “Heto na,” naisip ni Steve. “Ako

Aralin 33

264



Aralin 33

265

ang magiging bagong pangulo ng korum ng mga teacher. Wow, mara-
ming makikipagkamay sa akin sa ward. Ipagmamalaki ako nang hus-
to ni Inay!”

“Steve, may ipagagawa kami sa iyo,” sabi ng bishop. “Espesyal na ‘panga-
ngapitbahay’ ito. Nag-aalala kami kay Hasty McFarland. Kailangan niya
ng kaibigan. Hindi siya miyembro ng Simbahan, pero mahal ng Diyos ang
lahat ng tao, at pribilehiyo nating ipakita ang pagmamahal na iyon.”

Natulala si Steve. Naalala niya na dalawang linggo na ang nakararaan
ay pinagtawanan nila ng mga kaibigan niya ang matandang lalaki sa
pagkanta ng mga jingle at pagbibiro tungkol dito. Bigo at nakokonsi-
yensya, narinig niyang sinabi ng bishop, “Gusto kong dalawin mo siya
nang dalawa o tatlong beses sa isang linggo. Kung nabibigatan ka na-
man sa tungkuling ito, huwag kang matakot na sabihin.”

Bumuntong-hininga si Steve at sinabi sa bishop na gagawin niya ito.
Pinagbilinan pa siya ng bishop kung ano ang gagawin. “Makapagsisibak
ka ng panggatong at maikukuha siya ng pagkain, kumot—anumang ka-
ilangan niya para madama niyang kailangan siya. Kaibiganin mo siya.
Alam ng tatay mo ang tungkol dito, at tutulungan ka raw niya.
Tutulungan ka rin ng iyong Ama sa Langit.”

Sa edad na 15, may naiisip nang mga bagay si Steve na mas gusto ni-
yang gawin—maglaro ng football, mangaso, mamingwit, o makipaglaro
sa mga kaibigan niya. Pero alam niyang tinanggap niya ang tungkulin.

Nagbuhay-ermitanyo si Hasty sa isang maliit na kubo sa labas lang ng
bayan. Minsan sa isang taon may libreng paligo siya sa otel, sa kagan-
dahang-loob ng sheriff. May tapal na itim siya sa mata at may bukol
siya sa gilid ng ulo. Nakaugalian na ng karamihan sa mga bata at kahit
ng ilang matatanda na pagsalitaan siya ng hindi maganda.

Takot na takot si Steve nang makarating sa kubo ni Hasty. Kumatok
siya sa pinto pero walang nagbukas. Sa wakas, matapos tawagin ang
matandang lalaki, nagpasiya siyang itulak ang pinto. Malamig at ma-
dilim sa kubo ni Hasty. Nakita niyang nakaupo si Hasty sa isang maru-
mi at inaamag na kumot sa kama niya.

“Hasty, may magagawa po ba ako para sa iyo?” bulalas ni Steve.
Nagpakilala siya sa matanda at sinabing pinapunta siya ng bishop ng
Simbahan ng BHA. Hindi ito kumibo, tumitig lang sa sahig. Lumabas
ng kubo si Steve para magsibak ng kahoy. Pagbagsak ng palakol ay ini-
sip niya kung bakit siya naroon. “Tumigil ka sa karereklamo,” sabi ng
isang tinig sa kanyang isipan. “Giniginaw ang matanda at kailangan
ng tulong.”

Nagsiga si Steve at sinubukang kausapin si Hasty, na hindi kumikibo.
Naisip niyang hindi nakikinig si Hasty sa kanya, kaya sinabi niyang



babalik siya kinabukasan na may dalang malinis at makapal na kumot.
Bumalik siya kinabukasan na dala ang bagong kumot, tulad ng pangako
niya. Tuwing ikalawang araw sa loob ng apat na linggo ay binisita niya
si Hasty. Sa wakas, nagsimula siyang kausapin ng matanda. Isang araw
sabi niya, “Bata, bakit ka pumaparito? Tiyak kong ang isang batang ka-
edad mo ay may makikita pang mas mabuting gawin kaysa bumisita sa
isang inutil na matandang tulad ko.” Pagkatapos ay ngumiti ito.

Sa Thanksgiving, inanyayahan siya ni Steve sa hapunan. Hindi siya
dumating, pero dinalhan siya ng pagkain ng pamilya ni Steve. Naluha
si Hasty sa pasasalamat sa kanila.

Nang lumaon, nalaman ni Steve ang buhay ni Hasty bilang pastol.
Nalaman niya na namatay sa matinding lagnat ang asawa’t mga anak
nito at isang sakit ang bumulag sa isang mata ni Hasty. Kahit paano,
hindi na mukhang pangit ang matandang ermitanyo, at nagmamada-
ling pumunta roon si Steve mula sa paaralan para tulungan siya at ma-
kinig sa mga kuwento niya.

Pagsapit ng Pasko, muling inanyayahan ng pamilya ni Steve si Hasty
sa hapunan. Dumating siya sa pagkakataong ito—malinis, nakaameri-
kana, at makisig. Pagkakain, nagpasalamat ang matanda kay Steve at
sa kanyang pamilya. Sinabi niyang nagulo ang buhay niya, pero bina-
go siya ng pagmamahal na ipinakita nila sa kanya. Tiningnan ni Steve
si Hasty at nakita niya kung gaano ito kasaya; at nagsimulang magalak
ang kanyang puso. (Tingnan sa “Hasty,” ni Terry Dale, New Era, Nob.
1974, 48–49.)

• Paano pinagpala ang batang lalaki sa kanyang paglilingkod? Paano
kayo pinagpala ng Panginoon at ang inyong pamilya sa paglilingkod
ninyo sa iba?

Nang binyagan tayo, nangako tayo sa Panginoon na “mag[pa]pasan ng
pasanin ng isa’t isa, . . . ma[ki]kidalamhati sa mga yaong nagdadalam-
hati; . . . at [a]aliwin yaong nangangailangan ng aliw” (Mosias 18:8–9).
Responsibilidad nating hanapin ang mga nangangailangan. Pagkatapos
ay responsibilidad nating tulungan sila nang may pagmamahal at kaba-
itan nang hindi na pinakikiusapan o inuutusan (tingnan sa D at T
58:26–29).

Katapusan

Pinaalalahanan tayo ni Bishop H. Burke Peterson: “Nag-utos ang
Panginoon sa lahat—hindi sa iilan sa isang lupain o sa kakaunti sa
ibang lupain, hindi lang sa isang pamilya doon o dito, kundi sa lahat
ng anak niya, sa lahat ng dako. Ipadama ang pagmamahal ngayon!
Ipakita ito ngayon” (sa Conference Report, Abr. 1977, 103; o Ensign,
Mayo 1977, 69).
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Itinuro ni Pangulong David O. McKay: “Mas malaki ang responsibili-
dad natin ngayon kaysa noon na makita ng ating mga kapitbahay sa
ating tahanan ang pagkakasundo, pagmamahalan, tungkulin sa komu-
nidad, katapatan. Ipakita at iparinig ito sa ating mga kapitbahay. . . .

“Tulungan nawa tayo ng Diyos bilang mga miyembro ng priesthood,
bilang mga miyembro ng Simbahan, na magpakita ng . . . Pagmamahal,
. . . Pag-ibig sa Kapwa, . . . at Paglilingkod!” (David O. McKay,
“Radiation of the Individual,” Instructor, Okt. 1964, 374).

Mga Hamon

Mapagpakumbaba at tapat na manalangin para sa kakayahang mag-
mahal na tulad ni Cristo.

Magpakita ng pagmamahal sa inyong pamilya sa pamamagitan ng
pagpapakita ng kabaitan sa bawat miyembro ng pamilya.

Magpakita ng inyong pagmamahal sa isang taong nangangailangan sa
pamamagitan ng pagpapakita ng kabaitan sa kanya.

Tulungang magplano ng gawaing paglilingkod ang inyong korum ng
priesthood.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mateo 25:31–46 (naglilingkod tayo sa Diyos kapag naglilingkod tayo
sa ating kapwa)

• I Mga Taga Corinto 13 (ang pag-ibig sa kapwa ang pinakadakilang
katangian ng pagiging makadiyos)

• Moroni 7:45–48 (ang pag-ibig sa kapwa ay dalisay na pag-ibig ni
Cristo at isang kaloob ng Diyos)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo mga kabanata 28,
“Paglilingkod,” at 30, “Pag-ibig sa Kapwa-tao.”

2. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang kahalaga-
han ng kalinisang moral.

Pambungad

Maraming iba’t ibang pamantayan ng moralidad sa daigdig ngayon.
Kadalasan ay nagbabago ang mga pamantayang ito ayon sa panahon
at mga pangyayari. Sa kabilang banda, kailanma’y hindi nagbabago
ang mga pamantayan ng Diyos sa kalinisang moral, dahil hindi Siya
nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman.

Sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan na “Walang maruming
bagay ang makapananahanang kasama ng Diyos” (1 Nephi 10:21).
Isinulat ni Apostol Pablo:

“Hindi baga ninyo nalalaman na kayo’y templo ng Dios, at ang
Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo?

“Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya’y igigiba ng Dios;
sapagkat ang templo ng Dios ay banal, at ang templong ito ay kayo”
(I Mga Taga Corinto 3:16–17). Ang ating katawan ay sagrado. Binigyan
tayo ng Panginoon ng katawan para sa isang banal na layunin, at ina-
asahan Niya na pananatilihin nating malinis at karapat-dapat ito
upang tanggapin ang Kanyang Espiritu.

Ang Kapangyarihang Lumikha ng Buhay ay Sagrado

Mahalaga sa ating mga maytaglay ng priesthood na manatiling malinis
ang moralidad, dahil ang mga biyayang pinakamahalaga para sa atin ay
nauugnay sa kalinisan ng ating moralidad. Isa sa maraming kapangyari-
han ng Diyos ay ang kapangyarihang magbigay ng buhay. Ibinahagi
Niya sa atin ang kapangyarihan Niyang lumikha ng buhay sa pamama-
gitan ng pagpapahintulot sa atin na magsilang ng mga anak sa mundo.
Dahil sagrado ang kapangyarihang ito, inutusan Niya ang lahat ng
Kanyang mga anak na gamitin ito nang wasto at sa loob lang ng kasal.
Sinabi rin Niya sa atin na ang pagnanais sa dakilang kapangyarihang ito
ay dapat pigilin at gamitin sa loob ng itinakda Niyang mga hangganan.
Itinuro ni Elder Boyd K. Packer, “Malaking bahagi ng kaligayahan sa
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buhay nating ito ang nakasalalay sa paggamit [natin] ng kapangyari-
hang ito ng paglikha” (tingnan sa “Why Stay Morally Clean,” New Era,
Hulyo 1972, 4–6).

Itinuro ni Elder Richard G. Scott:

“Sa loob ng walang-hanggang tipan ng kasal, pinahihintulutan ng
Panginoon ang mag-asawa na ipahayag ang sagradong kapangyari-
hang lumikha sa ganap na kariktan at kagandahan nito ayon sa itinak-
da Niyang mga hangganan. Isang layunin ng pribado, sagrado, at
matalik na karanasang ito ang paglaanan ng pisikal na katawan ang
mga espiritung nais ng Ama sa Langit na dumaan sa mortalidad. Isa
pang dahilan ng makapangyarihan at magandang damdamin ng pag-
mamahal na ito ay ang pagbigkisin ang mag-asawa sa debosyon, kata-
patan, konsiderasyon sa isa’t isa, at sa iisang layunin.

“Gayunman, ang pagtatalik na iyon ay ipinagbawal ng Panginoon sa
labas ng walang-hanggang kasunduan ng kasal dahil binabalewala
nito ang Kanyang mga layunin. Sa loob ng sagradong tipan ng kasal,
naaayon sa Kanyang plano ang gayong mga relasyon. Kapag narana-
san ito sa ibang paraan, labag ito sa Kanyang kalooban” (sa Conference
Report, Okt. 1994, 50; o Ensign, Nob. 1994, 38).

Sabi sa atin ni Moroni, kabutihan ang “pinakamahal at pinakamahala-
ga sa ibabaw ng lahat ng bagay” (Moroni 9:9). Kailangan nating pana-
tilihing malinis ang ating moralidad para makabuo tayo ng sariling
pamilya sa katuwiran at mamuhay nang mapayapa at nagkakasundo.

Ang Batas ng Diyos sa Kalinisang Moral

Kailanma’y hindi binago ng Diyos ang mga batas at kautusan Niya
tungkol sa kasalanang seksuwal, bagama’t sinubukan itong baguhin
ng tao para iakma sa sarili niyang kasiyahan. Ang ibig sabihin ng batas
ng kalinisang-puri ay hindi dapat makipagtalik ang lalaki kaninuman
maliban sa sarili niyang asawa. Iniutos ng Panginoon, “Huwag kang
mangangalunya” (Exodo 20:14). Gayunman, hindi lang basta panga-
ngalunya ang batas ng kalinisang-puri. Sakop nito ang lahat ng maling
paggamit ng sagradong kapangyarihan sa paglikha. Ang iba pang
maling paggamit ng sagradong kapangyarihang ito ay ang pakikipag-
talik sa hindi mo asawa (pati na ang pagsasama nang walang kasal),
homoseksuwalidad, pagpapalaglag, at pagpaparaos o masturbation.

Kabilang din sa kalinisang-puri ang kalinisan ng isipan at kadisenti-
han sa pananamit. Sabi sa atin ng mga banal na kasulatan, ang mga
kilos natin ay bunga ng iniisip natin (tingnan sa Mga Kawikaan 23:7).
Dapat panatilihing malinis ang ating isipan at disente ang ating pana-
namit, pananalita, at pagkilos.

• Ipasalaysay sa itinalagang miyembro ng klase ang sumusunod na
kuwento ni Pangulong Kimball.
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“Ang kasalanan, tulad ng paglalakbay, ay nagsisimula sa unang hak-
bang; at itinuturo ng katalinuhan at karanasan na higit na mas madaling
labanan ang unang tukso kaysa sa mga susunod, kapag nagsisimula na
ang paglabag. Ipinamalas ito sa kuwento ng ibong larko. Habang naka-
dapo sa matataas na sanga ng isang puno na malayo sa kapahamakan,
nakita niyang naglalakad sa gubat ang isang manlalakbay na may da-
lang mahiwagang maliit na kahong itim. Lumipad pababa ang ibon at
dumapo sa balikat ng manlalakbay. ‘Ano ang laman ng maliit na kahong
itim?’ tanong nito.

“ ‘Mga bulate,’ sagot ng manlalakbay.

“ ‘Ipinagbibili ba iyan?’

“ ‘Oo, at murang-mura pa. Isang balahibo lang para sa isang bulate.’

“Nag-isip sandali ang ibon. ‘Milyon naman ang balahibo ko. Tiyak na
hindi ko mapapansin kung mawala ang isa. Pagkakataon ko nang
makakain ng masarap nang walang kahirap-hirap.’ Kaya sabi niya sa
lalaki, bibili siya ng isa. Naghanap siyang mabuti ng maliit na balahibo
sa ilalim ng kanyang pakpak. Medyo nangiwi siya nang bunutin ito,
pero sa laki at taba ng bulate, madali niyang nalimutan ang sakit. Sa
itaas ng puno ay muli siyang umawit na kasingganda tulad ng dati.

“Kinabukasan, nakita niyang muli ang lalaking iyon at muli siyang
nakipagpalit ng isang balahibo para sa isang bulate. Kaysarap at kay-
daling paraan para makakain!

“Bawat araw na sumunod nagbigay ng isang balahibo ang ibon, at sa
bawat bunot ay parang pabawas nang pabawas ang sakit. Sa simula ay
marami siyang balahibo, pero sa paglipas ng mga araw pahirap nang
pahirap ang paglipad niya. Sa huli, matapos mawala ang isa sa malala-
ki niyang balahibo, hindi na niya malipad ang tuktok ng puno, ni ang
himpapawid. Katunayan, wala na siyang magawa kundi ang puma-
gaspas nang bahagya sa hangin, at napilitan siyang maghanap ng pag-
kain na kasama ang mga palaaway at maiingay na maya.

“Hindi na bumalik ang lalaking may dalang bulate, dahil wala nang
balahibong ibabayad sa pagkain. Hindi na umawit pa ang ibong larko
dahil hiyang-hiya siya sa miserable niyang kalagayan.

“Sa ganitong paraan tayo nabibihag ng masasamang ugali natin—una
ay masakit, pagkatapos ay mas madali, hanggang sa huli’y mawalan
tayo ng lahat ng dahilan para umawit at lumipad. Sa ganitong paraan
nawawala ang kalayaan. Ganito tayo nalulubog sa kasalanan” (The
Miracle of Forgiveness [1969], 214–15).

Mapananatili nating dalisay ang ating sarili at nararapat ang ating mga
gawi sa pamamagitan ng pagkontrol sa ating isipan, pananamit nang
disente, at pagsunod sa mga utos ng ating Ama sa Langit.
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Nang makiapid ang anak ni Alma, sinabi ni Alma sa kanya, “Hindi mo
ba alam, anak ko, na ang mga bagay na ito ay karumal-dumal sa pani-
ngin ng Panginoon; oo, pinakakarumal-dumal sa lahat ng mga kasala-
nan maliban sa pagpapadanak ng dugo ng walang malay o sa
pagtatatwa sa Espiritu Santo?” (Alma 39:5).

Kailangan nating malaman at maunawaan nang malinaw ang kasama-
an ng imoralidad. Hindi lang tayo dapat mamuhay nang malinis, kun-
di dapat ding turuan at hikayatin ang iba na maging malinis ang
moralidad, lalo na ang ating mga anak.

• Paano natin matuturuan ang ating mga anak na maging malinis ang
moralidad?

Ang Kapangyarihan ng Priesthood sa Kalinisang Moral

Walang taong makakalabag sa mga batas ng kalinisang-puri na makaka-
asang makatagpo ng kapayapaan maliban kung taos niyang pagsisihan
ang kasalanan. Sabi sa atin sa Aklat ni Mormon, hindi maaaring mana-
hanan ang Espiritu Santo sa hindi malinis na mga tabernakulo (tingnan
sa Helaman 4:24). At kung mawala sa atin ang kapangyarihan ng
Espiritu Santo, imposibleng magamit pa natin ang kapangyarihan ng
priesthood na ipinagkaloob sa atin. Sabi ng Panginoon, “At ang lahat ng
bagay ay gawin sa kalinisan sa harapan ko” (D at T 42:41). Kapag mali-
nis ang ating moralidad, makakakilos ang Espiritu Santo sa tulong natin
upang matulungan tayong gamitin nang wasto ang kapangyarihan natin
sa priesthood. Sa ganitong paraan, ang priesthood ay malaking protek-
syon laban sa kasalanan. Sa paggamit nito sa matwid na paraan, hindi
lang natin pinaglilingkuran nang epektibo ang iba kundi natatamo rin
natin ang kapangyarihang talikuran ang tukso. Nagbigay ng halimbawa
si Elder A. Theodore Tuttle kung paano nakakapigil ang kawalan ng ka-
tuwiran sa paggamit natin ng kapangyarihan ng priesthood:

“Ininterbyu ang isang hangal na binatilyo para sa isang misyon,” pagsu-
lat ni Elder Tuttle, “at kahit na tinanong siya ng ilang tahasang tanong,
kasinungalingan ang isinagot niya. . . . Pagkatapos ay lumabas siya at si-
nubukang magturo ng ebanghelyo. Siyempre pa, iyon ang huling pagsu-
bok, at doon siya bumagsak. Natuklasan ng misyonerong ito na hindi
niya kayang magmisyon nang walang Espiritu ng Panginoon. . . . Kaya
kinailangang magsisi ang misyonerong ito at . . . iwasto ang kanyang sa-
rili sa mga nag-interbyu sa kanya bago mapasakanya ang Espiritu ng
Panginoon” (“Men with a Message,” mensaheng ibinigay sa faculty ng
Seminary at Institute sa Brigham Young University, 1958, 2).

May payo si Pangulong Spencer W. Kimball at sana’y nakatulong ito sa
misyonerong nabanggit sa kuwento. Itinuro niya na “anumang pagdedeyt
o pagpapareha sa mga pakikihalubilo ay dapat ipagpaliban hangga’t wala
pang 16 anyos o higit pa, at kahit sa panahong iyon ay kailangang maging
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maingat sa pagpili at sa seryosong pakikipagrelasyon. Dapat ding limita-
han ng mga kabataan ang pagiging masyadong malapit sa isa’t isa sa loob
ng ilang taon, dahil magmimisyon pa ang lalaki sa edad na 19” (“The
Marriage Decision,” Ensign, Peb. 1975, 4).

Ipinaliwanag din ni Pangulong Kimball na “kabilang sa pinakamada-
las na kasalanang seksuwal ng ating mga kabataan ay ang masidhing
paghahalikan at pagyayakapan at paghihipuan. Hindi lang madalas
humantong ang mga maling relasyong ito sa pakikiapid . . . at pagpa-
palaglag—lahat ng masagwang kasalanan—kundi ipapahamak pa
kayo nito mismo, at kadalasa’y mahirap matukoy ng kabataan kung
kailan ito titigil at magsisimula” (The Miracle of Forgiveness [1969], 65).

• Paano sana makakatulong sa batang misyonero ang payo ni
Pangulong Kimball?

Sa pamamagitan ng pananatiling malinis at matwid, binibiyayaan tayo
ng Panginoon ng espirituwal na kapangyarihan. Gayunman, kung
minsa’y nagkakamali tayo. Kapag nangyari ito, dapat nating kausapin
ang ating branch president, bishop, o mission president tungkol dito.
Papayuhan niya tayo at tutulungan tayong magsisi.

Sabik ang Panginoon na patawarin tayo kapag ipinagtapat natin ang
ating mga kasalanan dahil tutulungan Niya tayong manatiling malinis
sa moralidad. Batid Niya ang ating mga kahinaan at ibibigay Niya ang
paraan para mapaglabanan natin ang tukso. (Tingnan sa I Mga Taga
Corinto 10:13.) Bilang dagdag na tulong, nagsugo Siya ng mga prope-
tang gagabay at magtuturo sa atin kung paano ipamumuhay ang mga
pamantayan na ibinigay Niya sa atin.

Kung gagawin natin ang mga kinakailangan upang maging malinis sa
harapan ng Panginoon, “makatatayo tayo nang may tiwala—di-natatakot
at di-nagsisisi at hindi nahihiya—sa harapan ng Diyos. Ito ang pangako
sa bawat lalaki’t babaeng malinis ang puri.” (Gordon B. Hinckley, sa
Conference Report, Okt. 1970, 66; o Improvement Era, Dis. 1970, 73.)

• Paano naiimpluwensyahan ng ating halimbawa ng kalinisang moral
ang mga ugali ng ating mga anak? Ano ang magagawa natin upang
maipakita ang tamang halimbawa?

Bilang mga maytaglay ng priesthood, hindi natin magagampanan ang
ating mga tungkuling espirituwal hangga’t hindi malinis ang ating mo-
ralidad. Ang pinakamabuting paraan para magawa ito ay ang panatili-
hing dalisay ang ating katawan at isipan at tandaan ang kasagraduhan
ng kapangyarihan ng paglikha. Kung magpapakita tayo ng halimbawa
ng pagsunod sa mga batas ng kalinisang moral, matututuhan ng ating
mga anak ang kahalagahan ng kalinisang moral at sila mismo’y mag-
pupursiging manatiling malinis ang moralidad.
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Katapusan

Binigyan tayo ng Panginoon ng mga utos para lumigaya tayo. Kapag
sumunod tayo sa isang batas ng Diyos, tatanggap tayo ng isang pagpa-
pala; kapag lumabag tayo sa batas, pagdurusahan natin ang bunga ng
ating ginawa. Maraming pakinabang ang pamumuhay na malinis ang
moralidad. Masaya ang tahanan at pagsasama ng mag-asawa kapag
malinis at may moralidad ang pamumuhay. Hindi tayo nawawalan ng
tiwala at nagsisisi. Nananatili tayong karapat-dapat na maglingkod sa
Panginoon. Nakakapunta tayo sa templo dahil dito. Tayong mga may-
taglay ng priesthood ay epektibong nagagamit ang ating priesthood
alang-alang sa iba. Ang pinakamahalaga, nagiging karapat-dapat ta-
yong makapiling ang Ama sa Langit sa buong kawalang-hanggan.

Mga Hamon

Gawin ang mga kailangan para maging malinis ang moralidad.

Talakayin sa inyong pamilya ang kahalagahan ng kalinisang moral
at kung paano maging malinis ang moralidad.

Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Mateo 5:27–28 (hindi tayo dapat mangalunya sa ating puso)

• I Timoteo 2:9–10 (kahalagahan ng kahinhinan)

• 2 Nephi 9:36, 39 (mga gantimpala ng kalinisang moral; mga parusa
sa imoralidad)

• Jacob 2:27–28 (nalulugod ang Panginoon sa kalinisang-puri)

• Doktrina at mga Tipan 42:22–24, 80–81 (mga kaparusahan ng
imoralidad)

• Doktrina at mga Tipan 88:86 (pinangangalagaan ng kalinisang moral
ang personal na kalayaan)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 39, “Ang Batas
ng Kalinisang-puri.”

2. Magtalaga ng isang miyembro ng klase na magbabasa o magkuku-
wento ng salaysay ni Pangulong Kimball tungkol sa larko.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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Layunin ng araling ito na tulungan tayong maunawaan ang ating res-
ponsibilidad na bumuo ng mga pamilyang walang hanggan.

Pambungad

Ang walang-hanggang kasal ay pangunahing doktrina ng Simbahan ni
Jesucristo at napakahalagang bahagi ng plano ng Panginoon para sa
atin. Kung wala ito ay hindi tayo dadakilain sa kahariang selestiyal sa
kawalang-hanggan. Isinulat ni Pangulong Joseph Fielding Smith: “Ang
kasal, sa pagkaunawa ng mga Banal sa mga Huling Araw, ay [isang
walang-hanggang] tipan. . . . Ito ang pundasyon ng walang-hanggang
kadakilaan, dahil kung wala ito ay hindi magkakaroon ng walang-hanggang
pag-unlad sa kaharian ng Diyos” (Doctrines of Salvation, tinipon ni Bruce
R. McConkie, 3 tomo [1954–56], 2:58).

Sabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, “May plano ang ating Ama sa
Langit para sa pag-unlad ng tao mula pagkabata hanggang sa marating
niya ang pagkadiyos. . . . Layon Niyang mamuhay nang karapat-dapat
ang lahat ng tao upang [maikasal] sa panahon at sa kawalang-hanggan”
(“The Lord’s Plan for Men and Women,” Ensign, Okt. 1975, 2, 4). Kasal
sa templo ang simula ng pamilyang walang hanggan. Kapag nagkaa-
nak ang mag-asawang ikinasal sa templo at sumusunod sila sa mga
utos, lumilikha sila ng pamilyang walang hanggan na maghahatid
ng ligaya at kasiyahan sa kanila magpakailanman.

Paghahanda na Maging Pamilyang Walang Hanggan

• Ipakita ang visual 35-a, “Ang mga pamilyang walang hanggan ay
nagsisimula sa templo.”

Sa mga Banal sa mga Huling Araw, ang templo ay isa sa pinakamaha-
halagang lugar sa daigdig. Sa loob ng templo ay isinasagawa ang mga
ordenansang nagbibigay-daan para magkasama-sama ang pamilya sa
piling ng Diyos magpakailanman. Bilang mga pinuno sa ating tahanan
at bilang mga maytaglay ng priesthood, responsibilidad nating akayin
ang ating pamilya tungo sa kadakilaan. Ibig sabihin ay responsibilidad
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35-a, Ang mga pamilyang walang hanggan ay nagsisimula sa templo.
(Preston England Temple)
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nating ihanda ang ating pamilya sa pagpunta sa templo. Ang gayong
paghahanda ay nagsisimula sa ating sarili sa pagsisikap nating igalang
ang priesthood at mamuhay nang malinis.

Kapag ang lalaki’t babae ay nakasal sa templo, ikinakasal sila sa buhay
na ito, at ibinubuklod din magpakailanman. Pagkatapos, ang sinumang
maging anak nila ay “isinilang sa tipan,” o naibuklod na sa kanila. Kapag
legal na kasal na ang mag-asawa at pumunta sa templo upang mabuklod
sa kawalang-hanggan, ibinubuklod muna ang mag-asawa, at pagkatapos
ay ibinubuklod ang mga anak sa kanilang mga magulang. Pagkatapos
mabuklod, naibuklod at bahagi na ng kanilang pamilyang walang hang-
gan ang magiging mga anak nila.

Naghahanda man tayong makasal o mabuklod sa templo kasama ang
ating pamilya, kailangang iisa lang ang paraan ng ating paghahanda.
Ang unang hakbang natin ay magtakdang pumunta sa templo. Dapat
nating talakayin sa ating asawa’t mga anak ang mga bagay na kailangan
nating gawin sa paghahanda, at sama-samang magtakda ng petsa.
Dapat nating isulat ang petsang ito, manalangin para sa tulong ng
Panginoon para masunod ang petsang ito, at gawin ang lahat ng kaya
natin para makapaghanda. Dahil napakasagrado ng templo, dapat din
tayong maghanda sa espirituwal para makapasok doon. Sa loob ng tem-
plo, gumagawa tayo ng mga tipan na malaki ang espirituwal na kahala-
gahan, dahil nangangako tayo sa Panginoon na susundin ang lahat ng
utos Niya at susundin Siya sa lahat ng paraan. Kung gayon, kailangang
mamuhay tayo nang matwid at hangaring kamtin ang Espiritu para ma-
ging handa tayong tuparin ang mga tipang ito.

• Ano ang magagawa natin upang espirituwal na maihanda ang ating
sarili? (Ilista sa pisara ang mga sagot. Maaaring isama ang mga sagot
sa ibaba.)

Manalangin nang madalas at tapat.

Laging magbasa ng mga banal na kasulatan.

Maging malinis at dalisay ang moralidad.

Magpakumbaba at magsisi.

Tapat na magdaos ng family home evening at mga panalangin ng pamilya.

Habang tapat nating ginagawa ang pinakamainam para espirituwal na
makapaghanda, tatanggap tayo ng tulong mula sa Espiritu Santo.

• Ibahagi sa buong klase ang sumusunod na kuwento:

Isang babae ang nagkuwento kung paano sama-samang lumigaya ang
kanyang pamilya sa paghahandang mabuklod sa templo:
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“Kahit noong bata pa ako, nakadarama ako ng galit, sama ng loob, at
kapaitan kapag nagtatalo ang mga magulang ko. Madalas akong umi-
yak sa pagtulog dahil alam kong hindi tama ang nangyayari.

“Nadarama ko ang kaibhan sa tahanan ng mga kaibigan ko na nagka-
kaisa ang pamilya sa ebanghelyo. . . . [Salamat sa bishop at mga home
teacher, nagsimulang magbago ang lahat.] Unti-unting naging bahagi
ng aming buhay ang ebanghelyo. . . . Nabawasan ang mga pagtatalo—
naging madalang. . . . Nadama ng aming pamilya ang responsibilidad
na mamuhay ayon sa turo sa amin, lalo na ngayong layon naming pu-
munta sa [templo]. Kapag may nagsalita ng masama, sinusuklian na-
min iyon ng mga salita ng pagmamahal, mahinahon at tapat. . . .
Masaya kami sa pagtutulungan. Hindi na kailangang mag-utos nang
tatlo o apat na beses sina Inay at Itay; nagagawa ang mga gawain nang
tahimik, mabilis, at agaran. Nadaig ng pagmamahal at pagnanais na
makatulong ang dating kapaitan, kayabangan, at pag-aaway sa amin.

“Ano ang nakagawa ng kaibhan? Napakaraming bagay. Siguro ito ang
katuparan ng matagal nang hinihintay na mga pangarap. Nang maging
bahagi ng aming buhay ang mga panalangin ng pamilya at family home
evening, natutuhan naming kilalanin at mahalin ang isa’t isa. Lumago
ang aming patotoo sa paraan ng aming pamumuhay—mga patotoo sa
panalangin ng pamilya, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, family
home evening, pagsisimba. Tunay ang patotoo namin sa alituntunin ng
pagsisisi. At nabatid din namin na ang Diyos ay buhay. Pagkalipas ng
ilang panahon at sa patotoong ito at sa katiyakan na kami ay karapat-
dapat, handa na kaming pumunta sa templo ng Panginoon para mabuk-
lod sa panahon at kawalang-hanggan bilang pamilya. . . .

“Habang nakatayo kami sa tarangkahan ng templo, muntik na akong
mapaiyak. Medyo nag-alinlangan ako—pagkatapos ay pumasok na
kami. . . . Lumapit ang isang attendant para dalhin kami sa sealing
room. Naroon sina Inay at Itay, maliwanag ang mga mukha, nakasuot
ng kanilang damit pantemplo. Hawak-kamay kaming lumuhod sa pa-
ligid ng altar. Binuhat ng attendant ang sanggol para makabahagi rin
siya sa pamilya.

“At binigkas ang mga salitang nagbuklod sa amin sa panahon at sa ka-
walang-hanggan bilang pamilya.

“Alam kong mahal ako ng aking mga magulang, dahil ibinuklod nila
ako sa kanila sa panahon at sa kawalang-hanggan” (Brenda Bloxham,
“My Parents Took Us to the Temple,” Ensign, Ago. 1974, 61–62).

Sa ilang pamilya, mahalagang bahagi rin ang pag-iipon ng pera para
makapunta sa templo. Maaari itong mangahulugan ng maraming taong
pagpaplano, pag-iipon, at pagtutulungan. Isinakripisyo ng maraming
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pamilya ang lahat ng pag-aari nila para makapunta sa templo.
Kailangan nating tandaan na hindi matutumbasan ng salapi ang
ating pamilyang walang hanggan.

Para matustusan natin ang mga gastusin papunta sa templo, kailangan
nating alamin kung magkano ang magagastos papunta’t pabalik ng
templo. Dapat din nating kalkulahin ang iba pang gastos tulad ng pag-
kain at pabahay. Kapag nasuma na natin ang mga ito, dapat na nating
alamin kung magkano ang maiipon natin buwan-buwan. Kung ga-
gawin natin ito, makakapunta na rin tayo sa templo. (Tingnan ang pa-
totoo ni Brother Vaha’i Tonga sa aralin 21.) Anuman ang dapat nating
gawin para ihanda ang ating sarili at ating pamilya sa pagpunta sa
templo, simulan na natin ngayon. Mas mahalaga ang mga gantimpala
kaysa anumang panahon at gastusing gugugulin dito.

• Ipakuwento sa itinalagang miyembro ng klase na nakapunta na sa
templo na kasama ang pamilya ang ginawa niyang paghahanda at
karanasan.

Madalas payuhan ng mga propeta ang mga kabataang hindi pa kasal
na paghandaan ang kasal sa templo. Sabi ni Pangulong Kimball:

“Bagama’t sa ngayon ay maraming kabataan ang wala pang templo
sa sarili nilang pamayanan, karaniwa’y may mga templo sa ‘di kala-
yuan. . . .

“Tapat naming inaasahan na pagkatapos ninyo sa wastong paraan ng
panliligaw, kayo ay . . . pupunta sa isa sa mga pinakamalapit na tem-
plo para mabuklod sa buong kawalang-hanggan nang sa gayo’y pirmi-
hang mapasainyo ang inyong mga anak at pirmihan kayong maging
mga magulang nila at nang ito’y maging walang-hanggang kasal”
(“The Marriage Decision,” Ensign, Peb. 1975, 4).

Pagbuo ng Pamilyang Walang Hanggan

• Ipakita ang visual 35-b, “May pangako sa mga pamilyang ibinuklod
sa templo na kung mananatili silang tapat, sila ay magkakasama-
sama sa kawalang-hanggan.”

Ang kasal sa templo ay simula pa lang ng pamilyang walang hanggan.
Para makabuo ng relasyon sa pamilya na tatagal magpakailanman,
maging tapat tayo sa mga pangakong ginawa natin sa templo.
Pakitunguhan din natin ang bawat isa nang may kabaitan at pagmama-
hal. Sikapin nating maging kapirasong langit sa lupa ang ating tahanan.

Bilang mga ama, malaki ang magagawa natin para makabuo ng mga
pamilyang walang hanggan. Igalang natin ang ating priesthood at
magpakita tayo ng pagmamahal na tulad ni Cristo. Kung gagawin na-
tin ito, palalakasin tayo ng priesthood at tatanggap ng mga panghihi-
kayat mula sa Espiritu Santo na tutulong sa atin na makabuo ng mga
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35–b, May pangako sa mga pamilyang ibinuklod sa templo na kung mananatili 
silang tapat, sila ay magkakasama-sama sa kawalang-hanggan.
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pamilyang walang hanggan. Ilan sa mga bagay na magagawa natin
para makabuo ng mga pamilyang walang hanggan ay:

Tipunin ang ating pamilya araw-araw para manalangin bilang
pamilya.

Magtalaga ng isang magbabasbas sa pagkain tuwing oras ng kainan.

Dalhin sa simbahan ang ating pamilya.

Magbayad ng ikapu at iba pang mga handog.

Maging tapat sa lahat ng ginagawa natin.

Madalas lumuhod sa pagdarasal at hilingin sa Panginoon na tulu-
ngan tayo sa pagtuturo at pagmamahal sa ating asawa’t mga anak.

Samantalahin ang lahat ng oportunidad para maituro ang ebanghel-
yo sa ating pamilya, lalo na sa family home evening.

Habang pinagpapala natin ang ating pamilya sa mga paraang ito, lili-
gaya tayo sa pagiging bahagi ng isang pamilyang walang hanggan.

Matutulungan din ng mga maytaglay ng priesthood na walang asawa
ang kanilang pamilya na maging maligaya at mamuhay bilang mga
pamilyang walang hanggan. Kapag naunawaan natin ang plano ng
Panginoon para sa ating pamilya, mauunawaan natin na ang ating
mga kapamilya ang pinakamahalagang tao sa ating buhay.
Pakitunguhan natin sila nang may pagmamahal at kabaitan at gawin
ang lahat ng makakaya natin para hikayatin at patatagin sila.

• Kung may mga binatang maytaglay ng priesthood sa klase ninyo,
talakayin ang mga paraan para makapaghanda silang makasal sa
templo. Ipapaliwanag sa kanila kung bakit mahalaga sa kanila ang
walang-hanggang kasal. Talakayin ang mga bagay na magagawa
nila para paligayahin ang kanilang mga pamilya ngayon mismo.

Katapusan

• Ibahagi ang sumusunod na kuwento sa buong klase:

Isang binatilyong taga-Mexico ang nagkuwento tungkol sa kanyang
tiya at tiyo. Inilalarawan dito ang galak na nagmumula sa pamumuhay
ng pamilya ayon sa kasal sa templo:

“Ang Tiyo David at Tiya Guadalupe ko . . . ay laging nagtatalo. Magulo
ang tahanan nila, at nagdurusa ang mga anak nila sa nasasaksihang
awayan sa araw-araw. Sa wakas, umalis si Tiya Guadalupe at ang mga
anak para tumira sa mga magulang niya.

“Nang maghiwalay sila, nakilala ni Tiyo David ang mga misyonero at
nabinyagan siya makalipas ang maraming araw. Ang bago niyang pag-
unawa sa ebanghelyo ay nagpabatid sa kanya na ang pamilya ay walang
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hanggan. Pinapunta niya ang mga misyonero sa kanyang asawa’t mga
anak pero ayaw nilang makinig. [Sa huli ay] tinanggap din nila ang
ebanghelyo, sumapi sa simbahan, at muling nagsama-sama. Gayunman,
patuloy pa rin ang awayan at pagtatalo tulad ng dati.

“Pinag-usapan nila ang kahalagahan ng kasal sa templo, pero hindi
nila makamit ang kanilang minimithi dahil sa mga problema sa pera
at patuloy na pag-aawayan. [Pero makalipas ang maraming sakripisyo
at tulong ng iba ay nakapunta rin sila sa templo sa bandang huli.]
Nabuklod ang tiya at tiyo ko sa ilang anak nila, at bumalik sa Mexico
na 15 pesos lang ang pera . . . at walang trabaho ang tiyo ko.

“Hindi nawala ang mga problemang ito sa pagpapakasal sa templo,
pero nagkalakas-loob ang tiya at tiyo ko na magpatuloy, kahit walang
pera, at lumigaya pa rin.

“Unti-unti silang nakakita ng sapat na makakain, at nakakita ng traba-
ho ang tiyo ko.

“Nakita ko ang malaking pagbabago sa kanilang mukha at buhay.
Mas masaya sila ngayon kaysa noon, pero ang ipinagtataka ko ay wala
na akong narinig na pagtatalo. Napalitan ito ng mga salita ng pagma-
mahal. . . .

“Kailan lang, sinabi ng tiyo ko sa akin, ‘Jorge, makaraan ang 24 na taon
ng pag-aasawa at labis na pagdurusa, natagpuan din namin ang aming
kaligayahan. Para kaming mga batang walang malay na kakakasal pa
lang sa unang pagkakataon at ngayo’y nalulugod sa walang hanggan
naming pulot-gata’ ” (Jorge Carlos Tejeda Peraza, “Eternal
Honeymoon,” Ensign, Ago. 1974, 62–63).

Lubos tayong magagalak dahil sa mga walang-hanggang relasyon 
natin sa pamilya. Nagiging magaan ang mga pagsubok at hirap kapag
nagtutulungan tayo sa ating pamilya. Mas masagana at kasiya-siya 
ang ating buhay dahil sa ating pagmamahalan. At lubos tayong
napapayapa at gumiginhawa dahil tiyak natin na maaari tayong
magsama-sama magpakailanman.

Mga Hamon

Kung hindi pa kayo nakasal sa templo, pagplanuhan at simulan nin-
yong maghanda na mabuklod sa inyong pamilya sa templo. Kung ma-
aari, kumuha at maglagay ng larawan ng templo sa inyong tahanan
kung saan madali itong makita. Sa ilalim ng larawan ng templo, isulat
ang petsa ng inyong pagpunta na itinakda ng inyong pamilya.

Kung nakasal na kayo sa templo, isipin ang mga bagay na dapat nin-
yong gawin para makapiling ang inyong pamilya magpakailanman.
Pumili ng isang paraan para mapabuti ninyo ang inyong pamilya, at
simulang gawin ito sa linggong ito.
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Karagdagang mga Banal na Kasulatan

• Doktrina at mga Tipan 131:1–4 (dapat tayong ibuklod sa kasal upang
makapasok sa pinakamataas na antas ng kahariang selestiyal)

• Doktrina at mga Tipan 132:19, 55 (mga biyayang ipinangako sa mga
nabuklod nang sama-sama bilang mga pamilyang walang hanggan)

Paghahanda ng Guro

Bago ituro ang araling ito:

1. Basahin ang Mga Alituntunin ng Ebanghelyo kabanata 36, “Ang Mag-
anak ay Maaaring Maging Walang-hanggan.”

2. Magtalaga ng isang miyembro ng korum na nakapasok na sa templo
kasama ang kanyang pamilya na ikuwento ang kanyang paghahan-
da at karanasan.

3. Magtalaga ng mga miyembro ng klase na maglalahad ng anumang
mga kuwento, banal na kasulatan, o siping-banggit na nais ninyo.
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pahayag tungkol sa, ni Vaughn J.
Featherstone, 172

Propeta mula noong panahon ni
Moises hanggang sa panahon ni
Jesucristo, mga, 13

S
Sakrament

at kaloob na Espiritu Santo, 238–40
at tipan sa binyag, 232
kasagraduhan ng, pahayag tungkol

sa, ni Victor L. Brown, 35
paghahanda para sa
tungkulin ng teacher sa Aaronic

Priesthood, 47

Indeks

291



Indeks

292

tungkulin ng priest na mangasiwa
sa, 55

Salapi, pera
pahayag tungkol sa, ni Brigham

Young, 166
pahayag tungkol sa, ni Spencer W.

Kimball, 162
pamamahala ng, 162–69

Serbisyo sa komunidad, 196–200
pahayag tungkol sa, ni David O.

McKay, 195–96
responsibilidad ng bawat tao sa,

196–200
tungkulin ng mga maytaglay ng

Melchizedek Priesthood, 72
Serbisyo sa Simbahan, tungkulin ng

mga maytaglay ng Melchizedek
Priesthood, 68

Serbisyong pangkapakanan, responsi-
bilidad ng mga maytaglay ng
Melchizedek Priesthood, 70

Simbahan ni Jesucristo
inorganisa ni Jesus, 13
pundasyon ng priesthood, 13

Sion
itinatag ni Enoc, 12
ni Enoc, tinangay sa kalangitan, 12

Smith, Joseph
inorden ni Juan Bautista, 20
inorden nina Pedro, Santiago, at

Juan, 20
ipinanumbalik ang priesthood sa

pamamagitan ni, 14, 19–20
Susi, mga

ng mga espirituwal na pagpapala at
kapangyarihang taglay ng
Melchizedek Priesthood, 70, 72

ng panguluhan ng priesthood
hawak ng lahat ng pangulo ng

Simbahan, 10
natanggap ni Adan, 10

T
Tagapamayapa, pagiging, tungkulin

ng teacher sa Aaronic Priesthood,
48

Tahanan
di-pagkakasundo sa, pinagmumu-

lan ng, 155–57
huwaran, pahayag tungkol sa, ni

Joseph F. Smith, 155
maytaglay ng priesthood, namumu-

no sa, 99
pagkakasundo sa, 99–100, 104
pahayag tungkol sa, ni David O.

McKay, 106
pagtulong sa
tungkulin ng teacher sa Aaronic

Priesthood, 48
responsibilidad ng mga maytaglay

ng Melchizedek Priesthood,
68–70

sentro para sa pag-aaral ng ebang-
helyo, 114–21

pahayag tungkol sa, ni Marion G.
Romney, 115

Teacher, Aaronic Priesthood, mga
tungkulin ng, 43–50

Trabaho
isang utos at pagpapala, 163, 178,

191
mga gawi, 185–86

U
Unang Panguluhan, 82–84

W
Wastong pagkain, kahalagahan ng,

para sa kalusugan ng katawan,
193

Word of Wisdom
ibinabawal ang ilang sangkap, 189
mga pagpapala sa pagsunod sa,

188–93



293

BAHAGI NG MGA
LARAWAN

Ang bahaging ito ay naglalaman ng mga piling larawan mula sa Pakete
ng mga Larawan ng Sining ng Ebanghelyo (34730 893). Ang mga lara-
wang ito ay magagamit bilang dagdag na sanggunian sa pag-aaral at
pagtuturo ng ebanghelyo sa simbahan at sa tahanan.

Lumang Tipan

1. Si Noe at ang Arka na may mga Hayop
Genesis 6:12–21; 7:2–3, 8–9, 11; 8

2. Si Daniel sa Kulungan ng mga Leon
Daniel 6

3. Binibigyang-kahulugan ni Daniel ang Panaginip ni Nebucodonozor
Daniel 1:7; 2

4. Binabasbasan ni Jacob ang Kanyang mga Anak
Genesis 22:17–18; 26:4; 28:3; 48:21; 49; 2 Nephi 3:5; Jacob 2:25

Bagong Tipan

5. Si Cristo Jesus
Juan 14:16–18, 26–27

6. Ang Pagsilang ni Jesus (ni Carl Bloch. Ginamit sa pahintulot ng
National Historic Museum sa Frederiksborg sa Hillerød.)
Lucas 2:1–16

7. Kabataan ni Jesucristo
Mateo 13:55–56; Lucas 2:41–52; Pagsasalin ni Joseph Smith, Mateo
3:24–25

8. Matagumpay na Pagpasok
Mateo 21:1–11; Marcos 11:1–11; Lucas 19:29–38; Juan 12:12–15

9. Ang Ikalawang Pagparito
Malakias 4:1; Mateo 24:30, 36; Mga Gawa 1:11; Doktrina at mga Tipan
5:19; 29:11, 13; 88:96–97; 133:10, 20, 25, 48–49

Aklat ni Mormon

10. Napayapa ni Nephi ang mga Kapatid Niyang Rebelde
1 Nephi 17



Bahagi Ng Mga Larawan

294

11. Pagbibinyag kay Nakababatang Alma
Mosias 27

12. Itinaas ni Kapitan Moroni ang Simbolo ng Kalayaan
Alma 45:24; 46:1–37

13. Pinagsama-sama ni Mormon ang mga Lamina
Mga Salita ni Mormon 1

Kasaysayan ng Simbahan

14. Nagpakita si Moroni kay Joseph Smith sa Kanyang Silid
Joseph Smith—Kasaysayan 1:27–47

15. Si Propetang Joseph Smith
Doktrina at mga Tipan 76:22–24; 135:3; Joseph Smith—Kasaysayan 1:25

Mga Larawan ng mga Templo

16. Salt Lake Temple

17. Baptismal Font, St. Louis Missouri Temple



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



17

16






