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MGA PANGKALAHATANG TAGUBILIN 

Paano dapat gamitin ang kursong Mga Ugnayang Pangmag-asawa 
at Pangmag-anak? 
Ang kursong ito ay nilayon upang tulungan ang mga miyembro ng Simbahan na 
patatagin ang pagsasama ng mga mag-asawa at mag-anak at makatagpo ng 
kagalakan sa kanilang mga ugnayang pangmag-anak. Pananagutan ng obispado o 
panguluhan ng sangay na tiyakin na mabisang naisasakatuparan ang kurso. 

Dahil iba-iba ang mga pangangailangan at kalagayang pangmag-anak ng mga 
miyembro ng Simbahan, hinati ang kurso sa dalawang bahagi. Ang bahagi A, 
"Pagpapatatag ng Pagsasama ng Mag-asawa/' ay higit na nakatutulong sa mga 
mag-asawa at sa mga miyembrong naghahandang magpakasal. Ang bahagi B, 
"Mga Pananagutan ng mga Magulang sa Pagpapatatag ng mga Mag-anak/' ay 
tumutulong sa mga magulang at mga lolo at lola sa kanilang mga pagsisikap na 
"turuan ang [mga anak] ayon sa saway at aral ng Panginoon" (Mga Taga Efeso 
6:4). Dapat maunawaan ng mga miyembrong kalahok sa kurso na makapipili 
silang dumalo ayon sa kani-kanilang pangangailangan. Halimbawa, maaaring 
naisin ng mag-asawang walang anak na makilahok sa bahagi A ngunit hindi sa 
bahagi B. Ang nag-iisang magulang ay maaaring magpasiyang makilahok lamang 
sa mga aralin sa bahagi B. 

Maaaring bagu-baguhin ng mga pinuno ng purok at sangay ang kanilang 
paggamit sa kurso, ayon sa mga panghihikayat ng Espiritu at pangangailangan ng 
bawat miyembro. Kailangan nilang isaalang-alang ang mga sumusunod na ideya: 

• Maaaring itakda ng mga obispado at panguluhan ng sangay ang kurso bilang 
klase sa Panlinggong Paaralan. Ayon sa patnubay ng Espiritu, maaaring mag-
anyaya ang mga pinuno ng mga natatanging miyembro upang dumalo. 

• Maaaring gumamit ng paisa-isang aralin ang mga pamunuan ng pangkat ng 
Matataas na Saserdote, mga panguluhan ng korum ng mga elder, at mga 
Panguluhan ng Samahang Damayan para ituro sa unang Linggo ng bawat 
buwan. Kung naaangkop, maaari nilang gamitin ang mga aralin para sa mga 
fireside at mga pagkakataong magturo sa gabi mula Lunes hanggang Biyernes o 
maging sa araw ng Sabado. 

• Maaaring gumamit ng paisa-isang aralin ang mga obispado at mga panguluhan 
ng sangay sa pinagsamang pulong ng Pagkasaserdoteng Melquisedec at 
Samahang Damayan tuwing ikalimang Linggo. Maaari din nilang gamitin ang 
mga aralin sa mga fireside para sa mga kabataang lalaki at babae. 

• Maaaring gamitin ng mga tagapayo ng Pagkasaserdoteng Aaron at Samahan ng 
Mga Kabataang Babae ang manwal para mapagkunan ng ituturo sa gabi ng 
Mutwal. Maaari nilang gamitin ang mga aralin upang sama-samang turuan 
ang mga kabataang lalaki at babae o kaya'y sa kani-kanilang samahan. 

• Maaaring pag-aralang mag-isa ng mga indibiduwal at mag-asawa ang kurso. 
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Sino ang dapat tumanggap ng mga materyal para sa kurso? 
Bawat miyembro ng purok o sangay na nakalista sa ibaba ay dapat makatanggap 
ng isang kopya ng Manwal ng Tagapagtiiro sa mga Ugnayang Pangmag-asawa at 
Pangmag-anak at isang kopya ng Gabay ngKalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang 
Pangmag-asawa at Pangmag-anak. 

Obispo o pangulo ng sangay Pangulo ng Samahang Damayan 
Pinuno ng pangkat ng Matataas na Pangulo ng Mga Kabataang Babae 
Saserdote Tagapagturo ng Kurso Ukol sa mga 
Pangulo ng komm ng mga elder Ugnayang Pangmag-asawa at 
Pangulo ng Mga Kabataang Lalaki Pangmag-anak 

Bawat kalahok sa kurso ay dapat makatanggap ng isang kopya ng gabay sa 
pag-aaral. 
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ANG MAG-ANAK 

ISANG PAGPAPAHAYAG 
SA MUNDG 

A N G UNANG PANGULUHAN AT KAPULUNGAN NG LABINDALAWANG APOSTOL 

NG ANG SIMBAHAN NI JESUCRISTO NG MGA BANAL SA MGA HULING ARAW 

S U ANG UNANG PANGULUHAN at a n g 

Kapulungan ng Labindalawang Apostol ng Ang Simba-

han ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling-araw, ay taimtim 

na nagpapahayag na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki 

at ng isang babae ay inordena ng Diyos at ang mag-anak 

ang sentro ng piano ng Tagapaglikha para sa walang 

hanggang tadhana ng Kanyang mga anak. 

LIAHAT NG TAO-lalaki at babae-ay nilalang sa wangis ng 

Diyos. Bawat isa ay minamahal na espiritung anak na lala-

ki o anak na babae ng mga magulang na nasa langit, at, 

bilang gayon, bawat isa ay may banal na katangian at tad-

hana. 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. 

S A 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 piano na naglaan sa Kanyang mga anak na mag-

kamit ng pisikal na katawan at magtamo ng karanasan sa 

mundo upang umunlad patungo sa kaganapan at sa huli 

ay makamtan ang kanilang banal na tadhana bilang taga-

pagmana ng buhay na walang hanggan. Ang banal na 

piano ng kaligayahan ng Diyos ang nagpapahintulot sa 

mga ugnayan ng mag-anak na magpatuloy sa kabilang 

buhay. Ang mga sagradong ordenansa at tipan na maku-

kuha sa mga banal na templo ang nagbibigay ng pagkaka-

taon sa mga tao upang makabalik sa kinaroroonan ng 

Diyos at upang ang mga mag-anak ay magkasama-sama 

sa walang hanggan. 

A N G UNANG KAUTUSAN NA IBINIGAY ng Diyos kina 

Adan at Eva ay tungkol sa kanilang posibilidad bilang 

mag-asawa na maging magulang. Ipinapahayag namin na 

ang kautusan ng Diyos na magpakarami at kalatan ang 

lupa ay nananatiling may bisa. Amin pang karagdagang 

ipinapahayag na ang banal na kapangyarihang lumikha 

ng bata ay nararapat lamang gawin ng lalaki at babae, na 

ikinasal bilang mag-asawa ayon sa batas. 

IPINAPAHAYAG 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 piano ng Diyos. 

A N G MAG-ASAWA ay may banal na tungkuling mahalin at 

kalingain ang bawat isa at ang kanilang mga anak. Ang 

mga anak ay mana n a mula sa Panginoon' (Mga Awit 

127:3). Ang mga magulang ay may banal na tungkuling 

palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabu-

tihan, maglaan para sa kanilang pisikal at espirituwal na 

mga pangangailangan, turuan silang magmahal at magling-

kod 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 panana-

gutin sa harap ng Diyos sa kanilang pagtupad sa mga 

tungkuling ito. 

A N G MAG-ANAK ay inordena ng Diyos. Ang kasal sa pa-

gitan ng isang lalaki at babae ay mahalaga sa Kanyang 

walang hanggang piano. Ang mga anak ay may karapa-

tang isilang sa loob ng matrimonyo at palakihin ng isang 

ama at isang ina na gumagalang nang buong katapatan sa 

pangakong kanilang ginawa nang sila ay ikasal. Ang kali-

gayahan sa buhay ng mag-anak ay lalong higit na maka-

kamit kapag isinalig sa mga turo ng Panginoong 

Jesucristo. Ang mga matagumpay na buhay mag-asawa at 

mag-anak ay itinatatag at pinananatili sa mga alituntunin 

ng pananampalataya, panalangin, pagsisisi, pagpapa-

tawad, paggalang, pagmamahalan, awa, gawa, at mga 

kapiki-pakinabang na gawaing panlibangan. Sa piano ng 

Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga 

mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tung-

kuling 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 magka-

sama na may pantay na pananagutan. Ang pagiging may 

kapansanan, kamatayan, o iba pang kalagayan ay ma-

aaring magpabago sa mga takdang tungkulin ng bawat isa 

sa pagkalinga sa mag-anak. Ang mga kamag-anak ay dapat 

magbigay ng tulong kung kinakailangan. 

K A M I AY NAGBABABALA sa mga taong lumalabag sa 

mga tipan ng kalinisang puri, nagmamalabis sa asawa o 

anak, o bigo sa pagtupad ng mga kanilang tungkulin 

sa mag-anak, na isang araw sila ay pananagutin sa harap 

ng Diyos. At gayon din, kami ay nagbababala na ang 

pagkakawatak-watak ng mag-anak ay magdudulo t 

sa mga tao, m g a komunidad, at m g a bansa n g mga 

k a p a h a m a k a n g s inabi na n o o n pa ng mga s inauna at 

makabagong propeta . 

K A M I AY NANANAWAGAN sa mga may-pananagutang 

mamamayan at mga pinuno ng gobyerno sa lahat ng 

dako na magtatag ng mga pamamaraan upang mapanati-

li at mapalakas ang mag-anak bilang ang pangunahing 

yunit ng lipunan. 

Ang pagpapahayag na ito ay bimsa ni Pangulong Gordon B. Hinckley bilang bahagi ng kanyang mensahe sa Pangkalahatang Pulong ng 
Samahang Damayan (General Relief Society Meeting) na ginanap noong Setijembre 23,1995, sa Lutigsod ng Salt Lake, Utah. 
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Layunin ng 
Kursong Ito 

Ang Inyong mga 
Pananagutan 
Bilang Guro 

PAMBUNGAD 

Ang kursong Mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak ay nilayon upang 
tulungan ang mga miyembro ng Simbahan na patatagin ang pagsasama ng mga 
mag-asawa at mag-anak at makatagpo ng kagalakan sa kanilang mga ugnayang 
pangmag-anak. Ito ay nahahati sa dalawa. Ang Bahagi A, "Pagpapatatag ng 
Pagsasama ng mga Mag-asawa/' ay higit na nakatutulong sa mga mag-asawa at sa 
mga miyembrong naghahandang magpakasal. Ang Bahagi B, "Mga Pananagutan 
ng mga Magulang sa Pagpapatatag ng mga Mag-anak/' ay tumutulong sa mga 
magulang at mga lolo at lola sa kanilang mga pagsisikap na "turuan ang [mga 
anak] ayon sa saway at aral ng Panginoon" (Mga Taga Efeso 6:4). 

Ang kurso ay batay sa mga doktrina at alituntuning itinuro sa mga banal na 
kasulatan at ng mga propeta at apostol sa mga huling araw. Nagbibigay-diin ito 
sa "Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo," na kabilang sa pahina ix. 

Habang pinag-iisipan ninyong mabuti ang walang-hanggang kahalagahan ng 
kasal at ng mag-anak at ang malaking pangangailangang patatagin ang 
pagsasama ng mag-asawa at mag-anak, magsisimula ninyong maunawaan ang 
malalim na kahalagahan ng inyong tungkuling ituro ang kursong ito. Ang 
inyong katapatan at mapanalanging paghahanda ay magdudulot ng mga 
pagpapala sa inyo at sa inyong mag-anak gayundin sa mga kalahok sa kurso. 
Habang pinagsisikapan ninyong gampanang mabuti ang inyong tungkulin, 
alalahanin ang mga alituntuning nakabalangkas sa pahinang ito at sa mga 
pahina xi-xiii. 

Ihanda ang Inyong Sarili upang Magturo 

Bilang tagapagturo sa kursong ito, pananagutan ninyong ituro ang mga doktrina 
ng ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi 
ninyo kailangang magkaroon ng kasanayang propesyonal sa pagpapayo sa mag-
anak, ni hindi ninyo kailangang makakita ng lahat ng kalutasan sa lahat ng 
hamon na maaaring dumating sa mga mag-anak. Ang mga talakayan sa klase ay 
dapat umakay sa mga kalahok upang pag-isipang mabuti at ipanalangin ang 
kanilang sariling buhay at ayusin ang kanilang sariling mag-anak. 

Para sa tulong tungkol sa mga pangunahin at mahahalagang alituntunin sa 
pagtuturo ng ebanghelyo, tulad ng pansariling paghahanda, pagmamahal sa 
inyong mga tinuturuan, at pagtuturo sa pamamagitan ng Espiritu, sumangguni 
sa mga sumusunod na mapagkukunan: 

• "Pagtuturo ng Ebanghelyo at Pamumuno" bahagi 16 ng Hanbuk ng mga 
Tagubilin ng Simbahan, Aklat 2: Mga Pinuno ng Pagkasaserdote at Pantulong na 
Samahan (35209 893 o 35903 893). 



Pambungad 

• Pagtuturo, Walang Higit na Dakilang Tungkulin (36123 893). 

• Gabay na Aklat sa Pagtuturo (34595 893). 

Alalahanin ang Malawak na Sakop ng Kurso 

Bago ninyo ituro ang unang aralin, maglaan ng oras upang repasuhin ang buong 
kurso. Matutulungan kayo nitong makita kung paano nagkakatulung-tulong ang 
mga aralin upang patatagin ang mga pagsasama ng mag-asawa at mag-anak. 

Habang naghahanda kayo para sa bawat aralin, makabubuting repasuhin ang 
mga nilalaman (mga pahina v-viii, na nagbibigay ng buod ng kurso. Repasuhin 
ang mga naituro at natutuhan na ninyo, at pag-isipang mabuti kung paano 
sinusuportahan ng mga doktrina at alituntunin sa bawat aralin ang kabuuan ng 
kurso. 

Maagang Simulan ang Paghahanda ng Aralin 

Higit na magiging matagumpay ang inyong paghahanda kung maaga kayong 
magsisimula para sa bawat aralin. Matapos ituro ang isang aralin, agad basahin 
ang susunod na aralin. Kung may ideya kayo sa ituturo ninyo, mapag-iisipan 
ninyong mabuti ang aralin sa buong linggo. Makatutulong ito sa inyo upang 
malaman ang mga alituntuning dapat ninyong bigyang-diin, mga pamamaraang 
dapat ninyong gamitin, at mga karanasang maaari ninyong ibahagi. 

Piliin ang mga Materyal sa Aralin na Pinakamainam na Makatntugon sa mga 
Pangangailangan ng mga Kalahok 

Maingat na pag-aralan ang mga doktrina at alituntunin sa bawat aralin, na 
hinahangad ang patnubay ng Espiritu upang tulungan kayong pumili ng 
materyal sa aralin na pinakamainam na makatutugon sa mga pangangailangan 
ng mga kalahok. Alalahanin na "ang tagumpay ng isang aralin ay nasusukat sa 
impluwensiya nito sa mga tinuturuan ninyo" (.Pagtuturo, Walang Higit na Dakilang 
Tungkulin [1999], 51-57). 

Alamin Kung Paano Ituturo ang mga Aralin 

Bilang karagdagan sa pag-alam kung ano ang ituturo ninyo sa isang aralin, 
mahalagang magpasiya kung paano ninyo ituturo ito. Kailangan ninyong laging 
pagsikapang magturo sa paraang makahihikayat sa mga kalahok na ipamuhay 
ang mga doktrina at alituntuning natututuhan nila. 

Dapat mailahad ang mga aralin sa kursong ito bilang mga talakayan sa halip na 
mga aralin. Tulungan ang mga miyembro na makalahok nang makabuluhan sa 
pagtalakay sa mga doktrina at alituntuning itinuturo ninyo. Ang payo ng 
Panginoon hinggil sa talakayan sa klase ay matatagpuan sa Doktrina at mga 
Tipan 88:12: "Magtalaga sa inyo ng isang guro, at huwag maging mga 
tagapagsalita ang lahat kaagad; sa halip magsalita nang isa-isa at makinig ang 
lahat sa kanyang sinasabi, upang kapag ang lahat ay nakapagsalita na ang lahat 
ay mapasigla ng lahat, at upang ang bawat tao ay magkaroon ng pantay na 
pribilehiyo." Para sa impormasyon tungkol sa pamumuno sa mga talakayan, 
tingnan sa mga pahina 78-81 sa Pagtuturo, Walang Higit na Dakilang Tungkulin. 

Kung naaangkop, gumamit ng iba't ibang pamamaraan upang tulungan ang mga 
kalahok na matutuhan at maunawaan ang mga alituntunin sa mga aralin. 
Halimbawa, humanap ng mga pagkakataon upang sumulat sa pisara, gumamit 
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ng mga bagay na kaugnay sa aralin, at magpakita ng mga larawan. Para sa tulong 
kung paano gamitin ang mga ito at iba pang paraan, sumangguni sa mga pahina 
211-40 sa Pagtuturo> WalangHigit na Dakilang Tungkulin. 

Anyayahan ang mga Kalahok na Ipamuhay ang mga Natututuhan Nila 

Bilang guro ng ebanghelyo, hindi kayo dapat masiyahan sa pagbabahagi lamang 
ng impormasyon kahit na ginagawa ninyo ito sa orihinal at mapanghalinang 
paraan. Ang layunin ninyo ay tulungan ang iba na mamuhay ayon sa mga 
doktrina at alituntuning natututuhan nila. Ipinayo ni Pangulong Harold B. Lee, 
ang ika-11 Pangulo ng Simbahan: 

"Lahat ng alituntunin at ordenansa ng ebanghelyo ay pawang mga paanyaya 
lamang na pag-aralan ang ebanghelyo sa pamamagitan ng pamumuhay ng mga 
turo nito. Walang taong nakaaalam sa alituntunin ng ikapu hangga't hindi siya 
nagbabayad ng ikapu. Walang taong nakaaalam ng alituntunin ng Salita ng 
Karunungan hanggang sa masunod niya ang Salita ng Karunungan. Ang mga 
bata, o matatanda man, ay hindi napapaniwala sa ikapu, sa Salita ng 
Karunungan, sa pagpapanatiling banal ng araw ng Sabbath, o sa panalangin sa 
pamamagitan ng pakikinig lamang sa isang taong nagsasalita tungkol sa mga 
alituntuning ito. Natututuhan natin ang ebanghelyo sa pamamagitan ng 
pamumuhay nito. . . . 

". . .Hindi natin kailanman tunay na malalaman ang anuman sa mga turo ng 
ebanghelyo hangga't hindi natin nararanasan ang mga pagpapalang nagmumula 
sa pamumuhay ng bawat alituntunin" (Stand Ye in Holy Places [1974], 215). 

Ang mga magasin ng Simbahan ay kadalasang naglalaman ng mga kuwentong 
nagbibigay-inspirasyon na naglalarawan kung paano pinagpapala ang mga 
miyembro ng Simbahan habang ipinamumuhay nila ang ebanghelyo. 
Makakakita kayo ng mga kuwentong nagtuturo ng ilang doktrina at alituntunin 
sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga indise ng mga magasin. Pag-isipang 
magbahagi sa klase ng ilan sa mga kuwentong ito. 

Sa katapusan ng bawat aralin, anyayahan ang mga kalahok na ipamuhay ang 
mga natutuhan nila. Tiyaking maglaan ng sapat na oras upang makapag-anyaya 
at mahikayat silang kumilos. Magplano ng mga paraan upang magpaabot ng 
gayong mga paanyaya. Halimbawa, pagkatapos ng aralin 9, na pinamagatang 
"Ang mga Anak ay Mana mula sa Panginoon/' maaari ninyong repasuhin ang 
mga pangunahing alituntunin ng aralin at pagkatapos ay anyayahan ang mga 
kalahok na mangakong maglalaan ng oras para makasama ang bawat isa sa 
kanilang mga anak. 

Hikayatin ang mga Kalahok na Gamitin ang Gabay sa Pag-aaral para sa Kurso 

Bilang bahagi ng paghahanda ninyo sa bawat aralin, kailangan ninyong 
repasuhin ang nauukol na materyal sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak (36357 893). Magplano ng mga 
pamamaraan upang hikayatin ang mga kalahok na (1) sundin ang kahit isa sa 
mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" at (2) basahin ang latlahain o 
mga lathalaing kasama sa bawat aralin. Bigyang-diin na maaaring makatanggap 
ang mga mag-asawa ng mga dakilang pagpapala mula sa magkasamang 
pagbabasa at pagtalakay sa mga lathalain sa gabay sa pag-aaral. 



Pambungad 

Pagharap sa 
Mabibigat na 
Suliraning 
Pangmag-anak 

Mga Materyal na 
Dapat Ninyong 
Gamitin 

Mga Karagdagang 
Mapagkukunan 

Dapat dalhin ng mga kalahok ang kanilang gabay sa pag-aaral sa bawat aralin 
sa klase. 

Tumugon sa mga Pangangailangan ng mga Taong Wala sa mga Nakamulatang 
Kalagayang Pangmag-anak 

Maging matalas ang pakiramdam sa kani-kanyang kalagayan ng mga kalahok, 
na ang ilan ay maaaring wala pang asawa, balo, hiwalay, o kaya'y nasa iba pang 
mahihirap na kalagayang pangmag-anak. Laging isaisip ang sumusunod na 
pahayag ni Pangulong Spencer W. Kimball, ang ika-12 Pangulo ng Simbahan: 

"Tayo.. .ay patuloy na nagtataguyod sa huwaran ng mag-anak na Banal sa mga 
Huling Araw. Ang katotohanan na ang ilan ay walang pagkakataong mabuhay 
sa gayong mag-anak ay hindi sapat na dahilan upang itigil nating pag-usapan 
ito. Gayunpaman, totoong tinatalakay natin ang buhay mag-anak nang 
may kaselanan, na natatantong marami.. .ang sa kasalukuyan ay walang 
pagkakataong mapabilang o makaragdag sa ganoong mag-anak. Ngunit hindi 
natin masasaisantabi ang pamantayang ito, sapagkat napakarami pang ibang 
bagay na nakasalalay dito" (The Teachings of Spencer W. Kimball, isinaayos ni 
Edward L. Kimball [1982], 294-95). 

Bagama't nanghihikayat ng talakayan, tiyaking nauunawaan ng mga kalahok 
na hindi angkop na magbahagi ng mga detalye ng mabibigat na suliraning 
pangmag-anak. Kung naghahangad ng payo tungkol sa mabibigat na suliranin 
ang mga kalahok, mahinahong hikayatin sila na makipag-usap nang sarilinan sa 
obispo. Mapapayuhan niya ang mga ito. Maaari din siyang magrekomenda ng 
mga tagapayo sa LDS Family Services o ng mga makatutulong sa pamayanan na 
naaakma sa mga pamantayan ng Simbahan. 

Ang Simbahan ay naglalaan ng sapat na mapagkukunan upang tulungan kayong 
maituro ang mga totoong doktrina at alituntunin tungkol sa pagsasama ng mag-
asawa at mag-anak. Mangyari lamang na iwasang gumamit ng mga lathalaing 
pangkalakal sa paghahanda o pagtuturo ninyo. Ang mga pangunahing materyal 
ninyo para sa pagtuturo ng kurso ay ang mga banal na kasulatan, ang manwal na 
ito, at ang Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at 
Pangmag-anak. Masidhing pag-iisip at panalangin ang iniukol sa paghahanda ng 
mga materyal para sa kursong ito. 

Ang mga sumusunod na mapagkukunan na inilathala ng Simbahan ay 
naglalaan ng karagdagang impormasyon sa mga paksang tinalakay sa kursong 
ito. Makukuha ang mga mapagkukunang ito sa mga sentro ng pamamahagi ng 
Simbahan. Maaaring ninyong naising hikayatin ang mga kalahok na gamitin 
ang mga lathalaing ito sa kanilang mga mag-anak (ang mga ito ay nakalista sa 
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pahina vi sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at 
Pangmag-anak). 

• Gabay na Aklat ng Mag-anak (31180 893). Ang gabay na aklat na ito ay 
naglalarawan ng organisasyon ng mag-anak, naglalaan ng impormasyon 
tungkol sa pagtuturo ng ebanghelyo sa tahanan, at nagbabalangkas ng mga 
pamamaraan para sa mga ordenansa at pagpapala ng pagkasaserdote. 

• Mga lathalain tungkol sa pag-aasawa at mag-anak sa mga magasin ng 
Simbahan. 

• Family Home Evening Resource Book (31106). Tumutulong ang aklat na ito sa 
mga magulang at anak sa paghahanda ng mga aralin para sa gabing 
pantahanan ng mag-anak (mga pahina 3-160, 173-332). Naglalaman ito ng 
mga ideya upang gawing matagumpay ang gabing pantahanan ng mag-anak 
(mga pahina 163-70) at nagsasaad ng mga mungkahi para sa pagtuturo ng 
mga natatanging alituntunin at pananagutan sa mga anak (mga pahina 
235-62). Naglalaman din ito ng mga ideya para sa mga gawaing pangmag-
anak (mga pahina 265-340). 

• Pagtuturo, Walang Higit na Dakilang Tungkulin (36123 893). Naglalaman ito ng 
mga alituntunin at praktikal na mungkahi upang tulungan ang mga miyembro 
ng Simbahan na magpakahusay bilang mga guro ng ebanghelyo. Ang bahagi 
D, "Pagtuturo sa Tahanan" (mga pahina 167-89), ay tiyak na makatutulong sa 
mga magulang. 

• Gabay na Aklat sa Pagtuturo (34295 893). Ang gabay na aklat na ito ay 
naglalaan ng mga mungkahi para sa pagpapahusay ng pagtuturo at pagkatuto 
ng ebanghelyo. 

• Para sa Lakas ngKabataan (34285 893). Ibinabalangkas ng polyetong ito ang 
mga pamantayan ng Simbahan sa pakikipagtipanan, pananamit at kaanyuan, 
pakikipagkaibigan, katapatan, pananalita, media, kalusugang pangkaisipan at 
pangkatawan, musika at pagsasayaw, kadalisayan ng puri, pag-uugali tuwing 
Linggo, pagsisisi, pagkamarapat, at paglilingkod. 

• Gabay ng Magulang (31125 893). Ang hanbuk na ito ay naglalaman ng mga 
mungkahi upang tulungan ang mga magulang na turuan ang kanilang mga 
anak tungkol sa pisikal na pagniniig. 

• Cornerstones of a Happy Home (33108). Ang polyetong ito ay naglalaman ng 
pananalitang ipinihayag ni Pangulong Gordon B. Hinckley noong 
naglilingkod siya bilang Pangalawang Tagapayo sa Unang Panguluhan. 

• One for the Money: Guide to Family Finances (33293). Ang polyetong ito ni Elder 
Marvin J. Ashton ng Korum ng Labindalawang Apostol, ay naglalaan ng mga 
praktikal na mungkahi sa pangangasiwa sa pananalapi ng mag-anak. 
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BAHAGI A 
PAGPAPATATAG NG PAGSASAMA NG MAG-ASAWA 





"ANG MAG-ANAK AY SENTRO 
SA PLANO NG LUMIKHA" 

Layunin 

Paghahanda 

Upang bigyang-diin ang walang-hanggang kahalagahan ng mag-anak at 
tulungan ang mga kalahok na malaman ang kailangan nilang gawin upang 
matanggap ang buong kapakinabangan ng kursong Mga Ugnayang Pangmag-
asawa at Pangmag-anak. 

1. Repasuhin ang mga alituntunin sa ilalim ng "Ang Inyong mga Pananagutan 
Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa manwal na ito). Humanap ng mga paraan 
upang maipamuhay ang mga alituntuning ito sa inyong paghahanda sa 
pagtuturo. 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag, na nagbabalangkas 
ng mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bilang bahagi ng inyong 
paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga doktrina at alituntuning ito 
sa buong linggo, na hinahangad ang patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya 
kung ano ang dapat ninyong bigyang-diin upang matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga kalahok. 

3. May panalanging pag-aralan ang "Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa 
Mundo/' na matatagpuan sa pahina ix sa manwal na ito at pahina iv sa Gabay 
ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. 

4. Kumuha ng kopya ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-
asawa at Pangmag-anak (36357 893) para sa bawat kalahok. Dapat ninyong 
matanggap ang mga kopyang ito mula sa panguluhan ng Panlinggong 
Paaralan, sa klerk ng purok, o sa kawaksing klerk ng purok na nakatalaga sa 
mga materyal. 

5. Kaagad na mag-atas ng isa o dalawang kalahok upang maghanda ng 
maikling pananalita tungkol sa nadama nila noong ikasal sila sa templo. 
Atasan din silang maghanda ng pananalita tungkol sa kagalakan at mga 
pagpapalang tinatanggap nila sa buhay na ito dahil nabuklod sila sa 
kanilang asawa para sa kawalang-hanggan. Hangarin ang patnubay ng 
Espiritu habang pinagpapasiyahan ninyo kung sino ang aatasan ninyong 
gaganap sa gawaing ito. 

6. Bago magklase, isulat sa pisara ang sumusunod na sipi (mula sa Stand Ye in Holy 
Places [1974], 255): 

Ang pinakamahalaga sagawain ngPanginoon na kapwa natin magagawa ay nasa 
loob ng mga dingding ng ating sariling tahanan. 

Pangidong Harold B. Lee 
Ika-11 Pangulo ng Simbahan 
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Iminungkahing 
Pagbubuo sa Aralin Ipinahahayag ng mga propeta sa mga huling araw ang walang-hanggang 

kahalagahan ng kasal at ng mag-anak. 

Ibahagi ang sumusunod na kuwento sa totoong buhay: 

Tila nawala na ang lahat sa taong ito dahil sa mapaminsalang baha. Umiyak siya, 
hindi dahil sa nawalang mga ari-arian niya, kundi dahil hindi niya matagpuan 
ang minamahal niyang asawa at apat na anak. Malamang na nalunod sila. Hindi 
nagtagal at kumalat ang balitang buhay sila at naghihintay sa kanya sa kalapit na 
pasilidad para sa dagliang lunas. Isang napakaligayang sandali nang muling 
magkasama-sama ang mag-anak na iyon! Habang nagsasaya sila, sinabi ng lalaki, 
"Nasa akin nang muli ang mag-anak ko, at kahit na walang natira sa aking mga 
ari-arian, pakiramdam ko'y milyonaryo ako" (binanggit ni Robert L. Simpson, sa 
Conference Report, Okt. 1980, 11-12; o Ensign, Nob. 1980, 11). 

Maikling ibahagi ang inyong mga paniniwala at patotoo tungkol sa kasal at sa 
mag-anak. Kung naaangkop, ibahagi ang inyong nadarama tungkol sa inyong 
sariling mag-anak. Pagkatapos ay basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder 
Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawang Apostol: 

"Ang pinakasentro ng Simbahan ay hindi ang [sentro ng] istaka; hindi ang 
kapilya.. . . Ang pinakasagradong lugar sa daigdig ay hindi kinakailangang ang 
templo. Ang kapilya, ang [sentro ng] istaka, at ang templo ay sagrado sapagkat 
bahagi sila sa pagtatayo ng pinakasagradong institusyon ng Simbahan—ang 
tahanan—at sa pagpapala sa mga pinakasagradong ugnayan sa Simbahan, ang 
mag-anak" ("That All May Be Edified" [1982], 234-35). 

Bigyan ang bawat kalahok ng kopya ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Ipabuklat sa mga kalahok ang pahina 
iv. Ipaliwanag na noong 1995, naglathala ang Unang Panguluhan ng isang 
pagpapahayag sa buong mundo tungkol sa kasal at sa mag-anak. Marami sa mga 
doktrina at alituntuning itinuro sa pagpapahayag ang tatalakayin sa kursong ito. 
Basahin kasama ng mga kalahok ang pagpapahayag, na inaanyayahan ang iba-
ibang kalahok na basahin nang malakas ang bawat talata. 

• Ano ang ilan sa mga doktrina at alituntunin na itinuro sa pagpapahayag 
tungkol sa mag-anak? (Pag-isipang isulat sa pisara ang mga sagot ng mga 
kalahok.) Bakit kailangan ng mundo ang payo at babalang ito? 

Ipinaliwanag ni Pangulong Gordon B. Hinckley, ika-15 Pangulo ng Simbahan: 
"Bakit tayo may ganitong pagpapahayag tungkol sa mag-anak ngayon? 
Sapagkat ang mag-anak ay sinalakay. Sa lahat ng panig ng mundo ay 
nagkakawatak-watak ang mga mag-anak. Ang lugar kung saan dapat simulan 
ang pagpapabuti sa lipunan ay sa tahanan. Kadalasa'y ginagawa ng mga bata 
ang itinuturo sa kanila. Sinisikap nating pagandahin ang mundo sa 
pamamagitan ng higit na pagpapatatag sa mag-anak" ("Inspirational 
Thoughts," Ensign, Agosto 1997, 5). 

• Paano ka napalakas at gayundin ang inyong mag-anak ng pagsunod sa payo sa 
pagpapahayag na ito? 



Aral in 1: "Ang Mag-anak ay Sentro sa Piano ng Lumikha" 

Ang walang-hanggang kasal ay nagdudulot ng kagalakan at mga dakilang 
pagpapala sa buhay na ito at sa kawalang-hanggan. 
Bigyang-diin na ang walang-hanggang kasal ay sentro sa dakilang piano ng 
kaligayahan ng Ama sa Langit. Pinahihintulutan nito ang mga mag-anak na 
makatagpo ng tunay na kagalakan sa buhay na ito at magpatuloy at umunlad 
sa kawalang-hanggan. 

• Anong mga pagpapala ang matatanggap natin sa buhay na ito kapag ikinasal 
tayo sa kawalang-hanggan? 

Anyayahan ang mga itinalagang kalahok na magsalita nang maikli tungkol 
sa nadama nila noong ikasal sila sa templo at tungkol sa kagalakan at mga 
pagpapalang tinanggap nila sa buhay na ito dahil naibuklod sila sa kanilang 
asawa sa kawalang-hanggan (tingnan sa "Paghahanda," aytem 5). 

Pag-isipang magbahagi ng isa o higit pa sa mga sumusunod na pahayag: 

Itinuro ni Pangulong James E. Faust ng Unang Panguluhan: "Maraming 
tipan ang lubhang kailangan sa ating kaligayahan dito at sa kabilang buhay. 
Kabilang sa pinakamahahalaga ay ang mga tipan ng kasal sa pagitan ng mag-
asawa. Mula sa mga tipang ito dumadaloy ang mga pinakadakilang kagalakan 
sa buhay" (sa Conference Report, Abr. 1998, 19; o Ensign, Mayo 1998, 17). 

Sinabi ni Elder Boyd K. Packer na "ang pagsusuyuan, pag-ibig, kasal, at 
pagiging magulang" ang "mga pinakadalisay, pinakamaganda at 
nakahahalinang karanasan sa buhay" (sa Conference Report, Okt. 1993, 28; 
o Ensign, Nob. 1993, 21). 

Ipinahayag ni Elder Joseph B. Wirthlin ng Korum ng Labindalawang Apostol: 
"Ang matamis na pagsasamahan sa walang-hanggang kasal ay isa sa mga 
pinakadakilang pagpapalang iginawad ng Diyos sa Kanyang mga anak. Walang 
alinlangang ang maraming taong pinagsamahan namin ng aking magandang 
asawa ay nagdulot sa akin ng matitinding kagalakan sa buhay. Sa Simula pa 
lamang, ang pagsasama ng mag-asawa ay naging pangunahin na sa dakilang 
piano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit. Naaantig ang ating buhay para 
sa kabutihan, at tayo ay kapwa napatatatag at napadadakila habang nilalasap 
natin ang matatamis na pagpapala ng pakikisama sa mga minamahal na 
miyembro ng ating mag-anak" (sa Conference Report, Okt. 1997, 42; o Ensign, 
Nob. 1997, 32). 

Sa kanyang unang talumpati sa pangkalahatang miyembro ng Simbahan 
bilang Pangulo ng Simbahan, sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley: "Sa 
minamahal kong asawa sa loob ng limampu't walong taon ngayong buwang 
ito, ipinahahayag ko ang pagpapahalaga Lubos akong nagpapasalamat sa 
natatanging babaeng ito na naging kaagapay ko umaraw man o bumagyo. 
Hindi na kami makatayo na singtuwid ng dati. Ngunit walang nabawas sa pag-
ibig namin sa isa't isa" (sa Conference Report, Abr. 1995, 93; o Ensign>, Mayo 
1995, 70). 

Ipaliwanag na maraming tao ang naniniwala na ang kasal at buhay mag-anak 
ay mga karanasang para sa buhay na ito lamang. Ngunit bilang mga 
miyembro ng Simbahan, alam nating ang karapat-dapat na mag-asawa ay 
makapapasok sa templo at mabubuklod sa pamamagitan ng sagradong 
ordenansa ng pagkasaserdote, bilang mag-asawa sa kawalang-hanggan. Kapag 
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ang lalaki at babae ay ikinasal sa paraang ito, nagsisimula ang isang walang-
hanggang mag-anak. 

• Anong mga walang-hanggang pagpapala ang ipinangako sa mga mag-asawang 
ibinuklod sa pamamagitan ng pagkasaserdote at pagkatapos ay nanatiling 
tapat sa kanilang mga tipan? (Basahin kasama ng mga kalahok ang Doktrina at 
mga Tipan 131:1-4; 132:19-24, 30-31. Ang sumusunod na listahan ay 
kinabibilangan ng ilang kasagutan, na maaaring isulat sa pisara). 

a. Dadakilain sila sa pinakamataas na antas ng kahariang selestiyal kapiling 
ang Ama sa Langit at ni Jesucristo (D at T 131:1-3; 132:20-24). 

b. Magsasama-sama sila "sa panahon, at sa buong kawalang-hanggan" (D at T 
132:19). Ang kanilang mga anak ay maaari ding maging bahagi ng kanilang 
walang-hanggang mag-anak. (Ipaliwanag na ang Banal na Espiritu ng 
Pangako, na binanggit sa D at T 132:19, ay ang Espiritu Santo. Ayon sa ating 
katapatan, pinagtibay ng Espiritu Santo na ang mga ordenansa ng 
pagkasaserdote na natanggap natin at mga tipang ginawa natin ay 
katanggap-tanggap sa Diyos.) 

c. Sila ay "magmamana ng mga trono, kaharian, pamunuan, at 
kapangyarihan" (D at T 132:19). 

d. Patuloy silang magkakaroon ng mga binhi, o mga espiritung anak, sa 
kawalang-hanggan (D at T 132:19, 30-31; tingnan din sa D at T 131:4). 

• Paano nakatutulong sa inyo na malamang ang mga mag-anak ay maaaring 
maging walang hanggan? 

Tukuyin na maraming matatapat na Banal sa mga Huling Araw na hindi dahil sa 
ginusto nila ay hindi nagkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng mga 
pagpapala ng walang-hanggang kasal, Bigyang-diin na nangako ang Panginoon 
na lahat ng matatapat na Banal ay makatatanggap ng mga pagpapalang ito sa 
bandang huli. Kung nadarama ninyo na kailangang tulungan ang mga kalahok 
na unawain ang alituntuning ito, basahin ang sumusunod na pahayag ni Elder 
Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol: 

"Alam natin na maraming karapat-dapat at kahanga-hangang Banal sa mga 
Huling Araw ang kasalukuyang kinukulang sa angkop na pagkakataon at 
mahahalagang kinakailangan para sa kanilang pag-unlad. Ang pagiging nag-iisa, 
kawalan ng anak, kamatayan, at paghihiwalay ang bumibigo sa mga mithiin at 
nagpapaliban sa katuparan ng mga ipinangakong pagpapala. Dagdag pa riyan, 
ang ilang kababaihang nagnanais maging mga full-time na ina at maybahay ay 
talagang napipilitang magtrabaho sa labas ng tahanan. Ngunit ang mga 
kabiguang ito ay pansamantala lamang. Ipinangako ng Panginoon na sa mga 
kawalang-hanggan walang pagpapalang ipagkakait sa kanyang mga anak na 
lalaki at babae na sumusunod sa mga kautusan, tapat sa kanilang mga tipan, at 
naghahangad ng tama. 

"Marami sa pinakamahahalagang bagay na ipinagkakait ng buhay na ito ay 
matutugunan sa Milenyo, na siyang panahon para punan ang lahat ng 
kakulangan sa dakilang piano ng kaligayahan para sa lahat ng karapat-dapat na 
anak ng ating Ama. Alam nating mangyayari iyon sa mga ordenansa sa templo. 
Naniniwala akong mangyayari rin iyon sa mga ugnayan at karanasang pangmag-
anak" (sa Conference Report, Okt. 1993, 101; o Ensign, Nob. 1993, 75). 
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Aral in 1: "Ang Mag-anak ay Sentro sa Piano ng Lumikha" 

Upang matugunan ang mga kalagayan ng bawat kalahok, makatutulong na 
basahin ang isa o ang parehong pahayag sa "Mga Karagdagang Mapagkukunang 
Materyal" sa pahina 9. 

Ang kursong Mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak ay nilayon 
upang tulungan tayong makatagpo ng kagalakan sa ating mga ugnayang 
pangmag-anak. 
Anyayahan ang isang kalahok na basahin nang malakas ang sumusunod na 
pahayag: 

Si Pangulong Harold B. Lee, ika-11 Pangulo ng Simbahan, ay nagsabi: "Ang 
pinakamahalaga sa gawain ng Panginoon na kapwa natin magagawa ay nasa loob 
ng mga dingding ng ating sariling tahanan" (Stand Ye in Holy Places, 255). 

• Sa anong mga paraan maiiba ang mundo kung namuhay ang lahat batay sa 
simpleng pagpapahayag na ito? 

Ipaliwanag na ang kursong ito ay nilayon upang tulungan tayong patatagin ang 
pagsasama ng mga mag-asawa at mag-anak at makatagpo ng kagalakan sa ating 
mga ugnayang pangmag-anak. Ang mga aralin ay batay sa mga doktrina at 
alituntuning itinuro sa mga banal na kasulatan at ng mga propeta sa mga 
huling araw. 

Bigyang-diin na sa pagpiling lumahok sa kursong ito, nagpapamalas ang mga 
miyembro ng hangaring patatagin ang kanilang mga mag-anak. May tatlong 
bagay silang kailangang gawin upang matanggap ang buong kapakinabangan ng 
kursong ito. 

1. Lumahok sa klase. 

Bigyang-diin na lahat ng kalahok sa kursong ito ay matututo sa isa't isa, 
anuman ang kanilang karanasan sa pag-aasawa o pagpapalaki ng mga anak. 
Anyayahan ang mga kalahok na magpatotoo sa mga katotohanang tinatalakay 
nila at magbahagi ng mga karanasang angkop na iugnay sa mga aralin. 

2. Gamitin ang Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at 
Pangmag-anak. 

Ipabuklat sa mga kalahok ang kanilang mga kopya ng Gabay ng Kalahok sa Pag-
aaral ng Mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Bigyang-diin na sa 
bawat aralin, ang gabay ay naglalaman ng "Mga Ideya para sa Pagsasagawa," 
na mga mungkahi upang tulungan ang mga kalahok na maipamuhay ang mga 
doktrina at alituntuning natutuhan nila. Dagdag pa riyan, bawat aralin ay may 
kasamang isa o dalawang lathalain ng mga Pangkalahatang Awtoridad ng 
Simbahan. Pagkatapos ng bawat aralin, dapat kumpletuhin ng mga kalahok 
ang kahit isa sa mga iminungkahing gawain at pag-aralan ang bawat lathalain. 
Makatatanggap ang mga mag-asawa ng malalaking kapakinabangan mula sa 
magkasamang pagbabasa at pagtalakay ng mga lathalain. 

Tukuyin ang mga pahina 3-7 sa gabay sa pag-aaral. Hikayatin ang mga kalahok 
na repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan 
ng (1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa 
Pagsasagawa" at (2) pag-aaral sa lathalaing "Para sa Ngayon at sa Kawalang-
hanggan" ni Elder Boyd K. Packer. 
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Hikayatin ang mga kalahok na dalhin sa klase ang kanilang mga gabay sa pag-
aaral para sa bawat aralin. 

3. Pagsikapang mamuhay ayon sa mga doktrina at alituntunin ng mga aralin. 

Bigyang-diin na hindi sapat na matutuhan lamang ang ebanghelyo. Upang 
maging mabisa ang ebanghelyo sa ating buhay, kailangan nating ipamuhay 
ang natutuhan natin. Sinabi ni Pangulong Harold B. Lee, "Hindi natin 
kailanman tunay na malalaman ang anuman sa mga turo ng ebanghelyo 
hangga't hindi natin nararanasan ang mga pagpapalang nagmumula sa 
pamumuhay ng bawat alituntunin" (Stand Ye in Holy Places, 215). 

Maaaring maging "kapirasong langit" ang ating mga tahanan habang 
nagtatayo tayo sa "bato ng ating Manunubos." 

Bigyang-diin na sa mundo ngayon, ang tahanan ang isa sa mga tanging lugar 
kung saan makatatagpo tayo ng kapayapaan. Pagkatapos ay basahin ang 
sumusunod na pahayag mula kay Pangulong Thomas S. Monson ng Unang 
Panguluhan: 

"Kung talagang magsisikap tayo, maaaring maging kapirasong langit ang 
tahanan natin dito sa lupa. Ang ating mga iniisip, ginagawa, at pamumuhay ay 
nakaiimpluwensiya hindi lamang sa tagumpay ng ating paglalakbay sa lupa; nag-
iiwan ang mga ito ng marka sa ating mga walang-hanggang layunin" (sa 
Conference Report, Okt. 1988, 80-81; o Ensign, Nob. 1988, 69). 

• Sa anong mga paraan maaaring maging "kapirasong langit" ang tahanan? 

Matapos makatugon ang mga kalahok sa tanong na ito, ibahagi ang inyong 
sariling paniniwala tungkol sa kung paano maaaring maging kapirasong langit 
ang tahanan. Kung naaangkop, magbahagi ng isa o dalawang pansariling 
karanasan bilang bahagi ng inyong patotoo. 

Ibahagi ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Spencer W. Kimball, ang ika-
12 Pangulo ng Simbahan: 

"Marami sa mga ipinagbabawal ng lipunan na noon ay nakatulong sa 
pagpapatatag at pagtataguyod sa mag-anak ang nalalansag at nawawala. Darating 
ang oras na yaon lamang mga masidhi at masigasig ang paniniwala sa mag-anak 
ang magkakaroon ng kakayahang pangalagaan ang kanilang mag-anak sa gitna 
ng natitipong kasamaan sa ating paligid" (sa Conference Report, Okt. 1980, 3; 
o Ensigrt, Nob. 1980, 4). 

Basahin kasama ng mga kalahok ang Helaman 5:12. Pagkatapos ay basahin ang 
sumusunod na pahayag ni Elder Joseph B. Wirthlin ng Korum ng 
Labindalawang Apostol: 

"Kung itatayo ninyo ang inyong mga tahanan sa saligang bato ng ating 
Manunubos at sa ebanghelyo, maaari silang maging mga kanlungan kung saan 
ang inyong mga mag-anak ay maliligtas mula sa mga rumaragasang unos ng 
buhay" (sa Conference Report, Abr. 1993, 88; o Ensign, Mayo 1993, 71). 

• Ano ang kahulugan sa inyo ng pagtatayo ng inyong tahanan "sa saligang bato 
ng ating Manunubos"? Ano ang ilang natatanging bagay na gagawin ng mga 
mag-anak kung mayroon silang mga tahanang nakasentro kay Cristo? 
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Aral in 1: "Ang Mag-anak ay Sentro sa Piano ng Lumikha" 

Mga Karagdagang 
Mapagkukunang 
Materyal 

Bigyang-diin na ang kursong ito ay tumatalakay sa mga alituntuning 
makatutulong sa pagpapatatag ng pagsasama ng mga mag-asawa at mag-anak. 
Dapat nating ipamuhay ang mga alituntuning ito upang lalo tayong mapalapit sa 
Ama sa Langit at kayjesucristo sa ating mga tahanan. Hindi dapat mawaglit sa 
ating paningin ang walang hanggang Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas, na 
nagbigay-daan sa atin upang makapiling ang ating mga mag-anak 
magpakailanman. 

Katapusan 
Ipakita ang inyong sigla sa kursong ito, at ipaalam sa mga kalahok kung ano ang 
maaasahan nila sa inyo bilang guro. Halimbawa, maaari ninyong tiyakin sa 
kanila na espirituwal ninyong ihahanda ang inyong sarili sa pagtuturo at 
makikiisa kayo sa kanila sa pamumuhay ng mga alituntunin sa bawat aralin at sa 
paggamit sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at 
Pangmag-anak. Hikayatin ang mga tinuturuan ninyo na mangakong makikilahok 
sa klase, gagamitin ang gabay sa pag-aaral, at ipamumuhay ang mga doktrina at 
alituntuning natututuhan nila. 
Sang-ayon sa panghihikayat ng Espiritu, magpatotoo sa napakalaking 
kahalagahan ng mag-anak. Magpahayag ng pasasalamat para sa kaalaman na ang 
inyong mag-anak ay maaaring maging walang hanggan. 

Mga paghahayag na makatutugon sa mga pangangailangan ng mga taong 
hindi nabibilang sa mga tradisyonal na kalagayang pangmag-anak. 

Upang matugunan ang mga kalagayan ng mga kalahok na hindi nabibilang sa 
mga tradisyonal na kalagayang pangmag-anak, basahin ang isa o ang kapwa 
sumusunod na mga pahayag: 

Si Pangulong Ezra Taft Benson, ang ika-13 Pangulo ng Simbahan, ay nagsabi ng 
ganito sa mga kapatid na dalaga ng Simbahan: "Itinuturing namin kayong 
mahalagang bahagi ng pinakatampok na kabuuan ng Simbahan. Idinadalangin 
namin na ang likas na pagbibigay-diin namin sa mga mag-anak ay hindi 
magpapadama sa inyo na hindi kayo gaanong kailangan o hindi gaanong 
mahalaga sa Panginoon o sa Kanyang Simbahan. Ang mga sagradong bigkis ng 
pagiging miyembro ng Simbahan ay higit pa sa katayuang matrimonyal, gulang, 
o kasalukuyang kalagayan. Ang kahalagahan ng bawat isa sa inyo bilang anak ng 
Diyos ang nangingibabaw sa lahat" ("To the Single Adult Sisters of the Church/' 
Ensign, Nob. 1988, 96). 

Si Pangulong Joseph Fielding Smith, ang ika-10 Pangulo ng Simbahan, ay 
nagturo: "Kung ang lalaki o babaeng naibuklod sa templo para sa panahon at sa 
kawalang-hanggan ay magkasala at mawalan ng karapatang tumanggap ng 
kadakilaan sa kahariang selestiyal, hindi niya maaaring pigilin ang pag-unlad ng 
nasaktang kasama na nanatiling tapat. Bawat isa ay hahatulan ayon sa kanyang 
[sariling] mga gawa, at hindi makatarungang usigin ang walang sala para sa mga 
kasalanan ng maysala" (Doctrines of Salvation, tinipon ni Bruce R. McConkie, 3 
tomo [1954-56], 2:177). 
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2 PAGKAKAROON NG PAGKAKAISA SA 
PAGSASAMA NG MAG-ASAWA 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang tulungan ang mga mag-asawa na higit na magkaisa at tulungan ang mga 
miyembrong walang asawa na maghandang tamasahin ang pagkakaisa sa 
pagsasama ng mag-asawa. 

1. Habang inihahanda ninyo ang inyong sarili sa pagtuturo, humanap ng mga 
paraan upang sundin ang mga alituntunin sa ilalim ng "Ang Inyong mga 
Pananagutan Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa manwal na ito). 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag. Ang mga ulong ito 
ay nagbibigay ng buod ng mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bilang bahagi 
ng inyong paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga paraan sa pagtulong sa 
mga kalahok na ipamuhay ang mga doktrina at alituntuning ito. Hangarin ang 
patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya kung ano ang dapat ninyong bigyang-
diin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kalahok. 

3. Magdala sa klase ng isang pirasong papel at bolpen o lapis para sa bawat kalahok. 

Inatasan ng Panginoon ang mga mag-asawa na magkaisa. 
Upang simulan ang aralin, isulat sa pisara ang 1+1 = 1. 

• Paano nito inilalarawan ang ugnayang pangmag-asawa? 

Matapos talakayin ng mga kalahok ang katanungang ito, basahin sa kanila ang 
Genesis 2:24. Bigyang-diin na inutusan ng Diyos ang mga mag-asawa na 
magkaisa. 

• Ano ang ibig sabihin ng magkaisa ang mag-asawa? 

Ipabasa sa mga kalahok ang sumusunod na pahayag ni Elder Henry B. Eyring 
ng Korum ng Labindalawang Apostol (pahina 8 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-
aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak): 

"Sa paglikha ng lalaki at babae, ang pagkakaisa nila bilang mag-asawa ay hindi 
ibinigay bilang pag-asa; ito ay isang kautusan! 'Kaya't iiwan ng lalake ang 
kanyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa; at sila'y 
magiging isang laman' (Genesis 2:24). Nais ng ating Ama sa Langit na 
magkaisa ang ating mga puso. Ang pagkakaisang iyon sa pag-ibig ay hindi 
lamang isang mithiin. Ito ay isang pangangailangan" (sa Conference Report, 
Abr. 1998, 85; o Ensign, Mayo 1998, 66). 

Ipaliwanag na ang araling ito ay tumatalakay sa maraming paraan na maaaring 
magkaisa ang mga mag-asawa. 

10 



Dapat pahalagahan ng mga mag-asawa ang isa't isa bilang magkapantay 
na pareha. 
Ipaliwanag na isang mahalagang alituntunin ng pagkakaisa sa pagsasama ng 
mag-asawa ay ang dapat pahalagahan ng mga mag-asawa ang bawat isa bilang 
magkapantay na pareha. Habang naglilingkod bilang Unang Tagapayo sa Unang 
Panguluhan, sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley: 

"Ang pag-aasawa, sa pinakatotoong diwa nito, ay isang pagsasama ng 
magkapantay, na walang isa mang nangingibaw sa isa, kundi, sa halip, ang bawat 
isa ay humihikayat at umaalalay sa anumang pananagutan o mithiing mayroon 
ang isa pa" ("I Believe," Ensign, Agosto 1992, 6). 

• Bakit kailangang pahalagahan ng mga mag-asawa ang isa't isa bilang kapantay 
na pareha upang magkaisa? 

• Ano ang ilan sa mga kaasalan o kaugaliang humahadlang sa pagiging pantay 
na pareha ng mga mag-asawa sa kanilang pagsasama? Ano ang magagawa ng 
mga mag-asawa upang mapaglabanan ang gayong mga hamon? 

Si Elder Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawang Apostol ay nagturo: 

"Hindi nilayon na ang babae lamang ang tutulong sa mga tungkuling 
pagkasaserdote ng kanyang asawa o mga anak na lalaki. Mangyari pa, 
kailangan niyang itaguyod at suportahan at hikayatin sila. 

"Ang mga maytaglay ng pagkasaserdote, sa kabilang banda, ay kailangang 
tumulong sa mga pangangailangan at pananagutan ng kanilang kabiyak at ina. 
Ang kanyang kapakanang pisikal at emosyonal at intelektuwal at kultural at 
ang kanyang espirituwal na pag-unlad ay kailangang manguna sa [kanilang] 
mga tungkulin sa pagkasaserdote. 

"Walang gawain, gaano man kahamak, na may kaugnayan sa pag-aalaga ng 
mga sanggol, pangangalaga ng mga bata, o pagpapanatiling maayos ng 
tahanan na hindi kasinghalaga ng tungkulin [ng isang asawang lalaki]" ("A 
Tribute to Women," Ensign, Hulyo 1989, 75). 

Pinayuhan ni Elder Richard G. Scott ng Korum ng Labindalawang Apostol ang 
mga maytaglay ng pagkasaserdote: "Bilang asawa at karapat-dapat na 
maytaglay ng pagkasaserdote, nanaisin ninyong tularan ang halimbawa ng 
Tagapagligtas, na siyang nagmamay-ari ng pagkasaserdoteng tinataglay ninyo. 
Pagtutuunan ninyo ng pangunahing pansin sa inyong buhay ang pag-uukol 
ng inyong sarili sa inyong kabiyak at mga anak. Paminsan-minsan ay 
tinatangka ng lalaki na itakda ang tadhana ng bawat miyembro ng mag-anak. 
Siya ang gumagawa ng lahat ng pagpapasiya. Napapasailalim sa kanyang 
sariling kapritso ang kanyang kabiyak. Kaugalian man iyon o hindi ay hindi 
mahalaga. Hindi ito ang paraan ng Panginoon. Hindi ganito ang pakikitungo 
ng isang asawang Banal sa mga Huling Araw sa kanyang kabiyak at mag-anak" 
(sa Conference Report, Abr. 1999, 32; o Ensign, Mayo 1999, 26). 

• Ano ang ilang bagay na ginagawa ng mga mag-asawa kapag pinahahalagahan 
nila ang bawat isa bilang magkapantay na pareha? (Pag-isipang ibuod sa pisara 
ang mga sagot ng mga kalahok. Kung kinakailangan, ibahagi ang mga ideyang 
nakalista sa ibaba at anyayahan ang mga kalahok na magbahagi ng mga 
karanasang nauugnay sa mga ideyang iyon.) 
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a. Nagtutulungan sila sa responsibilidad upang tiyakin na ang mag-anak ay 
sama-samang nananalangin, nagdaraos ng gabing pantahanan ng mag-
anak, at sama-samang nag-aaral ng mga banal na kasulatan. 

b. Magkasama silang nagpaplano kung paano gagamitin ang pananalapi ng 
mag-anak. 

c. Nagsasanggunian sila at nagkakasundo tungkol sa mga patakaran sa 
pamamahay at sa paraan ng pagdidisiplina sa mga bata. Nakikita ng mga 
anak na nagkakaisa ang kanilang mga magulang sa gayong mga 
pagpapasiya. 

d. Magkasama silang nagpaplano ng mga gawaing pangmag-anak. 
e. Kapwa sila tumutulong sa mga gawaing-bahay. 
f. Magkasama silang dumadalo sa simbahan. 

Dapat pahintulutan ng mga mag-asawa na umakma sa isa't isa ang kani-
kanilang mga katangian at kakayahan. 

Basahin sa mga kalahok ang I Mga Taga Corinto 11:11. Pagkatapos ay ibahagi ang 
sumusunod na pahayag ni Elder Richard G. Scott: 

"Sa piano ng Panginoon, dalawa ang kailangan—isang lalaki at isang babae— 
upang makabuo. . . . Para sa pinakadakilang kaligayahan at kapakinabangan sa 
buhay kapwa kailangan ang dalawa sa mag-asawa. Magkarugtong at magkaakma 
ang kanilang mga pagsisikap. Bawat isa ay may kani-kanyang mga katangian na 
umaakma nang husto sa gagampanang tungkulin na nilayon ng Panginoon para 
sa kaligayahan ng bawat lalaki at babae. Kapag ginamit ayon sa layunin ng 
Panginoon, ang mga kakayahang iyon ay nagpapahintulot sa isang mag-asawa na 
mag-isip, kumilos, at magalak bilang isa—upang magkasamang harapin ang mga 
hamon at paglabanan ito bilang isa, upang lumago sa pag-iibigan at pag-
uunawaan, at sa pamamagitan ng mga ordenansa sa templo ay magkasamang 
maibuklod bilang isang buo, magpasawalang-hanggan. Iyan ang piano" (sa 
Conference Report, Okt. 1996, 101; o Ensign, Nob. 1996, 73-74). 

Upang ilarawan ang alituntuning itinuro ni Elder Scott, gawin ang sumusunod: 

Bigyan ng kapirasong papel at bolpen at lapis ang bawat kalahok. Hilingin sa 
bawat kalahok na may asawa na ilista ang ilan sa kanyang mga katangian at 
kakayahan at ilan sa mga katangian at kakayahan ng kanyang asawa. Hilingin sa 
bawat kalahok na wala pang asawa na umisip ng isang mag-asawa at ilista ang 
ilang katangian at kakayahan ng mag-asawang iyon. Pagkatapos makapagsulat 
nang ilang minuto ang mga kalahok, itanong ang mga sumusunod: 

• Sa anong mga paraan makakatulong ang mga katangian at kakayahang inilista 
ninyo upang magkaisa ang mga mag-asawa? (Hilingin sa mga kalahok na 
magbahagi ng ilang natatanging halimbawa.) 

• Sa anong mga paraan ninyo nakitang naging mga kalakasan sa kanilang 
ugnayan ang mga pagkakaiba ng mga mag-asawa? 

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Sister Marjorie P. Hinckley, kabiyak ni 
Pangulong Gordon B. Hinckley, tungkol sa unang taon ng kanyang pag-aasawa: 

"Minahal namin ang isa't isa; walang alinlangan tungkol diyan, ngunit 
kinailangan din naming masanay sa isa't isa. Palagay ko ay kailangang masanay 
ang bawat mag-asawa sa isa't isa. Maaga pa ay natanto ko nang makabubuti kung 
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Aralin 2: Pagkakaroon ng Pagkakaisa sa Pagsasama ng Mag-asawa 

higit pa kaming magsisikap na masanay sa isa't isa kaysa palaging tangkaing 
baguhin ang isa't isa" (Church News, ika-26 ng Setyembre 1988, 4). 

• Sa anong mga paraan maaaring maiba ang mga kahihinatnan kapag sinisikap 
ng mag-asawa na "masanay sa isa't isa" sa halip na "palaging tangkaing 
baguhin ang isa't isa"? 

Dapat maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa. 
Ibahagi ang sumusunod na payo mula kay Pangulong Gordon B. Hinckley, ang 
ika-15 Pangulo ng Simbahan: 

"Tiyaking kailanman ay walang anumang mamamagitan sa inyo na sisira sa 
inyong pagsasama. Gawin itong matagumpay. Pagpasiyahang mapagtagumpayan 
ito. Masyado nang marami ang naghihiwalay, kung saan nadudurog ang mga 
puso at kung minsan ay nawawasak ang mga buhay. Maging mas matapat kayo 
sa isa't isa" ("Life's Obligations," Ensigni, Peb. 1999, 2, 4). 

• Ano ang ibig sabihin ng salitang tapat para sa iyo? (Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng pagiging matapat, totoo, at mapagkakatiwalaan sa isang 
ugnayan.) 

Ipaliwanag na binigyang-diin ng Panginoon na kailangang maging tapat sa isa't 
isa ang mag-asawa. Basahin sa mga kalahok ang Doktrina at mga Tipan 42:22. 
Bigyang-diin na ang kautusang ito ay naaangkop kapwa sa mag-asawa. 

• Ano ang ibig sabihin ng pumisan sa asawa at wala nang iba? 

Si Pangulong Spencer W. Kimball, ika-12 Pangulo ng Simbahan, ay nagturo: 
"Ang mga salitang wala nang iba ay nag-aalis sa lahat ng tao at lahat ng bagay. 
Kung gayon ang asawa ang nangunguna sa buhay ng kanyang kabiyak, at 
walang pamumuhay sa lipunan o maging sa trabaho man o buhay sa politika o 
interes man o tao o bagay na makahihigit kaysa sa isang asawa" (Faith Precedes 
Miracle [1972], 143). 

• Paano maiiwasan ng isang tao na makasagabal sa katapatan niya sa kanyang 
asawa ang mga pananagutan sa lipunan, trabaho, at Simbahan? 

• Ano ang ilang partikular na bagay kung saan maipakikita ng mga mag-asawa 
ang katapatan nila sa isa't isa? (Kung nahihirapang sagutin ng mga kalahok 
ang tanong na ito, magbigay ng ilang halimbawa, tulad ng nakalista sa ibaba.) 

a. Maaaring ipagpaliban ng isang asawang lalaki ang kanyang trabaho, 
paglilibang, o iba pang kompromiso para ipagdiwang ang kaarawan ng 
kanyang maybahay. 

b. Maaaring ipanalangin ng isang maybahay ang tagumpay ng kanyang asawa 
sa mga gawain niya. 

c. Maaari silang makinig sa isa't isa, kahit na marahil hindi madaling 
gawin iyon. 

d. Maaari silang magsalita tungkol sa isa't isa nang may pagmamahal at 
paggalang sa mga pakikipag-usap sa mga miyembro at kaibigan. 
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Katapusan 

Bigyang-diin na iniutos ng Panginoon at ng Kanyang mga propeta sa mga mag-
asawa na magkaisa at magmahalan at magkasamang gumawa bilang 
magkapantay na pareha. Maipakikita ng mga mag-asawa ang katapatan nila sa 
isa't isa sa araw-araw sa pamamagitan ng kanilang mga pag-iisip, salita, at kilos. 

Sang-ayon sa panghihikayat ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang 
tinalakay sa aralin. 

Tingnan ang mga pahina 8-11 ng Gabay sa Pag-aaral ng Kalahok ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa ng lathalaing "Upang Tayo'y Magkaisa" ni Elder Henry B. 
Eyring. Bigyang-diin na ang mga mag-asawa ay makatatanggap ng mga dakilang 
kapakinabangan mula sa magkasamang pagbabasa at pagtalakay ng mga 
lathalaing ito sa gabay sa pag-aaral. 

Ipaalala sa mga kalahok na dalhin sa klase ang kanilang mga gabay sa pag-aaral 
para sa susunod na aralin. 
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PANGANGALAGA SA PAGMAMAHALAN 
AT PAGKAKAIBIGAN NG MAG-ASAWA 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralir 

Upang tulungan ang mga kalahok na higit na maunawaan ang alituntunin ng 
pagmamahal at hikayatin ang mga may-asawa na pangalagaan ang 
pagmamahalan nilang mag-asawa. 

1. Mag-isip ng mga paraan kung saan maisasagawa ninyo ang mga alituntunin sa 
ilalim ng "Ang Inyong mga Pananagutan Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa 
manwal na ito). 

2. Pag-isipang mabuti ang mga doktrina at alituntuning nakabalangkas sa mga 
ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag. Sa buong linggo, umisip ng mga 
paraan sa pagtuturo ng mga doktrina at alituntuning ito. Hangarin ang 
patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya kung ano ang dapat ninyong bigyang-
diin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kalahok. 

3. Kung makakukuha ng mga sumusunod na aytem, maghandang gamitin ang 
mga ito bilang bahagi ng aralin: 

a. Isa o higit pang mga larawan sa kasal. Halimbawa, maaaring ipakita ninyo 
ang larawang Batang Mag-asawa na Patungo sa Templo (62559 893; Pakete 
ng Sining ng Ebanghelyo 609) o maaaring magdala kayo ng mga larawan ng 
inyong kasal at hilingin sa mga kalahok na magdala ng kanilang sariling 
larawan sa kasal. 

b. Bulaklak o larawan ng isang bulaklak. 

L Kailangang pangalagaan ng mga mag-asawa ang kanilang pagmamahal sa 
isa't isa. 
Ipakita ang isa o higit pa sa mga larawan sa kasal (tingnan sa "Paghahanda," 
aytem 3a). Magsalita tungkol sa pag-ibig na nadarama ng mga mag-asawa sa isa't 
isa kapag bagong kasal sila. 

Ipakita ang bulaklak o larawan ng isang bulaklak (tingnan sa "Paghahanda," 
aytem 3b). P Pagkatapos ay ipabasa sa isang kalahok ang sumusunod na 
pahayag ni Pangulong Spencer W. Kimball, ang ika-12 Pangulo ng Simbahan 
(pahina 14 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at 
Pangmag-anak): 

"Ang pag-ibig ay parang isang bulaklak, at tulad ng katawan, kailangan itong 
pakainin palagi. Hindi magtatagal ang mortal na katawan ay mamamayat at 
mamamatay kung hindi ito palaging pakakainin. Ang sariwang bulaklak ay 
malalanta at mamamatay kung walang pagkain at tubig. At gayon din ang pag-
ibig, hindi ito maaasahang tatagal magpakailanman maliban kung ito ay patuloy 
na pinakakain ng pira-pirasong pagmamahal, pagpapakita ng pagpapahalaga at 
paghanga, pagpapahayag ng pasasalamat, at pagsasaalang-alang ng pagpaparaya 
sa sarili" ("Oneness in Marriage," Ensign, Marso 1977, 5). 
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Ipaliwanag na ang araling ito ay tungkol sa kung paano mapangangalagaan 
ng mag-asawa ang kanilang pagmamahal para sa isa't isa upang ito ay patuloy 
na lumago. 

Ang mga pagpapahayag ng pagkagiliw at kabaitan ay nagpapanatiling 
masigla sa pagmamahal at pagkakaibigan ng mag-asawa. 

Hilingin sa mga kalahok na may-asawa na gunitain ang panahon noong sila ay 
bagong kasal. Anyayahan silang sabihin ang ilan sa mga bagay na ginawa nila 
para sa kanilang asawa noong panahong iyon ng kanilang buhay. 

• Bakit kailangan ang gayong mga hakbang sa buong buhay may-asawa? 

Ipaliwanag na kailangang patuloy na suyuin ng mag-asawa ang isa't isa at 
pangalagaan ang kanilang pagkakaibigan sa buong buhay nila. Habang ginagawa 
nila ito, makikita nila na tatatag ang pag-ibig nila sa isa't isa. 

Si Elder Marlin K. Jensen ng Pitumpu ay nagpahayag: "Ang pagkakaibigan 
ay.. .mahalaga at napakagandang bahagi ng pagsusuyuan at pag-aasawa. Ang 
ugnayan sa pagitan ng lalaki at babae na nagmumula sa pagkakaibigan at 
pagkatapos ay nahihinog sa romansa at sa huli ay sa pag-aasawa ay kadalasang 
nagiging walang-maliw at walang-hanggang pagkakaibigan. Wala nang iba pang 
higit na nakapagbibigay-inspirasyon sa daigdig ngayon na puno ng madaliang 
pagkawasak ng mga kasal maliban sa makita ang isang mag-asawa na tahimik na 
pinahahalagahan at kinaluluguran ang pagkakaibigan ng bawat isa sa paglipas ng 
mga taon habang magkasama nilang dinaranas ang mga biyaya at pagsubok ng 
mortalidad" (sa Conference Report, Abr. 1999, 81; o Ensign, Mayo 1999, 64). 

Habang naglilingkod bilang isang Pitumpu, sinabi ni Elder James E. Faust na isa 
sa mga hindi gaanong nakikita ngunit higit na makatuturang dahilan ng 
paghihiwalay ay ang "kakulangan ng palagiang pagpapayabong ng pag-aasawa, 
. . .ang kawalan ng karagdagang bagay na iyon na nagbibigay ng pagpapahalaga, 
dakilang pamumukod-tangi, at nagpapalugod dito, sa panahong ito na 
nakababagot, mahirap, at nakapupurol." Ipinayo niya, "Sa pagpapayabong ng 
pag-aasawa, ang mahahalagang bagay ay ang tila maliliit na bagay. Ito ang 
palagiang pagpapahalaga sa isa't isa at maalalahaning pagpapakita ng 
pasasalamat. Ito ang panghihikayat at pagtulong sa paglago ng bawat isa. Ang 
pag-aasawa ay ang nagkakaisang paghahangad sa mabuti, sa maganda, at sa 
banal" (sa Conference Report, Okt. 1977, 13-14; o Ensign, Nob. 1977, 10-11). 

• Ano ang ilang "maliliit na bagay" na nagpapanatiling masigla sa pagmamahal 
at pagkakaibigan sa pag-aasawa? (Isaalang-alang na isulat sa pisara ang mga 
kasagutan ng mga kalahok.) Anu-anong karanasan o halimbawa ang 
maibabahagi ninyo na nagpapakita sa kahalagahan ng pagpapayabong ng 
pagmamahal sa mga paraang ito? 

Isang babae na 35 taon nang kasal, ang nagsabi: "Gustung-gusto ko kapag 
pinasasalubungan ako ng asawa ko ng maliliit na sorpresa kapag dumarating 
siya sa gabi o tuwing katapusan ng linggo. Hindi kailangan na malaking 
bagay iyon, kahit biskwit o bulaklak lang na naitabi niya mula sa pulong. 
Gustung-gusto ko lalo kapag tinatawagan niya ako sa tanghali para 
kumustahin ang araw ko o kaya ay magkukuwento siya ng nakatutuwang 
balita. Ang maliliit na bagay na ito ang nagpapadama sa akin na minamahal 
at pinahahalagahan ako." 



Aralin 3: Pangangalaga sa Pagmamahal an at Pagkakaibigan ng Mag-asawa 

Bigyang-diin na kailangan ng mag-asawa na magplano ng oras para sa kanilang 
dalawa. Ipabasa sa mga kalahok ang sumusunod na payo mula kay Elder Joe J. 
Christensen ng Pitumpu (pahina 20 ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak): 

"Panatilihing masigla ang inyong pagsusuyuan. Mag-laan ng oras para 
magkasama kayong gumawa ng mga bagay-bagay—kayong dalawa lamang. Kung 
gaano kahalaga na makapiling ang mga anak bilang isang mag-anak, gayun din 
na kailangan ninyo ng lingguhang panahon upang magkasarilinan kayong 
dalawa. Ang paglalaan ng oras para dito ay magpapahiwatig sa inyong mga anak 
na napakahalaga ng inyong pagsasama kaya kailangan ninyo itong pangalagaan. 
Nangangailangan ito ng matibay na hangarin, pagpaplano, at paglalaan ng oras" 
(sa Conference Report, Abr. 1995, 86; o Ensign>, Mayo 1995, 65). 

• Ano ang maaaring humadlang sa mga mag-asawa na nag-uukol ng panahon 
para sa magkasamang paggawa ng mga bagay? Paano makagagawa ng oras ang 
mga mag-asawa upang mapanatiling masigla ang kanilang pagsusuyuan? 

Ang angkop na intimasiya ng mag-asawa ay isang pagpapahayag ng pag-ibig. 
Ipaliwanag na ang angkop na pagpapahayag ng pisikal na intimasiya ng mag-
asawa ay sinasang-ayunan ng Panginoon. Nagdudulot ito ng malalaking 
pagpapala sa isang mag-asawa, at tinutulungan silang pag-isahin ang kanilang 
mga kaluluwa at patatagin ang pag-ibig nila sa isa't isa. Pag-isipang ibahagi ang 
ilan sa o kaya'y lahat ng sumusunod na mga pahayag. 

Ipinaliwanag ni Elder Richard G. Scott ng Korum ng Labindalawang Apostol ang 
mga layunin ng pisikal na intimasiya ng mag-asawa: "Sa loob ng walang-
hanggang tipan ng kasal, ipinahihintulot ng Panginoon sa mag-asawa ang 
pagpapahayag ng sagradong kapangyarihang lumikha ng tao sa lahat ng 
kaluguran at kagandahan nito sa loob ng hangganang itinakda Niya. Ang isang 
layunin ng pribado, sagrado, at matalik na ugnayang ito ay upang maglaan ng 
pisikal na katawan sa mga espiritung nais ng Ama sa Langit na makaranas ng 
buhay sa lupa. Isa pang dahilan ng makapangyarihan at magandang damdaming 
ito ng pag-ibig ay upang magkasamang ibuklod ang mag-asawa sa katapatan, 
konsiderasyon sa isa't isa, at iisang layunin" (sa Conference Report, Okt. 1994, 
50; o Ensign, Nob. 1994, 38). 

Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol: "Ang 
kapangyarihang lumikha ng buhay sa lupa ang pinakadakilang kapangyarihang 
ibinigay ng Diyos sa Kanyang mga Anak. Ang paggamit nito ay nakasaad sa 
unang kautusan [na ibinigay kina Adan at Eva], subalit isa pang mahalagang 
kautusan ang ibinigay upang ipagbawal ang maling paggamit nito. Ang 
pagbibigay-diin natin sa batas ng kalinisang-puri ay ipinaliliwanag ng ating pag-
unawa sa layunin ng ating kapangyarihang lumikha sa pagsasagawa ng piano ng 
Diyos. Ang pagpapamalas ng ating kapangyarihang lumikha ay kalugud-lugod sa 
Diyos, ngunit iniutos Niya na ito ay manatili sa loob ng ugnayan ng mag-asawa" 
(sa Conference Report, Okt. 1993, 99; o Ensign, Nob. 1993, 74). 

Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball: "Sa kahulugan ng kasal ayon sa batas, 
ang intimasiya sa ugnayang seksuwal ay tama at sinasang-ayunan ng langit. 
Walang masama o nakapagpapababa ng pagkatao kung pag-uusapan ang 
seksuwalidad mismo, sapagkat sa pamamagitan nito nagsasama ang mga lalaki at 

17 



babae sa proseso ng paglikha at sa pagpapamalas ng pag-ibig" (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, isinaayos ni Edward L. Kimball [1982], 311). 

Si Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol ay nagturo: "Ang 
intimasiya sa tao ay nakalaan para sa mag-asawa sapagkat ito ang pinakasagisag 
ng ganap na pag-iisa, ang buong kaganapan at pag-iisa na inordena at nilayon ng 
Diyos. Mula pa sa Halamanan ng Eden hanggang ngayon, ang pag-aasawa ay 
nilayon upang mangahulugan ng ganap na pagsasama ng isang lalaki at isang 
babae—ng kanilang mga puso, pag-asa, buhay, pag-ibig, mag-anak, hinaharap, at 
lahat-lahat na. Sinabi ni Adan na si Eba ay buto ng kanyang mga buto at laman 
ng kanyang laman, upang sila ay maging 'isang laman' sa piling ng isa't isa 
[tingnan sa Genesis 2:23-24]. Ito ay pagsasama ng gayong kabuuan kaya 
ginagamit natin ang salitang buklod upang ipahiwatig ang walang-hanggang 
pangako nito. Sinabi minsan ni Propetang Joseph Smith na marahil ay 
maituturing natin ang gayon kasagradong bigkis bilang 'pagkahinang' sa isa't isa 
[tingnan sa D at T 128:18]" (sa Conference Report, Okt. 1998, 100; o Ensign, Nob. 
1998, 76). 

Ipinayo ni Pangulong Howard W. Hunter, ang ika-14 na Pangulo ng Simbahan, 
na maging sa ugnayan ng mag-asawa, ang sagradong kapangyarihan na lumikha 
ay hindi dapat gamitin nang mali: "Paggiliw at paggalang—hindi kailanman 
kasakiman—ang kailangang maging gabay na alituntunin sa matalik na 
ugnayang namamagitan sa mag-asawa. Bawat kapareha ay kailangang maging 
mapagparaya at sensitibo sa mga pangangailangan at pagnanais ng isa. Ang 
anumang mapanupil, mahalay, o di-mapigilang gawi sa matalik na ugnayang 
namamagitan sa mag-asawa ay isinusumpa ng Panginoon" (sa Conference 
Report, Okt. 1994, 68; o Ensign, Nob. 1994, 51). 

Basahin sa mga kalahok ang Exodo 20:14, 17. Pagkatapos ay ibahagi ang 
sumusunod na pahayag ni Pangulong Gordon B. Hinckley, ang ika-15 Pangulo 
ng Simbahan. 

"Naniniwala kami sa kalinisang-puri bago ang kasal at ganap na katapatan 
matapos ang kasal. Iyan ang kabuuan nito. Iyan ang paraan upang lumigaya sa 
buhay. Iyan ang paraan upang masiyahan. Naghahatid ito ng kapayapaan sa 
puso at kapayapaan sa tahanan" (sa Conference Report, Okt. 1996, 68; o Ensign, 
Nob. 1996, 49). 

Bigyang-diin na dapat mag-ingat ang mag-asawa na huwag gumawa ng anumang 
bagay na hahantong sa kataksilan. Halimbawa, kailangan nilang laging manatili 
sa angkop na hangganang pisikal at emosyonal sa pagitan nila at ng kanilang 
mga kasamahan sa trabaho na iba ang kasarian. 

• Bakit napakahalaga ng ganap na katapatan sa ugnayan ng mag-asawa? 

• Paano nagiging pagtataksil sa pagtitiwala sa isang mag-asawa ang panonood ng 
mahahalay o pornograpikong materyal? Sa paanong mga paraan nakapipinsala 
sa pagsasama ng mag-asawa ang pakikipaglandian sa ibang kasarian? 

Ibahagi ang isa o ang kapwa sumusunod na pahayag: 

Ipinayo ni Pangulong Howard W. Hunter: "Maging tapat sa inyong mga tipan 
sa kasal sa isip, salita, at gawa. Ang pornograpiya, pakikipaglandian, at 
mahahalay na imahinasyon ay sumisira sa pagkatao at humahampas sa 
pundasyon ng isang maligayang pagsasama ng mag-asawa. Sa gayon ay 
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Aralin 3: Pangangalaga sa Pagmamahal an at Pagkakaibigan ng Mag-asawa 

nasisira ang pagkakaisa at pagtitiwala sa pagsasama ng mag-asawa" (sa 
Conference Report, Okt. 1994, 67; o Ensign, Nob. 1994, 50). 

Ipinayo ni Pangulong Ezra Taft Benson, ang ika-13 Pangulo ng Simbahan: 
"Kung kayo ay may asawa, iwasan ang anumang uri ng pakikipaglandian.. . . Ang 
inaakala nating di-makasasamang panunukso o simpleng pakikipagbiruan 
lamang sa ibang kasarian ay madaling humahantong sa mas seryosong 
pakikipag-ugnayan at sa huli ay kataksilan. Ang mabuting itanong natin sa 
ating sarili ay: Matutuwa ba ang asawa ko kung malaman niyang ginagawa ko 
ito? Matutuwa ba ang isang maybahay na malaman na nananghalian ang 
kanyang asawa na tanging sekretarya lamang niya ang kasama? Matutuwa ba 
ang isang lalaki kung makita niya ang kanyang kabiyak na nakikipaglandian at 
naglalambing sa ibang lalaki? Minamahal kong mga kapatid, ito ang ibig 
sabihin ni Pablo nang sabihin niyang: 'Layuan ninyo ang bawat anyo ng 
masama' (I Mga Taga Tesalonica 5:22)" ("The Law of Chastity," sa Brigham 
Young University 1987-88 Devotional and Fireside Speeches [1988], 52). 

Dapat pagsikapan ng mga mag-asawa na magkaroon ng pag-ibig sa kapwa, 
ang dalisay na pag-ibig ni Cristo. 
• Basahin sa mga kalahok ang Juan 13:34-35 at Mga Taga Efeso 5:25. Ano ang 

itinuturo ng mga taludtod na ito tungkol sa kung paano pakikitunguhan ng 
mag-asawa ang isa't isa? 

Bigyang-diin na bagama't mahalaga ang pisikal na ugnayan sa mag-asawa, hindi 
ito ang pinakamahalagang aspeto ng kanilang pagmamahalan. Ibahagi ang 
sumusunod na pahayag ni Pangulong Spencer W. Kimball: 

"[Ang pag-iibigan ng mag-asawa] ay malalim, maraming saklaw, malawak ang 
pang-unawa. Hindi ito katulad ng pakikisama ng mundo sa maling katawagang 
pag-ibig, ngunit kadalasan ay halos pisikal na pagkaakit lamang. Kapag dito 
lamang nakasalalay ang pag-aasawa, hindi magtatagal at magsasawa ang 
magkabilang panig sa isa't isa. . . . Ang pag-ibig na binabanggit ng Panginoon ay 
hindi lamang pisikal na pagkaakit, kundi espirituwal na pagkaakit din. Ito ay 
pananalig at pagtitiwala at pag-unawa sa isa't isa. Ito ay ganap na pagsasama. 
Ito ay pagsasama na may iisang mithiin at pamantayan. Ito ay pagpaparaya at 
pagsasakripisyo para sa isa't isa. Ito ay kalinisan ng isip at kilos at pananalig sa 
Diyos at sa kanyang programa. Ito ay pagiging magulang sa buhay na ito na lagi 
nang umaasam sa kadakilaan at paglikha, at pagiging magulang ng mga 
espiritu. Ito ay malawak, maraming nasasaklaw, at walang hangganan. Ang 
ganitong uri ng pag-ibig ay hindi nagsasawa o naglalaho. Nananatili itong 
buhay maging sa karamdaman at kalungkutan, sa kasaganaan at kasalatan, sa 
katuparan at kabiguan, sa panahon at sa walang hanggan" (Faith Precedes the 
Miracle [1972], 130-31). 

Ipaliwanag na ang pag-ibig na binanggit ni Pangulong Kimball ay ang pag-ibig sa 
kapwa, ang dalisay na pag-ibig ni Cristo. Basahin sa mga kalahok ang Moroni 
7:45-48. Ipatukoy sa mga kalahok ang mga katangian ng pag-ibig sa kapwa 
habang nagbabasa sila. Isulat ang mga katangiang ito sa pisara tulad ng 
ipinakikita sa ibaba: 
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Bigyang-diin na maliban sa pangakong mahalin ang Ama sa Langit at si Jesucristo 
at lumapit sa kanila, ang pangako sa kasal—lalo na sa walang-hanggang kasal— 
ang pinakamahalagang pangakong magagawa natin. Kailangang patuloy na 
pagsumikapan ng mag-asawa na magkaroon sila sa isa't isa ng pag-ibig ni Cristo. 

Upang tulungan ang mga kalahok na maipamuhay ang alituntuning ito, ituon 
ang kanilang pansin sa mga katangian ng pag-ibig sa kapwa na isinulat ninyo sa 
pisara. Anyayahan silang talakayin ang mga paraan kung saan maaaring ipahayag 
sa ugnayan ng mag-asawa ang mga natatanging katangiang tulad ng "hindi 
naghahangad para sa kanyang sarili" o "hindi kailanman nagkukulang." Hilingin 
sa kanilang magbahagi ng mga halimbawa ng ilan sa mga katangiang ito na 
nakita nila. 

Katapusan 
Bigyang-diin na kailangang pangalagaan ng mag-asawa ang kanilang pag-iibigan 
at pagkakaibigan. Kailangan nilang panatilihing masigla ang kanilang pag-ibig 
sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng maliliit na bagay na nagpapakita ng 
pagtingin at kabaitan. Dapat maging matalas ang pakiramdam nila sa 
pangangailangang espirituwal, pisikal, at emosyonal ng isa't isa habang 
magkasama nilang tinatamasa ang mga kagalakan at binabalikat ang suliranin 
ng buhay. Dapat nilang pagpasiyahang huwag gumawa kailanman ng anumang 
bagay na sisira sa pag-ibig na mahalaga sa pagsasama ng isang mag-asawa. At 
dapat silang "manalangin sa Ama nang buong lakas ng puso, nang [sila] ay 
mapuspos ng [pag-ibig sa kapwa]" (Moroni 7:48). Habang patuloy ang ganap na 
katapatan ng mag-asawa sa bawat isa, mag-iibayo ang pag-iibigan nila sa 
paglipas ng mga taon. Makikita nila na may nabubuo silang pag-ibig na tulad ng 
kay Cristo. 



Aralin 3: Pangangalaga sa Pagmamahal an at Pagkakaibigan ng Mag-asawa 

Sumangguni sa mga pahina 12-15 ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa ng lathalaing "Pagkakaisa sa Pagsasama ng Mag-asawa" ni 
Pangulong Spencer W. Kimball. Bigyang-diin na makatatanggap ang mga mag-
asawa ng mga dakilang kapakinabangan mula sa magkasamang pagbabasa at 
pagtalakay ng mga lathalain sa gabay sa pag-aaral. 
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PAGTUGON SA MGA HAMON 
SA PAGSASAMA NG MAG-ASAWA 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang tulungan ang mga kalahok na matutuhan na ang mga mag-asawa ay 
dapat magtulungan sa pagharap sa mga hamon at na maaari nilang piliing 
tumugon nang may pagtitiyaga at pagmamahal sa halip na tumugon nang may 
pagkabigo o galit. 

1. Repasuhin ang mga alituntunin sa ilalim ng "Ang Inyong mga Pananagutan 
Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa manwal na ito). Humanap ng mga paraan 
upang maipamuhay ang mga alituntuning ito sa inyong paghahanda sa 
pagtuturo. 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag, na 
nagbabalangkas sa mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bilang bahagi ng 
inyong paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga doktrina at alituntuning ito 
sa buong linggo, na hinahangad ang patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya 
kung ano ang dapat ninyong bigyang-diin upang matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga kalahok. 

3. Pag-aralan ang mga banal na kasulatan sa pahina 24 upang maging handa 
kayong mangasiwa ng talakayan tungkol sa mga ito. 

Lahat ng mag-asawa ay makararanas ng mga paghamon. 
Ibahagi ang sumusunod na kuwentong isinalaysay ni Elder Bruce C. Hafen 
ng Pitumpu: 

"[Isang] babaeng ikakasal ang buong kagalakan na napabuntung-hininga sa araw 
ng kanyang kasal, 'Inay, nasa dulo na ako ng lahat ng aking problema!' 'Oo nga/ 
sagot ng kanyang ina, 'pero aling dulo?' (sa Conference Report, Okt. 1996, 34; o 
Ensign, Nob. 1996, 26). 

• Ano ang ilang suliranin o di-pagkakasundo na maaaring dumating sa isang 
mag-asawa? (Pag-isipang isulat sa pisara ang mga sagot ng mga kalahok. Ang 
mga sagot ay maaaring kabilangan ng mga nakalista sa ibaba.) 

a. Mga pagtatalo h. Pagsisikap na makatagpo ng 
b. Pagkamakasarili kaganapan kapag nagsilayo na ang 
c. Nasaktang damdamin mga anak sa tahanan 
d. Karamdaman i. Kamatayan ng mga mahal sa buhay 
e. Kawalan ng anak j. Problema sa pananalapi 
f. Pagtanda k. Mga suwail na anak 
g. Mga miyembro ng mag-anak na 1. Mga kapahamakang dulot ng 

may kapansanan kalikasan 

Bigyang-diin na ang ilang hamon ay dumarating bilang bunga ng mga di-
pagkakasundo sa ugnayan ng mag-asawa. Ang iba ay likas na dumarating sa buhay. 
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Malalampasan ng mga mag-asawa ang anumang hamon kung ituturing 
nilang isang pakikipagtipan ang pag-aasawa. 

Ipaliwanag na iba-iba ang magiging tugon ng mga mag-asawa sa mga hamon 
ayon sa kung paano nila itinuturing ang kanilang ugnayan bilang mag-asawa. 
Isulat sa pisara ang mga salitang kontrata at tipan. 

Ipaliwanag na ang kontrata ay isang kasulatan ng kasunduan sa pagitan ng 
dalawang tao o grupo ng mga tao. Ipinatutupad ito sa pamamagitan ng mga 
batas ng lupain. Ang tipan ay kahalintulad ng kontrata ngunit higit na malawak 
ang sakop nito. Ang salitang tipan kung minsan ay tumutukoy sa isang 
kasunduan sa pagitan ng mga tao, ngunit sa pakahulugan ng ebanghelyo ito ay 
tumutukoy sa isang kasunduan sa pagitan natin at ng Panginoon. Sa isang tipan, 
ang Panginoon ang nagtatakda ng mga kasunduan at nangangako tayong 
tutuparin ang mga ito (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, "Tipan," 
248). Kapag tinutupad natin ang ating mga pangako, kailangang tuparin ng 
Panginoon ang Kanyang mga pangako (tingnan sa D at T 82:10). 

Bigyang-diin na itinuturing ng maraming tao sa lipunan ngayon ang kasal bilang 
isang kontrata lamang. Hilingin sa mga kalahok na pag-isipan ang mga 
sumusunod na tanong nang hindi sumasagot nang malakas: 

• Kapag dumarating ang mga suliranin sa isang mag-asawa, ano ang maaaring 
gawin ng mag-asawa kung itinuturing nilang isang kontrata ang kanilang 
ugnayan? Ano ang gagawin nila kung ituturing nilang isang tipan ang 
kanilang ugnayan? 

Napuna ni Elder Bruce C. Hafen ng Pitumpu na: "Kapag dumarating na ang 
mga suliranin, ang magkabilang panig sa isang kinontratang kasal ay 
naghahanap ng kaligayahan sa pamamagitan ng paghihiwalay. Nagpapakasal 
sila upang makinabang at mananatili lamang hanggang nakakamtan nila ang 
napagkayarian nila. Samantalang kapag dumarating na ang mga suliranin sa 
isang kasal sa tipan, pinagsisikapan ng mag-asawa na malampasan i t o . . . . Ang 
magkasama sa kontrata ay nagbibigay ng tig-50 porsiyento; ang magkasama sa 
tipan ay nagbibigay ng tig-100 porsiyento. Ang kasal ay likas na isang tipan, 
hindi isang pribadong kontrata lamang na maaaring kusang pawalan ng bisa 
ninuman" (sa Conference Report, Okt. 1996, 34; o Ensign, Nob. 1976, 26). 

Kapag dumarating ang mga hamon, maaari nating piliing tumugon nang 
may pagtitiyaga at pagmamahal sa halip na tumugon nang may 
pagkabigo o galit. 
Bigyang-diin na bagama't hindi maiiwasan ng mga mag-asawa ang ilang hamon, 
mapipili nila kung paano tumugon sa mga paghamon. Ipinaliwanag ni Elder 
Lynn G. Robins ng Pitumpu: "Walang sinumang nagpapagalit sa atin. Hindi tayo 
pinagagalit ng iba. Walang pamimilit na nangyayari. Ang pagkagalit ay isang 
pinag-isipang pagpili, isang pasiya; samakatwid, maaari nating piliing huwag 
magalit. Tayo ang pumipili!" (sa Conference Report, Abr. 1998, 105; o Ensign, 
Mayo 1998, 80). 

Bigyang-diin na binigyan tayo ng Ama sa Langit ng kalayaang pumili—ang 
kapangyarihang pumili at kumilos para sa ating sarili. Magagamit natin ang ating 
kalayaang pumili sa pamamagitan ng pagpili na maging matiyaga at 
mapagmahal kapag dumarating ang mga hamon. 
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Hayaang maghalinhinan ang mga kalahok sa malakas na pagbasa ng sumusunod 
na mga banal na kasulatan. Habang nagbabasa sila, hikayatin silang talakayin 
ang mga paraan kung paano naaangkop ang mga banal na kasulatang ito sa mga 
mag-asawa habang tumutugon sila sa mga hamon sa mag-asawa at sa araw-araw 
na buhay. 

Mosias 18:21 2 Nephi 31:20 
1 Juan 4:18 Doktrina at mga Tipan 24:8 
1 Pedro 4:8 (tingnan sa Pagsasalin ni Alma 38:12 
Joseph Smith sa talababa 8a) 3 Nephi 11:29-30 
Juan 13:34-35 Santiago 1:19-20 
Juan 16:33 Mosias 3:19 

• Kapag nadarama nating nabibigo o nagagalit tayo, ano ang magagawa natin 
upang mapaglabanan ang mga damdaming ito? (Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng mga nakalista sa ibaba.) 

a. Ilayo natin ang ating sarili sa sitwasyon hanggang sa pumayapa tayo. 
b. Manalangin para sa tulong at patnubay. 
c. Sa isang pagtatalo, mag-ukol ng oras upang isaalang-alang ang mga layunin 

at damdamin ng kabilang panig. 
d. Humingi ng tulong sa mga lokal na pinuno ng Simbahan at, kung 

kinakailangan, sa mga propesyonal na tagapayo na ang mga pananaw at 
ginagawi ay naaakma sa mga turo ng Simbahan. 

Upang ilarawan na ang mga mag-asawa ay makapipili ng paraan kung paano sila 
tutugon sa mga hamon, basahin ang sumusunod na kuwento. Ipaliwanag na ito 
ay isang halimbawa ng maliliit, at pang-araw-araw na mga hamon na maaaring 
mangyari sa pagsasama ng isang mag-asawa. 

"Ang araw na iyon ay tulad ng dati. Kahit gaano pa kadami ang ginawa niya sa 
maghapon, hindi pa rin magampanan ni Delia ang mga pangangailangan ng 
kanyang mag-anak. Ang kanyang kapitbahay, na mas marami pang anak sa 
kanya, ay parang napakasaya pa kaya nagsimulang pagdudahan ni Delia ang 
sarili niyang kakayahan bilang isang babae, asawa, at ina. 

"Mas matindi ang gutom ni Ben ngayong papauwi kaysa dati. Kinailangang 
bumiyahe siya ng karagdagang 129 kilometro upang maghatid ng kagamitang 
pambukid, ngunit ngayon ay pagod siya. Lagi nang mas masarap makauwi. 
Kapayapaan. Pagkain. Pahinga. 

"Narinig ni Delia ang kotse ni Ben na papasok sa garahe at sumulyap sa orasan. 
Naku! Mag-aalas-siyete na ng gabi? Paano na ngayon? Gusto niyang maihanda 
na ang hapunan, pero. . . . 

"Narinig niyang bumubukas ang pinto habang nagmamadali siyang maglagay ng 
huling biskwit sa hurnuhan. 

"Pumasok si Ben sa pintuan, dumukwang sa may pagliko, at ngumiti kay Delia. 
Mukhang kabado si Delia, at napansin niya ang bakanteng mesa. Huminto siya 
at huminga nang malalim." 

Itanong sa mga kalahok ang mga sumusunod: 

• Kung sarili lang niya ang inaalala ni Ben, ano ang maaaring mangyari? 



Aralin 4: Pagtugon sa mga Hamon sa Pagsasama ng Mag-asawa 

Karagdagang 
Mapagkukunang 
Materyal 

• Kung inaalala ni Ben ang kanyang asawa, ano ang maaari niyang maging tugon? 

Matapos talakayin ang mga tanong, ipagpatuloy ang kuwento: 

"Bumuntung-hininga si Ben, ngumiti kay Delia, at sinabing, 'Mukhang tamang-
tama ang dating ko para makatulong.' Nawala ang kaba ni Delia. Napanatag, 
hinalikan niya si Ben at sinabi, 'Mabuti't nakauwi ka na, Ben. Pagod ka 
maghapon, at gusto ko talagang handa na ang hapunan pagdating mo!' Itinuro 
niya ang bakanteng mesa. 

" 'Tatapusin nating dalawa iyan,' sabi niya, habang niyayakap siya. Noon nila 
sinimulang pagtulungan ang iba't ibang hamong hinarap ng bawat isa. Habang 
naghahain si Ben, inilagay ni Delia ang mga biskwit sa hurnuhan at ikinuwento 
kay Ben kung gaano niya minadali ang pagkilos—ang pagkalula sa dami ng 
gawain—sa buong maghapon. Nalimutan ni Ben ang matinding gutom at nag-
isip ng mga paraan kung paano pagagaanin ang trabaho ni Delia" (Family Home 
Evening Resource Book, [1983], 241; iniba ang pagtatalata). 

Katapusan 
Sumangguni sa mga pahina 16-17 ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa ng lathalaing "Pagpili at Galit" ni Elder Lynn G. Robbins. 
Bigyang-diin na makatatanggap ang mga mag-asawa ng mga dakilang 
kapakinabangan mula sa magkasamang pagbabasa at pagtalakay ng mga 
lathalain sa gabay sa pag-aaral. 

Pang-aabuso sa asawa, isang kasalanan sa Diyos 

Ipaliwanag na kapag ang mga mag-asawa ay galit o bigo, hinahayaan nila kung 
minsan na maging mapang-abuso at mapaminsala ang kanilang pag-uugali. 
Hindi dapat abusuhin ng mag-asawa ang isa't isa sa anumang paraan kailanman. 
Nilalabag ng pang-aabuso ang mga kautusan ng Diyos at ang maririing pahayag 
ng mga pinuno ng Simbahan. Ipinahayag ni Pangulong George Albert Smith, 
ikawalong Pangulo ng Simbahan na: "Walang sinumang nang-aabuso ng 
sinuman kapag nasa kanya ang espiritu ng Panginoon. Nangyayari ito kapag tayo 
ay napangingibabawan ng ibang espiritu" (sa Conference Report, Okt. 1950, 8). 

Maikling ibahagi ang sumusunod na impormasyon: 

Ang pang-aabuso sa asawa ay maaaring emosyonal, pisikal, o seksuwal. 

Ang pang-aabusong emosyonal ay kinabibilangan ng mga pag-uugaling tulad ng 
paghiyaw, pagmumura, pang-iinsulto o panghahamak, pagdidikta, pagpapahiya 
sa asawa sa harap ng mga anak o ibang tao, pag-alis ng suporta o pagmamahal 
bilang parusa, at pagbabale-wala o pagmamaliit sa damdamin ng asawa. 

Ang pang-aabusong pisikal ay kinabibilangan ng pagtulak, pagpigil, pagyugyog, 
pagpalo, pagsampal, pamumuwersa, at pagtigil sa pagtustos. 
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Ang pang-aabusong seksuwal ay maaaring emosyonal o pisikal. Kinabibilangan 
ito ng seksuwal na panliligalig, pananakit, paggamit ng puwersa o pananakot, at 
paggigiit sa mga bagay na nakayayamot o nakababagabag sa kabilang panig sa 
mga oras ng pagtatalik. 

Ipaliwanag na kung may karagdagang tanong pa ang mga kalahok tungkol sa 
saklaw ng pang-aabuso, dapat silang humingi ng payo mula sa kanilang obispo. 

Ibahagi ang sumusunod na pahayag mula kay Pangulong Gordon B. Hinckley, 
ang ika-15 Pangulo ng Simbahan. Tukuyin na bagama't ibinigay ni Pangulong 
Hinckley ang babalang ito tungkol sa mga lalaking mapang-abuso sa kanilang 
mga asawa, naaangkop din ito sa mga babae. Hilingin sa mga kalahok na 
tahimik na suriin ang kanilang sariling pag-uugali habang pinakikinggan nila 
ang payong ito: 

"Ang ilang [lalaki ay] nagpapakitang-tao sa araw at umuuwi sa gabi, 
isinasaisantabi ang disiplina sa sarili, at sa pinakamaliit na dahilan ay biglang 
nagsisiklab sa galit. 

"Ang lalaking nagsasagawa ng gayong kalupitan at hindi angkop na pag-uugali 
ay hindi nararapat sa pagkasaserdote ng Diyos. Walang lalaki na umaasal nang 
gayon ang nararapat sa mga pribilehiyo sa bahay ng Panginoon. Ikinalulungkot 
ko na may ilang lalaking hindi nararapat sa pagmamahal ng kanilang mga 
kabiyak at anak. May mga anak na takot sa kanilang ama, at mga maybahay na 
takot sa kanilang asawa. Kung may gayon mang lalaki sa abot ng aking tinig, 
bilang tagapaglingkod ng Panginoon ay sasabihin kong hindi tama ang 
ginagawa ninyo at magsisi kayo. Disiplinahin ang inyong sarili. Pigilin ang 
inyong galit. Karamihan sa mga bagay na nagpapagalit sa inyo ay halos walang 
kabuluhan. At napakalaki ng halagang kapalit ng inyong pagkagalit. Humingi 
kayo ng tawad sa Panginoon. Humingi kayo ng tawad sa inyong asawa. 
Humingi ng paumanhin sa inyong mga anak" (sa Conference Report, Okt. 1996, 
91-92; o Ensign, Nob. 1996, 68). 

Ipaliwanag na may mga taong nagkakaroon ng mga aspeto ng mapang-abusong 
pag-uugali nang hindi nababatid ito. Naniniwala ang iba na kailangang 
baguhin nila ang kanilang pag-uugali ngunit hindi ito kayang baguhin kung 
walang tulong. 

Ang mga naghahangad ng tulong sa pag-unawa at pagbabago ng kanilang 
mapang-abusong pag-uugali ay makapagbabago kung mapagpakumbaba nilang 
hahangarin ang tulong at patnubay ng Panginoon. Maaari silang lumapit sa 
kanilang obispo, na makapagbibigay ng payo sa kanila. Maaari din silang 
magrekomenda ng mga tagapayo sa LDS Family Services o ng mga makatutulong 
sa pamayanan na naaakma sa mga pamantayan ng Simbahan. 

• Sa paanong mga paraan nakaaapekto ang pang-aabuso ng asawa sa kanilang 
mga anak? 

Bukod sa paghingi ng mga sagot sa mga kalahok, bigyang-diin na ang pang-
aabuso sa asawa ay nagtatakda ng di-malilimutang halimbawa ng 
pagtatangkang lutasin ang mga suliranin sa mga mapanirang paraan. Ang mga 
nakasasaksi sa gayong pang-aabuso habang mga bata pa ay kadalasang nang-
aapi ng iba at nagpapatuloy sa ganitong gawi kapag nag-asawa na sila. 

• Paano naiimpluwensiyahan ang mga bata kapag nakikita nilang nilulutas ng 
mga magulang ang kanilang mga suliranin nang may kabaitan at tiyaga? 
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Aralin 4: Pagtugon sa mga Hamon sa Pagsasama ng Mag-asawa 

• Ipaliwanag na ang mga ina at amang mapagmahal at husto ang pag-iisip kapag 
humaharap sa mga paghamon ay nagtuturo sa kanilang mga anak ng 
mabubuting gawi na tatagal habang buhay. Habang naglilingkod bilang 
Namumunong Obispo, nagsabi si Bishop Robert D. Hales: "Nakatutulong sa 
mga anak na makita na ang mabubuting magulang ay maaaring magkaiba ng 
mga opinyon at na ang mga di pagkakaunawaang ito ay maiaayos nang 
walang hampasan, sigawan, o batuhan ng mga bagay-bagay. Kailangang 
makita at madama nila ang mahinahong pag-uusap hinggil sa pananaw ng 
isa't isa upang malaman nila mismo kung paano aayusin ang kanilang mga 
hindi pagkakaunawaan sa kanilang sariling buhay" (sa Conference Report, 
Okt. 1993, 10; o Ensigni, Nob. 1993, 9). 
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PAGTUGON SA MGA 
HAMON SA PAMAMAGITAN 

NG MAGANDANG PAG-UUSAP 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang turuan ang mga kalahok kung paano iiwasan at lulutasin ang mga 
suliranin ng mag-asawa sa pamamagitan ng magiliw na pag-uusap. 

1. Habang inihahanda ninyo ang inyong sarili sa pagtuturo, humanap ng mga 
paraan upang sundin ang mga alituntunin sa ilalim ng "Ang Inyong mga 
Pananagutan Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa manwal na ito). 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag. Ang mga ulong ito 
ay nagbibigay ng buod ng mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bilang bahagi 
ng inyong paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga paraan ng pagtulong sa 
mga kalahok na ipamuhay ang mga doktrina at alituntuning ito. Hangarin ang 
patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya kung ano ang dapat ninyong bigyang-
diin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kalahok. 

Bawat mag-asawa ay magkakaroon ng pagkakaiba ng opinyon. 

Ipabasa sa mga kalahok ang sumusunod na pahayag ni Elder Joe J. Christensen 
ng Pitumpu (pahina 20 ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang 
Pangmag-asawa at Pangmag-anak): 

"Paminsan-minsan ay nakaririnig tayo ng katulad nito, 'Bakit kami, limampung 
taon nang kasal, pero ni minsan ay hindi kami nagkaiba ng opinyon/ Kung 
totoong nangyayari yan, isa sa pareha ang lubos na napapangibabawan ng isa o, 
gaya ng minsa'y sinabi ng isang tao, hindi makatotohanan ang taong yan. 
Sinumang matalinong mag-asawa ay magkakaroon ng magkaibang opinyon. Ang 
hamon sa atin ay ang tiyaking alam natin kung paano lulutasin ang mga ito. 
Bahagi iyan ng proseso ng pagpapabuti ng buhay may-asawa" (sa Conference 
Report, Abr. 1995, 86; o Ensign, Mayo 1995, 65). 

Ipaliwanag na tinatalakay ng araling ito ang mga natatanging alituntuning 
makatutulong sa mag-asawa na iwasan at lutasin ang mga suliranin sa kanilang 
ugnayan. 

Dapat hanapin ng mag-asawa ang mga kahanga-hangang katangian 
ng isa't isa. 

Bigyang-diin na kapag hinahanap ng mag-asawa ang mga kahanga-hangang 
katangian ng isa't isa ay higit nilang maiiwasan ang mga suliranin. Maaari din 
silang magtulungan sa paglutas ng mga dumarating na problema. Ibahagi ang 
sumusunod na kuwento. 

Isang babae ang paulit-ulit na pumunta sa kanyang obispo upang magpahayag 
ng mga hinanakit niya sa kanyang asawa. Sa huli ay tinanong siya ng obispo, 
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"Bakit mo pinakasalan ang taong ito na itinuturing mong manhid at di mo 
matagalan?" Nag-isip sandali ang babae at sinabi, "Ah, palagay ko ay mayroon 
siyang ilang magagandang katangian, pero wala akong maalaala. Maaaring 
nagbago siya." Sinabihan siya ng obispo na umuwi at manalangin na 
mapalambot ang kanyang puso upang masimulan niyang maalaala ang mga 
katangiang dati niyang hinangaan sa kanyang asawa. Nabatid niya na sa paglipas 
ng mga panahon, nagawa niyang makilala at mapagtuunan ng pansin ang mga 
kahanga-hangang katangian ng kanyang asawa. Dati, labis siyang nakatuon sa 
mga pagkakamali ng kanyang asawa kung kaya hindi niya nakita ang 
magagandang katangian nito. 

• Sa anong mga paraan ninyo nakita ang kahalagahan ng paghahanap ng mga 
kahanga-hangang katangian ng iba? Paano makatutulong sa mag-asawa ang 
paghahanap sa mga kahanga-hangang katangian ng isa't isa upang mapatatag 
ang kanilang pagsasama? 

Paalalahanan ang mga kalahok na bagama't magkakaiba ang bawat tao, lahat 
tayo ay mga anak ng Diyos. Mag-anyaya ng isang kalahok upang basahin ang 
sumusunod na pahayag mula sa "Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo" 
(pahina ix ng manwal na ito at pahina iv sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugtiayang Pangmag-asawa at Pangmag-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 na." 

• Paano nakatutulong sa mag-asawa ang katotohanang ito sa kanilang mga 
pagsisikap na unawain ang isa't isa? 

Ipaliwanag na kapag hinangad ng mag-asawa na tingnan ang maganda at 
banal sa isa't isa, nakatatagpo sila ng dagdag na kagalakan sa pakikisama sa 
isa't isa at lalo silang nagtutulungan na maisakatuparan ang kanilang dakilang 
kakayahan. 

Habang naglilingkod sa Korum ng Labindalawang Apostol, nagsalita si Elder 
Gordon B. Hinckley sa "uri ng paggalang na nagtuturing sa kasama ng isang 
tao bilang pinakamahalagang kaibigan sa lupa." Sinabi niya: "Ang pagsasama 
bilang mag-asawa ay nagiging pangkaraniwan na lamang at nakababagot pa. 
Wala na akong ibang alam na tiyak na paraan upang panatilihin itong nasa 
matayog at nakapagbibigay-inspirasyong kalagayan maliban sa paminsan-
minsang pagmumuni-muni ng isang lalaki tungkol sa katotohanang ang 
katuwang na nakatayo sa kanyang tabi ay anak ng Diyos at may kaugnayan sa 
[Diyos] sa dakilang proseso ng paglikha upang maisakatuparan ang Kanyang 
walang hanggang layunin. Wala akong alam na ibang higit na mabisang 
paraan upang panatilihin ng isang babae na maalab ang kanyang pag-ibig sa 
kanyang asawa maliban sa paghahanap niya at pagbibigay-diin sa mga banal 
na katangian na bahagi ng bawat anak na lalaki ng ating Ama at mapupukaw 
ito kapag may paggalang at paghanga at panghihikayat. Ang mismong mga 
proseso ng gayong mga kilos ay makalilikha ng palagiang pagpapahalaga na 
kalugud-lugod isa't isa" (sa Conference Report, Abr. 1971, 81-82; o Ensign, 
Hunyo 1971, 71-72). 

29 



Ang magandang pag-uusap ay nakatutulong sa pag-iwas at paglutas sa mga 
suliranin. 

Ipaliwanag na bukod sa pagkilala sa mga kahanga-hangang katangian ng bawat 
isa, dapat pagsikapan ng mag-asawa na makipag-usap nang maayos sa isa't isa. 
Mahalaga ang pag-uusap sa pagbuo ng pag-iibigan at pagkakaisa at sa paglutas sa 
mga suliraning maaaring dumating. 

Isulat ang mga sumusunod na alituntunin sa pisara: 

Ipaliwanag na ang mga alituntuning ito ay makatutulong sa mag-asawa na 
pagbutihin ang kanilang pag-uusap. Gamitin ang sumusunod na materyal upang 
magkaroon ng talakayan tungkol sa bawat alituntunin: 

Makinig sa isa't isa 

Ibahagi ang sumusunod na payo mula kay Elder Russell M. Nelson ng Korum ng 
Labindalawang Apostol: 

"Mga mag-asawa, matutong makinig, at makinig upang matuto mula sa isa't 
isa. . . . Ang pag-uukol ng panahon para magkausap ay mahalaga upang 
panatilihing bukas ang linya ng pakikipag-ugnayan. Kung ang pag-aasawa ay 
pangunahing ugnayan sa buhay, karapat-dapat itong bigyan ng pangunahing 
oras! Ngunit madalas na nangunguna ang di-gaanong mahalagang tipanan at 
iniiwan lamang ang anumang natitirang oras sa pakikinig sa mga minamahal na 
kapareha" (sa Conference Report, Abr. 1991, 28; o Ensign, Mayo 1991, 23). 

• Anong mga kapakinabangan ang maaaring dumating sa mag-asawa kapag 
maingat at mapagmahal silang nakikinig sa isa't isa? (Ang mga sagot ay 
maaaring kabilangan ng mga nakalista sa ibaba.) 

a. Nalalaman nilang lalo ang tunay na damdamin at layunin ng bawat isa. 
b. Hinahangad nilang umunawa bago humatol at magpayo. 
c. Mas malamang na madama ng bawat isa na pinahahalagahan at 

minamahal siya. 
d. Hindi gaanong ipagtatanggol ng tao ang kanyang sarili at mas gugustuhing 

makipag-usap ng bawat isa. 

• Ano ang maaaring humadlang sa mag-asawa sa pakikinig sa isa't isa? (Ang mga 
sagot ay maaaring kabilangan ng abalang iskedyul, hindi pagkakaroon ng 
panahon para makinig, at kawalan ng interes sa pananagutan ng bawat isa.) 



Aralin 5: Pagtugon sa mga Hamon sa Pamamagitan ng Magandang Pag-uusap 

• Ano ang maaaring gawin ng mga mag-asawa upang maging mas mabubuting 
tagapakinig? (Bukod sa pagtatanong sa mga ideya ng mga kalahok, pag-isipang 
ibahagi ang mga nakalista sa ibaba.) 

a. Mag-ukol ng panahon upang magkausap. Alisin ang mga sagabal, at ibigay 
ang buong pansin sa isa't isa. 

b. Makinig upang makaunawa. Huwag gambalain ang taong nagsasalita. Kung 
kinakailangan, magtanong ng gaya ng "May masasabi ka pa ba sa akin 
tungkol diyan?" o "Ano ang nadama mo nang mangyari iyon?" o "Hindi ko 
siguradong nauunawaan ko na. Ibig mo bang sabihi'y.. .?" 

c. Iwasang magalit o masaktan. Tandaan na sa maraming pagkakataon ay 
maaaring tama ang higit sa iisang opinyon. 

Talakayin ang mga hamon nang tapatan at mahinahon. 

• Bakit mahalagang magkausap nang tapatan ang mag-asawa tungkol sa mga 
hamong kinakaharap nila sa kanilang pagsasama? 

Tukuyin na ang mga talakayan tungkol sa mga hamon ay dapat pangasiwaan sa 
mapitagang paraan, nang walang malakas na pagtatalo o pag-aaway. Habang 
naglilingkod sa Korum ng Labindalawang Apostol, itinuro ni Elder Gordon B. 
Hinckley: 

"Bihira tayong mapaaway kapag nagsasalita tayo nang malumanay. Nagkakaroon 
lamang ng pag-aaway at lumalaki ang maliliit na sigalutan kapag nagtataas tayo 
ng boses. . . . Ang tinig ng langit ay marahan at banayad na tinig; gayundin 
naman ang tinig ng kapayapaan sa loob ng pamamahay, ito ay isang banayad na 
tinig" (sa Conference Report, Abr. 1971, 82; o Ensign, Hunyo 1971, 72). 

Sinabi ni Pangulong David O. McKay, "Huwag hayaang mag-usap ang mag-asawa 
sa malalakas na tinig kailanman, 'Maliban kung nasusunog ang bahay' " (Stepping 
Stones to an Abundant Life, tinipon ni Llewelyn R. McKay [1971], 294). 

Makipag-usap sa magigiliw at magagandang paraan. 

• Sa anong mga paraan nakaiimpluwensiya sa mag-asawa ang pagpapamalas ng 
pagpapahalaga, suporta, at pagmamahal? Paano nakaapekto sa mag-asawa ang 
hindi magandang pag-uusap—tulad ng pamumuna, paninigaw, at paghahanap 
ng kapintasan? 

Ipabasa sa mga kalahok ang payo mula kay Elder Joe J. Christensen (pahina 
19 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at 
Pangmag-anak): 

"Iwasan ang 'walang puknat na pandurutdot.' Huwag masyadong mapamintas 
sa mga kakulangan ng bawat isa. Kilalanin na walang sinuman sa atin ang 
perpekto. Lahat tayo ay marami pang dapat gawin upang maging tulad ni 
Cristo na gaya ng isinasamo sa atin ng ating mga pinuno. 

"Ang 'walang puknat na pandurutdot, na siyang tawag ni Pangulong Kimball 
dito, ay makasisira sa halos anumang pagsasama ng mag-asawa. . . . Lahat tayo 
ay karani wang nasasaktan na malaman ang ating mga kahinaan, at hindi 
natin kailangan ang madalas na paalala. Kakaunting tao lamang ang napagbuti 
ang pag-uugali ng palagiang pamimintas o pagrereklamo. Kung hindi tayo 
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maingat, ang ilan sa inaakala nating nakakatulong na pamimintas ay nakasisira 
pala" (tingnan sa Conference Report, Abr. 1995, 85; o Ensign, Mayo 1995, 
64-65; tingnan din sa "Marriage and Divorce," ni Spencer W. Kimball, 1976 
Devotional Speeches of the Year [1977], 148). 

• Ano ang maaaring ibunga ng palagiang pagrereklamo o pamumuna? 

• Ang isang uri ng pamumuna ay ang paghahambing sa kahinaan ng isang tao 
sa mga kalakasan ng iba. Paano nakaaapekto ang pag-uugaling ito sa 
pagsasama ng mag-asawa? 

• Ano na ang mga naranasan ninyo na nagpapakita ng kahalagahan ng pagpuri 
at paghihikayat sa iba sa halip na madalas na pamumuna sa kanila? Sa anong 
mga paraan nakapagpapatatag ng pagsasama ng mag-asawa ang mabuting 
pagpapahayag ng damdamin? 

Isang babae ang nagpaliwanag na madalas pinupuri ng kanyang asawa ang 
kanyang mga angking talino bilang asawa at maybahay, hindi lamang sa 
tahanan nila kundi maging kapag kasama nila ang kanilang mga kaibigan. 
Hindi niya binabanggit kailanman ang kanyang mga kahinaan. Sa halip, 
pinipili niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang mga kalakasan. Sinabi 
niyang ang mga pagpuring ito ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa at pagnanais 
na magpakabuti pa. 

Katapusan 
Ibahagi ang sumusunod na payo mula kay Elder Marvin J. Ashton ng Korum ng 
Labindalawang Apostol: 

"Sa mga talakayang pangmag-anak, hindi dapat balewalain ang mga di 
pagkakaunawaan, sa halip dapat itong timbangin at suriin nang mahinahon. Ang 
pananaw o opinyon ng isang tao ay kadalasang di kasinghalaga ng maayos at 
patuloy na ugnayan. Ang paggalang at pagpipitagan sa pakikinig at pagtugon sa 
oras ng mga talakayan ay mahalaga sa wastong pag-uusap.. . . Napakahalagang 
malaman kung paano sasalungat sa pananaw ng iba nang hindi nagpapagalit?" 
(sa Conference Report, Abr. 1976, 79; o Ensign, Mayo 1976, 52). 

Repasuhin nang kaunti ang mga alituntuning tinalakay ninyo. Hikayatin ang 
mga kalahok na ipamuhay ang mga alituntuning ito. Ibahagi ang inyong patotoo 
ayon sa panghihikayat ng Espiritu. 

Sumangguni sa mga pahina 18-21 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa ng lathalaing "Ang Kasal at ang Dakilang Piano ng Kaligayahan," 
ni Elder Joe J. Christensen. Bigyang-diin na makatatanggap ng mga dakilang 
kapakinabangan ang mag-asawa mula sa magkasamang pagbabasa at pagtalakay 
ng mga lathalain sa gabay sa pag-aaral. 
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PAGPAPATATAG NG PAGSASAMA NG 
MAG-ASAWA SA PAMAMAGITAN NG 
PANANAMPALATAYA AT PANALANGIN 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang tulungan ang mga kalahok na nakaunawa at magsikap upang tanggapin 
ang mga pagpapalang dumarating kapag nananampalataya ang mag-asawa kay 
Jesucristo at magkasamang nananalangin. 

1. Repasuhin ang mga alituntunin sa ilalim ng "Ang Inyong mga Pananagutan 
Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa manwal na ito). Humanap ng mga paraan 
upang maipamuhay ang mga alituntuning ito sa inyong paghahanda sa 
pagtuturo. 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag, na nagbabalangkas 
ng mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bilang bahagi ng inyong 
paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga doktrina at alituntuning ito sa 
buong linggo, na hinahangad ang patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya kung 
ano ang dapat ninyong bigyang-diin upang matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga kalahok. 

Dapat magtulungan ang mag-asawa na pag-ibayuhin ang pananampalataya 
nila kay Jesucristo. 
Ibahagi ang sumusunod na kuwentong isinalaysay ni Pangulong James E. Faust 
ng Unang Panguluhan: 

"Si Elder Orin Voorheis. . .ay isang malaki, makisig, at magaling na binatang 
naglingkod sa Argentina Buenos Aires South Mission. Isang gabi, halos pang-11 
buwan na niya sa misyon, ilang armadong kalalakihan ang pumigil kay Elder 
Voorheis at sa kasama niya. Sa walang kabuluhang karahasan, isa sa kanila ang 
bumaril kay Elder Voorheis sa ulo. . . . 

"Hanggang ngayon ay halos ganap na paralisado pa rin si Elder Voorheis at hindi 
makapagsalita, ngunit kahanga-hanga ang kanyang espiritu at nakasasagot sa 
mga tanong sa pamamagitan ng pagkilos ng mga kamay. Suot pa rin niya ang 
kanyang tsapang pangmisyonero. Hindi nagtatanong ang mga magulang niya 
ng, 'Bakit nangyari ito sa aming marangal na anak, na naglilingkod sa tawag ng 
Panginoon?' Walang tiyak na kasagutan ang sinuman maliban marahil sa mga 
sitwasyong may mas matataas na layuning isinasakatuparan. Kailangan tayong 
mabuhay nang may pananampalataya" (sa Conference Report, Okt. 1999, 73; o 
Ensignt, Nob. 1999, 59-60). 

Basahin sa mga kalahok ang Hebreo 11:1 at Alma 32:21. Tukuyin na sa Pagsasalin 
ni Joseph Smith ng Hebreo 11:11, sinasabi na "ang pananampalataya ang 
kapanatagan sa mga bagay na inaasam." 
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• Ayon sa mga talatang ito, ano ang kahulugan ng pananampalataya? 

• Ano ang ilang sitwasyon na nangangailangan ang mag-asawa na "lumakad 
nang may pananampalataya," na tulad ng sinabi ni Pangulong Faust? 

Isaalang-alang na hilingan ang mga kalahok na magbahagi ng mga halimbawa 
mula sa kanilang buhay. Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng 
malubhang karamdaman, kawalan ng anak, pagtanda, mga anak na may 
kapansanan, kamatayan ng mga mahal sa buhay, mga problema sa pananalapi, 
mga suwail na anak, at kapahamakang dulot ng kalikasan. Tukuyin na ang 
mga hamon ay dumarating sa ating buhay kahit na nagsisikap tayong 
mamuhay nang matwid. 

Basahin sa mga kalahok ang Moroni 7:32-33. Bigyang-diin na ang ating 
pananampalataya ay dapat na nakasentro kay Jesucristo. Ipinaliwanag ni Elder 
Richard G. Scott na kapag nananampalataya tayo kay Jesucristo, lumalakas tayo 
sa harap ng mga hamon: 

"Ang Panginoon ay magbibigay ng kaaliwan sa pamamagitan ng banal na 
kapangyarihan kapag naghahangad kayo ng kaligtasan nang may 
pagpapakumbaba at pananampalataya kay Jesucristo. . .. Walang makatutulong sa 
inyo kung wala kayong pananampalataya at pagsisikap. Kinakailangan iyan ng 
inyong sariling pag-unlad. Huwag asamin ang buhay na halos walang hirap, 
sakit, pagpupumilit, hamon, o pagdurusa, dahil iyon ang mga kasangkapan ng 
isang mapagmahal na Ama upang pasiglahin ang inyong sariling pag-unlad at 
pang-unawa. Gaya nang paulit-ulit na tinitiyak ng mga banal na kasulatan, 
matutulungan kayo habang nananampalataya kayo kay Jesucristo. Ang 
pananampalatayang iyon ay naipamamalas sa pagtitiwala sa Kanyang mga 
pangakong ibinigay sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta at ng Kanyang 
mga banal na kasulatan" (sa Conference Report, Abr. 1994, 8; o Ensign, Mayo 
1994, 8). 

Bigyang-diin na dapat pagtulungan ng mag-asawa na isentro ang kanilang buhay 
sa Tagapagligtas. Si Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol 
ay nagsabi: 

"Nais ninyo ng kakayahan, kaligtasan, at katiyakan.. .sa buhay may-asawa at sa 
walang hanggan? Maging tunay kayong disipulo ni Jesus. Maging tunay at 
matapat na Banal sa mga Huling Araw sa salita at sa gawa. Paniwalaan na ang 
inyong pananampalataya ay may kinalaman sa inyong pagsusuyuan, dahil totoo 
iyan Si Jesucristo, ang Ilaw ng Sanlibutan, ang tanging lamparang 
magbibigay-liwanag sa inyo tungo sa landas ng pag-ibig at kaligayahan para sa 
inyo at sa inyong iniirog" ("How Do I Love Thee?" [Brigham Young University 
devotional address, ika-15 ng Pebrero, 2000], 6). 

• Paano nakatutulong sa mag-asawa ang ibayong pananampalataya sa 
Tagapagligtas upang patatagin ang kanilang ugnayan sa isa't isa? (Ang mga 
sagot ay maaaring kabilangan ng mga nakalista sa ibaba.) 

a. Nagiging mas katulad sila ni Cristo sa pakikitungo nila sa isa't isa. Nagiging 
mas mapagmahal sila, matulungin, mahinahon, mapagpasensiya, at 
handang makinig sa isa't isa. 

b. Nagiging mas mapagpakumbaba sila at handang magsisi at sumunod sa mga 
turo ng Tagapagligtas. Mas lalong handang magsisi at maging katulad ni 
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Aralin 6: Pagpapatatag ng Pagsasama ng Mag-asawa sa Pamamagitan ng Pananampalataya at Panalangin 

Cristo ang bawat isa, mas lalong nagiging matiwasay ang kanilang 
pagsasama bilang mag-asawa. 

• Sa anong mga paraan maaaring magtulungan ang mag-asawa na pag-ibayuhin 
ang pananampalataya nila sa Tagapagligtas? (Anyayahan ang mga kalahok na 
magbahagi ng mga karanasang nakapagpalakas sa pananampalataya nila sa 
Tagapagligtas. Bukod sa paghingi ng mga sagot sa mga kalahok, pag-isipang 
ibahagi ang mga alituntuning nakalista sa ibaba.) 

a. Sundin ang mga batas at ordenansa ng ebanghelyo. (Ibahagi ang 
sumusunod na pahayag ni Bishop Robert D. Hales habang naglilingkod siya 
bilang Namumunong Obispo: "Ang pagsunod sa mga batas at ordenansa ng 
ebanghelyo ay mahalaga upang magtamo ng pananampalataya sa 
Panginoong Jesucristo" [sa Conference Report, Abr. 1990, 52; o EnsignMayo 
1990, 39].) 

b. Magkasamang pag-aralan ang mga banal na kasulatan. (Basahin sa mga 
kalahok ang Helaman 15:7-8.) 

c. Magtiwala sa Panginoon. (Basahin sa mga kalahok ang Mga Kawikaan 3:5-6. 
Bigyang-diin na habang humaharap sa mga hamon ang mag-asawa, 
mapagpapasiyahan nilang hangarin ang tulong ng Panginoon nang buong 
taimtim at magagawang higit na mahalagang bahagi ng araw-araw nilang 
pamumuhay ang kanilang pananampalataya.) 

Pinagpapala ang mag-asawa kapag magkasama silang nananalangin. 
• Anong mga pagpapala ang maaaring dumating kapag palaging magkasamang 

lumuluhod sa panalangin ang mag-asawa? (Hikayatin ang mga kalahok na 
magbahagi ng mga karanasang may kaugnayan sa tanong na ito. Bukod dito, 
basahin ang sumusunod na sipi at ang isa o kapwa sumusunod na mga 
halimbawa.) 

Habang naglilingkod sa Korum ng Labindalawang Apostol, ipinayo ni Elder 
Gordon B. Hinckley na: 

"Wala akong alam na gawaing magkakaroon ng makabuluhang pakinabang sa 
inyong buhay maliban sa magkasamang pagluhod sa pagsisimula at pagtatapos 
ng bawat araw. Kahit paano ang mahihinang unos na tila nagpapahirap sa 
bawat mag-asawa ay napapawi kapag, sa pagluhod ninyo sa harapan ng 
Panginoon, ay pinasasalamatan ninyo siya para sa isa't isa, sa piling ng isa't 
isa, at pagkatapos ay magkasamang nagsusumamo na Kanyang pagpalain ang 
inyong buhay, tahanan, mga mahal sa buhay, at mga pangarap. 

"Sa gayon magiging katuwang ninyo ang Diyos, at ang araw-araw ninyong 
pakikipag-usap sa kanya ay magdudulot ng kapayapaan sa inyong mga puso at 
kagalakan sa inyong buhay na wala nang ibang pinagmumulan. Tatamis ang 
inyong pagsasama sa paglipas ng mga taon ay tatatag ang inyong pag-iibigan. 
Madaragdagan ang pagpapahalaga ninyo sa isa't isa" (sa Conference Report, 
Abr. 1971, 83; o Ensign, Hunyo 1971, 72). 

Isang asawang lalaki ang nagsabi na ang mga panalangin ng kanyang asawa ay 
nagbigay-inspirasyon sa kanya upang maging mas mabuting asawa at ama. 
Kapag lumuluhod siya sa tabi ng kanyang kabiyak sa panalangin, na hawak 
ang kamay nito, nakikinig siya sa kanyang pagsusumamo sa Ama sa Langit 
tungkol sa mga alalahanin ng kanyang puso. Nag-iibayo ang pagmamahal niya 
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rito dahil alam niyang dalisay ang puso nito at tapat ang mga hangarin. Alam 
niya na kapag nakikipag-usap siya sa Ama sa Langit, wala na siyang iba pang 
nais kundi ang mapaglingkuran Siya sa kabutihan. 

Sa isa pang mag-anak, matagal na naparalisa ang asawang lalaki. Gabi-gabi 
bago sila matulog ng kanyang kabiyak, pinasasalamatan nila ang Ama sa 
Langit para sa kanilang mga biyaya at hinahangad ang Kanyang patnubay sa 
pagpapalaki ng kanilang apat na anak sa maliit na kinikita. Ilang taon ang 
nakalipas, nang makabalik na sa trabaho ang asawang lalaki, tinanong sila 
kung paano sila nakaraos sa panahon ng paghihirap. Pinatotohanan nila na 
ang pagtutulungan at magkasamang panalangin ang gumawa ng pagkakaiba. 
Sinagot ng maraming pagpapala ang taimtim nilang mga panalangin, kabilang 
na ang pag-asang natanggap nila mula sa nakaaaliw na impluwensiya ng 
Espiritu. 

• Paano makatutulong sa mag-asawa ang magkasamang panalangin sa paglutas 
ng mga suliranin nila sa kanilang pagsasama? (Habang tinatalakay ng mga 
kalahok ang katanungang ito, bigyang-diin na kapag nadarama ng mag-asawa 
na magtatalo sila, minsan ay humihinto silang manalangin nang magkasama. 
Gayunman, ang pananalangin nang magkasama ay mabisang kasangkapan 
upang tulungan silang paglabanan ang gayong mga hamon.) 

Isinalaysay ni Pangulong Thomas S. Monson ng Unang Panguluhan ang araw 
nang siya at ang kanyang kabiyak na si Frances ay ibinuklod sa Templo ng Salt 
Lake. Ibinigay sa kanila ni Benjamin Bowring, ang lalaking nagsagawa ng 
seremonya, ang payong ito: "Maaari bang maghandog sa inyong mga bagong 
kasal ng isang paraang magbibigay ng katiyakan na anumang hindi 
pagkakasundong darating sa inyo ay hindi tatagal nang mahigit sa isang araw? 
Gabi-gabi kayong lumuhod sa tabi ng inyong kama. Sa isang gabi, Brother 
Monson, ikaw ang mag-alay ng panalangin, nang malakas, habang nakaluhod. 
Sa susunod na gabi, Sister Monson, ikaw ang mag-alay ng panalangin, nang 
malakas, habang nakaluhod. Titiyakin ko sa inyo na kapag nagkagayon ang 
anumang hindi ninyo pagkakaunawaan sa maghapon ay mapapawi habang 
nananalangin kayo. Hindi kayo talaga makapananalangin nang magkasama 
nang hindi pinananatili ang pinakamaiinam na damdamin ninyo sa isa't isa" 
(sa Conference Report, Okt. 1988, 81; o Ensign, Nob. 1988, 70). 

Si Elder David B. Haight ng Korum ng Labindalawang Apostol ay nagsabi: 
"Kung kayo, bilang mag-asawa ay may malulubhang di pagkakaunawaan o 
nadarama ninyong may problemang namumuo sa inyong pagsasama, dapat 
kayong magkasamang lumuhod nang buong pagpapakumbaba at hilingin sa 
ating Diyos Ama nang buong taimtim at may tunay na layunin, na pawiin ang 
kadiliman sa inyong ugnayan, upang matanggap ninyo ang kailangang 
liwanag, makita ang inyong mga pagkakamali, mapagsisihan ang inyong mga 
kasalanan, mapatawad ang isa't isa, at matanggap ang bawat isa tulad nang 
ginawa ninyo sa Simula. Buong katapatan kong tinitiyak sa inyo na buhay ang 
Diyos at sasagutin Niya ang mga mapagpakumbaba ninyong pagsusumamo" 
(sa Conference Report, Abr. 1984, 17; o Ensign, Mayo 1984, 14). 

Hilingin sa mga kalahok na may-asawa na tahimik na suriin ang kanilang mga 
pagsisikap na manalangin na kasama ang kanilang asawa. Bigyang-diin na sa mga 
tahanang iisa lamang ang magulang, ang taimtim na pansariling panalangin ay 
magdudulot ng mga pagpapala ng Diyos sa tahanan. 
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Aralin 6: Pagpapatatag ng Pagsasama ng Mag-asawa sa Pamamagitan ng Pananampalataya at Panalangin 

Katapusan 
Bigyang-diin na kapag nagtutulungan ang mag-asawa upang manampalataya kay 
Jesucristo at manalangin, makatatagpo sila ng higit na kaligayahan, pagkakaisa, 
at kakayahang harapin ang kanilang mga hamon. 

Sang-ayon sa panghihikayat ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang 
tinalakay sa aralin. 

Sumangguni sa mga pahina 22-26 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa ng lathalaing "Pagkakaroon ng Kaligayahan sa Buhay," ni 
Elder Richard G. Scott. Bigyang-diin na ang mga mag-asawa ay makatatanggap 
ng mga dakilang kapakinabangan mula sa magkasamang pagbabasa ng mga 
lathalain sa gabay sa pag-aaral. 

Ipaalala sa mga kalahok na dalhin sa klase ang kanilang mga gabay sa pag-aaral 
para sa susunod na aralin. 
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ANG NAKAPAGPAPAGALING NA 
KAPANGYARIHAN NG PAGPAPATAWAD 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang tulungan ang mga kalahok na maranasan ang kapayapaang dumarating sa 
mga nagpapatawad sa isa't isa at hikayatin ang mga kalahok na payabungin ang 
diwa ng pagpapatawad sa kanilang mga tahanan. 

1. Repasuhin ang mga alituntunin sa ilalim ng "Ang Inyong mga Pananagutan 
Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa manwal na ito). Humanap ng mga paraan 
upang maipamuhay ang mga alituntuning ito sa inyong paghahanda sa 
pagtuturo. 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag, na nagbabalangkas 
ng mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bilang bahagi ng inyong 
paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga doktrina at alituntuning ito sa 
buong linggo, na hinahangad ang patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya kung 
ano ang dapat ninyong bigyang-diin upang matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga kalahok. 

3. Ipaalala sa mga kalahok na dalhin sa klase ang kanilang kopya ng Gabay ng 
Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. 
Makikinabang sila sa pagsangguni rito sa oras ng aralin. 

Paalala: Habang itinuturo ninyo ang araling ito, pakiramdamang mabuti ang 
mga kalagayan ng bawat kalahok. Kung nagtatanong ang mga kalahok tungkol sa 
paghahangad o paggagawad ng kapatawaran sa mabibigat na problemang 
pangmag-anak tulad ng pang-aabuso o pagtataksil, mahinahon silang hikayatin 
na makipag-usap nang sarilinan sa obispo. 

Ang diwa ng pagpapatawad sa pagitan ng mag-asawa ay nagdudulot 
ng kapayapaan at damdamin ng pagtitiwala at katiyakan. 

Basahin ang sumusunod na kuwentong isinalaysay ni Elder Hugh W. Pinnock 
ng Pitumpu: 

"Isang magkasintahan.. .ang nagpakasal sa dakong huli; nakasal na noon ang 
babae, pero ito ang unang kasal ng lalaki. Matapos ang maraming buwan ng 
masayang pagsasama, isang matinding hindi pagkakasundo ang nagsimula na 
lubos na nakasakit sa damdamin ng lalaki kung kaya hindi niya magampanan 
ang kanyang trabaho sa araw-araw. 

"Habang hilo siya sa matinding epekto ng pag-aaway na ito, pinag-isipan niyang 
mabuti ang problema at natanto na kahit paano'y may kasalanan din siya sa 
problemang ito. Pumunta siya sa kanyang kabiyak at ilang ulit na bumulalas 
nang pautal-utal ng, 'Patawad, Mahal ko.' Humagulgol ang babae, at inaming 
siya ang malaking dahilan ng problema, at humingi ng tawad. Habang 
magkayakap, ipinagtapat niya na hindi pa niya naranasang humingi ng tawad 
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noon, at ngayon ay alam na niyang maaayos nila ang anumang problema nilang 
darating. Nakadama siya ng kapanatagan sapagkat alam niya na kapwa nila 
masasabing, 'Patawad'; 'Pinatatawad kita' " ("Making a Marriage Work," Ensign, 
Set. 1981, 36-37). 

Ihambing ang kuwentong ito sa paglalarawan ni Pangulong Gordon B. Hinckley 
tungkol sa isang pakikipanayam niya sa isang mag-asawang nakararanas ng mga 
suliranin sa kanilang pagsasama (pahina 28 ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng 
mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak): 

"Naaalala ko ang matagal kong pakikinig sa isang mag-asawang nakaupo 
sa harapan ng aking mesa. May hinanakit ang namamagitan sa kanila. Alam 
kong minsan ay naging marubdob at tunay ang pag-ibig nila sa isa't isa. 
Ngunit ang bawat isa ay nagkaroon ng ugaling punahin ang pagkakamali 
ng isa. Tumatangging magpatawad sa uri ng mga pagkakamaling nagagawa 
nating lahat, at tumatangging kalimutan ang mga ito at tanggapin ang mga 
ito nang may pagtitimpi, pinulaan nila ang isa't isa hanggang sa magmaliw 
ang pag-ibig na dati nilang nadama. Nauwi ito sa abo sa batas ng tinatawag na 
paghihiwalay na 'walang aamin ng kasalanan.' Ngayon ay tanging kalungkutan 
at pagpaparatang lamang ang namamayani. Naniniwala ako na kung nagkaroon 
man lamang sana ng kahit bahagyang pagsisisi at pagpapatawad, magkasama 
pa sana sila ngayon, at tinatamasa ang pagsasamang nagpala nang lubos sa mga 
unang taon ng kanilang pagsasama" ("Of You It Is Required to Forgive," Ensign, 
Hunyo 1991, 4). 

• Ano ang matututuhan natin mula sa dalawang halimbawang ito? 

Ipaliwanag na ang araling ito ay tungkol sa pangangailangang humingi ng tawad 
at sa kahalagahan ng pagpapatawad sa isa't isa. Bigyang-diin na mapagwawagian 
ng mag-asawa ang maraming hamon sa kanilang ugnayan kung nagsisikap silang 
magkaroon ng diwa ng pagpapatawad sa kanilang pagsasama. Habang ginagawa 
nila ito, matututuhan nila ang katotohanan ng pangako ni Pangulong Gordon B. 
Hinckley sa mga nagpapatawad sa isa't isa: "Darating sa inyong puso ang 
kapayapaang hindi ninyo matatamo sa ibang paraan" (Ensign, Hunyo 1991, 5). 

Dapat humingi ng tawad sa isa't isa ang mag-asawa para sa kanilang mga 
pagkukulang at gumawa ng taimtim na pagsisikap na magbago. 
• Bakit mahalaga para sa mag-asawa na magsabing "Patawad" at hingin ang 

tawad ng isa't isa para sa kanilang mga pagkukulang? 

• Bakit mahirap humingi ng tawad kung minsan? (Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng, dahil sa ang kasakiman at pagmamalaki ay humahadlang o 
kaya naman ay dahil sa kung minsan ay sinisisi natin ang iba sa ating mga 
problema. 

• Paano tayo magkakaroon ng lakas upang humingi ng tawad sa iba? 

Bigyang-diin na sa paghingi natin ng kapatawaran, mahalagang gumawa tayo ng 
taimtim na pagsisikap na magbago at, kung kinakailangan, magsisi sa ating mga 
kasalanan. Hindi sapat na ipahayag lamang natin ang kalungkutan sa ating mga 
kilos; kailangan nating pagsikapang maging karapat-dapat sa kapatawaran ng iba 
at gayundin sa kapatawaran ng Panginoon. 

• Ano ang masama sa paghingi ng tawad nang walang pagsisikap na magbago? 
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Habang tinatapos ninyo ang bahaging ito ng aralin, pag-isipang ibahagi ang isa o 
ang kapwa sumusunod na totoong kuwento: 

Matapos magliwaliw isang gabi kasama ang kanyang kabiyak at ilang kaibigan, 
napuna ng lalaki ang di pangkaraniwang katahimikan ng kanyang kabiyak. 
Tinanong niya kung may problema, at ipinaliwanag niya na ilang beses siyang 
napahiya at nasaktan nang gabing iyon dahil siya ang ginawa nitong paksa ng 
usapan. Noong una ay pinangatwiranan niya ang kanyang ginawa, na sinasabing 
nagbibiro lamang siya, at na gusto lang niyang masiyahan ang lahat, at na 
masyado lang niya itong dinidibdib. Gayunman, habang nag-uusap sila, natanto 
niyang talagang nasaktan niya ang damdamin ng kabiyak. Labis siyang 
nalungkot nang matanto niyang maraming beses niyang hiniya ang asawa niya 
sa kanyang mga pagbibiro. Humingi siya ng tawad at nangakong hindi na niya 
hihiyaing muli ang kanyang kabiyak. Tinupad niya ang kanyang pangako. Mula 
noon, humanap siya ng mga paraan upang taimtim niyang purihin ang kanyang 
asawa sa harap ng iba. 

Isang asawa at ama na nalulong sa pornograpiya noong binatilyo pa siya ang 
hindi matigil sa bisyong ito. Nawawalan na siya ng pag-asa dahil hindi niya alam 
kung paano siya magbabago. Sa bandang huli, taimtim siyang nanalangin para 
humingi ng tulong, nagpakumbaba, at nagsimulang pag-aralan ang buhay at 
turo ng Tagapagligtas. Habang lalo niyang nauunawaan ang mga pagpapalang 
iniaalay sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas, natanto niyang 
maaari pala niyang baguhin ang kanyang pag-uugali. Nakita niyang sinisira ng 
pagkalulong na ito ang kanyang sarili at ang pagsasama nila ng kanyang asawa at 
mag-anak. Ang bago niyang pang-unawa sa misyon ni Jesucristo ay 
nagpahintulot sa kanyang gawin ang mga kinakailangang pagbabago upang 
maisaayos ang pagsasama nilang mag-asawa. 

Ibahagi ang sumusunod na pahayag, na ginawa ni Elder Spencer W. Kimball 
habang naglilingkod sa Korum ng Labindalawang Apostol: 

"Sa bawat pagpapatawad ay may isang kondisyon. Dapat ay kasinglapad ng sugat 
ang benda. Ang pag-aayuno, ang mga panalangin, ang pagpapakumbaba ay 
dapat maging kapantay o mas matindi sa kasalanan. Dapat ay may bagbag na 
puso at nagsisising espiritu. Dapat ay mayroong damit na magaspang at abo. 
Dapat ay mayroong pagluha at tunay na pagbabago ng puso. Dapat ay may 
paghatol sa kasalanan, pagtalikod sa kasamaan, pag-amin ng pagkakamali sa mga 
itinalagang awtoridad ng Panginoon. Dapat ay mayroong pagsasauli at 
pinagtibay at totoong hangaring magbago ng hakbang, direksyon at 
patutunguhan. Dapat ay mapigilan ang mga pangyayari at mawasto at mabago 
ang pagsasamahan. Dapat ay may pagsisisi at dapat ay may panibagong 
paglalaan at katapatan sa pamumuhay ng lahat ng batas ng Diyos. Sa madaling 
salita, dapat ay may pananaig sa sarili, sa kasalanan, at sa daigdig" (The Miracle of 
Forgiveness, [1969] 353). 

Dapat hangaring patawarin ng mag-asawa ang isa't isa. 

Tukuyin na bukod sa paghingi ng tawad para sa ating mga kasalanan at sa mga 
pagkakamaling nagawa natin, kailangan nating maging mapagpatawad. Kung 
minsan ay nasasaktan tayo sa maliliit na bagay na ginagawa ng mga tao, ngunit 
inutusan tayo ng Panginoon na patawarin ang isa't isa. Basahin sa mga kalahok 
ang Doktrina at mga Tipan 64:8-10 at Mateo 6:14-15. 
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Aral in 7: Ang Nakapagpapagaling na Kapangyarihan ng Pagpapatawad 

• Sa anong mga paraan napatatatag ang pagsasama ng mag-asawa kapag handa 
silang magpatawad sa isa't isa? 

Ipinayo ni Pangulong Gordon B. Hinckley: "Kung mayroong sinumang 
nagkikimkim sa kanilang puso ng makamandag na lason ng pagkapoot sa isa't 
isa, nagsusumamo ako sa inyo na humingi ng lakas sa Panginoon para 
magpatawad. Ang pagpapahayag na ito ng inyong hangarin ang magiging 
pinakasangkap ng inyong pagsisisi. Maaaring hindi ito maging madali, at 
maaaring hindi dumating kaagad. Ngunit kung taimtim ninyong hahangarin 
at pagyayamanin ito, tiyak na darating ito May kapayapaang darating sa 
puso ninyo na hindi matatamo sa ibang paraan" (Ensign, Hunyo 1991, 5; 
tingnan din sa pahina 28 ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang 
Pangmag-asawa at Pangmag-anak). 

• Bakit mahirap magpatawad kung minsan? (Ang mga sagot ay maaaring 
hinahangad ng mga tao na pangalagaan ang kanilang sarili upang hindi na 
muling masaktan sa susunod, at iniisip nila na ang pagpapatawad ay parang 
pag-ayon sa masakit na ginawa, o kaya'y nahihirapan silang patawarin ang 
isang taong umaasam ng kapatawaran nang walang pagsisikap na paglabanan 
ang pag-uugali na nakasasakit ng damdamin.) 

• Ano ang masamang sa pagtanggi ng mag-asawang patawarin ang isa't isa? 

• Sa anong mga paraan pinagpapala ng pagpapatawad ang pinatatawad? Paano 
nakatutulong sa isang tao ang pagpapatawad ng iba upang baguhin nito ang 
hindi kanais-nais na pag-uugali? 

• Sa anong mga paraan nabibiyayaan ng diwa ng pagpapatawad ang isang taong 
nagpapatawad? 

Imungkahi na kapag nadarama nating nagkasala sa atin ang iba, dapat nating 
tanungin ang ating sarili kung paano tayo nais tumugon ng Tagapagligtas. Gaya 
ng ipinayo ni Pangulong Howard W. Hunter, ang ika-14 na Pangulo ng 
Simbahan: "Kailangan nating higit na pag-isipan ang mga banal na bagay at 
kumilos nang mas katulad ng inaasahan ng Tagapagligtas na ikikilos ng kanyang 
mga disipulo. Dapat nating itanong sa ating sarili sa bawat pagkakataon: 'Ano 
ang gagawin ni Jesus?' at pagkatapos ay mas matapang na tumalima sa sagot" (sa 
Conference Report, Okt. 1994, 118; o Ensign, Nob. 1994, 87). 

Basahin ang sumusunod na payo mula kay Pangulong Joseph F. Smith, ang 
ikaanim na Pangulo ng Simbahan: 

"Lahat tayo ay may mga kahinaan at kamalian. Minsan nakakikita ng kamalian 
ang lalaki sa kanyang asawa, at pagsasabihan niya ito. Minsan, nararamdaman ng 
babae na hindi ginagawa ng kanyang asawa ang makabubuti, at pagsasalitaan 
niya ito. Anong kabutihan ang magagawa nito? Hindi ba't mas mainam ang 
kapatawaran? Hindi ba't mas mainam ang pag-ibig sa kapwa? Hindi ba't mas 
mainam ang pagmamahal? Hindi ba mas magandang huwag nang pag-usapan 
ang pagkakamali, huwag nang palakihin pa ang kahinaan sa paulit-ulit na 
pagbanggit nito? Hindi ba mas mainam ito? At hindi ba't ang pagsasama na 
pinagtibay ng pagsilang ng mga anak at ng bigkis ng bago at walang hanggang 
tipan, ay mas tumitibay kapag kinaligtaan ninyong banggitin ang mga kahinaan 
at kamalian ng bawat isa? Hindi ba't mas mainam na kalimutan ang mga ito at 
huwag nang banggitin pa ang tungkol dito—ibaon ang mga ito at banggitin 
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lamang ang tungkol sa mabuti na nalalaman at nadarama, sa isa't isa, at sa gayon 
ay ibaon ang kamalian ng bawat isa at hindi na palakihin pa ang mga ito; hindi 
ba mas mainam ito? ("Sermon on Home Government," Millennial Star; ika-20 ng 
Enero 1912, 49-50). 

Katapusan 
Ibahagi ang sumusunod na pahayag ni Elder Spencer W. Kimball: 

"Anong laking kaaliwan! Anong laking kaginhawahan! Anong laking kagalakan! 
Ang mga taong binabagabag ng mga paglabag at kalungkutan at kasalanan ay 
maaaring mapatawad at mapalinis at mapadalisay kung babalik sila sa kanilang 
Panginoon, kikilalanin siya, at susundin ang kanyang mga kautusan. At lahat 
tayo na nangangailangang magsisi sa araw-araw na mumunting kamalian at 
kahinaan ay makababahagi rin sa himalang ito" (The Miracle of Forgiveness, 368). 

Sang-ayon sa panghihikayat ng Espiritu, magpatotoo na kapag ang mag-asawa ay 
mapagpatawad sa mga kamalian ng isa, nakadarama sila ng kapayapaan. Higit 
silang nagkakaisa at higit na nakakayanang harapin ang mga hamon sa 
pagsasama ng mag-asawa at sa pagiging magulang. Anyayahan ang mga kalahok 
na pangalagaan ang diwa ng pagpapatawad sa kanilang tahanan. 

Sumangguni sa mga pahina 27-29 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng Mga 
Ugtiayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa ng lathalaing "Kayo ay Kinakailangang Magpatawad," ni 
Pangulong Gordon B. Hinckley. Bigyang-diin na ang mga mag-asawa ay 
makatatanggap ng mga dakilang kapakinabangan mula sa magkasamang 
pagbabasa at pagtalakay ng mga lathalain sa gabay sa pag-aaral. 

Ipaalala sa mga kalahok na dalhin sa klase ang kanilang mga gabay sa pag-aaral 
para sa susunod na aralin. 
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PANGANGASIWA NG PANANALAPI 
NG MAG-ANAK 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang tulungan ang mga kalahok na magsagawa ng mahuhusay na alituntunin 
sa pangangasiwa ng pananalapi sa kanilang tahanan. 

1. Mag-isip ng mga paraan upang maisagawa ninyo ang mga alituntunin sa 
ilalim ng "Ang Inyong mga Pananagutan Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa 
manwal na ito). 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag. Ang ma ulong 
ito ay nagbubuod ng mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bukod diyan, 
maingat na pag-aralan ang lathalaing "Pagiging Matatag sa Gitna ng 
Pagbabago/' ni Pangulong N. Eldon Tanner, sa mga pahina 30-34 ng Gabay 
ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Ang 
mga alituntunin sa lathalaing ito ang pangunahing paksa ng aralin. Bilang 
bahagi ng inyong paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga alituntuning ito 
sa buong linggo. Hangarin ang patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya kung ano 
ang dapat ninyong bigyang-diin upang matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga kalahok. 

3. Ipaalala sa mga kalahok na dalhin sa klase ang kanilang kopya ng Gabay ng 
Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. 
Kakailanganin nilang sumangguni sa lathalain ni Pangulong Tanner sa oras 
ng aralin. 

4. Kung gagamitin ninyo ang karagdagang mapagkukunang materyal na makikita 
sa mga pahina 48-49, magdala ng kapirasong papel at bolpen o lapis sa klase 
para sa bawat kalahok. 

Ang wastong pangangasiwa ng pananalapi ay mahalaga para sa masayang 
pagsasama ng mag-asawa. 
Anyayahan ang isang mag-asawa na pumunta sa harapan ng klase 
(pakiramdaman kung sino ang aanyayahan ninyo). Ipaliwanag na ipakikita 
ninyo kung paanong ang isang maliit na bagay ay makapagpapatatag o dili 
kaya'y magiging sanhi ng malaking problema sa pagsasama ng mag-asawa. 
Pagkatapos ay humawak ng isang piraso ng pera. 

Ibigay ang pera sa isa sa mag-asawang pinapunta ninyo sa harapan. 

• Paano naaapektuhan ang ugnayan ng mag-asawa kapag ang asawang lalaki o 
babae lamang ang humahawak sa pananalapi ng mag-anak? 

Matapos talakayin ang tanong na ito, bawiin ang pera. 

• Paano naaapektuhan ang ugnayan ng mag-asawa kapag walang humahawak sa 
pananalapi ng mag-anak o kapag nakokontrol ng mga patubuang utang ang 
kabuhayan? 
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Matapos talakayin ang tanong na ito, muling ibigay ang pera. Pahawakan ito sa 
asawang lalaki, at atasan ang kanyang kabiyak na ipatong ang kanyang kamay sa 
ibabaw ng kamay ng kanyang asawa. Ipaliwanag na ang pangangasiwa ng pera ay 
hindi siyang pinakamahalagang susi sa magiliw na pagsasama ng mag-asawa. 
Gayunpaman, kapag magkatulong na pinangasiwaan ng mag-asawa ang kanilang 
pananalapi, nagkakaisa sila sa isang mahalagang pagsisikap na ilagay sa ayos ang 
kanilang tahanan. Naiiwasan din nila ang mahihirap na hamon. Ang ilan sa 
pinakamatitinding problema ng mag-asawa ay dumarating kapag ang pananalapi 
ay hindi maingat na napangangasiwaan at sa pinakamainam na kapakinabangan 
ng mag-anak. 

• Sa anong mga paraan napatatatag ang pagsasama kapag magkasamang 
pinangangasiwaan ng mag-asawa ang kanilang pananalapi? 

Dapat magtulungan ang mag-asawa na sundin ang mga pangunahing 
alituntunin sa pangangasiwa ng salapi. 
Hilingin sa mga kalahok na buklatin ang mga pahina 30-34 sa Gabay ng Kalahok 
sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Ipabasa sa kanila 
nang mabilis ang lathalaing pinamagatang "Pagiging Matatag sa Gitna ng 
Pagbabago" at hanapin ang "limang alituntunin ng pagiging matatag sa 
pangkabuhayan" ni Pangulong N. Eldon Tanner. Kapag natagpuan ng mga 
kalahok ang mga alituntunin, ilista ang mga ito sa pisara: 

Kapag nailista na ninyo ang lahat ng limang alituntunin sa pisara, gamitin ang 
sumusunod na materyal upang talakayin ang tungkol dito: 

Magbayad ng tapat na ikapu. 

Anyayahan ang isang kalahok na basahin ang sumusunod na pahayag ni 
Pangulong Tanner (pahina 31 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang 
Pangmag-asawa at Pangmag-anak): 

"Ang pagbabayad ng ikapu ay isang kautusan, isang kautusang may kaakibat na 
pangako. Kapag sinunod natin ang kautusang ito, pinangangakuan tayo na 
"sasagana sa lupain." Ang kasaganaang ito ito ay kinabibilangan ng higit pa sa 
mga materyal na bagay—maaari itong kabilangan ng pagtatamasa ng mabuting 
kalusugan at sigla ng isipan. Kinabibilangan ito ng pagkakaisa ng mag-anak at 
pag-iibayo sa espirituwal. Umaasa ako na kayong mga hindi nagbabayad ng 
buong ikapu sa ngayon ay maghahangad ng pananampalataya at lakas upang 
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gawin ito. Sa pagsasagawa ninyo ng obligasyong ito sa inyong Lumikha, 
makasusumpong kayo ng napakalaking kaligayahan, na tanging ang mga tapat 
lamang sa kautusang ito ang nakakaalam" (sa Conference Report, Okt. 1979, 119; 
o Ensign, Nob. 1979, 81). 

• Paano nakapagdulot ng biyaya sa inyong mag-anak o sa ibang taong kakilala 
ninyo ang pagbabayad ng ikapu? 

Mamahay nang matipid. 

Ipabasa sa isang kalahok ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Tanner 
(pahina 31-32 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ngMga Ugnayang Pangmag-asawa 
at Pangmag-anak): 

"Natuklasan ko na walang paraan para kumita kayo nang higit sa inyong 
ginagastos. Naniniwala ako na hindi ang dami ng salaping kinikita ng isang tao 
ang nagdudulot ng kapayapaan ng isipan kundi ang pagkakaroon ng kontrol sa 
kanyang salapi. Maaaring maging masunuring alipin ang salapi ngunit malupit 
na maniningil. Ang mga taong binubuo ang kanilang pamantayan sa 
pamumuhay upang maglaan ng kaunting sobra, ay nakokontrol ang kanilang 
kalagayan. Ang mga taong gumagasta nang labis sa kanilang kinikita ay 
nakokontrol ng kanilang kalagayan. Sila ay alipin. Sinabi minsan ni Pangulong 
Heber J. Grant: "Kung mayroong anumang makapagdudulot ng kapayapaan 
at kasiyahan sa puso ng tao, at sa mag-anak, ito ay ang mamuhay nang naaayon 
sa ating makakaya. At kung mayroon anumang nakagagalit at nakasisira ng loob, 
nakawawala ng gana ito ay ang pagkakaroon ng mga utang at obligasyong hindi 
kayang tugunan ng isang tao" (Gospel Standards, tinipon ni G. Homer Durham 
[1941], 111). 

"Simple lamang ang susi sa pagtitipid ng kinikita natin—ito ay tinatawag 
na disiplina. Maaga man o huli na, kailangan nating lahat na matutuhang 
disiplinahin ang ating sarili, ang ating mga hilig, at ang ating mga pagnanasang 
pangkabuhayan. Pinagpala nang lubos ang taong natututong tipirin ang kanyang 
kinikita at nagtatabi ng kaunti para sa oras ng pangangailangan" (tingnan sa 
Conference Report, Okt. 1979, 119; o Ensign, Nob. 1979, 81). 

Pag-isipang ibahagi ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Gordon B. 
Hinckley, ang ika-15 Pangulo ng Simbahan: 

"Panahon na upang ilagay sa ayos ang ating mga tahanan. 

"Napakarami sa ating mga tao ang namumuhay nang sagad sa kanilang kinikita. 
Sa katunayan, ang ilan ay nabubuhay sa pangungutang. . . . 

"Nababalisa ako sa napakalaking tubo sa pahulugan na nakadagan sa mga tao ng 
bansa, kabilang na ang ating mga tao mismo 

"Hinihimok ko kayo.. .na alagaan ang kalayagan ng inyong pananalapi. 
Hinihimok ko kayo na maging matipid sa inyong paggasta; disiplinahin ang 
inyong sarili sa inyong pamimili upang makaiwas sa utang hangga't maaari. 
Bayaran agad ang utang hangga't kaya ninyo, at palayain ang inyong sarili sa 
pagkaalipin" (sa Conference Report, Okt. 1998, 70; o Ensign, Nob. 1998, 53-54). 

• Sa anong mga paraan nagiging pang-aalipin ang utang? 
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• Anong mga gawi ang nakatulong sa inyo upang makawala sa utang o 
makaiwas sa pangungutang? Ano ang nagawa ninyo upang makapagtabi 
ng kaunti mula sa kinikita ninyo? 

Pag-aralang tukuyin ang mga pangangailangan at mga kagustuhan. 

Ipabasa sa isang kalahok ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Tanner 
(pahina 32 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa 
at Pangmag-anak): 

"Ang labis na layaw at maling pangangasiwa ng salapi ay nagdadulot ng mabigat 
na pasanin sa mga ugnayan ng mag-asawa. Tila karamihan sa mga suliranin ng 
mag-asawa ay nag-uugat sa pangkabuhayan—maaaring kulang ang kinikita 
upang matugunan ang mga pangangailangan ng mag-anak o di wastong 
pamamahala sa salaping kinikita" (sa Conference Report, Okt. 1979, 119-20; o 
Ensign, Nob. 1979, 81). 

• Ano ang magagawa natin upang tukuyin kung alin ang mga pangangailangan 
at alin ang mga kagustuhan? Bakit mahalaga sa mag-asawa na magkasamang 
gawin ito? 

Gumawa ng badyet at mamuhay nang ayon dito. 

Ipaliwanag na anuman ang kanilang mga pinagkukunan, kailangang 
magtulungan ang mag-asawa sa pagsasaayos ng badyet ng mag-anak. Ang 
badyet ay balangkas ng nakaplanong kita at gastusin para sa isang partikular 
na panahon. Tinutulungan nitong siguruhin ng mag-anak na hindi lalampas 
sa kinita nila ang mga gastusin. Dapat talakayin ng mag-asawa ang badyet 
nila habang tinutukoy nila ang kanilang mga pangangailangan, kagustuhan, 
at layunin sa pananalapi. Halimbawa, matapos tantiyahin ang kikitahin sa 
susunod na dalawang linggo, matutukoy ng isang mag-asawa kung magkano 
ang gagastusin sa iba't ibang kategoriya, tulad ng ikapu at iba pang ambag sa 
Simbahan, ipon, pagkain, at sangla o upa. Sa loob ng dalawang linggo, itinatala 
nila ang lahat ng kanilang kita at gastusin. Sumasangguni sila sa isa't isa bago 
gumawa ng malakihang pamimili o iba pang bagay na nakaaapekto sa badyet 
na itinakda nila. Matapos ang dalawang linggo ay maihahambing nila sa una 
nilang piano ang talagang kinita at ginastos nila. 

Upang matulungan ang mga kalahok na maunawaan kung paano gagawa 
ng badyet, ipakita sa kanila ang sumusunod na halimbawa ng badyet, na 
matatagpuan din sa pahina 35 ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak: 
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Anyayahan ang isang kalahok na basahin ang sumusunod na pahayag ni 
Pangulong Tanner (pahina 33 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang 
Pangmag-asawa at Pangmag-anak): 

"Napuna ko sa pakikipanayam ko sa maraming tao sa mga nagdaang taon na 
sobra ang dami ng mga taong hindi nagbabadyet at walang disiplina sa sarili sa 
pagsunod sa mga nakasaad difo. Maraming tao ang nag-aakalang ninanakaw ng 

47 



Karagdagang 
Mapagkukunang 
Materyal 

badyet ang kailang kalayaan. Sa kabaligtaran, natututuhan ng matatagumpay na 
tao na tunay silang pinalalaya ng badyet sa obligasyon" (sa Conference Report, 
Okt. 1979, 121; o Ensign, Nob. 1979, 82). 

Maging tapat sa lahat ng tungkol sa pananalapi. 

Ipabasa sa isang kalahok ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Tanner 
(pahina 34 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at 
Pangmag-anak): 

"Ang huwaran ng katapatan ay hindi kailanman mawawala sa uso. Nagagamit ito 
sa lahat ng ginagawa natin. Bilang mga pinuno at miyembro ng Simbahan, dapat 
tayong maging halimbawa ng katapatan" (sa Conference Report, Okt. 1979, 121; 
o Ensign, Nob. 1979, 82). 

• Bakit mahalagang bahagi ng lahat ng ating pakikipag-ugnayan sa pananalapi 
ang katapatan? Bakit mahalaga sa pananalapi ng mag-anak ang katapatan sa 
pagitan ng mag-asawa? 

Katapusan 

Bigyang-diin na kailangang magtulungan ang mag-asawa sa pangangasiwa ng 
kanilang pananalapi. Hilingin sa mga kalahok na pag-isipan kung gaano kahusay 
nila nasusunod ang mga alituntuning tinalakay sa aralin. Anyayahan silang 
magplano upang pagbutihin ang kanilang pangangasiwa sa pananalapi. 

Sang-ayon sa panghihikayat ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang 
tinalakay sa aralin. 

Sumangguni sa mga pahina 30-34 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit na isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa 
Pagsasagawa" at (2) pagbabasa ng lathalaing "Pagiging Matatag sa Gitna ng 
Pagbabago," ni Pangulong N. Eldon Tanner. Bigyang-diin na ang mga mag-asawa 
ay makatatanggap ng mga dakilang kapakinabangan mula sa magkasamang 
pagbabasa at pagtalakay ng mga lathalaing ito sa gabay sa pag-aaral. 

Repasuhin ang mga aralin sa bahagi A ng kursong Mga Ugnayang Pangmag-
asawa at Pangmag-anak 

Winawakasan ng araling ito ang bahagi A ng kursong Mga Ugnayang Pangmag-
asawa at Pangmag-anak. Kung ikaw ang magtuturo ng buong kurso, pag-isipang 
gamitin ang sumusunod na gawain: 

Bigyan ang bawat kalahok ng kapirasong papel at bolpen o lapis. Atasan ang mga 
kalahok na gumugol ng tatlong minuto sa paglilista ng mga doktrina at 
alituntuning naaalala nila mula sa walong aralin sa kursong ito. Pasalungguhitan 
sa kanila ang mga doktrina at alituntunin na naging pinakamakahulugan sa 
kanila. Hikayatin silang maghandang magsalita tungkol sa ilan sa mga bagay na 
sinalungguhitan nila. Kung kailangan nila ng tulong, gamitin ang talaan ng mga 

48 



Aralin 8: Pangangasiwa ng Pananalapi ng Mag-anak 

nilalaman sa pahina v-viii sa manwal na ito o ang buod ng kurso sa mga pahina 
vii-viii sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at 
Pangmag-anak. 

Makaraan ang tatlong minuto, ipabasa sa bawat kalahok ang isang bagay mula sa 
kanyang listahan at ipapaliwanag sa kanila kung bakit ito makahulugan. Ibuod 
ang mga kaisipan ng mga kalahok sa pisara, at kilalanin ang kahalagahan ng 
bawat puna. Pagkatapos ay ibahagi ang inyong sariling kaisipan. Kung may oras 
pa, ulitin ang gawaing ito. 

Pasalamatan ang mga tinuturuan ninyo sa pakikilahok sa unang bahagi ng 
kursong ito. Ipaliwanag na ang pangalawang bahagi ng kurso ay binubuo ng 
walong aralin tungkol sa kung paano mapatatatag ng mga magulang ang 
kanilang mga mag-anak at makatatagpo ng kagalakan sa kanilang mga 
pananagutan. Malugod na hikayatin ang lahat ng kalahok na patuloy na dumalo 
sa klase. 

49 





BAHAGI B 
MGA PANANAGUTAN NG MGA MAGULANG 

SA PAGPAPATATAG NG MGA MAG-ANAK 





"ANG MGA ANAK AY MANA 
MULA SA PANGINOON" 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang paalalahanan ang mga kalahok na kapag tinatanggap ng mga magulang 
sa lupa ang mga anak ng Ama sa Langit sa kanilang mga tahanan, inaako nila 
ang pananagutang mahalin sila, alagaan sila, turuan sila, at akayin sila tungo sa 
buhay na walang hanggan. 

1. Habang inihahanda ninyo ang inyong sarili sa pagtuturo, humanap ng mga 
paraan upang sundin ang mga alituntunin sa ilalim ng "Ang Inyong mga 
Pananagutan Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa manwal na ito). 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag. Ang mga ulong ito 
ay nagbibigay ng buod ng mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bilang bahagi 
ng inyong paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga paraan sa pagtulong sa 
mga kalahok na ipamuhay ang mga doktrina at alituntuning ito. Hangarin ang 
patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya kung ano ang dapat ninyong bigyang-
diin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kalahok. 

3. Kaagad hilingin sa ilang bata sa Primarya na pumunta sa klase sa Simula ng 
aralin at awitin ang "Ako ay Anak ng Diyos" (Aklat ng mga Awiting Pambata; 
Mga Himno 189). O maghandang awitin ito kasabay ng mga kalahok. 

4. Kaagad na anyayahan ang isa o dalawang kalahok na maghandang magbigay 
ng maikling pananalita tungkol sa kagalakang dulot ng kanilang mga anak sa 
kanilang buhay. Imungkahi na magbahagi sila ng mga pansariling karanasan 
bilang bahagi ng kanilang mga paglalahad. Hangarin ang patnubay ng Espiritu 
habang pinagpapasiyahan kung sino ang dapat ninyong hilingang 
magsakatuparan ng gawaing ito. 

Ipinagkakatiwala ng Ama sa Langit ang Kanyang mga espiritung anak sa 
mga magulang sa lupa. 
Hilingin sa mga inatasang bata sa Primarya na awitin ang "Ako ay Anak ng 
Diyos" (tingnan sa "Paghahanda/' aytem 3). Hayaang makabalik agad sa kanilang 
mga klase sa Primarya ang mga bata pagkatapos ng awitin. Kung hindi kayo 
nakapag-anyaya ng mga bata sa Primarya na pumunta sa klase, anyayahan ang 
mga kalahok na kantahin ang awitin kasama ninyo. 

• Anong mga katotohanan ang itinuturo sa awiting ito? 

• Ano ang matututuhan natin mula sa awiting ito tungkol sa mga pananagutan 
ng mga magulang? (Isaalang-alang na tukuyin ang mga salita sa koro: "Akayin 
at patnubayan / sa tamang daan. / Ituro ang gagawin. / Nang siya"y 
makapiling. 

Ipinayo ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang ika-15 Pangulo ng Simbahan: 
"Huwag kalilimutan kailanman na ang mga musmos na ito ay mga anak ng 
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Diyos at na kayo ay tanging tagapag-alaga nila, na Siya ay magulang na bago 
pa man kayo naging mga magulang at hindi Siya nagpapabaya sa Kanyang 
karapatan o interes bilang magulang ng Kanyang mga musmos. Ngayon, 
mahalin sila, alagaan sila. Mga ama, pigilin ang mga silakbo ng inyong 
damdamin, ngayon at sa lahat ng taong darating. Mga ina, pigilin ang inyong 
mga tinig; hinaan ito. Palakihin ang inyong mga anak sa pagmamahal, sa 
pangangalaga at pagpapayo ng Panginoon. Alagaan ang inyong mga musmos. 
Malugod silang tanggapin sa inyong mga tahanan, at pangalagaan at mahalin 
sila nang buong puso" ("Excerpts from Recent Addresses of President Gordon 
B. Hinckley," Ensign, Hulyo 1997, 73). 

Itinuro ni Elder M. Russell Ballard ng Korum ng Labindalawang Apostol: 
"Bawat tao ay espiritung anak ng Diyos at nanirahan sa piling ng Ama sa 
Langit bago naparito sa mundo. Ipinagkakatiwala Niya ang Kanyang mga 
espiritung anak sa mga magulang sa lupa, na naglalaan ng katawang-lupa para 
sa kanila sa pamamagitan ng himala ng pisikal na pagsilang, at ibinibigay sa 
mga magulang ang sagradong pagkakataon at pananagutan na mahalin, 
ipagtanggol, turuan, at palakihin sila sa liwanag at katotohanan upang balang-
araw, sa pamamagitan ng pagbabayad-sala at pagkabuhay na mag-uli ni 
Jesucristo, ay makabalik sila sa piling ng ating Ama" (sa Conference Report, 
Abr. 1991, 104; o Ensign, Mayo 1991, 78). 

• Paano dapat makaapekto ang kaalaman at pang-unawang ito sa paraan ng 
pakikitungo ng mga magulang sa kanilang mga anak? 

Basahin ang sumusunod na payong ibinigay ni Bishop Robert D. Hales habang 
naglilingkod siya bilang Namumunong Obispo: "Sa maraming paraan 
kinakatawan ng mga magulang sa lupa ang kanilang Ama sa Langit sa proseso ng 
pangangalaga, pagmamahal, pag-aaruga, at pagtuturo sa mga anak. Likas na 
amaasa ang mga anak sa kanilang mga magulang upang matutuhan ang mga 
Katangian ng ating Ama sa Langit. Matapos nilang matutuhang mahalin, igalang, 
it pagkatiwalaan ang mga magulang nila sa lupa, kadalasa'y di nila 
lamamalayang nagkakaroon sila ng gayunding damdamin para sa kanilang Ama 
>a Langit" (sa Conference Report, Okt. 1993, 10; o Ensign, Nob. 1993, 9). 

\nyayahan ang mga kalahok na pag-isipang mabuti kung paano 
lakaiimpluwensiya ang mga pag-uugali at kilos ng mga magulang sa damdamin 
ig mga anak para sa Ama sa Langit. 

Dapat hangarin ng mga magulang na matugunan ang bawat 
)angangailangan ng bawat anak. 

paliwanag na bawat anak ay may sari-sariling pagnanais, talino, at 
3angangailangan. Mahalaga para sa mga magulang na sikaping maunawaan ang 
cani-kanyang kakayahan at pangangailangan ng bawat anak. 

vlaraming anak ang medyo kakaiba sa kanilang mga magulang. Maaaring 
cakaiba ang kanilang pag-uugali, at maaari silang magkaroon ng iba-ibang 
calakasan at kahinaan. Maaaring makapanlumo ang mga pagkakaibang ito sa 
nga magulang, na nahihirapang gabayan at tulungan ang mga anak sa mga 
caranasang hindi nila mismo naranasan. Ngunit dapat alalahanin ng mga 
nagulang na ipinagkatiwala ng Ama sa Langit ang mga batang ito sa kanila at 
utulungan Niya silang malaman kung paano gagabayan ang bawat anak tungo 
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sa katuparan ng kanyang dakilang potensiyal. Sinabi ni Sister Michaelene R 
Grassli, dating pangkalahatang Pangulo ng Primarya: 

"Kailangan nating tuklasin kung sino talaga ang ating mga anak. Kailangan 
nating alamin kung ano ang mga hilig nila, ano ang mga bumabagabag sa kanila, 
at ano ang gagawin nila kung magkatotoo ang magagandang pangarap nila. 
Halos lagi namang napakagaganda ng kanilang mga pangarap. Maaari nating 
hayaang magkaroon ng sariling pagkatao ang ating mga anak at huwag silang 
asahang maging katulad ng kanilang mga magulang. Bigyan sila ng iba't ibang 
karanasan upang matiiklasan nila ang kanilang mga hilig, at pagkatapos ay 
linangin ang mga hilig at talinong ito—kahit na hindi katulad ang mga ito ng sa 
inyo" ('Teaching Our Children," Ensign, Abr. 1994, 62). 

• Bakit mahalagang maunawaan ng mga magulang ang kani-kanyang katangian 
at pangangailangan ng bawat isa sa kanilang mga anak? 

• Ano ang masamang dulot ng pagpipilit ng mga magulang sa mga anak sa mga 
gawain o karanasang hindi akma sa sariling talino at hilig ng mga bata? 

• Ano ang magagawa ng mga magulang upang mapangalagaan ang mga talino 
at kakayahan ng bawat isa sa kanilang mga anak? 

Upang matulungan ang mga kalahok na maisagawa ang alituntuning ito, 
magpalista sa kanila ng ilang bagay kung saan ang mga anak sa isang pamilya ay 
maaaring maiba sa isa't isa at sa kanilang mga magulang. Sa gayon, maaaring 
sumangguni ang mga kalahok sa kanilang mga karanasan bilang mga magulang 
o sa karanasan mismo ng kanilang sariling mga magulang o kapatid. Isulat ang 
kanilang mga ideya sa pisara. Pagkatapos ay talakayin ang ilang natatanging 
talino o katangian sa listahan. Banggitin ang mga natatanging talino o katangian 
sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga sumusunod: 

• Ano ang magagawa ng mga magulang upang mahikayat ang anak na 
ipagpatuloy ang paglilinang sa talinong ito? 

• Kung may ganitong katangian ang anak, ano ang maaaring gawin ng mga 
magulang upang turuan siyang maging mapagmahal at mabait? 

• Sa anong mga paraan makapag-aambag ang anak na may ganitong talino sa 
gabing pantahanan ng mag-anak? 

Bigyang-diin na ang mga magulang na nakauunawa sa mga kakayahan at 
katangian ng bawat anak ay higit na nadidisiplina ang kanilang mga anak. 
Anyayahan ang isang kalahok na basahin ang sumusunod na payong ibinigay 
ni Elder James E. Faust habang naglilingkod siya sa Korum ng Labindalawang 
Apostol (pahina 57 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-
asawa at Pangmag-anak): 

"Isa sa pinakamahihirap na hamon sa mga magulang ay ang wastong 
pagdidisiplina sa mga anak. Iba-iba ang pagpapalaki sa anak. Ang bawat anak ay 
naiiba at kakaiba. Ang pupuwede sa isa ay maaaring hindi pumuwede sa isa pa. 
Hindi ko alam kung sino ang sapat ang karunungan upang masabi kung anong 
klaseng disiplina ang napakarahas o kung ano ang napakaluwag maliban sa mga 
magulang ng mga bata mismo, na nagmamahal sa kanila nang labis. Nasa 
mapanalanging pag-unawa ito ng nga magulang. Tunay ngang ang 
pinakamahalaga at pinakapangunahing alituntunin ay na ang pagdidisiplina sa 
mga anak ay kailangang higit na dahil sa pagmamahal kaysa sa pagpaparusa" 
/co rnnfornnro Ponnrt HH 1QQH 41- n PMCIOM NTnh 1 QQO /̂Tk 

— i — - — — o r — ' ' 

55 



• Anong mga karanasan ang nakatulong sa inyo upang maunawaan na ang 
disiplina ay dapat ibigay ayon sa mga pangangailangan at kalagayan ng 
bawat bata? 

Ang mga anak ay may karapatan sa magiliw na pakikipag-ugnayan sa 
kanilang mga magulang. 

Bigyang-diin na isa sa pinakamahahalagang bagay na magagawa ng mga 
magulang ay ang maglaan ng kapaligirang may pagmamahalan, pagkakaibigan, 
at kaligayahan sa kanilang tahanan. Ibahagi ang mga sumusunod na pahayag: 

Habang naglilingkod sa Korum ng Labindalawang Apostol, sinabi ni Elder 
Gordon B. Hinckley: "Napakapalad, lubos na pinagpala ang isang anak na 
nakadarama ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ang init na iyon, ang 
pagmamahal na iyon ay magbubunga nang maganda sa susunod na mga taon" 
(sa Conference Report, Okt. 1978, 25; o Ensign, Nob. 1978, 18). 

Sinabi ni Elder Marlin K. Jensen ng Pitumpu: "Tulad ng kung ano ang 
makabuluhan sa buhay, ang mga pangangailangan natin para sa pagkakaibigan 
ay kadalasang pinakamainam na natutugunan sa tahanan. Kung ang ating mga 
anak ay nakadarama ng pagkakaibigan sa mag-anak, sa bawat isa, at sa mga 
magulang, hindi sila maghahanap ng pagtanggap sa labas ng mag-anak" (sa 
Conference Report, Abr. 1999, 81; o Ensign, Mayo 1999, 64). 

• Ano ang naaalala ninyo mula sa inyong kabataan na nakatulong sa inyong 
madama na mahal kayo? Sa anong mga paraan nakaimpluwensiya ang 
ganitong mga damdamin ng pagmamahal sa buong buhay ninyo? 

• Ano ang maaaring gawin ng mga magulang sa kanilang tahanan upang 
tulungan ang kanilang mga anak na malamang mahal nila ang mga ito? 

Tukuyin na sa pagsisikap ng mga magulang na magkaroon ng magiliw na 
ugnayan sa kanilang mga anak, mahalaga ang mabuting pakikipag-usap. Ipinayo 
ni Elder M. Russell Ballard: "Walang ibang mas mahalaga sa ugnayan ng mga 
miyembro ng pamilya kaysa sa bukas at tapat na pakikipag-usap. Ito ay totoo sa 
mga magulang na nagsisikap ituro ang mga alituntunin ng ebanghelyo at mga 
pamantayan sa kanilang mga anak. Ang kakayahang makipagsanggunian sa ating 
mga kabataan—at marahil ay higit na mahalaga, na talagang makinig sa kanilang 
mga alalahanin—ay siyang pundasyon kung saan binubuo ang matatagumpay na 
ugnayan. Kadalasan ang nakikita ng ating mga mata at nadarama ng ating mga 
puso ay higit na makapagpapahiwatig kaysa sa naririnig o sinasabi natin" (sa 
Conference Report, Abr. 1999, 114; o Ensign, Mayo 1999, 86-87). 

• Ano ang magagawa ng mga magulang upang makipag-usap nang maayos sa 
kanilang mga anak? (Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng nasa 
sumusunod na listahan.) 

a. Huwag magsawa sa pakikinig. Kung kinakailangan, ulitin ang 
pagkakaunawa ninyo sa sinasabi ng inyong mga anak. Ipamamalas nito sa 
kanila na kayo ay talagang nakikinig at makabubuting tiyakin ninyo na 
nauunawaan nga ninyo. 

b. Mag-ukol ng oras sa pakikipag-usap at pakikinig sa mga anak kahit na 
batang-bata pa sila—maging kahit bago pa sila matutong magsalita. 

c. Maging interesado sa kanilang mga ideya. 
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Aralin 9: ".Ang mga Anak ay Mana mula sa Panginoon" 

d. Magpasimula ng pag-uusap sa oras ng pagkain. 
e. Maglaan ng oras na kausapin sila nang isa-isa. 

Upang mabigyang-diin na dapat maglaan ng oras ang mga magulang na 
makasama nang sarilinan ang bawat isa sa kanilang mga anak, ibahagi ang 
sumusunod na payo mula kay Elder Robert D. Hales ng Korum ng 
Labindalawang Apostol: "Maglaan ng kani-kanyang oras sa [inyong] mga anak, 
at hayaan silang pumili ng aktibidad at ng paksang pag-uusapan. Alisin ang 
mga sagabal" (sa Conference Report, Abr. 1999, 41; o Ensign, Mayo 1999, 33). 

Para sa mga karagdagang ideya tungkol sa mga alituntunin ng magandang 
pakikipag-usap, tingnan ang mga pahina 30-31 sa aralin 5. 

Ang pang-aabuso sa anak ay kasalanan sa Diyos. 

Basahin sa mga kalahok ang Mateo 18:6. Ipaliwanag na hindi dapat abusuhin 
kailanman ng mga magulang ang kanilang mga anak sa anumang paraan. 

• Ano ang ilang uri ng pang-aabuso ng anak? (Pag-isipang isulat ang mga sagot 
ng mga kalahok sa pisara. Ang mga sagot ay maaaring kabilangan ng mga nasa 
listahan.) 

a. Marahas na pagkagalit h. Paglalantad sa mga hindi angkop 
b. Pagsigaw na pelikula, biro, pananalita, 
c. Pagbabanta magasin, o materyal sa Internet 
d. Pananakit i. Hindi tamang pagbibilad sa mga 
e. Anumang seksuwal na paglalapat elemento 
o mahalay na paghipo j. Pagpapabaya, kabilang na ang 
f. Mga nakapanliliit na puna kakulangan ng pangangalagang 
g. Hindi pagpapakita ng medikal at di sapat na pagpatnubay 
pagmamahal o disiplina 

• Sa anong mga paraan nakasasama sa mga anak ang ganitong mga kilos? 

Matapos talakayin ang katanungang ito, ipaliwanag na kung minsan ay masama 
rin ang pakikitungong ipinakikita ng mga nasa hustong gulang na 
pinagmalupitan noong kanilang kabataan, na hindi nababatid kung gaano 
kasama ang pag-uugaling iyon. Kung minsan ay nadarama nilang wala silang 
kakayahang baguhing mag-isa ang kanilang pag-uugali. Bigyang-diin na 
mababago ng mga taong dating mapang-abuso ang kanilang ugali habang 
mapagpakumbaba nilang hinahangad ang tulong at patnubay ng Panginoon. 

Ang mga nagnanais ng tulong upang maunawaan at mabago ang mapang-abuso 
nilang pag-uugali ay maaring lumapit sa kanilang obispo. Magagawa nitong 
payuhan sila. Maaari din siyang magrekomenda ng mga tagapayo sa LDS Family 
Services o ng mga makatutulong sa pamayanan na naaakma sa mga pamantayan 
ng Simbahan. 

Basahin sa mga kalahok ang Doktrina at mga Tipan 121:41-44. 

• Sa anong mga paraan nauugnay ang taludtod na ito sa paraan ng 
pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang mga anak? 

Habang naglilingkod bilang Unang Tagapagyo sa Unang Panguluhan, itinuro 
ni Pangulong Gordon B. Hinckley: 
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"Hindi kailangan ng mga anak ng palo. Kailangan nila ng pagmamahal at 
panghihikayat. Kailangan nila ng mga amang igagalang nila sa halip na 
katatakutan. Higit sa lahat, kailangan nila ng halimbawa. . . . 

"Ang pakiusap ko.. .ay iligtas ang mga bata. Napakarami sa kanila ang 
nabubuhay nang may hinanakit at takot, sa kalungkutan at kabiguan. 
Kailangan ng mga bata ng init ng araw. Kailangan nila ng kaligayahan. 
Kailangan nila ng pagmamahal at pangangalaga. Kailangan nila ng kabaitan at 
kasiglahan at pagmamahal. Bawat tahanan, gaano man ang halaga ng bahay 
ay makapagdudulot ng kapaligiran ng pagmamahalan na siyang magiging 
kapaligiran ng kaligtasan" (sa Conference Report, Okt. 1994, 74-75; o Ensign, 
Nob. 1994, 54). 

Itinuro ni Pangulong Brigham Young, ang pangalawang Pangulo ng Simbahan: 

"Palakihin ang inyong mga anak sa pagmamahal at takot sa Panginoon; pag-
aralan ang kanilang mga saloobin at pag-uugali, at pakibagayan sila nang 
wasto, na hindi hinahayaan ang inyong sarili na iwasto sila sa bugso ng 
damdamin; turuan silang mahalin kayo sa halip na katakutan" (Discourses of 
Brigham Young, tinipon ni John A. Widtsoe [1954], 207). 

Nagdudulot ng malaking kagalakan ang mga anak sa buhay ng kanilang 
mga magulang. 

Tukuyin na mahalagang alalahanin ng mga magulang ang kanilang mga sagrado at 
dakilang pananagutan, ngunit mahalaga ring pag-isipan nila ang kagalakang dulot 
ng kanilang mga anak sa kanilang buhay. Habang naglilingkod sa Korum ng 
Labindalawang Apostol, ipinahayag ni Elder James E. Faust na "bagama't may ilang 
hamong nakahihigit sa pagiging mabubuting magulang, iilang pagkakataon lamang 
ang naglalaan ng mas malaking potensiyal para sa kagalakan" (sa Conference 
Report, Okt. 1990, 40; o Ensign, Nob. 1990, 32; tingnan din sa pahina 55 sa Gabay ng 
Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak). 

Anyayahan ang mga itinalagang kalahok na magbigay ng maikling pananalita 
tungkol sa kagalakang dulot ng kanilang mga anak sa kanilang buhay (tingnan sa 
"Paghahanda," aytem 4). Kung may oras pa, pag-isipang ibahagi ang inyong mga 
damdamin tungkol sa kagalakang idinudulot ng mga anak sa inyong buhay. 

Katapusan 

Bigyang-diin na ang mga anak ay mga handog mula sa ating Ama sa Langit. 
Tulad ng sinabi ng Mang-aawit, "Ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon" 
(Awit 127:3). Kapag tinatanggap ng mga magulang sa lupa ang mga anak ng Ama 
sa Langit sa kanilang mga tahanan, inaako nila ang pananagutang mahalin sila, 
alagaan sila, turuan sila, at akayin sila tungo sa buhay na walang hanggan. 

Sumangguni sa mga pahina 39-43 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya sa Pagsasagawa" at 
(2) pagbabasa ng lathalaing "Mga Minamahal na Anak, Handog mula sa Diyos," 
ni Pangulong Thomas S. Monson. Tukuyin na ang mga mag-asawa ay 
makatatanggap ng mga dakilang kapakinabangan mula sa magkasamang 
pagbabasa at pagtalakay ng mga lathalaing ito sa gabay sa pag-aaral. 



Aralin 9: ".Ang mga Anak ay Mana mula sa Panginoon" 

Karagdagang 
Mapagkukunang 
Materyal 

Hikayatin ang mga kalahok na dalhin sa klase ang kanilang mga gabay sa pag-
aaral para sa susunod na aralin. 

Mga pahayag na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga wala sa 
nakamulatang kalagayang pangmag-anak. 

Upang matugunan ang mga kalagayan ng mga kalahok na wala sa 
nakamulatang kalagayang pangmag-anak, basahin ang isa o higit pa sa mga 
sumusunod na pahayag: 

Ipinaliwanag ni Elder Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawang Apostol: 
"Sinumang kaluluwa na dahil sa kalikasan o kalagayan ay hindi nabiyayaang 
makapag-asawa at maging magulang, o hindi sinasadyang mag-isang magpalaki 
ng mga anak at magtrabaho upang itaguyod sila, ay hindi pagkakaitan sa 
kawalang-hanggan ng anumang biyaya—kung susundin nila ang mga kautusan. 
Tulad ng ipinangako ni Pangulong Lorenzo Snow [ang ika-5 Pangulo ng 
Simbahan], 'Iyan ay tiyak at mangyayari' " (sa Conference Report, Okt. 1993, 30; 
o Ensign>., Nob. 1993, 23). 

Sinabi ni Pangulong Harold B. Lee, ang ika-11 Pangulo ng Simbahan: "[Ang mga 
kababaihang] pinagkaitan ng pagpapalang makapag-asawa o maging ina sa 
buhay na ito—na sinasambit sa kanilang puso, kung magagawa ko, ginawa ko na 
sana, o ibibigay ko kung mayroon ako, ngunit hindi ko magawa dahil ako'y 
wala—pagpapalain kayo ng Panginoon na parang ginawa ninyo, at ang 
mundong darating ay pupunuan ang mga yaong naghahangad sa kanilang mga 
puso ng mabubuting bagay na hindi nila nagawa nang hindi naman nila 
kasalanan" ("Maintain Your Place As a Woman," Ensign, Peb. 1972, 56). 

Ipinaliwanag ni Elder Gene R. Cook ng Pitumpu: "Kung minsan ang isang mag-
anak ay iisa lamang ang magulang dahil sa kamatayan o paghihiwalay. Kung 
minsan isa lamang sa mga magulang ang miyembro ng Simbahan. Kung minsan 
ang isa ay hindi kasing-aktibo ng isa. Magkagayon man, ang isang magulang na 
espirituwal ay matagumpay na mapalalaki ang isang mag-anak sa Panginoon. 
Ilan sa pinakamagagaling na kalalakihan at kababaihang kilala ko ay nagmula sa 
gayong uri ng mag-anak. Nawa'y pagpalain lagi ng Panginoon ang mabubuting 
ina at ama na maaaring iniisip na kailangang gawin nila ito 'nang mag-isa' 
ngunit ang totoo ay pinalalaki ang kanilang mga anak sa ilalim ng patnubay ng 
Panginoon" (Raising Up a Family to the Lord [1993], xv). 
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ANG MGA SAGRADONG TUNGKULING 
GINAGAMPANAN NG MGA AMA AT INA 

Bahagi 1: Mga Tungkulin ng mga Ama 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang tulungan ang mga kalahok na maunawaan kung paano tinutupad ng mga 
ama ang kanilang mga sagradong tungkulin at paano magtutulungan ang mga 
ama at ina bilang magkapantay na pareha. 

1. Mag-isip ng mga paraan na maisasagawa ninyo ang mga alituntunin sa ilalim 
ng "Ang Inyong mga Pananagutan Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa 
manwal na ito). 

2. Pag-isipang mabuti ang mga doktrina at alituntuning nakabanghay sa mga ulo 
ng aralin na malinaw na nakalimbag. Sa buong linggo, umisip ng mga paraan 
upang maituro ang mga doktrina at alituntuning ito. Hangarin ang patnubay 
ng Espiritu sa pagpapasiya kung ano ang dapat ninyong bigyang-diin upang 
matugunan ang mga pangangailangan ng mga kalahok. 

3. Ipaalala sa mga kalahok na dalhin sa klase ang kanilang kopya ng Gabay ng 
Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. 

Dapat magtulungan ang mga ama at ina upang makapaglaan ng kalasag ng 
pananampalataya sa bawat isa sa kanilang mga anak. 

Isulat ang Kalasag ng Pananampalataya sa pisara. Basahin sa mga kalahok ang 
Doktrina at mga Tipan 27:15, 17. 

• Sa anong mga paraan nagiging tulad ng isang kalasag ang pananampalataya? 

Basahin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Boyd K. Packer, Gumaganap 
na Pangulo ng Korum ng Labindalawang Apostol. Hilingin sa mga kalahok na 
makinig na mabuti upang malaman kung bakit kailangang matanggap ng mga 
anak "ang kalasag na pananampalataya" sa tahanan. 

"Ang piano ng Ama ay nangangailangan ng kalasag na pananampalataya sa mag-
anak, gaya ng henerasyon ng buhay mismo. Walang dalawang kalasag na 
magkatulad na magkatulad. Bawat isa ay dapat gawin ayon sa pangangailangan. 

"Ang planong ginawa ng Ama ay naglalayon na ang lalaki at babae, ang mag-
asawa, na nagtutulungan, ay binibihisan ang bawat bata ng kalasag na 
pananampalataya na mahigpit na nakahibilya upang hindi ito matanggal ni 
matagusan ng mga nag-aapoy na sibat na iyon. 

"Kinakailangan ang di natitinag na lakas ng isang ama upang pukpukin ng 
martilyo ang metal nito upang matanggal at ang mapagmahal na mga kamay ng 
isang ina upang pakintabin at isukat ito. Kung minsan ay iisang magulang 
lamang ang natitirang gagawa nito. Mahirap, ngunit kaya itong gawin. 

"Sa Simbahan maituturo natin ang tungkol sa mga materyal na ginamit sa 
pagyari ng kalasag na pananampalataya: pagpipitagan, katapangan, kalinisang-
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puri, pagsisisi, pagpapatawad, awa. Sa simbahan matututuhan natin kung paano 
buuin at pagtugma-tugmain ang mga ito. Ngunit ang talagang pagyari at 
pagsukat sa kalasag na pananampalataya ay nabibilang sa kalipunan ng mag-
anak. Kung hindi ay maaaring lumuwag ito at malagay sa kapahamakan" (sa 
Conference Report, Abr. 1995, 8; o Ensign, Mayo 1995, 8). 

• Ano ang itinuturo ng pahayag na ito tungkol sa mga tungkuling 
ginagampanan ng mga ama at ina? 

Hilingin sa mga kalahok na bumaling sa "Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa 
Mundo" sa pahina iv sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-
asawa at Pangmag-anak (tingnan din sa pahina ix sa manwal na ito). Basahin sa 
kanila ang mga sumusunod na alituntunin mula sa ikapitong talata ng 
pagpapahayag: 

"Sa piano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa 
pagmamahal 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 
sagradong tungkuling ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang tulungan 
ang isa't isa bilang magkapantay na pareha. Ang kapansanan, kamatayan, o iba 
pang pangyayari ay maaaring mangailangan ng pakikibagay sa bawat kalagayan. 

Ipaliwanag na ang araling ito at ang aralin 11 ay tungkol sa mga sagradong 
tungkuling ginagampanan ng ama at ina. Bagama't ang isang aralin ay nakatuon 
sa mga tungkulin ng ama at ang iba ay nakatuon sa mga tungkulin ng ina, kapwa 
naaangkop sa mga ama at ina ang dalawang aralin, na "may pananagutang 
tulungan ang isa't isa bilang magkapantay na pareha." Makatutulong din ang 
mga aralin sa mga nag-iisang magulang na ginagawa ang lahat ng makakaya nila, 
sa tulong ng Panginoon, upang gampanan ang dalawang tungkulin. 

Dapat mamuno ang mga ama nang may pagmamahal at kabutihan. 

Ituon ang pansin ng mga kalahok sa sumusunod na pahayag tungkol sa mag-
anak: "Sa piano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-
anak sa pagmamahal at kabutihan." Ipaliwanag na ang salitang mamuno ay 
nangangahulugan ng pag-akay at paggabay at pagtanggap ng pananagutan para 
sa kapakanan ng mag-anak. 

Bigyang-diin na habang tinutupad ng lalaki ang kanyang pananagutang 
mamuno sa tahanan, katuwang niya ang kanyang kabiyak sa paggawa nito. 
Ipinayo ni Pangulong Howard W. Hunter, ang ika-14 na Pangulo ng Simbahan: 
"Ang isang taong maytaglay ng pagkasaserdote ay tinatanggap ang kanyang 
kabiyak bilang katuwang sa pamumuno sa tahanan at mag-anak na may ganap 
na kaalaman at buong pakikilahok sa lahat ng pagpapasiyang kaugnay dito 
Sa banal na paghirang, ang pananagutang mamuno sa tahanan ay nakasalalay sa 
maytaglay ng pagkasaserdote (tingnan sa Moises 4:22). Nilayon ng Panginoon na 
ang asawang babae ang maging katuwang ng lalaki (ang katuwang ay 
nangangahulugan ng kapantay)—na ang ibig sabihin ay isang kasama na 
kapantay at kailangan sa ganap na pagiging magkatuwang. Ang pamumuno sa 
kabutihan ay nangangailangan ng paghahati sa pananagutan sa pagitan ng mag-
asawa; magkasama kayong kikilos nang may kaalaman at pakikilahok sa lahat ng 
may kinalaman sa mag-anak. Ang pagpapatakbo ng lalaki nang nag-iisa o nang 
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walang pagsasaalang-alang sa damdamin at payo ng kanyang kabiyak sa 
pamamahala sa mag-anak ay paggamit ng di makatwirang pamamahala" (sa 
Conference Report, Okt. 1994, 68; o Ensign, Nob. 1994, 50-51). 

Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball, ika-12 Pangulo ng Simbahan, na ang 
mga ama ay "kailangang mamuno tulad ng pamumuno ni Jesucristo sa kanyang 
Simbahan—sa pag-ibig, sa paglilingkod, sa pagmamahal, at sa halimbawa" (sa 
Conference Report, Abr. 1976, 68; o Ensign, Mayo 1976, 45). 

• Bakit mahalaga para sa mga ama na mamuno sa pagmamahal at kabutihan? 

Habang naglilingkod bilang Unang Tagapagyo sa Unang Panguluhan, 
ipinahayag ni Pangulong Gordon B. Hinckley sa mga ama: "Tungkulin ninyo 
ang mahalaga at di matatakasang pananagutan na tumayo bilang ulo ng mag-
anak. Hindi kasama rito ang anumang pahiwatig ng pagdidikta at di 
makatwirang pamamahala. Taglay nito ang kautusan na ang mga ama ay dapat 
magtaguyod sa mga pangangailangan ng kanilang mga mag-anak. Ang mga 
pangangailangang iyon ay higit pa sa pagkain, damit, at masisilungan. 
Kabilang sa mga pangangailangang ito ang matwid na pamamahala at ang 
pagtuturo, sa pamamagitan ng halimbawa at maging ng tuntunin, ng mga 
pangunahing alituntunin ng katapatan, integridad, paglilingkod, paggalang sa 
mga karapatan ng iba, at pang-unawa na pananagutan natin ang ating mga 
ginagawa sa buhay na ito, hindi lamang sa isa't isa kundi pati na rin sa Diyos 
ng langit, na siyang ating Walang-Hanggang Ama" (sa Conference Report, Okt. 
1993, 78-79; o Ensign, Nob. 1993, 60). 

Sinabi ni Pangulong Howard W. Hunter: "Hinihikayat namin kayo, mga 
kapatid na lalaki, na alalahanin na ang pagkasaserdote ay makatwirang 
awtoridad lamang. Kamtin ang paggalang at pagtitiwala ng inyong mga anak 
sa pamamagitan ng magiliw na pakikipag-ugnayan sa kanila" (sa Conference 
Report, Okt. 1994, 69; o Ensign, Nob. 1994, 51). 

Upang tulungan ang mga kalahok na maunawaan ang kailangang gawin ng mga 
ama upang mabigyan ng espirituwal na pamumuno ang kanilang mga anak, 
ipabuklat sa kanila ang Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-
asawa at Pangmag-anak sa mga pahina 47. Kasama ang mga kalahok, basahin at 
talakayin ang sumusunod na pahayag ni Pangulong Ezra Taft Benson, ang ika-13 
Pangulo ng Simbahan: 

"Taglay ang pagmamahal sa aking puso para sa mga ama ng Israel, hayaan 
ninyong imungkahi ko ang 10 natatanging paraan kung saan ay makapagbibigay 
ng espirituwal na pamumuno ang mga ama sa kanilang mga anak: 

"1. Magbigay ng pagbabasbas ng ama sa inyong mga anak. Binyagan at 
pagtibayin ang inyong mga anak. Ordenan ang inyong mga anak na lalaki sa 
pagkasaserdote. Ito ang mga magiging espirituwal na karanasan sa buhay ng 
inyong mga anak. 

"2. Personal na pangasiwaan ang pang-araw-araw na panalangin ng mag-anak, 
pang-araw-araw na pagbabasa ng banal na kasulatan, at lingguhang gabing 
pantahanan ng mag-anak. Ang personal ninyong pakikilahok ay nagpapakita sa 
inyong mga anak kung gaano kahalaga ang mga gawaing ito. 
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"3. Hangga't maaari, magkakasamang dumalo bilang isang mag-anak sa mga 
pulong ng Simbahan. Ang pagsamba ng mag-anak sa ilalim ng inyong 
pamumuno ay mahalaga sa espirituwal na kapakanan ng inyong mga anak. 

"4. Mamasyal nang kayo lamang dalawa ng inyong anak na babae o anak na 
lalaki. Bilang mag-anak, magkamping at magpiknik, manood ng palaro at mga 
pagtatanghal, dumalo sa mga programa sa paaralan, at iba pa. Malaking kaibahan 
ang makapiling si Itay. 

"5. Bumuo ng mga nakagawiang pagbabakasyon at paglalakbay at pamamasyal 
ng mag-anak. Hindi kailanman malilimutan ng inyong mga anak ang mga 
alaalang ito. 

"6. Isa-isang kausapin ang inyong mga anak. Hayaan ninyong magsalita sila ng 
gusto nila. Tuman sila ng mga alituntunin ng ebanghelyo. Turuan sila ng mga 
bagay na tunay na mahalaga. Sabihin ninyong mahal ninyo sila. Ang paggugol 
ng personal na panahon kasama ang inyong mga anak ay nagpapahiwatig sa 
kanila kung sino o ano ang pinahahalagahan ni Itay. 

"7. Turuang magtrabaho ang inyong mga anak, at ipakita sa kanila ang 
kahalagahan ng pagsisikap tungo sa isang makabuluhang adhikain. Ang 
pagsisimula ng pondo para sa misyon at pag-aaral ng inyong mga anak ay 
nagpapamalas sa kanila kung ano ang itinuturing ni Itay na mahalaga. 

"8. Maghikayat ng mabuting musika at sining at literatura sa inyong mga 
tahanan. Ang mga tahanang may diwa ng kapinuhan at kagandahan ay 
magpapala sa buhay ng inyong mga anak magpakailanman. 

"9. Kung malapit sa inyo ang templo, dumalo nang palagian kasama ang 
inyong kabiyak. Sa gayoy higit na mauunawaan ng inyong mga anak ang 
kahalagahan ng kasal at mga pangako sa templo at ang walang-hanggang yunit 
ng mag-anak. 

"10. Ipakita sa inyong mga anak ang inyong kagalakan at kasiyahan sa 
paglilingkod sa Simbahan. Makakahawa ito sa kanila, kaya nanaisin nila 
mismong makapaglingkod sa Simbahan at mamahalin ang kaharian" (sa 
Conference Report, Okt. 1987, 62-63; o Ensign, Nob. 1987, 50-51). 

Dapat tustusan ng mga ama ang mga pangunahing pangangailangan sa 
buhay ng kanilang mga mag-anak at pangalagaan sila. 

Ipaalala sa mga kalahok na ang pagpapahayag tungkol sa mag-anak ay 
nagpapahayag na ang mga ama "ang may tungkuling maglaan ng mga 
pangangailangan sa buhay.. .ng kanilang mga mag-anak." 

• Anu-ano ang ilang temporal na pangangailangan sa buhay? (Ang mga sagot ay 
maaaring kabilangan ng pagkain, salapi, kasuotan, at masisilungan). Sa anong 
mga paraan natutustusan ng mga ama ang mga pangangailangang ito? 

Sinabi ni Pangulong Howard W. Hunter: "Kayong mga maytaglay ng 
pagkasaserdote ay may pananagutan, maliban kung may kapansanan, na 
maglaan ng temporal na suporta sa inyong kabiyak at mga anak. Walang 
sinumang tao ang maaaring ipasa ang bigat ng pananagutan sa iba, maging sa 
kanyang kabiyak. Iniutos ng Panginoon na ang mga kababaihan at mga anak 
ay may karapatan sa kanilang mga asawa at ama para sa kanilang panustos 
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(tingnan sa D at T 83; 1 Kay Timoteo 5:8) Hinihimok namin kayo na 
gawin ang lahat sa abot ng inyong makakaya na hayaang manatili sa tahanan 
ang inyong kabiyak, upang alagaan ang mga anak habang ginagawa ninyo ang 
lahat upang matustusan ang inyong mag-anak" (sa Conference Report, Okt. 
1994, 69; o Ensign, Nob. 1994, 51). 

• Anu-ano ang ilan sa mga espirituwal na pangangailangan sa buhay? (Ang mga 
sagot ay maaaring kabilangan ng patotoo, pagmamahal, araw-araw na 
panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan, pagtuturo ng ebanghelyo, at 
mga ordenansa sa pagkasaserdote.) Ano ang magagawa ng mga ama upang 
matustusan ang mga pangangailangang ito? 

• Paano masusuportahan ng kabiyak at mga anak ang mga pagsisikap ng 
kanilang asawa at ama na tustusan sila? 

Sabihin sa mga kalahok na sumangguni sa sumusunod na payo sa pagpapahayag 
sa mag-anak: "Ang mga ama.. .ang may tungkuling maglaan.. .ng kaligtasan ng 
kanilang mga mag-anak." 

• Mula saan kailangang mapangalagaan ang mga mag-anak? 

• Sa anong mga paraan mapangangalagaan ng mga asawa at ama ang kanilang 
mga mag-anak? 

Sinabi ni Pangulong Howard W. Hunter: 

"Ang isang mabuting ama ay pinangangalagaan ang kanyang mga anak sa 
pamamagitan ng paglalaan ng oras at pagdalo sa kanilang mga gawain at 
pananagutang panlipunan, pang-edukasyon, at pang-espirituwal. . . . 

"Ang isang lalaking maytaglay ng pagkasaserdote ay pinamumunuan ang 
kanyang mag-anak sa pakikilahok sa Simbahan upang malaman nila ang 
ebanghelyo at mapasailalim sa pangangalaga ng mga tipan at ordenansa. Kung 
nais ninyong tamasahin ang mga biyaya ng Panginoon, kailangan ninyong 
ilagay sa ayos ang inyong mga tahanan. Kasama ang inyong kabiyak, 
itinatakda ninyo ang espirituwal na kapaligiran ng inyong tahanan. Ang 
unang tungkulin ninyo ay ang ilagay sa ayos ang inyong sariling espirituwal 
na buhay sa pamamagitan ng palagiang pag-aaral ng banal na kasulatan at 
araw-araw na panalangin. Pangalagaan at igalang ang inyong mga tipan sa 
pagkasaserdote at sa templo; hikayatin ang inyong mag-anak na gawin din ang 
gayon" (sa Conference Report, Okt. 1994, 69; o Ensign, Nob. 1994, 51). 

• Anu-ano ang ilan sa mga halimbawang nakita ninyo sa mga amang 
tumutupad sa kanilang mga sagradong pananagutan? 

Pansinin: Kung ito lamang araling ito ang itinuturo ninyo at wala kayong balak 
ituro ang aralin 11, pag-isipang talakayin ang sumusunod na pahayag mula sa 
pagpapahayag tungkol sa mag-anak: "Sa mga banal na tungkuling ito, ang mga 
ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may 
pantay na pananagutan." Ang aralin 11 ay kinabibilangan ng tulong sa 
pagtalakay ng katotohanang ito (tingnan sa mga pahina 69). 

Katapusan 

Ayon sa panghihikayat ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay 
sa aralin. 
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Sumangguni sa mga pahina 4 4 ^ 8 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa sa lathalaing "Sa mga Ama ng Israel/' ni Pangulong Ezra Taft 
Benson. Bigyang-diin na ang mga mag-asawa ay makatatanggap ng mga dakilang 
kapakinabangan sa magkasamang pagbabasa at pagtalakay sa mga lathalain sa 
gabay sa pag-aaral. 
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ANG MGA SAGRADONG TUNGKULING 
GINAGAMPANAN NG MGA AMA AT INA 

Bahagi 2: Mga Tungkulin ng mga Ina 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang tulungan ang mga kalahok na maunawaan kung paano tinutupad ng mga 
ina ang kanilang sagradong tungkulin at kung paano magtutulungan ang ina at 
ama bilang magkapantay na pareha. 

1. Repasuhin ang mga alituntunin sa ilalim ng "Ang Inyong mga Pananagutan 
Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa manwal na ito). Humanap ng mga paraan 
upang maipamuhay ang mga alituntuning ito sa inyong paghahanda sa 
pagtuturo. 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag, na nagbabanghay 
ng mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bilang bahagi ng inyong 
paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga doktrina at alituntuning ito sa 
buong linggo, na hinahangad ang patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya kung 
ano ang dapat ninyong bigyang-diin upang matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga kalahok. 

3. Ipaalala sa mga kalahok na dalhin sa klase ang kanilang kopya ng Gabay ng 
Kalahok sa Pag-aaral ng Mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. 

Nakikilahok ang mga ina sa gawain ng Diyos. 
Bilang pambungad sa araling ito, basahin sa mga kalahok ang sumusunod na 
halaw mula sa pananalita ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng 
Labindalawang Apostol (pahina 50 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak). 

"Isinulat sa akin kamakailan ng isang batang ina na nakatuon sa tatlong bagay 
ang bumabalisa sa kanya. Una ay sa tuwing makaririnig siya ng mga talumpati 
tungkol sa pagiging inang Banal sa mga Huling Araw, nag-aalala siya dahil dama 
niyang hindi siya nakatutugon dito o kahit paano ay hindi niya magampanan 
ang tungkulin. Pangalawa, nadama niyang tila inaasahan ng mundo na turuan 
niya ang kanyang mga anak ng pagbasa, pagsulat, disenyo, Latin, calculus, at 
Internet—lahat ng ito bago pa man makapagsalita ang sanggol ng anumang 
karaniwan, tulad ng 'goo goo.' Pangatlo, madalas niyang madamang kung 
minsan ay hinahanapan siya ng mga tao, na halos kadalasa'y hindi naman 
talagang sinasadya, dahil ang payong naririnig niya o maging ang mga papuring 
natatanggap niya ay tila walang kaugnayan sa pangkaisipang puhunan, sa 
espirituwal at emosyonal na pagod, sa mahabang gabi, sa mahabang araw, sagad-
sagarang mga gawaing kung magkaminsa'y kinakailangan sa pagsisikap at 
pagnanais na maging ang uri ng inang inaasahan ng Diyos sa kanya. 

"Ngunit isang bagay, sabi niya, ang naghihikayat sa kanyang magpatuloy: 'Sa 
hirap at ginhawa nito, at sa paminsan-minsang pagluha sa lahat ng ito, alam ko 
sa kaibuturan ng aking puso na ginagawa ko ang gawain ng Panginoon. Alam kong sa 
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aking pagiging ina ako ay nasa walang hanggang pakikisama sa Kanya. Labis 
akong naaantig na malaman na natatagpuan ng Diyos ang pinakatampok Niyang 
layunin at kabuluhan sa pagiging isang magulang, kahit na pinaluluha Siya ng 
ilan sa Kanyang mga anak. 

" 'Sa pagkaunawang ito ay sinisikap ko/ wika niya, 'na gunitain ang hindi 
maikakailang mahihirap na panahong iyon kung kailan tila nakakapagod ang 
lahat ng ito. Marahil ay mismong ang kawalang-kakayahan at pagkabalisa ang 
nag-uudyok sa atin upang lapitan Siya at nagpapahusay sa Kanyang kakayahang 
tulungan Tayo. Marahil ay lihim Siyang umaasa na magiging balisa tayo/ sabi 
niya, 'at gagawin nating magsumamo para tulungan Niya tayo. Kung gayon 
ay naniniwala ako na tahasan Niyang matuturuan ang mga batang ito, sa 
pamamagitan natin, nang walang pagtutol. Gusto ko ang ideyang iyon/ 
pagtatapos niya. 'Binibigyan ako nito ng pag-asa. Kung magiging tama ako 
sa harapan ng aking Ama sa Langit, marahil ay walang hahadlang sa paggabay 
Niya sa ating mga anak. Marahil kung magkagayo'y magiging gawain Niya at 
kaluwalhatian Niya ito sa totoong diwa' " (sa Conference Report, Abr. 1997, 47; 
o Ensign, Mayo 1997, 36). 

Anyayahan ang mga tinuturuan ninyo na magbahagi ng kanilang damdamin 
tungkol sa kung paano nakikilahok ang mga ina sa gawain ng Diyos. 

Pangunahing pananagutan ng mga ina ang pangangalaga sa kanilang 
mga anak. 

Ipabuklat sa mga kalahok ang Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang 
Pangmag-asawa at Pangmag-anak sa pahina iv. Ituon ang kanilang pansin sa 
sumusunod na pahayag sa ikapitong talata ng pagpapahayag tungkol sa mag-
anak: "Ang mga ina ang may pangunahing tungkulin na mag-arunga ng kanilang 
mga anak." 

• Sa anong mga paraan pinangangalagaan ng mga ina ang kanilang mga anak? 
(Anyayahan ang mga kalahok na magbahagi ng mga karanasan na 
nagpapamalas ng mabuting impluwensiya ng mga ina. Pagkatapos ay ibahagi 
ang mga sumusunod na pahayag.) 

Sinabi ni Elder Richard G. Scott ng Korum ng Labindalawang Apostol: "Bilang 
isang inang pinapatnubayan ng Panginoon, humahabi kayo ng pagkatao sa 
inyong mga anak mula sa mga alituntunin ng katotohanan sa pamamagitan 
ng maingat na pagtuturo at marapat na halimbawa. Nagkikintal kayo ng mga 
katangian ng katapatan, pananampalataya sa Diyos, tungkulin, paggalang sa 
iba, kabaitan, tiwala sa sarili, at hangaring makapag-ambag, matuto, at ibigay 
ang inyong tiwala sa mga isipan at puso ng mga bata. Walang paaralan sa pag-
aalaga na makagagawa niyan. Ito ang inyong sagradong karapatan at 
pribilehiyo" (sa Conference Report, Okt. 1996, 102; o Ensign, Nob. 1996, 74). 

Si Pangulong Boyd K. Packer, Gumaganap na Pangulo ng Korum ng 
Labindalawang Apostol, ay nagpahayag, "Walang pagtuturo na kapantay, at 
higit na nagpapala sa espirituwal, o higit na nagpapadakila kaysa sa isang 
inang nagtuturo sa kanyang mga anak" ("Teach the Children," Ensign, Peb. 
2000, 16). 

Upang makapagbahagi ng iba pang ideya kung paano mapangangalagaan ng 
mga ina ang kanilang mga anak, ipabuklat sa mga kalahok ang Gabay ng Kalahok 
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sa Pag-aaral ngmga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak sa pahina 52-54. 
Atasan silang hanapin ang 10 mungkahi ni Pangulong Ezra Taft Benson tungkol 
sa maaaring gawin ng mga ina upang pag-ukulan ng makabuluhang panahon 
ang kanilang mga anak. Bilang mga kalahok hanapin ang mga mungkahing ito, 
ilista ito sa pisara tulad ng ipinakikita sa ibaba. Talakayin ang mga 
kapakinabangan ng pagsunod sa bawat isa sa mga mungkahi: 

Banggitin na binigyang-diin ng mga propeta sa mga huling araw ang 
kahalagahan ng pananatili ng mga ina sa tahanan kasama ang kanilang mga 
anak sa halip na magtrabaho sa labas. Ibahagi ang sumusunod na pahayag ni 
Gordon B. Hinckley, ang ika-15 Pangulo ng Simbahan: 

"May ilang kababaihan (sa katunayan ay napakarami na nila) na kinakailangang 
magtrabaho upang matustusan ang mga pangangailangan ng kanilang mag-anak. 
Sinasabi ko sa inyo, gawin ninyo ang pinakamainam ninyong magagawa. Sana 
kung kayo man ay nagtatrabaho nang buong araw ginagawa ninyo ito upang 
tiyakin na natutugunan ang mga pangunahing pangangailangan at hindi upang 
sundin lamang ang layaw sa isang magarbong pamamahay, mamahaling 
sasakyan, at iba pang karangyaan. Ang pinakadakilang trabahong magagawa ng 
isang ina ay ang pangalagaan, turuan, pasiglahin, hikayatin, at palakihin ang 
kanyang mga anak sa kabutihan at katotohanan. Wala nang ibang makahahalili 
sa kanya" (sa Conference Report, Okt. 1996, 93; o Ensign, Nob. 1996, 69). 

• Anong mga sakripisyo ang kakailanganing gawin ng mga mag-anak upang 
masunod ang payong ito? 

Sa pagtatapos ninyo ng bahaging ito ng aralin, ibahagi ang isa o ang pareho sa 
mga sumusunod na pahayag: 

Habang naglilingkod bilang Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan, sinabi ni 
Pangulong Gordon B. Hinckley: "Ipinaaalala ko sa mga ina sa lahat ng dako ang 
kabanalan ng inyong tungkulin. Walang ibang nararapat na makahahalili sa 
inyo. Walang pananagutang higit na dakila, walang tungkuling higit na 
nagbibigkis kaysa sa ang palakihin ninyo sa pagmamahal at kapayapaan at 
karangalan ang mga iniluwal ninyo sa mundo" (sa Conference Report, Okt. 1993, 
79; o Ensign, Nob. 1993, 60). 

Ipinahayag ni Elder Jeffrey R. Holland sa mga ina: "Sumasainyo ang dakilang 
tradisyon ni Eva, ang ina ng buong sangkatauhan, ang siyang nakaunawa na sila 
ni Adan ay kinailangang mahulog upang 'ang mga lalaki [at mga babae] ay 
maging gayon' [2 Nephi 2:25] at upang magkaroon ng kagalakan. Sumasainyo 
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ang dakilang tradisyon nina Sara at Rebeka at Raquel, na kung hindi sa kanila ay 
wala ang mga dakilang pangakong patriyarkal kina Abraham, Isaac, at Jacob, na 
nagpapala sa ating lahat. Sumasainyo ang dakilang tradisyon nina Loida at 
Eunice [tingnan sa 11 Kay Timoteo 1:5] at ng mga ina ng 2,000 binatilyong 
mandirigma. Sumasainyo ang dakilang tradisyon ni Maria, na pinili at hinirang 
bago pa man nilikha ang mundong ito, upang ipaglihi, ipagdalantao, at isilang 
ang Mismong Anak ng Diyos. Pinasasalamatan namin kayong lahat, kabilang na 
ang sarili naming mga ina, at sinasabi namin sa inyo na walang higit na 
mahalaga sa mundong ito kaysa sa tahasang pakikilahok sa gawain at 
kaluwalhatian ng Diyos, sa pagsasakatuparan ng mortalidad at buhay sa lupa ng 
Kanyang mga anak na babae at lalaki, upang ang kawalang-kamatayan at buhay 
na walang hanggan ay makarating doon sa mga kahariang selestiyal sa kaitaasan" 
(sa Conference Report, Abr. 1997, 48; o Ensign, Mayo 1997, 36; tingnan din sa 
mga pahina 51 ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa 
at Pangmag-anak). 

Dapat tulungan ng mga ama at ina ang isa't isa bilang magkapantay na pareha. 
Pansinin: Kung ito lamang araling ito ang ituturo ninyo at hindi pa naituturo ang 
aralin 10, pag-isipang simulan ang bahaging ito ng aralin sa pahayag ni 
Pangulong Boyd K. Packer sa pahina 59 ng manwal na ito. 

Sabihin sa mga kalahok na sumangguni sa sumusunod na pangungusap sa 
pagpapahayag tungkol sa mag-anak: "Sa [kanilang] mga banal na tungkulin, ang 
mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may 
pantay na pananagutan." 

• Ano ang kahulugan ng pagiging magkapantay na pareha ng mag-asawa sa 
kanilang mga pananagutan? 

Bigyang-diin na ang mga mag-asawang nagtutulungan bilang magkapantay na 
pareha ay nagkakaisa sa kanilang mga pagsisikap. Aalalayan nila ang isa't isa at 
magtutulungan sa pamamagitan ng lakas at talino ng bawat isa. Bawat mag-
asawa ay makatatanggap ng patnubay ng Panginoon sa pagpapasiya kung 
paano aalalayan ang isa't isa sa kanilang mga pananagutan. Makagagawa sila 
ng mga pagpapasiya batay sa mga alituntuning ipinahayag mula sa langit at sa 
mga kakaibang lakas at kakayahan ng bawat isa. 

• Ano ang maaaring gawin ng asawang lalaki upang maalalayan ang kanyang 
kabiyak sa mga pananagutan nito sa pangangalaga sa mga anak? 

• Ano ang maaaring gawin ng asawang babae upang maalalayan ang kanyang 
asawa sa mga pananagutan nito sa pamumuno at pagtustos? 

• Anong mga halimbawa ang nakita ninyo sa mga mag-asawa na mabisang 
maalalayan ang isa't isa sa pag-aalaga at pagtuturo ng kanilang mga anak? 

Katapusan 
Basahin sa mga kalahok ang Doktrina at mga Tipan 64:33-34. 

• Paano nauugnay ang banal na kasulatang ito sa mga pananagutan ng pagiging 
ama at pagiging ina? 

Bigyang-diin na ang mga ina at ama ay tunay na "naglalagay ng saligan ng 
isang dakilang gawain." Ang araw-araw na mga gawain sa pagpapalaki ng mga 
anak kung minsan ay maaaring tila napakaliit at walang kabuluhan, ngunit 
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"mula sa maliliit na bagay nagmumula ang yaong dakila." Habang 
nagtutulungan ang mga ama at ina sa pagtupad ng kanilang mga sagradong 
pananagutan, makatatanggap ang kanilang mga mag-anak ng mga dakilang 
pagpapala mula sa Panginoon. 

Ayon sa panghihikayat ng Espiritu, ibahagi ang inyong paniniwala sa mga 
katotohanang tinalakay sa aralin. 

Sumangguni sa mga pahina 49-54 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntuning ito sa pamamagitan ng (1) pagsunod 
sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya sa Pagsasagawa" at (2) pagbabasa ng 
lathalaing "Dahil Siya ay Isang Ina," ni Elder Jeffrey R. Holland, at "Sa mga Ina sa 
Sion," ni Pangulong Ezra Taft Benson. Bigyang-diin na ang mga mag-asawa ay 
makatatanggap ng mga dakilang kapakinabangan mula sa magkasamang 
pagbabasa at pagtalakay ng mga lathalain sa gabay sa pag-aaral. 
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PAGTUTURO SA MGA ANAK SA 
PAMAMAGITAN NG HALIMBAWA AT 
TAGUBILIN 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralir 

Upang tulungan ang mga kalahok na maunawaan na pananagutan ng mga 
magulang na turuan ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng halimbawa at 
tagubilin at hangarin ang inspirasyon ng langit sa lahat ng kanilang mga 
pagsisikap na magturo. 

1. Habang inihahanda ninyo ang inyong sarili sa pagtuturo, humanap ng mga 
paraan upang sundin ang mga alituntunin sa ilalim ng "Ang Inyong mga 
Pananagutan Bilang Guro" (mga pahina xi-xiii sa manwal na ito). 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag. Ang mga ulong ito 
ay nagbibigay ng buod ng mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bilang bahagi 
ng inyong paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga paraan sa pagtulong sa 
mga kalahok na ipamuhay ang mga doktrina at alituntuning ito. Hangarin ang 
patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya kung ano ang dapat ninyong bigyang-
diin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kalahok. 

Pananagutan ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak. 

Ibahagi ang sumusunod na kuwentong isinalaysay ni Pangulong Gordon B. 
Hinckley, ang ika-15 Pangulo ng Simbahan: 

"Hindi pa naglalaon mula nang ikasal kami ay itinayo namin ang aming unang 
tahanan. Kakaunti lamang ang pera namin noon. Mag-isa kong ginawa ang 
karamihan sa trabaho... . Akin ang buong responsibilidad sa pagpapaganda ng 
paligid. Ang una sa maraming punong itinanim ko ay ang isang walang tinik na 
honey locust. . . . Napakaliit lamang ng punong ito, marahil ay ikatlong bahagi 
ng isang pulgada ang lapad. Napakalambot nito kaya madali ko itong 
naipapaling sa anumang direksyon. Hindi ko ito gaanong pinansin sa paglipas ng 
mga taon. 

"Isang araw ng taglamig, nang mawalan na ng mga dahon ang puno ay 
nagkataong nakita ko ito mula sa bintana. Napansin kong humihilig ito 
pakanluran, mali ang pagkakahubog at nakahapay. Hindi ako halos 
makapaniwala. Lumabas ako at niyakap ito, pilit na itinutuwid ito. Pero halos 
isang dyametro na ang haba ng katawan nito. Walang nagawa ang aking 
lakas. . . . 

"Noong una itong itinanim, isang piraso ng tali lamang ang kailangan para 
patatagin ito laban sa mga puwersa ng hangin. Madali at dapat sana ay inilagay 
ko ang taling iyon nang walang kahirap-hirap. Pero hindi ko ginawa, at 
yumukod ito sa mga puwersang kumalaban dito" (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], 419-20). 
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• Paano naaangkop ang karanasan ni Pangulong Hinckley sa pananagutan ng 
mga magulang na turuan ang mga anak? (Habang tinatalakay ng mga kalahok 
ang katanungang ito, basahin sa kanila ang Mga Kawikaan 22:6.) 

Sa pagtukoy sa kanyang karanasan sa puno, sinabi ni Pangulong Hinckley: 
"Maraming beses na akong nakakita ng katulad noon, sa napagmasdan kong 
buhay ng mga bata. Ang mga magulang na nagdala sa kanila sa mundo ay tila 
halos tinalikuran na ang kanilang pananagutan. Nakalulunos ang mga naging 
bunga. Ilang simpleng angkla lamang ang nakapagbigay sana sa kanila ng 
lakas upang mapaglabanan ang mga puwersang humubog sa kanilang buhay" 
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 420). 

Ipaliwanag na binigyan ng Panginoon ang mga magulang ng sagradong 
tungkuling turuan ang kanilang mga anak. Hindi dapat ipagwalang-bahala o 
ipaubaya sa iba ang pananagutang ito. Binigyang-diin ni Elder M. Russell Ballard 
ng Korum ng Labindalawang Apostol: 

"Hindi natin maaaring hayaan o kailangang hayaan ang paaralan, pamayanan, 
telebisyon, o maging ang mga organisasyon sa Simbahan na siyang bumuo ng 
mga pagpapahalaga ng ating mga anak. Iniatas ng Panginoon ang tungkuling ito 
sa mga ina at ama. Ito ang tungkuling hindi natin kayang takasan at hindi natin 
maaaring ipagawa sa iba. Maaaring tumulong ang iba, ngunit ang mga magulang 
pa rin ang nananatiling may pananagutan. Kung gayon, kailangan nating 
bantayan ang kabanalan ng ating mga tahanan sapagkat doon pinauunlad ng 
mga bata ang kanilang mga pagpapahalaga, pag-uugali, at gawi para sa pang-
araw-araw na pamumuhay" (sa Conference Report, Abr. 1991, 106; o Ensign, 
Mayo 1991, 79-80). 

• Bakit mahalaga para sa mga magulang na turuan ang kanilang mga anak sa 
halip na ipaubaya ang pananagutang ito sa iba? Ano ang mga panganib kapag 
hindi nagawang tuparin ng mga magulang ang pananagutang ito? 

• Sa anong mga paraan makaaalalay ang mga kamag-anak, tulad ng mga lolo at 
lola at tiyahin at tiyuhin, sa mga pagsisikap ng mga magulang na turuan ang 
mga anak? 

Makatatanggap ng inspirasyon ang mga magulang sa pagtuturo sa kanilang 
mga anak. 

Ipabuklat sa mga kalahok ang Doktrina at mga Tipan 42:14. Ipaliwanag na 
naglalaman ang talatang ito ng mahalagang susi para sa mga magulang sa 
pagtuturo nila sa kanilang mga anak. Pagkatapos ay basahin sa mga kalahok 
ang talata. 

• Anong susi ang matatagpuan sa talatang ito? (Dapat tayong magturo sa 
pamamagitan ng Espiritu.) Ano ang ibig sabihin ng pagtuturo sa pamamagitan 
ng Espiritu? 

Basahin sa mga kalahok ang 2 Nephi 32:5 at 33:1. Bigyang-diin na 
makatutulong sa atin ang Espiritu, o ang Espiritu Santo, upang malaman kung 
ano ang dapat nating gawin at sabihin. Kapag nagtuturo ang mga magulang 
ayon sa mga panghihikayat ng Espiritu Santo, dadalhin ng Espiritu Santo ang 
mensahe sa puso ng kanilang mga anak. 

Ibahagi ang sumusunod na payo mula kay Pangulong Gordon B. Hinckley: 
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"Kayong mga magulang, mahalin ang inyong mga anak. Pakaingatan sila. 
Napakahalaga nila. Sila ang hinaharap. Kailangan ninyo ng higit sa inyong 
sariling kaalaman sa pagpapalaki sa kanila. Kailangan ninyo ng tulong ng 
Panginoon. Manalangin para sa tulong na iyon at sundin ang inspirasyong 
tinatanggap ninyo" (sa Conference Report, Okt. 1995, 120; o Ensign, Nob. 
1995, 89). 

• Bakit kailangan ng mga magulang ng inspirasyon sa kanilang mga pagsisikap 
na turuan ang kanilang mga anak? Ano ang maaaring gawin ng mga magulang 
upang anyayahan ang impluwensiya ng Espiritu Santo sa pagtuturo sa 
kanilang mga anak? 

Ibahagi ang sumusunod na kuwentong isinalaysay ni Elder F. Enzio Busche 
ng Pitumpu: 

"Isang araw nang kinailangan akong umuwi ng bahay sa hindi inaasahang oras, 
nasaksihan ko mula sa kabilang kuwarto kung paano pinagsalitaan ng mga 
pangit na salita ng aking labing-isang-taong-gulang na anak na lalaki, na 
kararating pa lamang mula sa paaralan, ang nakababata niyang kapatid na 
babae. Nagpagalit sa akin ang mga salitang iyon—mga salitang hindi ko 
akalaing sasambitin ng aming anak na lalaki. Ang unang naisip ko dahil sa galit 
ay puntahan siya at pagalitan. Mabuti na lang at kinailangan ko munang 
tumawid sa kabilang kuwarto at buksan ang pinto bago ko siya abutan, at 
naalala ko sa loob ng maikling sandaling iyon na taimtim akong nanalangin sa 
aking Ama sa Langit na tulungan akong harapin ang pangyayari. Napayapa ako. 
Hindi na ako galit. 

"Ang aking anak, na nabigla na makita ako sa bahay, ay takot na takot nang 
lapitan ko siya. Nagulat akong marinig ang sarili kong nagsasabi ng, 'Mabuti't 
nakauwi ka na, anak!' at kinamayan ko siya bilang pagbati. Pagkatapos ay pormal 
ko siyang inanyayahang umupo sa tabi ko sa sala para makapag-usap kami nang 
sarilinan. Narinig ko ang sarili kong nagpapahayag ng pagmamahal sa kanya. 
Nag-usap kami tungkol sa pakikidigmang kailangang labanan ng bawat isa sa atin 
sa ating sarili sa araw-araw. 

"Habang ipinahahayag ko ang pagtitiwala ko sa kanya, bumulalas siya ng iyak, at 
isiniwalat na hindi siya karapat-dapat at isinusumpa niya ang kanyang sarili. 
Ngayon ay tungkulin kong ilagay sa wastong pananaw ang kanyang paglabag at 
aliwin siya. Napasaamin ang isang kalugud-lugod na espiritu, at pareho kaming 
napaiyak, at niyakap ang bawat isa nang may pagmamahal at sa bandang huli ay 
sa kagalakan. Ang isa sanang nakapipinsalang paghaharap ng mag-ama, sa tulong 
ng kapangyarihan sa langit, ay naging isa sa pinakamagagandang karanasan ng 
aming ugnayan na kapwa namin hindi malimutan kailanman" (sa Conference 
Report, Abr. 1982, 98-99; o Ensign, Mayo 1982, 70). 

• Ano kaya ang maaaring naging bunga kung sinunod ng amang ito ang bugso 
ng kanyang galit? 

Hilingin sa mga kalahok na magbahagi ng mga karanasan kung kailan inakay sila 
ng Espiritu Santo na turuan o tulungan ang isang bata sa isang paraan—marahil 
sa isang paraang hindi niya talaga binalak. 

• Ano ang maaaring gawin ng mga magulang upang ihanda ang kanilang sarili 
sa pagtanggap ng patnubay ng Espiritu Santo? (Habang tinatalakay ng mga 
kalahok ang katanungang ito, anyayahan silang basahin ang ilan o kaya'y 
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lahat ng sumusunod na mga talata sa banal na kasulatan: Alma 17:2-3; D at T 
11:21; 20:77; 121:45-46; 136:33.) 

Nagtuturo ang mga magulang sa pamamagitan ng halimbawa at tagubilin. 

Ipaliwanag na tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa dalawang 
pangkaraniwang paraan: sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at sa 
pamamagitan ng kanilang mga salita. 

• Sa anong mga paraan nakadaragdag ng kahulugan sa kanilang mga salita ang 
mga halimbawa ng mga magulang sa pagtuturo nila sa kanilang mga anak? 

Ipabasa sa mga kalahok ang sumusunod na pahayag ni Elder James E. Faust 
noong naglilingkod pa siya sa Korum ng Labindalawang Apostol (pahina 
56-57 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at 
Pangmag-anak). 

"Kapag tinatangka ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak na 
umiwas sa panganib, hindi dapat sumagot ang mga magulang sa kanilang mga 
anak na, 'Mas marami kaming karanasan at mas matalino kami sa mga 
pamamaraan ng mundo, at mas kaya naming sumuong sa panganib kaysa sa 
inyo.' Nang dahil sa pagkukunwari ng mga magulang, maaaring maging 
mapamintas at walang paniniwala ang mga anak sa mga itinuro sa kanila sa 
tahanan. Halimbawa, kapag nanonood ang mga magulang ng mga pelikulang 
ipinagbabawal nilang panoorin ng mga anak, nababawasan ang paniniwala 
nila sa mga magulang. Kung inaasahang maging tapat ang mga anak, 
kailangang maging tapat ang mga magulang. Kung inaasahang maging mabait 
ang mga anak, kailangan ding maging mabait ang mga magulang. Kung 
inaasahan ninyong maging marangal ang inyong mga anak, kailangan 
ninyong maging marangal" (sa Conference Report, Okt. 1990, 41; o Ensign, 
Nob. 1990, 33-34). 

• Ano ang maaaring gawin ng mga magulang upang ituro ang ebanghelyo sa 
pamamagitan ng halimbawa? 

Habang naglilingkod bilang Namumunong Obispo, sinabi ni Bishop Robert D. 
Hales: "Kapag iniisip ko ang tungkol sa.. .mga pakikipag-ugnayan ko sa aking 
sariling mag-anak, hindi ko maiwasang balikan ang halimbawang natanggap 
ko mula sa aking sariling mga magulang" (sa Conference Report, Okt. 1993, 8; 
o Ensign, Nob. 1993, 8). Ang mga sumusunod na gunita ay nagpapakita kung 
paano natuto si Bishop Hales sa kanyang mga magulang: 

"Tinuruan ako ng aking ama ng paggalang sa pagkasaserdote. Habang 
naglilingkod sa Pagkasaserdoteng Aaron, ipinapasa namin ang sakramento na 
gamit ang trey ng sakramento na gawa sa hindi kinakalawang na metal na 
dahil sa pagtapun-tapon ng tubig ay napupuno ng batik-batik na bakas ng 
tubig. Bilang maytaglay ng Pagkasaserdoteng Aaron, may pananagutan akong 
tumulong sa paghahanda ng sakramento. Ipinauwi sa akin ni Itay ang mga 
trey, at nilinis naming dalawa ang mga ito ng steel wool hanggang sa kumintab 
ang bawat trey. Kapag ipinapasa ko ang sakramento, alam kong nakibahagi 
kami sa kaunti pang pagpapabanal ng ordenansa ng sakramento" (sa 
Conference Report, Okt. 1993, 8; o Ensigti, Nob. 1993, 8). 

"Nagpapasalamat ako sa isang ina na tapat sa kanyang asawa at mga anak— 
isang inang nagturo sa pamamagitan ng halimbawa. Nagpapasalamat ako sa 
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kanyang tapat na paglilingkod sa Samahang Damayan sa loob ng mahigit 
tatlumpung taon. Sa gulang na labing-anim, pagkatanggap ko ng lisensiya sa 
pagmamaneho, nagkaroon ako ng pagkakataong matuto mula sa kanya 
kapag isinasama niya ako sa pagtulong sa obispo sa paglingap sa mahihirap 
at nangangailangan" (sa Conference Report, Abr. 1997, 90; o Ensign, Mayo 
1992, 65). 

• Anong mga pagkakataon mayroon ang mga magulang upang maturuan ang 
kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang mga salita? 

Habang tinatalakay ng mga kalahok ang tanong na ito, ipaliwanag na ang 
pangmag-anak na panalangin, pangmag-anak na pag-aaral ng banal na 
kasulatan, at gabing pantahanan ng mag-anak ay tatalakayin sa aralin 16. 
Bilang karagdagan sa mga naitakda nang pagkakataong ito sa pagtuturo, 
maraming pagkakataon sa pagtuturo ang dumarating sa mga hindi binalak na 
sandali ng pang-araw-araw na buhay. Nagiging napakabisang mga sandali ng 
pagtuturo ang mga pagkakataong ito dahil malapit na naiuugnay ito kaagad sa 
nararanasan ng mga anak. Dahil maaaring madaling dumating at mawala ang 
gayong mga pagkakataon, kailangang mabatid ito ng mga magulang at maging 
handa sa pagtuturo ng mga alituntunin na handa nang matutuhan ng 
kanilang mga anak. 

• Anu-ano ang ilan sa mga hindi nakaplanong sandali na kailangang abangan 
ng mga magulang? (Kung nahihirapang sagutin ito ng mga kalahok, pag-
isipang ibahagi ang mga sumusunod na mungkahi upang manghikayat ng 
talakayan.) 

Magkakaroon ang mga magulang ng mga pagkakataon sa pagtuturo kapag ang 
mga anak ay may mga tanong at alalahanin, problema sa pakikitungo sa mga 
kapatid o kaibigan, mga pagkakataon ng pagpapasiya, o mga alalahanin 
tungkol sa mga ideyang inilalahad sa media. Dumarating ang iba pang mga 
pagkakataon sa pagtuturo kapag kailangang matuto ang mga anak mula sa 
kanilang mga pagkakamali, kapag naglilingkod sila. Kapag kailangang pigilin 
nila ang kanilang galit, o kapag kailangan ng tulong para madama ang 
impluwensiya ng Espiritu Santo. 

• Sa paanong mga paraan nakapagbibigay ng pagkakataon sa pagtuturo ang 
palagiang ginagawa ng mag-anak tulad ng oras ng pagkain at oras ng pagtulog? 

• Sa anong mga paraan nakapagbibigay ng pagkakataon sa pagtuturo ang 
sarilinang pakikipag-usap sa mga anak? Ano ang maaaring gawin ng mga 
magulang upang matiyak na gumugugol sila ng panahon na makasarilinan 
ang bawat isa sa kanilang mga anak? 

• Ano ang nagawa ninyong maituro sa mga anak sa oras ng mga hindi 
nakaplanong pagtuturong ito? 

Ipaliwanag na ang susunod na apat na aralin sa kursong ito ay tatalakay sa mga 
alituntuning dapat ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak at mga 
pagkakataon sa pagtuturo ng mga magulang. 

Katapusan 
Bigyang-diin na kapag humihingi ng patnubay sa Panginoon ang mga magulang 
ay gagabayan Niya sila sa kanilang mga pagsisikap na turuan ang kanilang mga 
anak. Dapat maging masigasig at matatag ang mga magulang sa kanilang 
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pagsisikap na turuan sila sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at kanilang 
mga salita. 

Ayon sa panghihikayat ng Espiritu, magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay 
sa aralin. 

Sumangguni sa mga pahina 55-61 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa aralin sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa ng mga lathalaing "Ang Pinakamalaking Hamon sa Mundo— 

Pagiging Mabuting Magulang/' ni Elder James E. Faust, at "Isang Lamesang 
Napalilibutan ng Pagmamahal," ni Elder LeGrand R. Curtis. Bigyang-diin na 
makatatanggap ang mga mag-asawa ng mga dakilang kapakinabangan mula sa 
magkasamang pagbabasa at pagtalakay ng mga lathalain sa gabay sa pag-aaral. 



PAGTUTURO NG MGA ALITUNTUNIN 
NG EBANGHELYO SA MGA BATA 
Bahagi 1 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang matulungan ang mga kalahok na pag-ibayuhin ang kanilang pagnanais at 
kakayahang turuan ang mga bata tungkol sa mga pangunahing alituntunin at 
ordenansa ng ebanghelyo. 

1. Mag-isip ng mga paraan upang maisasagawa ninyo ang mga alituntunin sa 
ilalim ng "Ang Inyong mga Pananagutan Bilang Guro'; (mga pahina x-xiii sa 
manwal na ito). 

2. Pag-isipang mabuti ang mga doktrina at alituntuning nakabanghay sa mga ulo 
ng aralin na malinaw na nakalimbag. Sa buong linggo, umisip ng mga paraan 
upang maituro ang mga doktrina at alituntuning ito. Hangarin ang patnubay 
ng Espiritu sa pagpapasiya kung ano ang dapat ninyong bigyang-diin upang 
matugunan ang mga pangangailangan ng mga kalahok. 

Makatutulong ang mga turo ng mga magulang sa mga bata upang 
manatiling malakas ang kanilang pananampalataya. 
Iguhit ang sumusunod na mga larawan sa pisara: 

• Ano ang kinakatawan ng dalawang larawang ito? Ano ang itinuturo ng mga 
larawang ito tungkol sa pagpapalaki ng mga bata? 

Kung nahihirapan ang mga kalahok sa pagsagot ng mga katanungang ito, 
ipaalala sa kanila ang kuwento ni Pangulong Hinckley tungkol sa pagtatanim 
ng isang puno, mula sa aralin 12. (Kung ito lamang araling ito ang itinuturo 
ninyo at hindi pa naituturo ang aralin 12, ibahagi ang kuwento sa mga pahina 
71-72) bago ninyo talakayin ang mga larawan sa pisara.) 

Ang puno sa kaliwa ay kumakatawan sa isang batang nalalayo sa ebanghelyo 
dahil hindi itinuturo at ipinamumuhay ng kanyang mga magulang ang 
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ebanghelyo sa tahanan. Ang puno sa kanan ay kumakatawan sa isang batang 
pinag-aaralan ang ebanghelyo dahil sa mga salita at halimbawa ng mga 
magulang. Kapag umihip ang malakas na hangin, ang batang punong 
ginagabayan ng isang tali ay patuloy na lalaki nang tuwid. Gayundin, mas 
malamang na manatiling malakas ang pananampalataya ng mga bata kapag 
itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang ang mga simpleng alituntunin 
ng ebanghelyo. 

Basahin sa mga kalahok ang Doktrina at mga Tipan 68:25-28. 

• Ayon sa taludtod na ito sa banal na kasulatan, ano ang hinihiling ng 
Panginoon na ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak? (Ilista sa 
pisara ang mga sagot ng mga kalahok gaya ng ipinakikita sa ibaba.) 

• Bakit mahalagang ituro ng mga magulang ang mga alituntunin at 
ordenansang ito sa kanilang mga anak habang bata pa ang mga ito? 

Habang naglilingkod bilang Namumunong Obispo, ipinaliwanag ni Bishop 
Robert D. Hales: "Ang mga batang tinuruang manalangin at nananalanging 
kasama ng kanilang mga magulang habang bata pa ay mas malamang na 
manalangin kapag sila ay tumanda na. Ang mga naturuan habang bata 
pa na mahalin ang Diyos at maniwalang Siya ay buhay ay mas madalas 
na magpapatuloy sa espirituwal na pag-unlad at mag-iibayo ang kanilang 
damdamin ng pagmamahal habang sila ay tumatanda" (sa Conference 
Report, Okt. 1993, 10; o Ensign,, Nob. 1993, 10). 

Dapat ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak ang mga unang 
alituntunin at ordenansa ng ebanghelyo. 

Gamitin ang mga sumusunod na tanong upang talakayin ang mga paraan 
na makatutulong ang mga magulang sa kanilang mga anak sa pamumuhay ng 
mga alituntunin ng pananampalataya at pagsisisi at paghahandang mabinyagan 
at tanggapin ang kaloob na Espiritu Santo. Habang ginagabayan ninyo ang 
talakayan, hikayatin ang mga kalahok na magbahagi ng mga halimbawa mula 
sa kanilang sariling buhay. 

• Upang sumampalataya kay Jesucristo, kailangan nating magkaroon ng 
wastong pag-unawa sa Kanyang pagkatao at mga katangian. Ano ang maaaring 
gawin ng mga magulang upang tulungan ang kanilang mga anak na unawain 
ang pagkatao at mga katangian ng Tagapagligtas? 

78 



Aralin 13: Pagtutiiro ng mga Alituntunin ng Ebanghelyo sa mga Bata (Bahagi 1) 

• Bahagyang repasuhin ang mga salaysay ng pagpapagaling ni Jesus sa anak na 
babae ni Jaims (Marcos 5:21-24, 3 5 ^ 3 ) at ang pagtugon ni Nephi sa utos na 
kunin ang mga laminang tanso (1 Nephi 3:1-7). Paano makatutulong sa mga 
bata ang mga salaysay na ito sa banal na kasulatan na sumampalataya kay 
Jesucristo? 

• Paano makatutulong ang pagbabahagi ng mga karanasan sa ating buhay sa 
pagpapalakas ng pananampalataya ng isang bata? 

Bigyang-diin na kailangang humanap ang mga magulang ng mga pagkakataon 
upang ituro sa kanilang mga anak na tinutulungan tayo ng pananampalataya na 
malampasan ang mga paghamon at paghihirap sa buhay. Halimbawa, kung 
nahihirapan ang isang bata sa paaralan o sa isang kaibigan, maaaring basahan ng 
mga magulang ang bata ng isang taludtod sa banal na kasulatan, tulungan siyang 
manalangin para sa patnubay at aliw, at pagkatapos ay tulungan ang batang 
unawain kung paano nagbibigay ng tulong ang Panginoon. 

• Sa pagsusumikap ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak tungkol 
sa pagsisisi, bakit mahalaga para sa kanila na mag-abang ng mga sandali upang 
makapagturo sa pang-araw-araw na buhay? 

Ipaliwanag na kapag nakikita ng mga magulang ang kanilang mga anak na 
gumagawa ng di matalinong pasiya, maaari nilang tanungin ang mga bata 
kung ano ang kanilang nadarama tungkol sa mga pasiya at kung ano sana ang 
dapat nilang ginawa. Maaari nilang pahintulutan ang mga bata na iwasto ang 
kanilang mga pagkakamali at, kung kinakailangan, ipahayag ang kanilang 
kalungkutan sa Panginoon at sa mga nagdamdam o nasaktan. Maaari ding 
matulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na makilala ang 
kaligayahan at kapayapaang dulot ng tunay na pagsisisi. 

• Bahagyang repasuhin ang mga pagbabalik-loob ni Nakababatang Alma (Mosias 
27; Alma 36) at ng mga Anti-Nephi-Lehi (Alma 23). Paano makatutulong sa 
mga bata ang mga salaysay na ito sa banal na kasulatan na pahalagahan ang 
mga pagpapala ng pagsisisi at pagpapatawad? 

• Repasuhin ang tipan sa pagbibinyag sa pamamagitan ng pagbasa ng Mosias 
18:8-10 at Doktrina at mga Tipan 20:37 kasama ang mga kalahok. Paano 
matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maghanda upang 
gumawa at tumupad ng mga tipan sa pagbibinyag? 

• Sa anong mga paraan matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak 
na umasam na mabinyagan at matanggap ang kaloob na Espiritu Santo? 

Ang mga magulang ay dapat "turuan ang kanilang mga anak na 
manalangin, at lumakad nang matwid sa harapan ng Panginoon/' 
• Bakit pinakamainam na guro ang halimbawa ng mga magulang sa pagtulong 

sa mga batang gawing palagiang bahagi ng kanilang buhay ang panalangin? 

• Bukod sa pagpapakita ng halimbawa ng panalangin, ano pa ang ilang 
alituntunin tungkol sa panalangin na maituturo ng mga magulang sa kanilang 
mga anak? (Habang sinasagot ng mga kalahok ang katanungang ito, basahin at 
talakayin ang mga sumusunod na taludtod at sipi sa banal na kasulatan. 
Hikayatin ang mga kalahok na magbahagi ng mga karanasan na nauugnay sa 
mga turong ito.) 
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a. Santiago 1:5-6 (Bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan kung hihiling tayo 
sa Kanya nang may pananampalataya.) 

b. 2 Nephi 32:9 (Dapat tayong manalangin lagi. Dumadalangin tayo sa Ama sa 
pangalan ni Jesucristo.) 

c. Alma 37:37 (Kapag humihingi tayo ng payo sa Panginoon sa lahat ng ating 
ginagawa, gagabayan Niya tayo sa kabutihan.) 

d. 3 Nephi 18:19-21 (Kapag dumadalangin tayo sa Ama sa pangalan ni 
Jesucristo, tatanggapin natin ang ating hinihiling kung ito ay tama. Dapat 
tayong manalangin kasama ang ating mga mag-anak.) 

e. Doktrina at mga Tipan 112:10 (Kapag nagpapakumbaba tayo, sasagutin ng 
Panginoon ang ating mga panalangin.) 

Nagsalita si Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol tungkol 
sa kahalagahan ng paggamit ng "wika ng panalangin." Sa Tagalog, 
kinabibilangan ito ng paggamit ng mga salitang Kayo, Inyo, at Ninyo sa halip 
ng ikaw, mo, at iyo. Sinabi niya na matututuhan ng mga bata ang wikang ito 
mula sa kanilang mga magulang: 

"Natututuhan natin ang ating katutubong wika sa pamamagitan lamang ng 
pakikinig sa mga nagsasalita nito. Totoo rin ito sa mga wikang ginagamit natin 
sa pagtukoy sa ating Ama sa Langit. Ang wika ng panalangin ay mas madali at 
malamyos matutuhan kaysa ibang wika. Dapat nating bigyan ang ating mga 
anak ng pribilehiyong matutuhan ang wikang ito sa pamamagitan ng 
pakikinig sa paggamit dito ng kanilang mga magulang sa maraming 
panalanging iniaalay araw-araw sa ating mga tahanan" (sa Conference Report, 
Abr. 1993, 20; o Ensign, Mayo 1993, 18). 

• Paano magagamit ng mga magulang ang pangmag-anak na panalangin para 
turuan ang kanilang mga anak? 

• Ano ang maaaring gawin ng mga magulang upang hikayatin ang kanilang mga 
anak na mag-alay ng kani-kanyang panalangin? 

• Sinabi ng Panginoon na kailangang turuan ng mga magulang ang kanilang 
mga anak na "lumakad nang matwid" sa Kanyang harapan (D at T 68:28). Sa 
anong mga paraan magagamit ng mga magulang ang mga kalagayan sa 
tahanan at mag-anak upang hikayatin ang kanilang mga anak na "lumakad 
nang matwid sa harapan ng Panginoon"? (Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng ang mga magulang ay matuturuan ang kanilang mga anak na 
sundin ang mga batas at ordenansa ng ebanghelyo at tumayo bilang mga saksi 
ng Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar.) 

• Ano ang maaaring gawin ng mga lolo at lola at iba pang mga kamag-anak 
upang tulungan ang mga magulang na ituro ang mga alituntunin ng 
ebanghelyo sa mga bata? Sa anong mga paraan ninyo nakitang makatutulong 
ang magandang halimbawa ng mga kamag-anak sa mga bata? 

Katapusan 

Bigyang-diin na binigyan ng Diyos ang mga magulang ng pananagutang ituro sa 
kanilang mga anak ang mga alituntunin ng kabutihan. Hikayatin ang mga 
kalahok na magsumikap na ipamuhay ang mga alituntuning itinuro sa araling ito 
at humanap ng mga paraan upang maituro nang mas mahusay ang mga 
alituntuning ito sa mga bata. 
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Ayon sa panghihikayat ng Espiritu, ibahagi ang inyong mga paniniwala sa mga 
katotohanang tinalakay sa araling ito. 

Sumangguni sa mga pahina 62-66 sa Gabay ng mga Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa ng lathalaing "Pagpapatatag sa Mag-anak: Ang Ating Sagradong 
Tungkulin," ni Elder Robert D. Hales. Bigyang-diin na ang mga mag-asawa ay 
makatatanggap ng mga dakilang kapakinabangan mula sa magkasamang 
pagbabasa at pagtalakay ng mga lathalain sa gabay sa pag-aaral. 
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PAGTUTURO NG MGA ALITUNTUNIN 
NG EBANGHELYO SA MGA BATA 

Bahagi 2 
Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang tulungan ang mga kalahok na pag-ibayuhin ang kanilang hangarin at 
kakayahang turuan ang mga anak ng pagkahabag at paglilingkod, katapatan at 
paggalang sa pag-aari ng iba, kagalakan sa matapat na pagtatrabaho, at 
kadalisayan ng puri. 

1. Repasuhin ang mga alituntunin sa ilalim ng "Ang Inyong mga Pananagutan 
Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa manwal na ito). Humanap ng mga paraan 
upang maipamuhay ang mga alituntuning ito sa inyong paghahanda sa 
pagtuturo. 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag, na nagbabanghay 
ng mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bilang bahagi ng inyong 
paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga doktrina at alituntuning ito sa 
buong linggo, na hinahangad ang patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya kung 
ano ang dapat ninyong bigyang-diin upang matugunan ang mga 
pangangailangan ng mga kalahok. 

3. Kung may makukuha sa mga sumusunod na materyal, repasuhin ang mga ito 
at dalhin sa klase: 

a. Para sa Lakas ng Kabataan (34285 893). 
b. Gabay ng Magulang (31125 893). 

Nagpapakita ng pagmamahal ang mga magulang sa kanilang mga anak 
kapag tinuturuan nila ang mga ito. 

Ibahagi ang sumusunod na karanasang isinalaysay ni Elder Loren C. Dunn 
ng Pitumpu: 

"Habang lumalaki kami sa isang maliit na komunidad, nakita ng aking ama ang 
pangangailangang matutuhan namin ng kapatid ko ang alituntunin ng 
pagtatrabaho. Sa gayon, pinagtrabaho niya kami sa isang maliit na bukid sa dulo 
ng bayan kung saan siya lumaki. Naglimbag siya ng lokal na pahayagan, kaya 
hindi siya gaanong makagugol ng oras sa amin maliban sa madaling-araw at sa 
gabi. Malaking responsibilidad iyon para sa dalawang binatilyo, at paminsan-
minsan ay nagkakamali kami. 

"Naliligiran ng ibang bukid ang bukid namin, at pinuntahan ng isa sa mga 
magsasaka ang aking ama isang araw para sabihin sa kanya ang inaakala niyang 
mali sa ginagawa namin. Nakinig na mabuti sa kanya ang tatay ko at pagkatapos 
ay nagsabi, 'Jim, hindi mo nauunawaan. Alam mo, nagpapalaki ako ng mga 
batang lalaki at hindi ng mga baka.' Pagkamatay ng aking ama, isinalaysay sa 
amin ni Jim ang kuwento niya. Nagpapasalamat ako nang labis sa isang amang 
nagpasiyang magpalaki ng mga anak, at hindi ng mga baka. Sa kabila ng mga 
pagkakamali, natutuhan naming magtrabaho sa maliit na bukid na iyon, at sa 

82 

14 



palagay ko, kahit hindi nila ito sinasabi sa maraming salita, alam naming lagi na 
mas mahalaga kami kina Inay at Itay kaysa sa mga baka, o sa anupamang bagay" 
(sa Conference Report, Okt. 1974, 12; o Ensign, Nob. 1974, 11). 

• Ano ang hinangaan ninyo sa kuwentong ito? 

Bigyang-diin na matagal nang alam ni Elder Dunn at ng kanyang kapatid na 
minahal sila ng kanilang mga magulang. Ang isang pagpapakita ng pagmamahal 
ng mga magulang sa kanilang mga anak ay ang paglalaan ng oras upang 
tulungan silang pag-aralan at ipamuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo. 
Tinatalakay ng araling ito kung paano ituturo sa mga anak ang limang 
pangunahing alituntunin sa pamumuhay ng ebanghelyo: pagkahabag at 
paglilingkod, katapatan, paggalang sa pag-aari ng iba, kagalakan sa matapat na 
pagtatrabaho, at kadalisayan ng puri. 

Dapat turuan ng mga magulang ang mga anak ng pagkahabag at 
paglilingkod. 
Ipaliwanag na sa Kanyang buong ministeryo, itinuro ng Tagapagligtas ang 
kahalagahan ng pagmamahal at paglilingkod sa iba. Itinuro Niya ang 
alituntuning ito sa salita at halimbawa. 

• Anong mga kapakinabangan ang dumarating sa mga anak na natuto mula sa 
kanilang mga magulang na mahalin at paglingkuran ang iba? (Bilang 
karagdagan sa paghingi ng mga sagot sa mga kalahok, ibahagi ang mga 
sumusunod na halimbawa.) 

Ipinahayag ni Pangulong Boyd K. Packer, Gumaganap na Pangulo ng Korum 
ng Labindalawang Apostol: 

"Sa paglipas ng mga taon nasubaybayan ko ang isang mahal na kapatid na 
babae na naglilingkod nang higit sa anumang tungkuling magturo o mamuno 
sa Simbahan. Nakakakita siya ng pangangailangan at naglilingkod—hindi 
'Tawagin mo ako kung kailangan mo ng tulong/ kundi 'Narito ako; ano ang 
magagawa ko?; Napakarami niyang ginagawang maliliit na bagay, tulad ng 
paglingap sa anak ng kung sinuman sa isang pulong o paghahatid sa paaralan 
ng isang batang naiwan ng bus. Lagi siyang naghahanap ng mga bagong 
mukha sa Simbahan at gumagawa ng hakbang upang ipadama na tinatanggap 
sila. . . . 

"Natutuhan niya ang diwa ng paglilingkod mula sa kanyang ina. Ang diwa ng 
paglilingkod ay pinakamainam na naituturo sa tahanan. Kailangan nating 
turuan ang ating mga anak sa pamamagitan ng halimbawa at sabihin sa kanila 
na ang mapagbigay na espiritu ay mahalaga sa kaligayahan" (sa Conference 
Report, Okt. 1997, 5; o Ensign, Nob. 1997, 6). 

Sa isang mag-anak ay isang bata ang nahihirapan. Upang tulungan siyang 
harapin ang kanyang mga hamon, hinikayat siya ng kanyang mga magulang 
na lihim na paglilingkod sa ibang miyembro ng mag-anak bawat araw. Sa 
pagtatapos ng linggo, hindi na siya gaanong nag-alala sa sarili niyang mga 
problema at nagsimulang magtamasa ng mga biyaya at kapayapaang 
dumarating mula sa pagmamalasakit sa iba. 

• Ano ang matututuhan natin sa tahanan tungkol sa paglilingkod na hindi natin 
matututuhan sa ibang lugar? 
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• Anong mga mungkahi ang maibabahagi ninyo na makatutulong sa mga 
magulang na turuan ang kanilang mga anak na maglingkod sa iba? 

Pag-isipang isulat sa pisara ang mga sagot ng mga kalahok sa pisara. Hikayatin 
ang mga kalahok na magbahagi ng mga halimbawa mula sa sarili nilang 
buhay. Hilingin din sa kanila na magbahagi ng mga ideya para sa mga gawaing 
paglilingkod ng mag-anak. Habang ginagabayan ninyo ang talakayan, 
banggitin ang mga sumusunod na ideya: 

a. Makapagpapakita ng halimbawa ang mga magulang sa pamamagitan ng 
paglilingkod sa mga miyembro ng mag-anak, pagtupad sa mga tungkulin sa 
Simbahan, at pagtulong sa mga taong nakapaligid sa kanila. 

b. Maaari silang maghanap ng mga pagkakataon para makapaglingkod ang 
kanilang mga anak sa mga miyembro ng mag-anak at sa ibang nakapaligid 
sa kanila. Kahit ang napakababatang mga anak ay makadarama ng 
kagalakan sa paglilingkod. 

Dapat turuan ng mga magulang ang mga anak ng katapatan at paggalang sa 
pag-aari ng iba. 

Ibahagi ang sumusunod na payo mula kay Pangulong N. Eldon Tanner, na 
naglingkod bilang Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan: 

"Ang pagtuturo ng katapatan ay nagsisimula sa tahanan. Bawat isa sa atin ay may 
mga personal na pag-aari na ating-atin lamang. Maibabahagi natin at dapat 
nating ibahagi o ipahiram ang mga bagay na tulad ng mga laruan at mga laro at 
ang ating paglilingkod sa isa't isa, ngunit mayroon tayong pera, o alahas, o 
pananamit na personal na pag-aari ng bawat isa at hindi dapat kunin nang 
walang pahintulot ng may-ari. Ang isang batang gumagalang sa gayong 
katapatan sa tahanan ay malamang na hindi lalabagin ang alituntunin sa labas 
ng tahanan. Sa kabilang dako, ang kakulangan ng gayong pagtuturo ay nag-
uudyok ng kawalang-galang sa mga karapatan at pag-aari ng iba" (sa Conference 
Report, Abr. 1978, 64; o Ensign, Mayo 1978, 44). 

• Ano ang maaaring mangyari kapag hindi naturuan ang mga bata na igalang 
ang pag-aari ng iba? 

• Sa anong mga paraan natututuhan ng mga bata sa tahanan na maging 
matapat at igalang ang pag-aari ng iba? Kailan dapat simulan ng mga 
magulang na ituro ang mga alituntuning ito sa kanilang mga anak? 

Dapat ituro ng mga magulang sa mga anak ang tungkol sa mga gantimpala 
ng matapat na pagtatrabaho. 

Ipaliwanag na madalas nang mapayuhan ng mga pinuno ng Simbahan ang mga 
magulang tungkol sa kahalagahan ng pagtuturo sa mga anak na magtrabaho. 
Bagama't kung minsan ay mahirap turuang magtrabaho ang mga anak, dapat 
magsikap ang mga magulang sa pagpupunyaging ito. Ipinayo ni Elder L. Tom 
Perry ng Korum ng Labindalawang Apostol na, "Ang pagtuturo sa mga anak ng 
kagalakan sa matapat na pagtatrabaho ay isa sa mga pinakadakilang kaloob na 
maibibigay mo sa kanila" (sa Conference Report, Okt. 1986, 78; o Ensign, Nob. 
1986, 62). 

• Ano ang mga kahalagahan ng pagtuturo ng mga alituntunin ng pagtatrabaho 
at kasipagan sa mga anak habang bata pa sila? Paano matutulungan ng mga 
magulang ang mga anak na matutong magtrabaho? (Habang tinatalakay ng 
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mga kalahok ang tanong na ito, hikayatin silang magbahagi ng mga 
halimbawa mula sa sarili nilang buhay. Pag-isipang banggitin ang mga 
sumusunod na ideya upang maghikayat ng talakayan.) 

a. Magpakita ng halimbawa sa mga anak sa pamamagitan ng masayang 
pagtulong sa mga gawaing-bahay. 

b. Bigyan ang mga bata ng mga pananagutang naaakma sa kanilang mga 
kakayahan. 

c. Maglaan ng oras para turuan ang mga bata kung paano magtatagumpay sa 
kanilang mga pananagutan. 

d. Magpahayag ng pasasalamat sa pagtulong ng mga anak. 

Basahin ang isa o ang kapwa sumusunod na pahayag: 

Ipinayo ni Pangulong Gordon B. Hinckley, ang ika-15 Pangulo ng Simbahan, 
"Kailangang magtrabaho ang mga anak kasama ang kanilang mga magulang— 
maghugas ng mga pinggan na kasama nila, maglampaso ng mga sahig na 
kasama nila, magtabas ng damo na kasama nila, magpungos ng mga puno at 
pulumpong na kasama nila, magpintura at magkumpuni at maglinis at gumawa 
ng sandaan pang ibang bagay kung saan matututuhan nila na ang pagtatrabaho 
ang kapalit ng kalinisan at kaunlaran at kasaganaan" (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], 707). 

Habang naglilingkod sa Korum ng Labindalawang Apostol, itinuro ni Elder James 
E. Faust: "Ang mahalagang bahagi ng pagtuturo sa mga anak na maging 
disiplinado at responsable ay ang hayaan silang matutong magtrabaho Ang 
pinakamagagaling na guro ng alituntunin ng pagtatrabaho ay mismong ang mga 
magulang. Para sa akin, naging kagalakan ang pagtatrabaho noong una akong 
magtrabaho na kasama ang aking ama, lolo, mga tiyuhin, at mga kapatid. Tiyak 
kong kadalasa'y mas pabigat ako sa halip na makatulong, ngunit matamis ang 
mga alaala at ang mga aral na natutuhan ay mahalaga. Kailangang matuto ng 
pananagutan at pagtayo sa sariling paa ng mga bata. Ang mga magulang ba ay 
personal na naglalaan ng panahon upang magpakita at magpamalas at 
magpaliwanag para ang mga anak, gaya ng itinuro ni Lehi, ay 'kumikilos para sa 
kanilang sarili.. .hindi pinakikilos'? (2 Nephi 2:26)" (sa Conference Report, Okt. 
1990, 42; o Ensign, Nob. 1990, 34; tingnan din sa pahina 67-68 sa Gabay ng 
Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak). 

• Bakit mahalaga para sa mga anak na magtrabaho na kasama ang kanilang mga 
magulang at ibang miyembro ng mag-anak? Sa anong mga paraan 
naiimpluwensiyahan ang mga ugnayan kapag magkakasamang nagtatrabaho 
ang mga miyembro ng mag-anak? 

• Ano ang ilang gantimpala ng matapat na pagtatrabaho? (Ang mga sagot ay 
maaaring kabilangan ng mga nasa sumusunod na listahan.) 

a. Kasiyahan at kagalakan sa trabahong mahusay na isinagawa. 
b. Pagkakaroon ng damdaming may naisakatuparan ka. 
c. Pagkatuto sa mahahalagang kasanayang praktikal. 
d. Pagkilala sa sariling kakayahan. 
e. Mga materyal na gantimpala, tulad ng karangalang akademya at 

kapakinabangang pinansiyal. 
• Sa anong mga paraan kapwa espirituwal na biyaya at temporal na biyaya ang 

pagtatrabaho? 
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• Ano ang magagawa ng mga magulang upang matulungan ang kanilang mga 
anak na kumita ng pera at gamitin ito nang may katalinuhan? Paano 
matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pagbalanse ng pag-
eempleyo sa iba pang uri ng gawain, tulad ng mga gawain sa Simbahan, sa 
paaralan, at mga gawaing-bahay? 

• Ano ang ilang panganib ng pagpapabaya ng mga magulang na iwasan ng mga 
anak ang pananagutang magtrabaho? 

Itinuro ni Elder Neal A. Maxwell ng Korum ng Labindalawang Apostol: 

"Ang ebanghelyo ng pagtatrabaho ay bahagi ng 'kabuuan ng ebanghelyo.' 
Bagama't nakagagalak, ang gawaing misyonero ay trabaho. Bagama't 
nakagagalak, ang gawain sa templo ay trabaho. Sa wakas, ilan sa mga di 
gaanong masisigasig nating kabataan ang nagtatrabaho nga, ngunit ito ay para 
lamang pasayahin ang kanilang sarili 

"Mag-ingat.. .kapag labis ninyong hinahangad na maging mas mapabuti ang 
lahat para sa inyong mga anak kaysa sa inyo. Hindi man sinasadya, huwag 
ninyong palalain ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-aalis ng 
kinakailangang makatwirang pagtatrabaho bilang bahagi ng kanilang 
karanasan, sa gayo'y iiwas ang inyong mga anak sa mismong mga bagay na 
nakatulong sa inyong magtagumpay!" (sa Conference Report, Abr. 1998, 50; o 
Ensign, Mayo 1998, 38). 

Dapat turuan ng mga magulang ang mga anak ng kadalisayan ng puri. 

Bigyang-diin na ang mga magulang ang may pananagutang turuan ang kanilang 
mga anak ng mga pamantayan sa kadalisayang-puri ng Panginoon. 
Makatutulong ito sa mga bata na labanan ang tukso. 

• Bakit kailangang ang mga magulang ang magkusang tumalakay sa kanilang 
mga anak tungkol sa kadalisayan ng puri at seksuwalidad? Ano ang mga 
panganib kapag hindi ginawa ng mga magulang ang pagkukusang ito? 

Tukuyin na sa mundo ngayon, hindi maiiwasan ng mga bata ang makarinig ng 
tungkol sa seksuwalidad. Gayunman, karamihan sa naririnig nila sa mundo ay 
nagtataguyod ng pang-aabuso sa sagradong kapangyarihan ng paglikha. Ang 
mga bata—at lalung-lalo na ang mga kabataan—ay nangangailangan ng 
tumpak na impormasyon at totoong doktrina tungkol sa mga paksang ito. 
Dapat silang tulungan ng mga magulang na mag-angkin ng lakas upang 
mapaglabanan ang mga kasinungalingang itinuturo sa mundo. Dapat nilang 
ituro sa mga anak ang piano ng Panginoon para sa paggamit ng 
kapangyarihan ng paglikha. 

Anyayahan ang mga kalahok na mga magulang na maglahad ng matatagumpay 
na karanasan nila sa pagtuturo sa kanilang mga anak tungkol sa mga paksang ito. 
Bukod sa paghingi ng mga masasabi ng mga kalahok, ibahagi ang mga 
sumusunod na alituntunin: 

Dapat mabigyan ng malinaw at simpleng impormasyon ang napakabata pang 
mga anak tungkol sa sagradong kalikasan ng kanilang katawan. Ang 
pagkaunawang ito ay tumutulong sa kanilang pangalagaan ang kanilang sarili 
laban sa mga maaaring magtangkang magsamantala sa kanila. Habang 
nagdadalaga o nagbibinata ang mga anak, dapat maingat na ipaliwanag sa 
kanila ng mga magulang ang mga pagbabagong mangyayari sa kanilang 
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Aralin 13: Pagtutiiro ng mga Alituntunin ng Ebanghelyo sa mga Bata (Bahagi 1) 

katawan. Dapat nilang ipaliwanag na ang pisikal na pagtanda ay normal at 
bahagi ng piano ng Diyos. 

Dapat ding tulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maunawaan 
na ang seksuwalidad ay maganda kapag ginamit sa mga hangganang itinakda ng 
Panginoon ngunit iyon ay mabigat na kasalanan kapag ginamit nang labag sa 
mga utos ng Panginoon. Kailangan ng mga kabataan ng malilinaw na tuntunin 
mula sa kanilang mga magulang tungkol sa mga pamantayan ng Panginoon. 

Ipakita ang polyetong Para sa Lakas ng Kabataan. Ipaliwanag na mabisang tulong 
ang polyetong ito sa mga kabataan at sa kanilang mga magulang. Kinabibilangan 
ito ng impormasyon tungkol sa mga pamantayan ng Simbahan sa 
pakikipagtipanan, pananamit, pananalita, media, at musika at sayawan. 
Hikayatin ang mga magulang na basahin at talakayin ang polyetong ito sa bawat 
isa sa kanilang mga anak na nagdadalaga o nagbibinata. Naglalaan ito ng 
madaling paraan para sa mga magulang sa pagtalakay ng mga paksang maaaring 
mahirap pag-usapan. Nagbibigay din ito sa mga kabataan ng pagkakataong 
magtanong ng partikular sa mga pamantayan ng moralidad. Ibahagi ang 
sumusunod na halaw mula sa mga pahina 14-15 sa polyeto: 

"Ang ating Ama sa Langit ay nagpayo na ang seksuwal na intimasiya ay dapat 
ilaan ng kanyang mga anak sa bigkis ng kasal. Ang pisikal na kaugnayan sa 
pagitan ng asawang lalaki at asawang babae ay maaaring maging maganda at 
banal. Ito ay ipinag-utos ng Diyos para sa pagkakaroon ng mga anak at para sa 
pagpapahayag ng pagmamahal sa loob ng kasal. 'Kaya't iiwan ng lalaki ang 
kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang asawa: at sila'y 
magiging isang laman' (Genesis 2:24). 

"Sapagkat ang seksuwal na intimasiya ay napakabanal, ipinag-uutos ng 
Panginoon ang pagpipigil sa sarili at kadalisayan bago ang kasal ganoon din ang 
buong katapatan pagkatapos ng kasal. Sa pakikipagtipanan, pakitunguhan nang 
may paggalang ang inyong katipanan, at asahan rin na ang inyong katipanan ay 
magpapakita ng gayunding paggalang sa inyo. Huwag pakitunguhan ang inyong 
katipanan na para bang isang kagamitan na inyong gagamitin para sa inyong 
pansariling kahalayang-pagnanasa o kayabangan. Ang maling pagdidikit ng 
katawan ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagpipigil sa sarili. Panatilihing 
pigilin ang inyong sarili at ang inyong pisikal na mga nararamdaman. 

"May mga tiyakang ugali na ipinagbabawal ng Panginoon, kabilang na ang lahat 
ng seksuwal na ugnayan bago ang kasal, paghipo sa maseselang bahagi ng 
katawan, seksuwal na kabalakyutan (tulad ng pagkabinabae at pagkatomboy, 
panghahalay, at pakikipagtalik sa kaanak), pagpaparaos sa sarili, pagkaabala ng 
isip sa pagtatalik, pananalita, o gawa. . . . 

"Ang mga gawain ng binabae at tomboy ay makasalanan at karumal-dumal sa 
Panginoon (tingnan sa Mga Taga Roma 1:26-27, 31). Ang hindi-karaniwang 
pagsinta na kinabibilangan ng mga taong may parehong kasarian ay mga 
kasalungat ng walang-hanggang piano ng Diyos para sa kanyang mga anak. 
Tungkulin ninyong gumawa ng mga tamang pagpili. Ang mahahalay na 
damdamin at mga pagnanasa na nakatuon man sa kapareho o sa kaibang 
kasarian ay maaaring humantong sa lalong mabibigat na kasalanan. Lahat ng 
Banal sa mga Huling Araw ay kailangang matutong pigilan at disiplinahin ang 
kanilang sarili." 
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Bigyang-diin na habang kinakausap ng mga magulang ang kanilang mga anak 
tungkol sa seksuwalidad, makapagpapatotoo sila na ang kadalisayang puri ay 
humahantong sa kagalakan at kapayapaan. 

• Bakit mahalaga sa mga magulang na magpakita ng halimbawa ng kadalisayang 
puri bukod pa sa pagtuturo tungkol dito? Sa anong mga paraan 
makapagpapakita ng halimbawa ng kadalisayang puri ang mga magulang? 

Bigyang-diin na matututuhan ng mga anak ang mga tunay na alituntunin ng 
kadalisayang puri sa paraan ng pakikitungo ng kanilang mga magulang sa isa't 
isa, sa mga uri ng babasahin at iba pang media na ipinahihintulot ng kanilang 
mga magulang na pumasok sa tahanan, at sa paraan ng pagsasalita ng kanilang 
mga magulang tungkol sa sagradong kapangyarihan ng paglikha. 

Katapusan 

Bigyang-diin na ang mga magulang ay may pananagutang turuan ang kanilang 
mga anak ng mga alituntunin ng kabutihan. Hikayatin ang mga kalahok na 
pagsikapang ipamuhay ang mga alituntuning itinuro sa araling ito at alamin ang 
mga paraan kung paano nila higit na maituturo ang mga alituntuning ito sa 
kanilang mga anak. 

Batay sa panghihikayat ng Espiritu, ibahagi ang inyong mga paniniwala sa mga 
katotohanang tinalakay sa aralin. 

Sumangguni sa mga pahina 67-73 sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa ng lathalaing "Turuan ang mga Anak" ni Pangulong Boyd K. 
Packer. Bigyang-diin na makatatanggap ng mga dakilang kapakinabangan ang 
mga mag-asawa mula sa magkasamang pagbabasa at pagtalakay ng mga lathalain 
sa gabay sa pag-aaral. 
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PAGGABAY SA MGA ANAK SA PAGGAWA 
NILA NG MGA PASIYA 

Layunin 

Paghahanda 

Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin 

Upang ituro ang mga alituntuning makatutulong sa mga magulang upang 
magabayan ang kanilang mga anak sa paggawa ng mga pasiya. 

1. Habang inihahanda ninyo ang inyong sarili sa pagtuturo, humanap ng mga 
paraan upang sundin ang mga alituntunin sa ilalim ng "Ang Inyong mga 
Pananagutan Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa manwal na ito). 

2. Basahin ang mga ulo ng aralin na malinaw na nakalimbag. Ang mga ulong ito 
ay nagbibigay ng buod ng mga doktrina at alituntunin sa aralin. Bilang bahagi 
ng inyong paghahanda, pag-isipang mabuti ang mga paraan sa pagtulong sa 
mga kalahok na ipamuhay ang mga doktrina at alituntuning ito. Hangarin ang 
patnubay ng Espiritu sa pagpapasiya kung ano ang dapat ninyong bigyang-
diin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kalahok. 

3. Magdala ng isang maliit na bato sa klase. Gagamitin ninyo ito sa huling bahagi 
ng aralin. 

Kailangan ng mga anak ng gabay sa paggawa nila ng mga pasiya. 

Basahin ang sumusunod na tula, na ibinahagi ni Pangulong Thomas S. Monson 
ng Unang Panguluhan sa kanyang pananalita sa isang pangkalahatang 
komperensiya: 

Tumayo siya nang nag-iisa sa sangandaan, 
Ang sikat ng araw sa mukha niya'y nakatuon. 
Wala siyang malay sa mundong pupuntahan— 
Siya'y naghanda sa pantaong labanan. 
May daang pasilangan, may daang pakanluran 
Pinakamainam na daan hindi malaman; 
Nabigo saya sa piniling daanan, 
Korona'y nawala, nagapi sa labanan. 
Nabihag siya ng poot sa wakas 
Pagkat sa sangandaan ay walang natagpuan 
Na magpapakita sa mas tamang landas. 

Isa pang araw, sa pook ding iyon, 
Isang batang lalaki ang tumayo roon. 
Puno ng pag-asa, sa labanan din hahantong; 
Hangad din niya'y kabutihan sa malaon. 
At doo'y may isang sa daa'y nagbabantay, 
Sa tamang daan siya'y naging gabay. 
Kaya't di tinahak landas na pagkabigo 
Sa labana'y nanalo, korona'y natamo. 
Tumatahak ngayon sa daang mahusay 
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'Pagkat isang bantay sa kanya'y naghintay. 
Sa tamang landas siyang pumatnubay. 
[binanggit sa Central Christian Monitor, sa Conference Report, Okt. 1993, 66-67; 
o Ensign, Nob. 1993, 48] 

Ipaliwanag na ang mga bata at kabataan ay kadalasang nakatayo sa mga 
sangandaan—mga panahong nahaharap sila sa mga pagpapasiyang magkakaroon 
ng matagalang epekto sa kanilang buhay. Ang mga magulang, na nakaaalam ng 
daan, ay dapat naroon upang tulungan ang kanilang mga anak sa paggawa ng 
mga wastong pasiya. Kahit hindi makasama ng kanilang mga anak ang mga 
magulang sa mga oras ng pagpapasiya, dapat makatanggap ang mga anak ng 
paggabay at umasa sa mga panghihikayat ng Espiritu Santo habang inaalala nila 
ang mga turo ng kanilang mga magulang. 

Matutulungan ng mga magulang ang mga anak na gamitin sa kabutihan 
ang kanilang pagpili. 

Ipaliwanag na ang pagpili ay isa sa mga pinakadakilang kaloob sa atin ng Ama sa 
Langit. Ang pagpili ay kapangyarihang pumili at kumilos para sa ating sarili. Sa 
pamamagitan ng pagpiling ito natin piniling sundin ang Tagapagligtas at 
tanggapin ang biyaya ng walang hanggang buhay (tingnan sa 2 Nephi 2:25-28). 

Basahing kasama ng mga kalahok ang Doktrina at mga Tipan 58:27-28. 

• Sa anong mga paraan naaangkop ang taludtod na ito sa mga magulang sa 
pagtulong nila sa kanilang mga anak na gumawa ng mga pasiya? 

• Ano ang ilan sa mga kapakinabangan sa pagpapahintulot sa mga bata na 
gumawa ng mga pasiya? 

Ang sumusunod na materyal ay nagbabanghay sa mga alituntuning maaaring 
sundin ng mga magulang upang matulungan ang kanilang mga anak na 
magpasiyang mabuti. Talakayin ang mga alituntuning ito sa mga kalahok. 

Ituro sa mga anak ang dakilang piano ng kaligayahan ng Ama sa Langit. 

Kasama ang mga kalahok, basahin ang sumusunod na banggit mula sa Alma 12:32: 

"Anupa't ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng mga kautusan, matapos maipaalam 
sa kanila ang piano ng pagtubos." 

• Bakit mahalaga na nagbigay ang Diyos ng mga kautusan matapos maipaalam 
ang piano ng pagtubos? Sa anong mga paraan naaangkop ang alituntuning ito 
sa mga pagsisikap ng mga magulang na hikayatin ang kanilang mga anak na 
sundin ang mga kautusan? 

Itinuro ni Elder Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawang Apostol: 

"Nagtataka ang mga kabataan kung 'bakit?'—Bakit tayo inuutusang gawin ang 
ilang bagay, at bakit tayo inuutusang huwag gawin ang ibang bagay? Ang 
kaalaman sa piano ng kaligayahan.. .ay makapagbibigay sa mga batang isipan 
ng 'kasagutan.'... 

"Hindi kayo makakasama ng [inyong] mga anak sa oras ng pagtukso sa kanila. 
Sa mga mapanganib na sandaling iyon dapat silang umasa sa kanilang sariling 
kakayahan. Kung magpapasakop sila sa balangkas ng piano ng ebanghelyo 
lubus-lubusan silang lalakas. 
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Aralin 15: Paggabay sa mga Anak sa Paggawa Nila ng mga Pasiya 

"Ang piano ay nararapat na paulit-ulit banggitin. Sa gayon ang layunin ng 
buhay, ang katotohanan ng Manunubos, at ang dahilan ng mga kautusan ay 
mananatili sa kanila. 

"Ang pag-aaral nila ng ebanghelyo, ang mga karanasan nila sa buhay, ay 
magdaragdag sa patuloy na sumisidhing patotoo kay Cristo, sa Pagbabayad-
sala, sa panunumbalik ng ebanghelyo" (The Great Plan of Happiness [talumpati 
para sa mga tagapagturo ng relihiyon, ika-10 ng Agosto, 1993], 3). 

Bigyan ang mga anak ng malinaw na mga tuntuning batay sa mga alituntunin ng 
ebanghelyo. 

Ipaliwanag na dapat bigyan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng 
malinaw na mga tuntuning susundin sa paggawa ng mga pasiya. Ang gawaing ito 
ay kinabibilangan ng pagtuturo ng ebanghelyo at pagtatatag ng mga pamantayan 
ng pag-uugali sa tahanan. Itinuro ni Elder Joe J. Christensen ng Pitumpu: 

"Huwag matakot na magtakda ng malinaw na mga pamantayan at tuntunin sa 
moralidad. Tiyaking magsabi ng hindi kung kinakailangan Ipaalam [sa 
inyong mga anak] na may ilang bagay na talagang hindi ninyo ginagawa bilang 
mga miyembro ng inyong mag-anak. Ilang magulang ang tila halos laging balisa 
sa pag-aalala tungkol sa katanyagan at pagtanggap ng lipunan sa kanilang mga 
anak at nagpapatangay sa maraming bagay na tunay namang salungat sa 
kanilang mas matinong paghatol, tulad ng mga mamahaling uso, mahahalay na 
pananamit, pag-uwi nang hatinggabi, pakikipagtipanan bago maglabing-anim na 
taon, malalaswang pelikula, at kung anu-ano pa. Para sa mga anak at magulang, 
maaaring nag-iisa ka sa paninindigan sa kung ano ang tama kung minsan. 
Maaaring may mga panahon ng pag-iisa, mga kasayahang hindi nadadaluhan, at 
mga sineng hindi napapanood. Maaaring hindi lagi itong masaya. Ngunit ang 
pagiging magulang ay hindi isang pasikatan" (sa Conference Report, Okt. 1993, 
13; o Ensign, Nob. 1993, 11). 

• Ano ang maaaring gawin ng mga magulang upang makapagtakda ng malinaw 
na mga tuntuning moral para sa kanilang mag-anak? (Habang tinatalakay ng 
mga kalahok ang katanungang ito, hikayatin silang magbahagi ng mga 
halimbawa mula sa kanilang sariling buhay.) 

Basahing kasama ng mga kalahok ang Moroni 7:15-19. 

• Anong payo ang ibinibigay ng taludtod na ito tungkol sa kung paano 
malalaman ang mabuti sa masama? Sa anong mga paraan maiaangkop ng mga 
magulang ang payong ito sa pagtatakda nila ng mga tuntunin para sa kanilang 
mga anak? 

• Sa anong mga bahagi ng kanilang buhay paminsan-minsang nangangailangan 
ang mga bata at kabataan ng tulong sa paghatol kung alin ang mabuti at 
masama? Sa anong mga paraan magagamit ng mga magulang ang payo sa 
Moroni 7:15-19 upang matulungan ang mga anak na makagawa ng 
mabubuting pasiya? 

Tulungan ang mga bata na makilala ang impluwensiya ng Espiritu Santo sa 
kanilang buhay. 

Ipaliwanag na ang Moroni 7:15-19 ay tungkol sa Liwanag ni Cristo, na 
tumutulong sa atin upang malaman ang mabuti sa masama. Bukod sa pagsunod 
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sa Liwanag ni Cristo, makatatanggap din tayo ng patnubay mula sa Espiritu 
Santo na "magbibigay-alam [sa atin] ng lahat ng bagay na nararapat [nating] 
gawin" (2 Nephi 32:5) at tutulong sa atin na "malaman ang katotohanan ng 
lahat ng bagay" (Moroni 10:5). Habang natututuhan ng mga bata na makilala at 
masunod ang mga panghihikayat ng Espiritu Santo, makatatanggap sila ng 
dagdag na tulong sa paggawa ng mga pasiya. Matapos matanggap ng mga bata 
ang kaloob na Espiritu Santo, matutulungan sila ng mga magulang na 
magkaroon ng hangaring maging karapat-dapat na palagiang makapiling ang 
Espiritu. 

Ikinuwento ni Elder Robert D. Hales ng Korum ng Labindalawang Apostol kung 
paano siya tinulungan ng kanyang ina na makilala ang impluwensiya ng 
Espiritu Santo: 

"Pagkatapos ng aking binyag at pagpapatibay, hinatak ako ng aking ina sa isang 
tabi at tinanong, 'Ano ang nadarama n'yo?' Ipinaliwanag ko sa abot ng aking 
makakaya ang init ng damdamin ng kapayapaan, ginhawa, at kaligayahan na 
napasaakin. Ipinaliwanag ni Inay na ang nadarama ko ay ang natanggap kong 
kaloob, ang kaloob na Espiritu Santo. Sinabi niya sa akin na kung mamumuhay 
ako nang marapat doon, patuloy na mapapasaakin ang kaloob na iyon. Isang 
sandali ng pagkatuto iyon na nanatili sa akin sa buong buhay ko" (sa Conference 
Report, Abr. 1999, 42; o Ensign, Mayo 1999, 33). 

• Ano ang maaaring gawin ng mga magulang upang matulungan ang kanilang 
mga anak na madama at makilala ang impluwensiya ng Espiritu Santo? (Ang 
mga sagot ay maaaring kabilangan ng panghihikayat ng mga magulang sa mga 
anak na pag-aralan ang mga banal na kasulatan, makinig sa sagradong musika, 
sundin ang mga kautusan, at manalangin nang may tunay na layunin. Maaari 
din silang magbahagi ng mga espirituwal na karanasan sa kanilang mga anak 
at magpahayag ng pagmamahal sa kanila.) 

Bigyang-diin na mahalaga para sa mga magulang na hikayatin ang likas na 
pagkarelihiyoso ng kanilang mga anak, tulad ng pansariling pag-aaral ng banal 
na kasulatan, pagdarasal, at pag-aayuno. Ang pakikilahok sa mga gawaing 
pangrelihiyon ng mag-anak ay mahalaga, ngunit hindi ito sapat. 

Bigyan ng mga pagkakataon ang maliliit na anak na gnmawa ng mga simplengpasiya. 

Bigyang-diin na maaaring bigyan ng mga magulang ang maliliit na anak ng 
mga pagkakataong gumawa ng mga pasiya. Maaari nilang panatilihing simple 
ang mga pagpapasiya, na karaniwa'y pag-aalok lamang ng dalawang 
pagpipilian at pagtitiyak na ang dalawang pagpipilian ay katanggap-tanggap. 
Halimbawa, maaaring sabihin ng magulang na, "Gusto mo bang isuot ang asul 
na kamiseta mo o ang pula naman ngayon?" o "Gusto mo bang makinig ng 
kuwento o magpatuloy sa paglalaro hanggang sa pagtulog?" Sa sandaling mag-
alok ng gayong pagpipilian ang mga magulang, dapat nilang tanggapin ang 
pasiya ng bata. 

• Paano makatutulong ang gayong mga simpleng pagpapasiya sa paghahanda 
ng mga bata na gumawa ng mas malalawak at mahihirap na pasiya sa kanilang 
buhay sa kalaunan? 



Aralin 15: Paggabay sa mga Anak sa Paggawa Nila ng mga Pasiya 

Tulungan ang mga anak na maunawaan na ang Hang pagpapasiya ay may walang 
hanggang kahihinatnan. 

Ipaliwanag na kapag nahaharap ang mga bata sa mahihirap na pagpapasiya tulad 
ng pagpili ng mga gagawin sa Sabbath, pagpili ng mga kaibigan, pagpaplano sa 
pag-aaral, o pagtatakda ng mga layunin para sa isang propesyon, mahalagang 
malaman nila kung paano magpasiya batay sa mga katotohanan ng ebanghelyo. 
Mahalagang maunawaan nila na ang kanilang mga pagpapasiya ay maaaring 
magkaroon ng mga walang hanggang kahihinatnan. Kailangang mag-ukol ng 
panahon ang mga magulang habang bata pa ang kanilang mga anak na kausapin 
sila tungkol sa mga alituntuning ito. 

• Ano ang ilang paraan na magagabayan ng mga magulang ang kanilang mga 
anak habang nakikipagsanggunian sila sa kanila? (Ang mga sagot ay maaaring 
kabilangan ng maaaring ibahagi ng mga magulang ang sarili nilang mga 
karanasan, ipaalala sa kanilang mga anak ang mga kautusan ng Panginoon, at 
tulungan ang kanilang mga anak na pag-isipan ang mga walang hanggang 
kahihinatnan ng iba't ibang pagpili.) 

• Sa anong mga sitwasyon maaaring manghimasok ang magulang kapag 
gumagawa ng hindi matinong pasiya ang isang anak? 

Hilingin sa kalahok na basahin ang sumusunod na payo mula kay Elder Russell 
M. Ballard ng Korum ng Labindalawang Apostol (pahina 76-77 ng Gabay ng 
Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak): 

"Tungkulin ng mga magulang na manghimasok kapag nakakakita sila ng mga 
maling pagpili. Hindi iyan nangangahulugan na inaagaw ng mga magulang sa 
mga anak ang mahalagang kaloob na pagpili. Dahil ang pagpili ay kaloob ng 
Diyos, sa huli ay kanila pa rin ang pagpili kung ano ang gagawin nila, paano 
sila kikilos, at ano ang paniniwalaan nila. Ngunit bilang mga magulang 
kailangan nating tiyakin na nauunawaan nila ang angkop na pag-uugali at ang 
mga kahihinatnan nito kung ipagpapatuloy pa rin nila ang mali nilang 
ginagawa. Tandaan, walang tinatawag na hindi makatwirang pagdidisiplina sa 
tahanan. Ang mga sine, magasin, telebisyon, video, ang Internet, at iba pang 
media ay naroon bilang mga panauhin at dapat lamang tanggapin kapag ang 
mga ito ay naaangkop para sa kasiyahan ng mag-anak. Gawing kanlungan ng 
kapayapaan at kabutihan ang inyong tahanan. Huwag hayaang dumihan ng 
masasamang impluwensiya ang sarili ninyong espirituwal na kapaligiran. 
Maging mabait, maalalahanin, mahinahon, at mapagbigay sa sinasabi ninyo at 
sa pakikitungo ninyo sa isa't isa. Sa gayon ang mga layunin ng mag-anak na 
batay sa mga pamantayan ng ebanghelyo ay makapagpapadali sa paggawa ng 
mabubuting pasiya" (sa Conference Report, Abr. 1999, 114; o Ensign, Mayo 
1999, 87). 

Dapat pahintulutan ng mga magulang ang mga anak na matuto mula sa 
mga kinahinatnan ng hindi mabubuting pasiya. 
Tukuyin na bagama't kung minsan ay dapat manghimasok ang mga magulang 
upang tulungan ang kanilang mga anak na gumawa ng mabubuting pasiya, hindi 
sila dapat manghimasok upang pigilan ang mga kahihinatnan ng hindi 
matitinong pagpapasiya ng kanilang mga anak. 
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• Ano ang maaaring kahinatnan kapag pinangangalagaan ng mga magulang ang 
kanilang mga anak mula sa mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpapasiya? 
Anong kabutihan ang darating kung pahihintulutang maranasan ng mga anak 
ang likas na kahihinatnan ng kanilang mga pagpapasiya? (Hikayatin ang mga 
kalahok na magbigay ng mga halimbawa mula sa kanilang sariling buhay. 
Pagkatapos ay basahin ang mga sumusunod na pahayag.) 

Sinabi ni Elder Richard G. Scott ng Korum ng Labindalawang Apostol: "Mga 
magulang, huwag kayong magkamaling sadyang manghimasok upang 
pagaanin o alisin ang mga likas na kahihinatnan ng mga sinadyang 
pagpapasiya ng inyong mga anak na lumabag sa mga kautusan. Ang gayong 
mga pagkilos ay nagbibigay-diin sa mga maling alituntunin, nagbubukas ng 
pintuan para sa mas mabigat na kasalanan, at nagbabawas sa paghahangad na 
magsisi" (sa Conference Report, Abr. 1993, 43; o Ensign, Mayo 1993, 34). 

Itinuro ni Elder Robert D. Hales: "Nakakatakot pahintulutan ang ating mga 
anak na matuto sa mga pagkakamaling ginagawa nila, ngunit ang pagkukusa 
nilang piliin ang paraan ng Panginoon at mga pinahahalagahan ng mag-anak 
ay mas mainam kapag ang pagpili ay galing sa kanilang kalooban kaysa sa 
tangkain nating ipagpilitan ang mga pinahahalagahang iyon sa kanila. Ang 
paraan ng pagmamahal at pagtanggap ng Panginoon ay mas mainam kaysa sa 
paraang pamumuwersa at pamimilit ni Satanas, lalo na sa pagpapalaki ng mga 
kabataan" (sa Conference Report, Abr. 1999, 43; o Ensign, Mayo 1999, 34). 

Dapat magpakita ng walang-maliw na pagmamahal ang mga magulang sa 
mga anak na naliligaw ng landas. 
Banggitin na sa kabila ng pinakamatinding pagsisikap ng mga magulang, may 
ilang anak na nakagagawa ng mga pasiyang nagdudulot ng matinding pagdurusa 
sa kanila mismo at sa iba. Hindi dapat tumigil ang mga magulang na mahalin 
ang mga anak na naliligaw ng landas. Sinabi ni Elder Richard G. Scott: 

"Ang ilan sa inyo ay may mga anak na hindi tumutugon sa inyo, na pinipili ang 
ganap na naiibang landas. Ang Ama sa Langit ay paulit-ulit ding nakaranas ng 
ganyan. Samantalang ilan sa Kanyang mga anak ay gumamit ng Kanyang kaloob 
na pagpili nang labag sa Kanyang payo, patuloy pa rin Siyang nagmahal sa 
kanila. Nguni't tiyak ko, hindi Niya kailanman sinisi ang Kanyang sarili sa 
kanilang hindi matalinong pagpili" (sa Conference Report, Abr. 1993, 43; o 
Ensign, Mayo 1993, 34). 

Habang naglilingkod sa Korum ng Labindalawang Apostol, ibinigay ni Elder 
Howard W. Hunter ang sumusunod na payo sa mga magulang na ginawa ang 
lahat ng kanilang makakaya ngunit nagdadalamhati dahil sa mga pagkakamali 
ng isang anak: 

"Ang isang matagumpay na magulang ay yaong nagmahal, nagsakripisyo, at nag-
alaga, nagturo, at naglingkod sa mga pangangailangan ng isang anak. Kung 
ginawa ninyong lahat ito at nanatili pa ring suwail o basagulero o makamundo 
ang inyong anak, magkagayunma'y maituturing pa rin kayong isang 
matagumpay na magulang. Marahil ay may mga anak na dumating sa mundo na 
hahamon sa kahit sinupamang mga magulang sa anupamang kalagayan. 
Gayundin naman na marahil ay may iba pang magpapala sa buhay at magiging 
kagalakan sa, halos sinumang ama o ina" (sa Conference Report, Okt. 1983, 94; o 
Ensign, Nob. 1983, 65). 



Aralin 15: Paggabay sa mga Anak sa Paggawa Nila ng mga Pasiya 

Ibigay sa isang kalahok ang batong dinala ninyo sa klase (tingnan sa 
"Paghahanda," aytem 4). Atasan ang kalahok na ilagay ang bato nang diretso sa 
harapan ng kanyang mata. Pagkatapos ay tanungin ang kalahok na ilarawan 
kung ano ang kanyang nakikita. Basahin ang sumusunod na analohiya, na 
ibinahagi ni Elder Richard G. Scott noong naglilingkod siya sa Pitumpu: 

"Kapag inilalagay ko ang isang maliit na bato nang diretso sa harapan ng aking 
mata, ito a tila isang malaking bato. Iyon lamang ang nakikita ko. Dito lamang 
nakatuon ang pansin ko—tulad ng mga suliranin ng isang mahal sa buhay na 
nakaaapekto sa buhay natin sa bawat paggising. Kapag nagawa na ninyo ang mga 
bagay na maaari ninyong gawin para makatulong, ipaubaya na ninyo ang 
suliranin sa mga kamay ng Panginoon at huwag nang mag-alala pa. Huwag 
ninyong isiping may pagkukulang kayo dahil sa wala na kayong magagawa. 
Huwag ninyong sayangin ang inyong lakas sa walang katuturang pag-aalala. 
Aalisin ng Panginoon ang batong pumupuno sa inyong paningin at itatapon ito 
kasama ng mga hamong kakaharapin ninyo sa inyong walang hanggang pag-
unlad. Pagkatapos ay makikita ito sa ibang pananaw. Darating ang oras na 
madarama at malalaman ninyo kung paano pa makatutulong. Matatagpuan 
ninyo ang higit na kapayapaan at kaligayahan, hindi kaliligtaan ang ibang 
nangangailangan sa inyo, at makapagbibigay ng mas malaking tulong dahil sa 
walang hanggang pananaw na iyon" (sa Conference Report, Abr. 1988, 70; o 
Ensign, Mayo 1988, 60). 

• Sa anong mga paraan makapagpapakita ng walang-maliw na pagmamahal ang 
mga magulang sa anak na naligaw ng landas? Paano sila makapagpapakita ng 
gayong pagmamahal nang hindi kinukunsinti ang mga ikinikilos ng anak? 

Basahin sa mga kalahok ang Lucas 15:11-32. Ipaliwanag na ang talatang ito ay 
kadalasang tinatawag na talinghaga ng alibughang anak. Gayunman, matatawag 
din itong talinghaga ng mapagmahal na ama. 

• Ano ang matututuhan natin mula sa talinghagang ito tungkol sa kung 
paano maiimpluwensiyahan ng pagmamahal ng mga magulang ang mga 
anak na suwail? 

Habang naglilingkod bilang Unang Tagapayo sa Unang Panguluhan, itinuro ni 
Pangulong Gordon B. Hinckley: 

"Sa kasaysayan ng mga salinlahi ng tao, ang mga kilos ng mapanghimagsik na 
mga anak ay nababalutan ng kalungkutan at pagdadalamhati, ngunit kahit na 
nagkaroon ng paghihimagsik, ang matitibay na tali ng buhay mag-anak ang 
umantig at pumalibot sa naghimagsik. 

"Wala na akong alam na mas magandang kasaysayan sa buong panitikan kaysa 
sa sinabi ng Guro na nakatala sa ika-15 kabanata ng Lucas. Ito ay kuwento ng 
isang mapusok at gahamang anak na nanghingi ng kanyang mana, na nilustay 
niya hanggang sa maubos. Nagsisisi, bumalik siya sa kanyang ama, at nang 
matanaw siya ng kanyang ama sa malayo, ay tumakbo sa kanya at niyakap siya 
sa leeg at hinagkan" (sa Conference Report, Abr. 1991, 70; o Ensign, Mayo 
1991, 72). 

Katapusan 
Bigyang-diin ang kahalagahan ng paggabay sa mga anak habang gumagawa sila 
ng mga pasiya at pagkatapos ay pahintulutan silang matuto mula sa mga 
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kinahinatnan ng kanilang mga kilos. Paalalahanan ang mga kalahok na 
pagpapalain ng Panginoon ang mga magulang habang patuloy nilang 
minamahal ang kanilang mga anak at gumagawang kasama sila. Pagkatapos ay 
basahin ang sumusunod na pahayag na ginawa ni Bishop Robert D. Hales, noong 
naglilingkod pa siya bilang Namumunog Obispo: 

"Walang alinlangang magkakamali ang mga magulang sa kanilang mga 
ginagampanang tungkulin bilang mga magulang, ngunit sa pamamagitan ng 
pagpapakumbaba, pananampalataya, panalangin, at pag-aaral, bawat isa ay 
matututo ng mas mabuting paraan sa paggawa nito at pagpapalain ang buhay ng 
mga miyembro ng mag-anak ngayon at magtuturo ng mga tamang kaugalian 
para sa mga susunod na salinlahi" (sa Conference Report, Okt. 1993, 10-11; o 
Ensign, Nob. 1993, 10). 

Sa panghihikayat ng Espiritu, magpatotoo sa mga alituntuning tinalakay sa aralin. 

Sumangguni sa mga pahina 74-77 ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa ng lathalaing "Tulad ng Apoy na Di-maapula/' ni Elder Russell 
M. Balalrd. Bigyang-diin na makatatanggap ng mga dakilang kapakinabangan 
ang mga mag-asawa mula sa magkasamang pagbabasa at pagtalakay ng mga 
lathalain sa gabay sa pag-aaral. 



PANGMAG-ANAK NA PANALANGIN, 
PANGMAG-ANAK NA PAG-AARAL NG 
BANAL NA KASULATAN, AT GABING 
PANTAHANAN NG MAG-ANAK 

Layunin 

Paghahanda 

Upang hikayatin ang mga mag-anak na magdaos ng regular na pangmag-anak na 
panalangin, pangmag-anak na pag-aaral ng banal na kasulatan, at gabing 
pantahanan ng mag-anak at ituro ang ebanghelyo sa bawat isa sa mga tagpong ito. 

1. Mag-isip ng mga paraan na maisasagawa ninyo ang mga alituntunin sa ilalim 
ng "Ang Inyong mga Pananagutan Bilang Guro" (mga pahina x-xiii sa manwal 
na ito). 

2. Pag-isipang mabuti ang mga doktrina at alituntuning nakabanghay sa mga ulo 
ng aralin na malinaw na nakalimbag. Sa buong linggo, umisip ng mga paraan 
sa pagtuturo ng mga doktrina at alituntuning ito. Hangarin ang patnubay ng 
Espiritu sa pagpapasiya kung ano ang dapat ninyong bigyang-diin upang 
matugunan ang mga pangangailangan ng mga kalahok. 

3. Kung may makukuha sa mga sumusunod na materyal dalhin ang ilan o lahat 
ng mga ito sa klase. Maghandang ipakita ang mga ito habang tinatalakay 
ninyo ang gabing pantahanan ng mag-anak. 

a. Ang mga banal na kasulatan. 
b. Family Home Evening Resource Book (31106) 
c. Gabay na Aklat ng Mag-anak (31180 893). 
d. Gabing Pantahanan ng Mag-anak Karagadang Video (Internasyonal) (53736 893). 
e. Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (31110 893). 
f. Mga magasin ng Simbahan. 
g. Ang Ating Pamana: Maikling Kasaysayan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ngmga 

Banal sa mga HulingAraw (35448 893). 
h. Mga manwal ng Pagkasaserdoteng Melquisedec at Samahang Damayan. 
i. Mga gabay sa pag-aaral ng miyembro para sa mga kurso sa Doktrina ng 

Ebanghelyo. 
j. Para sa Lakas ng Kabataan (34285 893). 
k. Mga aklat ng kuwento tungkol sa banal na kasulatan na inilathala ng 

Simbahan tulad ng Mga Kuwento sa Aklat ni Mormon (35666 893). 
1. Pakete ng Larawan ng Sining ng Ebanghelyo (34730 893). 

4. Kung gagamitin ninyo ang gawain sa pagrerepaso sa pahina 48-49, magdala sa 
klase ng papel at bolpen o lapis para sa bawat kalahok. 
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Iminungkahing 
Pagbubuo ng Aralin Dapat bigyan ng bawat mag-anak na Banal sa mga Huling Araw ng mataas 

na priyoridad ang pangmag-anak na panalangin at pag-aaral ng banal na 
kasulatan at gabing pantahanan ng mag-anak. 
Ipaliwanag na noong Pebrero 1999 ay nagpadala ng liham ang Unang 
Panguluhan sa mga miyembro ng Simbahan sa buong daigdig. Kabilang sa liham 
ang sumusunod na tagubilin: 

"Pinapayuhan namin ang mga magulang at mga anak na bigyan ng 
pinakamataas na priyoridad ang pangmag-anak na panalangin, gabing 
pantahanan ng mag-anak, pag-aaral at pagtuturo ng ebanghelyo, at 
makabuluhang gawaing pangmag-anak. Gaano man nararapat at naaangkop ang 
ibang pangangailangan o gawain, hindi dapat pahintulutang mangibabaw ang 
mga ito sa sagradong-hirang na tungkulin na tanging mga magulang at mag-anak 
lamang ang makagagawa nang sapat" (Liham ng Unang Panguhulan, ika-11 ng 
Pebrero, 1999). 

• Bakit napakahalaga ng payong ito ngayon? 

Ipaliwanag na tinatalakay ng araling ito ang maaaring gawin ng mga magulang 
upang makapagdaos ng pang-araw-araw na pangmag-anak na panalangin at pag-
aaral ng banal na kasulatan at lingguhang gabing pantahanan ng mag-anak. 

Makatatanggap ng mga dakilang pagpapala ang mga mag-anak kapag 
magkakasama silang nananalangin. 
Basahin sa mga kalahok ang 3 Nephi 18:21. Pagkatapos ay ibahagi ang 
sumusunod na payo mula kay Pangulong Gordon B. Hinckley, ang ika-15 
Pangulo ng Simbahan: 

"Hayaan ang bawat mag-anak sa Simbahang ito na magkakasamang manalangin. 
Ngayon, mahalagang magkaroon ng kani-kanyang panalangin, ngunit 
napakagandang magkaroon ng pangmag-anak na panalangin. Manalangin sa 
inyong Ama sa Langit nang may pananampalataya. Manalangin sa pangalan ng 
Panginoong Jesucristo. Wala kayong magagawang mas maganda sa inyong mga 
anak maliban sa paghahalinhinan nila sa pangmag-anak na panalangin, na 
nagpapahayag ng pasasalamat para sa kanilang mga pagpapala. Kung gagawin 
nila iyan habang bata pa sila, lalaki silang may diwa ng pasasalamat sa kanilang 
mga puso" ("Inspirational Thoughts," Ensign, Ago. 1997, 5). 

• Ano ang maaaring gawin ng mga mag-anak upang makagawian ang pang-
araw-araw na pangmag-anak na panalangin? Anong mga paghamon ang 
nakaharap ninyo sa pagdaraos ng pangmag-anak na panalangin, at paano 
ninyo ito nalutas? 

• Ano ang maaaring gawin ng mga mag-anak upang gawing makabuluhan sa 
kanila ang oras ng pangmag-anak na panalangin? (Bukod sa mga sagot ng mga 
kalahok, ibahagi ang ilan o kaya'y lahat ng mga sumusunod na mungkahi.) 

a. Maaaring mag-ukol ng panahon ang mga magulang bago manalangin sa 
pagtatanong kung may anumang natatanging bagay silang dapat 
ipagpasalamat sa Ama sa Langit o kung may ibang alalahaning dapat nilang 
tandaan sa kanilang panalangin. 



Aralin 16: Pangmag-anak na Panalangin, Pangmag-anak na Pag-aaral ng Banal na Kasulatan, at Gabing Pantahanan ng Mag-anak 

b. Maaaring tiyakin ng mga magulang na ang mga anak ay laging nabibigyan 
ng pagkakataong mag-alay ng pangmag-anak na panalangin. 

c. Maaaring tandaan ng mag-anak na manalangin para sa mga pinuno ng 
Simbahan, misyonero, at miyembro ng mag-anak na nangangailangan ng 
mga natatanging pagpapala. 

d. Maaaring gamitin ng mga magulang ang kanilang mga panalangin para 
magturo. Halimbawa, ang mga pagpapahayag nila ng pasasalamat ay 
makahihikayat ng gayunding damdamin sa kanilang mga anak. 

e. Maaaring banggitin ng mga magulang ang pangalan ng bawat isa sa 
kanilang mga anak sa kanilang mga panalangin, upang tulungan ang mga 
batang damhin ang pagmamahal ng kanilang Ama sa Langit at mga 
magulang sa lupa. 

• Anong mga pagpapala ang natanggap ninyo at ng inyong mag-anak dahil sa 
pangmag-anak na panalangin? 

Ang pangmag-anak na pag-aaral ng banal na kasulatan ay nakatutulong sa 
mga mag-anak na mapalapit sa Diyos. 
Isulat sa pisara ang mga sumusunod na parirala o basahin nang malakas ang mga ito: 

Ibayong pamimitagan 

Ibayong paggalang at pagsasaalang-alang 

Di-gaanong pakikipagtalo 

Kakayahang payuhan ang mga anak nang may higit na pagmamahal at karunungan 

Higit na pagtngon sa payo ng mga magulang 

Ibayong kabutihan 

Saganangpananampalataya, pag-asa, atpag-ibig sa kapwa-tao 

Kapayapaan, kagalakan, at kaligayahan 

Hilingin sa mga kalahok na pag-isipang mabuti ang sumusunod na tanong nang 
hindi sumasagot nang malakas: 

• Ano ang maaari ninyong gawin upang higit na sumagana ang mga 
pagpapalang ito sa inyong tahanan? 

Ipaliwanag na nagpatotoo si Pangulong Marion G. Romney ng Unang Panguluhan 
na ang mga pagpapalang ito ay higit na sasagana sa ating mga tahanan kapag nag-
aaral tayo ng mga banal na kasulatan, lalo na ang Aklat ni Mormon: 

"Dama ko ang katiyakan na kung, sa ating mga tahanan, ang mga magulang ay 
may panalangin at palagiang magbabasa ng Aklat ni Mormon, kapwa sa kanilang 
sarili at sa kanilang mga anak, ang diwa ng dakilang aklat na iyon ay lalaganap sa 
ating tahanan at sa lahat ng naninirahan doon. Mag-iibayo ang espiritu ng 
pamimitagan; lalago ang paggalang at pagsasaalang-alang sa isa't isa. Aalis ang 
espiritu ng pagtatalu-talo. Papayuhan ng mga magulang ang mga anak nang may 
higit na pagmamahal at karunungan. Mas makatutugon at magiging mas 
masunurin ang mga anak sa payo ng kanilang mga magulang. Mag-iibayo ang 
kabutihan. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa—ang dalisay na 
pag-ibig ni Cristo—ay lalaganap sa ating mga tahanan at buhay, na dala-dala sa 
kanilang pagdating ang kapayapaan, kagalakan, at kaligayahan" (sa Conference 
Report, Abr. 1980, 99; o Ensign, Mayo 1980, 67). 
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Sa pagtukoy sa mga pangako ni Pangulong Romney, sinabi ni Pangulong Ezra 
Taft Benson, ang ika-13 Pangulo ng Simbahan: "Ang pinag-ibayong pagmamahal 
at pagkakaisa sa tahanan, higit na paggalang sa pagitan ng magulang at anak, 
pinag-ibayong espirituwalidad at kabutihan—ay hindi mga pangakong walang-
kabuluhan, kundi ang mismong nais sabihin ni Pangulong Joseph Smith nang 
ipahayag niya na ang Aklat ni Mormon ay tutulong sa ating higit na mapalapit sa 
Diyos" (sa Conference Report, Okt. 1986, 6; o Ensign, Nob. 1986, 7). 

Anyayahan ang mga kalahok na magsalita tungkol sa mga pagpapalang 
dumating sa kanilang mag-anak sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na 
kasulatan. 

• Ano na ang nagawa ninyo upang maging matagumpay ang pag-aaral ng banal 
na kasulatan? Anong mga paghamon ang nakaharap ninyo at paano ninyo ito 
nalutas? (Bukod sa mga sagot ng mga kalahok, ibahagi ang ilan o ang lahat ng 
mga sumusunod na mungkahi.) 

a. Magtulungang magtakda ng panahon upang pag-aralan ang banal na 
kasulatan araw-araw bilang mag-anak. Ito ang karaniwang pinakamahirap 
na bahagi sa pangmag-anak na pag-aaral ng banal na kasulatan. Gayunman, 
maaaring hangarin ng mag-anak ang patnubay ng Espiritu Santo habang 
inaalam nila kung ano ang magiging pinakamainam sa kanilang kalagayan. 

b. Pag-isipang itakda ang haba ng oras o natatanging bilang ng mga talata, 
kabanata, o pahinang babasahin araw-araw. 

c. Kung maaari, tiyaking may sari-sariling banal na kasulatan ang bawat 
miyembro ng mag-anak. Maging ang mga batang hindi pa marunong 
bumasa ay makikinabang sa pagkakaroon ng sarili nilang banal na 
kasulatan. Maaaring bigyan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng 
mga banal na kasulatan sa kanilang binyag, kaarawan, o iba pang 
natatanging okasyon. O kaya'y maaaring kumita ng pera ang mga bata 
upang bumili ng sarili nilang mga banal na kasulatan. 

d. Maghalinhinan sa pagbabasa, at tulungan ang mga nakababata kung 
kinakailangan. Pagkatapos basahin ang isang talata, repasuhin ang binasa at 
sabihin ito sa paraang mauunawaan ng mga nakababatang anak. 

e. Magpaguhit sa mga nakababatang anak ng mga larawan sa mga kuwento sa 
banal na kasulatan. Halimbawa, maaaring gumuhit sa pader ng isang mural 
ng pangitain ni Lehi tungkol sa punungkahoy ng buhay. 

f. Sama-samang magsaulo ng mga paboritong talata. 
g. Magbasa ng mga banal na kasulatan na nauugnay sa mga natatanging 

kaganapang tulad ng Muling Pagkabuhay, Pasko, binyag, ordenasyon sa 
pagkasaserdote, o paglalaan sa templo. 

h. Sama-samang magsaliksik ng isang natatanging paksa. 
i. Mag-ingat ng isang kuwaderno ng mag-anak para sa pagtatala ng mga 

tanong, layunin, o kaisipang may kaugnayan sa pagbabasa ng banal na 
kasulatan. 

Bigyang-diin na kung magiging mahirap na pagsama-samahin ang buong mag-
anak para sa pag-aaral ng banal na kasulatan, dapat tandaan ng mga magulang 
na maaaring magkaroon ng mas matagalang epekto ang kanilang mga pagsisikap 
kaysa sa inaakala nila. Sinabi ni Sister Susan L. Warner, na naglingkod bilang 
pangalawang tagapayo sa pangkalahatang panguluhan ng Primarya: 

"Sinikap namin sa aming pamilya na mag-aral ng banal na kasulatan nang 
maagane-maaga. Ngunit madalas kaming mawalan ng gana kaoae isang anak 
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naming lalaki ang magrereklamo dahil pinipilit siyang gisingin. Kapag sa huli ay 
dumarating na siya, kadalasa'y yumuyukyok siya sa mesa. Ilang taon ang 
nagdaan, habang naglilingkod sa misyon, sumulat siya sa amin: 'Salamat sa 
pagtuturo ninyo sa amin ng mga banal na kasulatan. Gusto kong malaman 
ninyo sa mga panahong umaarte akong tulog, nakikinig ako talaga nang 
nakapikit' " (sa Conference Report, Abr. 1996, 109; o Ensign, Mayo 1996, 79). 

Tumutulong ang gabing pantahanan ng mag-anak na mapatibay ng mga 
mag-anak ang kanilang sarili laban sa mga makamundong impluwensiya. 
Ipaliwanag na noong 1915, tinagubilinan ni Pangulong Joseph R Smith at ng 
kanyang mga tagapayo ang mga magulang na magsimulang magdaos ng regular 
na "Gabing Pantahanan." Ito ang magiging oras para maturuan ng mga 
magulang ang kanilang mag-anak ng mga alituntunin ng ebanghelyo. Isinulat ng 
Unang Panguluhan: "Kung susundin ng mga Banal ang payong ito, 
ipinangangako namin na magbubunga ito ng mga dakilang pagpapala. Mag-
iibayo ang pagmamahalan sa tahanan at pagsunod sa mga magulang. Mabubuo 
ang pananampalataya sa puso ng mga kabataan ng Israel, at magkakaroon sila ng 
kapangyarihang labanan ang masasamang impluwensiya at tuksong nakapaligid 
sa kanila" (sa Messages of the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints, tinipon ni James R. Clark, 6 na tomo [1965-75], 4:339). 

Ipinahayag ni Pangulong Gordon B. Hinckley kung paano sinunod ng kanyang 
mga magulang ang payo ni Pangulong Joseph R Smith: 

"Noong 1915 inatasan ni Pangulong Joseph F. Smith ang mga tao ng Simbahan 
na magdaos ng gabing pantahanan ng mag-anak. Sinabi ng ama ko na gagawin 
namin iyon, kaya pinapainitan namin ang sala kung saan nakapuwesto ang 
malaking piyano ni Inay at ginagawa ang atas ng Pangulo ng Simbahan. 

"Hindi kami magagaling sa pagtatanghal noong mga bata kami. Magagawa 
naming lahat ang mga bagay-bagay nang sama-sama habang naglalaro, pero ang 
subukang pakantahin ang sinuman sa amin nang solo sa harap ng ibang tao ay 
parang pag-uutos sa sorbetes na huwag malusaw sa hurnuhan. Sa Simula, 
pinagtatawanan namin at tinutukso ang pagtatanghal ng isa't isa. Pero 
nagpumilit pa rin ang aming mga magulang. Sama-sama kaming umawit. Sama-
samang nanalangin. Tahimik kaming nakinig habang nagbabasa si Inay ng mga 
kuwento sa Biblia at Aklat ni Mormon. Kinuwentuhan kami ni Itay ng mga 
kuwentong nasaulo niya. . . 

"Mula sa simpleng maliliit na pulong na iyon, na idinaos sa sala ng lumang 
bahay namin, ay naganap ang di maipaliwanag at napakagandang bagay. 
Lumakas ang pagmamahal namin sa aming mga magulang. Tumibay ang 
pagmamahalan naming magkakapatid. Nag-ibayo ang pagmamahal namin sa 
Panginoon. Lumago sa aming puso ang pagpapahalaga sa simpleng kabutihan. 
Naganap ang mga pangyayaring ito dahil sinunod ng aming mga magulang ang 
payo ng Pangulo ng Simbahan. Natutuhan ko roon ang isang bagay na 
napakahalaga" (Teachings of Gordon B. Hinckley [1977], 211-12). 

Ipaliwanag na bawat Pangulo ng Simbahan mula kay Pangulong Joseph F. Smith 
ay binigyang-diin ang kahalagahan ng gabing pantahanan ng mag-anak. Ngayon 
ay ipinapayo ng Unang Panguluhan sa mga mag-anak na magdaos ng gabing 
pantahanan ng mag-anak tuwing Lunes ng gabi. 

101 



Bigyang-diin na ang gabing pantahanan ng mag-anak ay dapat kabilangan lagi 
ng pangmag-anak na panalangin at isang aralin, na maaaring ilahad ng isang 
magulang o isa sa mga anak. Matutulungan ng mga magulang ang mga 
nakababatang anak na maghanda at maglahad ng mga aralin. 

Ipaliwanag na ang Simbahan ay naglathala ng mga materyal na makatutulong sa 
mga mag-anak na mangasiwa ng matatagumpay na gabing pantahanan ng mag-
anak. Ipakita ang mga materyal na inilathala ng Simbahan na dinala ninyo sa 
klase (tingnan sa "Paghahanda," aytem 3). 

• Bukod sa panalangin at isang aralin, ano pang ibang gawain ang maibibilang 
sa gabing pantahanan ng mag-anak? (Ang mga sagot ay maaaring kabilangan 
ng paglalaro, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pag-awit ng himno o 
kanta, pagdaraos ng sangguniang mag-anak, at pagkain ng masasarap.) 

• Paano magagamit ng mga magulang ang gabing pantahanan ng mag-anak 
upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mag-anak? (Bukod 
sa paghingi ng mga ideya sa mga kalahok, ibahagi ang sumusunod na 
halimbawa.) 

Isang ama ang bumuo ng mga aralin sa gabing pantahanan ng mag-anak sa 
pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanyang mga anak nang sarilinan. Sa 
pakikipag-usap niya sa kanyang mga anak, madalas siyang nagtatanong 
tungkol sa mga natatanging problema, tulad ng "Ano ang sinasabi ng mga 
batang lalaki sa paaralan tungkol sa mga batang babae?" o "Mayroon bang 
nagsasalita tungkol sa mga bawal na gamot?" Ang mga sagot na ibinigay ng 
mga bata ang nakatulong sa kanya na matukoy kung ano ang kailangan nilang 
pag-aralan at talakayin. Pagkatapos, siya at ang kanyang asawa ay mag-uusap 
at magpaplano ng mga aralin batay sa mga pangangailangang iyon. Natutuwa 
ang mga anak na magbahagi ng kanilang mga ideya at nakahandang humarap 
sa mga sitwasyon sa tunay na buhay. 

• Ano ang maaaring gawin ng mga magulang upang hikayatin ang bawat 
miyembro ng mag-anak na makilahok sa gabing pantahanan ng mag-anak? 

• Anong mga pagpapala ang dumating sa inyong mag-anak bunga ng pagdaraos 
ng gabing pantahanan ng mag-anak? 

Katapusan 

Bigyang-diin na ang pang-araw-araw na pangmag-anak na panalangin at pag-
aaral ng banal na kasulatan at lingguhang gabing pantahanan ng mag-anak ay 
magpapatatag sa mga ugnayan ng mag-anak, magpapatibay sa mga patotoo ng 
mga miyembro ng mag-anak, at maghahanda sa mga miyembro ng mag-anak na 
harapin ang mga hamon ng buhay. 

Sa pag-uudyok ng Espiritu, ipahayag ang inyong pagmamahal sa inyong mag-
anak at magpatotoo sa mga katotohanang tinalakay sa aralin at sa buong kurso. 

Sumangguni sa mga pahina 78-83 ng Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga 
Ugnayang Pangmag-asawa at Pangmag-anak. Hikayatin ang mga kalahok na 
repasuhin ang mga doktrina at alituntunin sa araling ito sa pamamagitan ng 
(1) pagsunod sa kahit isa sa mga mungkahi sa "Mga Ideya para sa Pagsasagawa" 
at (2) pagbabasa ng mga lathalaing "Ang mga Pagpapala ng Panalanging 
Pangmag-anak" ni Pangulong Gordon B. Hinckley, at "Kaya Ako ay Naturuan," 
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Aralin 16: Pangmag-anak na Panalangin, Pangmag-anak na Pag-aaral ng Banal na Kasulatan, at Gabing Pantahanan ng Mag-anak 

Mga Karagdagang 
Mapagkukunang 
Materyal 

ni Elder L. Tom Perry. Tukuyin na makatatanggap ng mga dakilang pagpapala ang 
mga mag-asawa mula sa magkasamang pagbabasa at pagtalakay ng mga lathalain 
sa gabay sa pag-aaral. 

Pakikilahok sa mga makabuluhang gawaing panglibangan bilang mag-anak 
Ipaliwanag na bilang karagdagan sa pangmag-anak na panalangin, pangmag-
anak na pag-aaral ng banal na kasulatan, at gabing pantahanan ng mag-anak, 
ang mga makabuluhang gawaing panglibangan ay makatutulong sa mga mag-
anak na bumuo ng matitibay na tali ng pagmamahalan at pagkakaisa. Dapat 
iplano ng mga magulang ang panahon kung kailan sama-samang makalalahok 
ang mag-anak sa gayong mga gawain. Ipinayo ni Pangulong Ezra Taft Benson: 
"Bumuo ng mga nakaugaliang pagbabakasyon ng mag-anak at pagbibiyahe at 
pamamasyal. Hindi kailanman malilimutan ng inyong mga anak ang mga 
alaalang ito" (sa Conference Report, Okt. 1987, 63; o Ensign, Nob. 1987, 17). 

• Ano ang mga kapakinabangan ng pakikilahok sa mga gawaing panglibangan 
bilang mag-anak? 

Pag-isipang ibahagi ang mga sumusunod na mungkahi o ang ilan sa sarili 
ninyong mungkahi upang maghikayat ng talakayan: 

a. Ang mga miyembro ng mag-anak na nasisiyahan sa mga sama-samang 
paggawa ay magkakaroon ng higit na pagmamahalan at pagkakaisa. 

b. Sama-sama silang magkakaroon ng kasiyahan at makabubuo ng mga 
ugnayang tatagal sa buong buhay nila. 

c. Masisiyahan ang mga bata sa piling ng kanilang mga magulang at higit na 
magnanais na makinig at sumunod sa payo ng mga magulang. 

• Ano ang mga alaala ninyo sa mga gawaing pangmag-anak noong kayo ay 
bata pa? Sa anong mga paraan nakaimpluwensiya ang mga gawaing ito sa 
inyong buhay? 

Anyayahan ang mga kalahok na magbahagi ng mga ideya para sa mga masaya, 
nakatutuwa, at di malilimutang gawaing pangmag-anak na di gaanong magastos 
o walang gastos. 

Pagrerepaso ng mga aralin sa bahagi B ng kursong Mga Ugnayang Pangmag-
asawa at Pangmag-anak 
Winawakasan ng araling ito ang bahagi B ng kursong Mga Ugnayang Pangmag-
asawa at Pangmag-anak. Kung kayo ang nagtuturo ng buong kurso, pag-isipang 
gamitin ang sumusunod na pagsasanay: 

Bigyan ang bawat kalahok ng isang papel at bolpen o lapis. Atasan ang mga 
kalahok na gumugol ng tatlong minuto sa paglilista ng mga doktrina at 
alituntuning naaalala nila mula sa aralin 9 hanggang aralin 16 ng kursong ito. 
Pasalungguhitan sa kanila ang mga doktrina at alituntuning pinakamakahulugan 
sa kanila. Hikayatin silang maghandang magsalita tungkol sa ilan sa mga bagay 
na sinalungguhitan nila. Kung kailangan nila ng tulong, gamitin ang talaan ng 
mga nilalaman sa mga pahina v-viii sa manwal na ito o ang buod ng kurso sa 
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mga pahina vii-viii sa Gabay ng Kalahok sa Pag-aaral ng mga Ugnayang Pangmag-
asawa at Pangmag-anak. 

Pagkalipas ng tatlong minuto, hilingin sa bawat kalahok na basahin ang isang 
bagay mula sa listahan niya at ipaliwanag kung bakit ito partikular na 
makahulugan. Ibuod ang mga kabatiran ng mga kalahok sa pisara, at kilalanin 
ang kahalagahan ng bawat puna. Pagkatapos ay ibahagi ang sarili ninyong 
kabatiran o kung may panahon pa, ulitin ang gawaing ito. 

Ipahayag ang inyong pasasalamat sa mga tinuturuan ninyo sa kanilang 
pakikilahok sa kursong ito, at hikayatin silang patuloy na mamuhay ayon sa mga 
doktrina at alituntuning tinalakay nila sa buong kurso. Hikayatin din silang 
basahin paminsan-minsan ang "Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo" 
kasama ng kanilang mga mag-anak at sundin ang payo nito sa kanilang tahanan. 
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ANG SIMBAHAN NI 

J E S U C R I S T O 
NG MGA BANAL 
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