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Juan 20  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 543
Juan 21  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 549

Home-Study nga Leksyon: Juan 16–21 (Unit 16)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 555
Pasiuna sa Mga Buhat sa mga Apostoles .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Mga Buhat 1:1–8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 1:9–26  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 4–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: Mga Buhat 1–5 (Unit 17)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 6–7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 10–11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: Mga Buhat 6–12 (Unit 18)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 13–14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 17  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 18–19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: Mga Buhat 13–19 (Unit 19)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 20–22  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 23–26  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Buhat 27–28  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Roma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Taga-Roma 1–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Taga-Roma 4–7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: Mga Buhat 20–Mga Taga-Roma 7 (Unit 20)  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Taga-Roma 8–11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Taga-Roma 12–16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Unang Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Corinto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Mga Taga-Corinto 1–2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Mga Taga-Corinto 3–4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Mga Taga-Corinto 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: Mga Taga-Roma 8–1 Mga Taga-Corinto 6 (Unit 21)  .  . 0
1 Mga Taga-Corinto 7–8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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1 Mga Taga-Corinto 9–10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Mga Taga-Corinto 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Mga Taga-Corinto 12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Mga Taga-Corinto 13–14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: 1 Mga Taga-Corinto 7–14 (Unit 22)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Mga Taga-Corinto 15:1–29  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Mga Taga-Corinto 15:30–16:24 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Ikaduhang Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Corinto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Mga Taga-Corinto 1–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Mga Taga-Corinto 4–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Mga Taga-Corinto 6–7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: 1 Mga Taga-Corinto 15–2 Mga Taga-Corinto 7 (Unit 23) 0
2 Mga Taga-Corinto 8–9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Mga Taga-Corinto 10–13  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Galacia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Taga-Galacia 1–4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Taga-Galacia 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Efeso .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Taga-Efeso 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: 2 Mga Taga-Corinto 8–Mga Taga-Efeso 1 (Unit 24)  .  .  . 0
Mga Taga-Efeso 2–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Taga-Efeso 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Taga-Efeso 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Filipos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Taga-Filipos 1–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Taga-Filipos 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: Mga Taga-Efeso 2–Mga Taga-Filipos 4 (Unit 25)  .  .  .  .  . 0
Pasiuna sa Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Colosas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

MgaTaga-Colosas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Pasiuna sa Unang Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Tesalonica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

1 Mga Taga-Tesalonica 1–2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Mga Taga-Tesalonica 3–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Ikaduhang Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Tesalonica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Mga Taga-Tesalonica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Unang Sulat ni Pablo kang Timoteo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Timoteo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: Mga Taga-Colosas–1 Timoteo (Unit 26)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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Pasiuna sa Ikaduhang Sulat ni Pablo kang Timoteo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Timoteo 1–2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Timoteo 3–4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Sulat ni Pablo kang Tito  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Tito  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Sulat ni Pablo kang Filemon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Filemon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Sulat ni Pablo sa Mga Hebreohanon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Hebreohanon 1–4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: 2 Timoteo 1–Mga Hebreohanon 4 (Unit 27)  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Hebreohanon 5–6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Hebreohanon 7–10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Hebreohanon 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Mga Hebreohanon 12–13  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Kinatibuk-ang Sulat ni Santiago  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Santiago 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: Mga Hebreohanon 5–Santiago 1 (Unit 28)  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Santiago 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Santiago 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Santiago 4–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Nahauna nga Kinatibuk-ang Sulat ni Pedro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Pedro 1–2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Pedro 3–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Home-Study nga Leksyon: Santiago 2–1 Pedro 5 (Unit 29)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Pasiuna sa Ikaduha nga Kinatibuk-ang Sulat ni Pedro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

2 Pedro 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Pedro 2–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Nahauna nga Kinatibuk-ang Sulat ni Juan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Juan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pasiuna sa Ikaduha nga Kinatibuk-ang Sulat ni Juan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Pasiuna sa Ikatulo nga Kinatibuk-ang Sulat ni Juan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

2 Juan–3 Juan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Pasiuna sa Kinatibuk-ang Sulat ni Judas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Judas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Home-Study nga Leksyon: 2 Pedro–Judas (Unit 30)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Pasiuna sa Pinadayag ngadto kang San Juan nga Balaan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Pinadayag 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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Pinadayag 2–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Pinadayag 4–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Pinadayag 6–11, Bahin 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Pinadayag 6–11, Bahin 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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Pasiuna sa Manwal sa
Seminary Teacher sa
Bag-ong Tugon
Ang Atong Katuyoan
Ang Tumong sa Seminaries and Institutes of Religion namahayag:

“Ang atong katuyoan mao ang pagtabang sa mga batan-on ug mga young adult
nga makasabut ug makasalig sa mga pagtulun-an ug Pag-ula ni Jesukristo,
mahimong takus alang sa mga panalangin sa templo, ug makaandam sa ilang
kaugalingon, sa ilang mga pamilya, ug sa uban alang sa kinabuhing dayon uban sa
ilang Amahan sa Langit” (Gospel Teaching and Learning: A Handbook for Teachers and
Leaders in Seminaries and Institutes of Religion [2012], 1).

Aron makab-ut ang atong tumong, motudlo kita sa mga estudyante sa mga
doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo nga makita diha sa mga kasulatan ug sa
mga pulong sa mga propeta. Kini nga mga doktrina ug mga baruganan gitudlo sa
paagi nga mogiya ngadto sa pagsabut ug pagkalig-on. Kita motabang sa mga
estudyante nga sila makatuman sa ilang bahin sa proseso sa pagkat-on ug
moandam kanila sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa uban.

Aron sa pagtuman niini nga mga tumong, ikaw ug ang mga estudyante nga imong
gitudloan giawhag sa paglakip sa mosunod nga Mga Sukaranan sa Pagtudlo ug
Pagkat-on sa Ebanghelyo samtang dungan kamo nga magtuon sa mga kasulatan:

• Motudlo ug magkat-on pinaagi sa Espiritu.

• Mag-ugmad og kahimtang sa pagkat-on nga may gugma, pagtahud, ug
katuyoan.

• Magtuon sa mga kasulatan matag adlaw, ug magbasa sa teksto sa kurso. [Ang
mga tsart sa pagsubay sa pagbasa sa kasulatan sa tibuok Bag-ong Tugon makita
diha sa New Testament Scripture Mastery Cards sa LDS.org ug sa store.lds.org
(item nu. 10480).]

• Makasabut sa konteksto ug sulod [content] sa mga kasulatan ug sa mga pulong
sa mga propeta.

• Makaila, makasabut, ug mobati sa kamatuoran ug kaimportante, ug magamit
ang mga doktrina ug mga baruganan.

• Makapasabut, makapakigbahin, ug makapamatuod sa mga doktrina ug mga
baruganan sa ebanghelyo.

• Makasag-ulo sa importanting mga tudling sa kasulatan ug Sukaranang mga
Doktrina” (Gospel Teaching and Learning, 10).

Agig dugang sa pagkab-ot niini nga mga tumong, kinahanglang imong tabangan
ang mga estudyante nga magmatinud-anon sa ebanghelyo ni Jesukristo ug
makat-on sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa sayop. Ang mga estudyante
mahimong adunay mga pangutana mahitungod sa doktrina, kasaysayan, o
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posisyon sa Simbahan kabahin sa sosyal nga mga isyu. Mahimo nimong maandam
ang mga estudyante sa pagtubag sa ingon nga mga pangutana pinaagi sa
pagtabang kanila nga “[pangitaon] ang pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug
usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (D&P 88:118) ug sa paggamit sa mga
kapanguhaan diha sa Pangitaa ang Kamatuoran nga seksyon sa si.lds.org.

Kini nga manwal sa magtutudlo giandam sa pagtabang kaninyo nga
magmalampuson sa pagkab-ot niini nga mga tumong.

Pagpangandam sa Leksyon
Ang Ginoo misugo niadtong nagtudlo sa Iyang ebanghelyo nga “magtudlo sa mga
baruganan sa akong ebanghelyo, nga anaa sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon, diin
anaa ang kahingpitan sa ebanghelyol” (D&P 42:12). Siya dugang nga misugo nga
kini nga mga kamatuoran kinahanglang itudlo ingon nga “gimandoan pinaagi sa
Espiritu,” nga “ihatag … pinaagi sa pag-ampo sa hugot nga pagtuo” (D&P
42:13–14). Samtang nag-andam ka sa matag leksyon, magmainampuon sa
pagtinguha sa giya sa Espiritu aron sa pagtabang kanimo sa pagsabut sa mga
kasulatan ug sa mga doktrina ug mga baruganan nga anaa niini. Sa samang paagi,
sunda ang mga aghat sa Espiritu samtang nagplano ka unsaon sa pagtabang sa
imong mga estudyante nga makasabut sa mga kasulatan, makakat-on nga
matudloan pinaagi sa Espiritu Santo, ug mobati og tinguha sa paggamit sa unsay
ilang nakat-unan.

Niini nga kurso, ang Bag-ong Tugon mao ang nag-una nimong teksto sa imong
pagpangandam ug pagtudlo. Magmainampuon sa pagtuon sa mga kapitulo o mga
bersikulo nga imong itudlo. Tinguhaa ang pagsabut sa konteksto ug sulod sa
scripture block, lakip ang dagan sa istorya, mga katawhan, mga dapit, ug mga
panghitabo. Samtang mapamilyar ka sa konteksto ug sulod sa scripture block,
paningkamuti ang pag-ila sa mga doktrina ug mga baruganan nga naglangkob
niini, ug desisyuni unsa nga mga kamatuoran ang labing importante nga masabtan
ug magamit sa imong mga estudyante. Kon matino na nimo kon unsay imong
tutokan, ideterminar unsa nga mga paagi ug mga kalihokan ang labing
makatabang sa imong mga estudyante nga makat-on ug magamit ang sagrado nga
mga kamatuoran nga makaplagan diha sa mga kasulatan.

Kini nga manwal gidesinyo aron sa pagtabang kanimo niini nga proseso. Ribyuha
og maayo ang materyal sa leksyon nga motukma sa scripture block nga imong
itudlo. Mahimo kang mopili nga mogamit sa tanan o parte lang sa mga sugyot
alang sa scripture block, o mahimo nimong ipahiangay ang gisugyot nga mga ideya
ngadto sa mga panginahanglan ug mga sirkumstansya sa mga estudyante nga
imong gitudloan.

Importante nga imong tabangan ang mga estudyante sa pagtuon sa tibuok nga
scripture block sa matag leksyon. Ang pagbuhat niini makatabang sa mga
estudyante nga masabtan ang hingpit nga mensahe nga gustong ipasabut sa
tigsulat sa kasulatan. Hinoon, samtang magplano ka sa imong leksyon, mahimong
madiskubrehan nimo nga wala kay igong panahon sa usa ka klasehan aron
magamit ang tanang mga sugyot sa pagtudlo diha sa manwal. Tinguhaa ang giya sa
Espiritu ug mainampuong ikonsiderar ang mga panginahanglan sa imong mga
estudyante samtang imong ideterminar kon unsa nga bahin sa scripture block ang
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hatagan og gibug-aton aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mobati sa
kamatuoran ug kaimportante sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug gamiton kini
diha sa ilang kinabuhi. Kon kulang ang oras, tingali kinahanglang ipahiangay nimo
ang ubang bahin sa leksyon pinaagi sa daklit nga pag-summarize og usa ka grupo
sa mga bersikulo o pinaagi sa paggiya sa mga estudyante nga daling mailhan ang
usa ka baruganan o doktrina sa dili pa mopadayon sa sunod nga grupo sa mga
bersikulo.

Samtang imong gikonsiderar unsaon sa pagpahiangay sa mga materyal sa leksyon,
siguroha nga masunod kini nga tambag gikan ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Si Presidente Packer kanunayng nagtudlo, sa akong pandungog, nga una atong
hangupon, dayon atong ipahiangay. Kon tinud-anay kitang nakatutok sa gitakda
nga leksyon nga atong ihatag, nan makasunod kita sa Espiritu sa pagpahiangay
niini” (“4.3.4 Decide through Inspiration,” gikan sa “A Panel Discussion with Elder
Dallin H. Oaks” [satellite broadcast sa Seminaries and Institutes of Religion, Ago.
7, 2012]; LDS.org).

Samtang nangandam ka sa pagtudlo, pagmahunahunaon sa mga estudyante nga
adunay piho nga mga panginahanglan. Ipahiangay ang mga kalihokan ug mga
ekspektasyon aron sa pagtabang kanila nga magmalampuson. Ang pagpakigsulti
ngadto sa mga ginikanan ug mga lider makatabang nimo nga makahibalo sa mga
panginahanglan sa mga estudyante ug makatabang nimo nga magmalampuson sa
paghatag og makahuluganon ug makapalig-on nga kasinatian alang sa mga
estudyante.

Atol sa imong pagpangandam sa leksyon, mahimo nimong gamiton ang Notes ug
Journal tools diha sa LDS.org o diha sa Gospel Library sa mobile nga mga device.
Makagamit ka niini nga mga himan sa pagmarka sa mga kasulatan, mga
pakigpulong sa komperensya, mga artikulo sa mga magasin sa Simbahan, ug mga
leksyon. Makahimo ka usab sa pagdugang ug pag-save og mga sulat aron magamit
sa imong mga leksyon. Aron mas makat-on pa kon unsaon sa paggamit niini nga
mga himan, tan-awa sa Notes and Journal Help nga pahina sa LDS.org.

Ang ubang mga materyal niini nga manwal gipahiangay gikan sa New Testament
Student Manual (Manwal sa Church Educational System, 2014).

Paggamit sa Manwal sa Daily Teacher
Pasiuna sa Basahon
Ang mga pasiuna sa basahon naghatag og kinatibuk-ang pagpasabut sa matag
basahon. Gawas sa uban pang mga butang, kini nagpasabut kinsa ang misulat sa
matag basahon, naghulagway sa pipila ka mga butang nga nakalahi sa matag
basahon, ug naghatag og usa ka summary sa sulod sa matag basahon.

Pasiuna sa Scripture Block
Ang mga pasiuna sa scripture block naghatag og mubo nga kinatibuk-ang
pagpasabut sa konteksto ug sulod sa scripture block alang sa matag leksyon.
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Grupo sa mga bersikulo ug Summary base sa Konteksto
Ang mga scripture block kasagaran gibahin ngadto sa gagmay nga mga bahin o
mga grupo sa mga bersikulo nga nagtutok sa usa ka partikular nga hilisgutan o
lihok. Ang pakisayran alang sa matag grupo sa bersikulo gisundan og mubo nga
summary sa mga panghitabo o mga pagtulun-an sulod niana nga grupo sa mga
bersikulo.

Mga Tabang sa Pagtudlo
Ang mga tabang sa pagtudlo nagpasabut sa mga baruganan ug mga pamaagi sa
pagtudlo sa ebanghelyo. Makatabang kini kanimo sa imong mga paningkamot sa
paglambo isip usa ka magtutudlo.

Sulod sa Leksyon
Ang sulod sa leksyon naglakip og giya alang kanimo samtang magtuon ug
magtudlo ka. Nagsugyot kini og mga ideya sa pagtudlo, lakip sa mga pangutana,
mga kalihokan, mga kinutlo, mga diagram, ug mga tsart.

Mga Doktrina ug mga Baruganan
Samtang ang mga doktrina ug mga baruganan natural nga motumaw gikan sa
pagtuon sa teksto sa kasulatan, kini gipabaga [bold] aron matabangan ka sa pag-ila
ug pagtutok niini sa imong diskusyon uban sa mga estudyante.

Mga Litrato
Ang mga litrato sa mga lider sa Simbahan ug mga panghitabo gikan sa mga
kasulatan nagrepresentar sa mga visual aid nga mahimo nimong ipakita, kon anaa,
samtang magtudlo ka.

Scripture Mastery
Ang 25 ka mga scripture mastery passage nga makita diha sa Bag-ong Tugon
gi-highlight diha sa konteksto sa mga leksyon nga kini makita. Ang matag usa niini
nga mga leksyon naglakip usab og usa ka ideya sa pagtudlo alang niini nga mga
tudling. Aron matabangan ka nga magmakanunayon sa pagtudlo sa mga scripture
mastery passage, ang pangribyu nga mga kalihokan sa scripture mastery nagkatap
sa tibuok manwal. Alang sa dugang nga mga ideya sa pagtudlo sa scripture
mastery, tan-awa sa apendiks niini nga manwal o sa Seminary Student Resources
sa LDS.org.

Kolum nga Luna
Ang kolum nga luna diha sa giimprinta nga manwal sa magtutudlo mahimong
magamit alang sa pagpangandam sa leksyon, lakip ang paghimo og mubo nga mga
sulat, mga baruganan, mga kasinatian, o uban pang mga ideya, kon gidasig ka sa
Espiritu Santo.

Komentaryo ug Background nga Impormasyon
Ang dugang nga mga kinutlo ug mga pagpasabut gihatag diha sa katapusan sa
ubang mga leksyon aron madugangan ang imong pagsabut sa konteksto sa
kasaysayan, piho nga mga konsepto, o mga tudling sa kasulatan. Gamita ang
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impormasyon niini nga seksyon sa pagpangandam sa pagtubag sa mga pangutana
ug sa paghatag og dugang nga mga ideya samtang magtudlo ka. Ang dugang nga
mga komentaryo makita diha sa digital nga mga bersyon niini nga manwal sa
LDS.org ug sa Gospel Library app.

Dugang nga mga Ideya sa Pagtudlo
Ang dugang nga mga ideya sa pagtudlo makita diha sa katapusan sa ubang mga
leksyon. Naghatag kini og mga sugyot sa pagtudlo sa mga doktrina ug mga
baruganan nga mahimong wala gipaila o gipasabut og maayo diha sa sulod sa
leksyon. Kini usab makahatag og mga sugyot sa paggamit og biswal nga media,
sama sa mga pasundayag sa DVD ug mga video diha sa LDS.org. Ang dugang nga
mga ideya sa pagtudlo makita diha sa digital nga mga bersyon niini nga manwal sa
LDS.org ug sa Gospel Library app.

Programa sa Daily Seminary (Released-Time ug Sayo
sa Buntag)
Kini nga manwal naglakip sa mosunod nga mga elemento alang sa mga
magtutudlo sa daily seminary: 160 ka mga leksyon sa daily teacher, mga tabang sa
pagtudlo, mga pasiuna sa basahon, ug mga kapanguhaan sa pagtudlo sa scripture
mastery ug Sukaranang mga Doktrina.

Mga Pasiuna sa Basahon
Ang mga pasiuna sa mga basahon gibutang sa dili pa ang unang leksyon sa matag
basahon sa kasulatan. Ang mga pasiuna sa mga basahon naghatag og
kinatibuk-ang pagpasabut sa matag basahon pinaagi sa pagtubag sa mosunod nga
mga pangutana: Ngano nga kinahanglang tun-an kini nga basahon? Kinsa ang
nagsulat niini nga basahon? Kanus-a ug diin kini gisulat? Para kang kinsa kini
gisulat ug ngano? ug Unsa ang pipila ka mga butang nga nakalahi niini nga
basahon? Ang mga pasiuna daklit usab nga milatid sa sulod sa matag basahon.
Ang mga magtutudlo kinahanglan mohiusa sa konteksto ug background nga
impormasyon gikan sa mga pasiuna sa basahon ngadto sa mga leksyon kon
gikinahanglan.

Mga Leksyon sa Daily Teacher
Format sa Leksyon
Ang matag leksyon niini nga manwal nagtutok sa usa ka scripture block imbis sa
usa ka partikular nga konsepto, doktrina, o baruganan. Kini nga format
makatabang kanimo ug sa imong mga estudyante sa pagtuon sa mga kasulatan sa
pasunod nga paagi ug sa paghisgut sa mga doktrina ug mga baruganan kon natural
kini nga motumaw gikan sa teksto sa kasulatan. Samtang ang mga estudyante
makakat-on sa konteksto diin makita ang usa ka doktrina o baruganan, ang ilang
pagsabut niana nga kamatuoran mahimong molambo. Agig dugang, ang mga
estudyante mas makakita ug makasabut sa hingpit nga tumong sa mga mensahe
nga gustong ipasabut sa dinasig nga mga tigsulat sa kasulatan. Ang pagtudlo sa
mga kasulatan niini nga paagi makatabang usab sa mga estudyante nga
makakat-on unsaon sa pagdiskobre ug sa paggamit sa mahangturong mga
kamatuoran diha sa ilang personal nga pagtuon sa kasulatan.
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Sa matag leksyon, dili ang tanang mga bahin sa scripture block gihatagan og
gibug-aton. Ang pipila ka bahin makadawat og minos nga pagtagad tungod kay
kini dili kaayo mahinungdanon sa kinatibuk-ang mensahe sa dinasig nga tigsulat o
tungod kay kini dili kaayo magamit sa mga kabatan-onan. Imong responsibilidad
nga ipahaum kini nga mga materyal sumala sa mga panginahanglan ug mga
interes sa mga estudyante nga imong gitudloan. Mahimo nimong ipahaum ang
mga ideya sa leksyon niini nga manwal pinaagi sa pagpili nga mas hatagan og
gibug-aton ang usa ka partikular nga doktrina o baruganan kay sa gihatag diha sa
materyal sa leksyon o pinaagi sa pagpili nga dili kaayo hatagan og gibug-aton ang
usa ka bahin sa scripture block nga gipasabut og maayo diha sa manwal. Tinguhaa
ang giya sa Espiritu Santo sa pagtabang kanimo sa paghimo niini nga mga
pagpahiangay samtang nangandam ug nagtudlo ka.

Mga Doktrina ug mga Baruganan
Diha sa sulod sa matag leksyon, makita nimo nga ang pipila ka mahinungdanong
mga doktrina ug mga baruganan gipaklaro pinaagi sa pagpabaga. Kini nga mga
doktrina ug mga baruganan gitino diha sa kurikulum tungod kay (1) nagpakita kini
sa importanting mensahe diha sa scripture block, (2) piho kining magamit ngadto
sa mga panginahanglan ug mga kahimtang sa mga estudyante, o
(3) mahinungdanon kining mga kamatuoran nga makatabang sa mga estudyante
nga mapalambo ang ilang relasyon ngadto sa Ginoo. Magmatngon nga ang
Bag-ong Tugon nagtudlo sa daghang mga kamatuoran nga sobra pa sa gitino diha
sa kurikulum. Si Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles mitudlo nga ang mga kasulatan naglakip sa “walay katapusan nga mga
kombinasyon sa mga kamatuoran nga mohaum sa panginahanglan sa matag
indibidwal diha sa matag kahimtang” (“The Great Plan of Happiness” [CES
Symposium kabahin sa Doktrina ug mga Pakigsaad/Kasaysayan sa Simbahan, Ago.
10, 1993], si.lds.org; tan-awa usab sa Teaching Seminary: Preservice Readings [2004],
69, LDS.org).

Samtang magtudlo ka, kanunay hatagi ang mga estudyante og mga oportunidad sa
pag-ila sa mga doktrina ug mga baruganan diha sa mga kasulatan. Samtang ang
mga estudyante mopahayag sa mga kamatuoran nga ilang madiskobrehan, sila
kasagaran mogamit og mga pulong nga lahi kay sa giunsa pagpahayag ang usa ka
doktrina o baruganan niini nga manwal. Sila mahimo usab nga makadiskubre og
mga kamatuoran nga wala gilakip diha sa outline sa leksyon. Pagmainampingon
nga dili mosugyot nga sayop ang mga tubag sa mga estudyante tungod lang kay
ang mga pulong nga ilang gigamit sa pagpahayag niini lahi kay sa niadtong gigamit
sa manwal o tungod kay sila miila og usa ka kamatuoran nga wala mahisguti sa
kurikulum. Hinoon, kon ang pamahayag sa usa ka estudyante sayop nga doktrina,
imong responsibilidad nga hinay-hinay nga tabangan ang estudyante nga
mokorihir sa iyang pamahayag samtang imentinar ang usa ka palibut sa gugma ug
pagsalig. Ang pagbuhat sa ingon mahimong mohatag og importanteng kasinatian
sa pagkat-on alang sa mga estudyante sa imong klase.

Gipaspason
Kini nga manwal naglakip sa 160 ka inadlaw nga mga leksyon sa seminary.
Mahimo nimong ipahiangay ang mga leksyon ug gipaspason sigun sa gidugayon sa
panahon nga imong itudlo kini nga kurso. Tan-awa ang apendiks niini nga manwal
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alang sa usa ka sampol sa giya sa gipaspason. Ang giya sa gipaspason gibase sa 36
ka semana o 180 ka adlaw nga school year ug naglakip og 20 ka “pailin-ilin nga
mga adlaw” nga magamit nimo sa pagpahiangay sa inadlaw nga mga leksyon,
pagtabang sa mga estudyante nga masag-ulo ang mahinungdanong mga tudling sa
kasulatan ug Sukaranang mga Doktrina, pagribyu sa miaging mga materyal,
pagpahigayon ug pagribyu sa gikinahanglan nga mga learning assessment, ug
pagpangandam alang sa mga pagkabalda sa iskedyul.

Apas nga Buluhaton [Makeup Work]
Ang Giya sa Pagtuon sa Bag-ong Tugon alang sa mga Estudyante sa Home-Study
Seminary mahimong gamiton sa mga programa sa daily seminary isip kapanguhaan
aron sa pagsangkap sa mga estudyante nga adunay apas nga buluhaton [makeup
work]. Ang mga leksyon sa giya sa pagtuon alang sa mga estudyante sa
home-study motukma niadtong gipresentar niini nga manwal. Ang mga
estudyante nga naghinobra ang palta sa klase mahimong i-assign sa pagkompleto
sa mga buluhaton diha sa giya sa pagtuon nga motakdo sa hilisgutan nga ilang
napaltahan sa klase. Ang mga assignment mahimong maimprinta gikan sa
LDS.org, mao nga dili na nimo kinahanglang ihatag ang tibuok manwal ngadto sa
mga estudyante nga kinahanglan mobuhat sa mga apas nga buluhaton. Ang
dugang nga impormasyon mahitungod sa Giya sa Pagtuon sa Bag-ong Tugon alang sa
mga Estudyante sa Home-Study Seminary gihatag diha sa seksyon nga giulohan og
“Programa sa Home-Study Seminary” niini nga manwal.

Mga Tabang sa Pagtudlo
Ang mga tabang sa pagtudlo makita diha sa mga kilid niini nga manwal. Kini nga
mga tabang sa pagtudlo nagpasabut ug naghulagway kon sa unsang paagi ikaw ug
ang mga estudyante nga imong gitudloan makagamit sa Mga Sukaranan sa
Pagtudlo ug Pagkat-on sa Ebanghelyo sa inyong pagtuon sa Bag-ong Tugon. Kini
usab nagtanyag og mga sugyot kon unsaon ang epektibong paggamit og lain-laing
mga pamaagi ug mga kahanas sa pagtudlo. Samtang makasabut ka sa mga
baruganan nga anaa sa mga tabang sa pagtudlo, pangita og mga paagi sa kanunay
nga pagpraktis ug paggamit niini sa imong pagtudlo.

Scripture Mastery ug Sukaranang mga Doktrina
Aron matabangan ang mga estudyante nga ipakabililhon ang mahangturong mga
kamatuoran ug mapalambo ang ilang pagsalig diha sa pagkat-on ug pagtudlo
gikan sa mga kasulatan, ang Seminaries and Institutes of Religion (S&I) mipili og
pipila ka mga tudling sa kasulatan nga sag-ulohon sa mga estudyante sa matag
kurso sa pagtuon. Dugang pa, usa ka lista sa Sukaranang mga Doktrina gilakip
aron mapatataw ang importanting mga doktrina nga kinahanglang masabtan,
matuohan, ug masunod sa mga estudyante sa tibuok upat ka tuig nila sa seminary
ug sa tibuok nilang kinabuhi. Ang manwal sa kada kurso sa seminary gihimo aron
mahatagan og gibug-aton ang Sukaranang mga Doktrina sa pagtumaw niini atol sa
pasunod nga pagtuon sa usa ka estudyante sa mga kasulatan. Daghan sa mga
scripture mastery passage gipili nga ang Sukaranang mga Doktrina maoy
gihunahuna, mao nga samtang kamo magtudlo sa mga scripture mastery passage
ngadto sa mga estudyante, imong matudlo usab ang Sukaranang mga Doktrina.
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Samtang ang mga estudyante momanggad sa mahangturong mga kamatuoran
diha sa ilang mga hunahuna ug kasingkasing, ang Espiritu Santo mopahinumdom
kanila niini nga mga kamatuoran sa mga panahon sa panginahanglan ug mohatag
nila og kaisug sa paglihok pinaagi sa hugot nga pagtuo (tan-awa sa Juan 14:26). Si
Presidente Howard W. Hunter mitudlo:

“Kusganon akong moawhag kaninyo sa paggamit sa mga kasulatan sa inyong
pagtudlo ug sa pagbuhat sa tanan diha sa inyong gahum sa pagtabang sa mga
estudyante sa paggamit niini ug mahimong komportable niini. Gusto nako nga ang
atong mga batan-on adunay pagsalig diha sa mga kasulatan. …

“… Gusto nato nga ang mga estudyante makabaton og pagsalig diha sa kalig-on
ug mga kamatuoran sa mga kasulatan, pagsalig nga ang ilang Langitnong Amahan
sa tinuod nakigsulti nganha kanila pinaagi sa mga kasulatan, ug pagsalig nga sila
makabasa sa mga kasulatan ug makakaplag og mga tubag sa ilang mga problema
ug sa ilang mga pag-ampo. …

“… Manghinaut kami nga walay usa sa inyong mga estudyante nga mobiya sa
inyong classroom nga nahadlok o nasagmuyo o naulaw nga wala sila makakita sa
tabang nga ilang gikinahanglan tungod kay wala kaayo sila mahibalo sa mga
kasulatan aron makit-an ang tukma nga mga tudling”(“Eternal Investments”
[pakigpulong ngadto sa mga CES religious educator, Peb. 10, 1989], 2, si.lds.org;
tan-awa usab sa Teaching Seminary: Preservice Readings [2004], 20, LDS.org).

Tan-awa sa apendiks niini nga manwal alang sa dugang impormasyon kabahin sa
scripture mastery ug Sukaranang mga Doktrina.

Paggamit sa mga Leksyon sa Home-Study
Summary sa mga Leksyon sa Estudyante
Ang summary motabang kanimo nga mapamilyar ang imong kaugalingon sa
konteksto ug sa mga doktrina ug mga baruganan nga gitun-an sa mga estudyante
atol sa semana diha sa giya sa pagtuon sa estudyante.

Pasiuna sa Leksyon
Ang pasiuna sa leksyon makatabang kanimo nga mahibalo kon unsa nga porsyon
sa scripture block ang hatagan og gibug-aton diha sa leksyon.

Grupo sa mga bersikulo ug Summary base sa Konteksto
Ang mga bersikulo gigrupo sumala sa kon asa ang mga kausaban sa konteksto o
sulod mahitabo sa tibuok scripture block. Ang pakisayran alang sa matag grupo sa
bersikulo gisundan og mubo nga summary sa mga panghitabo o mga pagtulun-an
sulod niana nga grupo sa mga bersikulo.

Sulod sa Leksyon
Ang sulod sa leksyon naghatag og giya alang kanimo samtang magtuon ug
magtudlo ka. Nagsugyot kini og mga ideya sa pagtudlo, lakip sa mga pangutana,
mga kalihokan, mga kinutlo, mga diagram, ug mga tsart.
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Mga Doktrina ug mga Baruganan
Samtang ang mga doktrina ug mga baruganan natural nga motumaw gikan sa
pagtuon sa teksto sa kasulatan, kini gipabaga [bold] aron matabangan ka sa pag-ila
ug pagtutok niini sa imong diskusyon uban sa mga estudyante.

Pasiuna sa Sunod nga Unit
Ang katapusang paragraph sa matag leksyon naghatag og daklit nga panglantaw
ngadto sa sunod nga unit. Ipakigbahin kini nga paragraph sa imong mga
estudyante sa pagtapos sa matag leksyon aron sa pagtabang kanila nga
maghinam-hinam sa pagtuon sa mga kasulatan atol sa umaabut nga semana.

Programa sa Home-Study Seminary
Ubos sa direksyon sa lokal nga mga lider sa priesthood ug sa representante sa S&I,
ang mga klase sa home-study seminary mahimong i-organisar sa mga dapit diin
ang mga estudyante dili makatambong og kada adlaw nga klase tungod sa
distansya o uban pang mga rason (sama sa usa ka kakulangan). Ang mga klase sa
home-study seminary sa kinatibuk-an dili himoon sa mga dapit nga ang inadlaw
nga mga klase (sulod sa semana) gipahigayon pinaagi sa sayo sa buntag o
released-time nga seminary.

Ang programa sa home-study nagtugot sa mga estudyante nga makadawat og
kredito sa seminary pinaagi sa pagkompleto sa tagsa-tagsa ka mga leksyon diha sa
panimalay kay sa pagtambong og mga klase sa mga adlaw sulod sa semana. Kini
nga mga leksyon makita diha sa lahi nga manwal nga gitawag nga Giya sa Pagtuon
sa Bag-ong Tugon alang sa mga Estudyante sa Home-Study Seminary. Kausa matag
semana, ang mga estudyante mag-abut uban sa usa ka magtutudlo sa seminary
aron sa pagsumiter sa ilang mga buhat ug pag-apil sa usa ka leksyon sa classroom.
Ang giya sa pagtuon sa estudyante ug sinemanang mga leksyon sa classroom mas
gipasabut og dugang sa ubos.

Giya sa Pagtuon alang sa mga Estudyante sa Home-Study
Ang Giya sa Pagtuon sa Bag-ong Tugon alang sa mga Estudyante sa Home-Study
Seminary gidesinyo aron matabangan ang mga estudyante nga home-study nga
makadawat og usa ka kasinatian sa pagtuon sa Bag-ong Tugon nga susama ngadto
sa mga estudyante sa seminary nga magtambungan og mga klase sa mga adlaw sa
semana. Busa, ang gipaspason sa giya sa pagtuon sa estudyante ingon man usab
ang mga doktrina ug mga baruganan nga gihatagan og gibug-aton niini motukma
sa materyal niini nga manwal. Ang giya sa pagtuon sa estudyante naglakip usab og
instruksyon sa scripture mastery. Ang mga scripture mastery passage gihisgutan sa
konteksto ingon nga kini makita diha sa teksto sa kasulatan, ug kasagaran ang mga
kalihokan sa pagsulat gihatag diha sa mga leksyon diin ang mga tudling
gihisgutan.

Matag semana, ang mga estudyante sa home-study nga seminary kinahanglang
mokompleto og upat ka mga leksyon gikan sa giya sa pagtuon sa estudyante ug
moapil sa sinemana nga leksyon nga ihatag sa ilang seminary teacher. Ang mga
estudyante mokompleto sa ginumerohan nga mga buluhaton gikan sa giya sa
pagtuon diha sa ilang mga scripture study journal. Ang mga estudyante
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kinahanglan nga adunay duha ka mga scripture study journal aron mabilin nila ang
usa diha sa ilang magtutudlo ug makapadayon sa pagtrabaho diha sa lain. Samtang
ang mga estudyante makigtagbo sa ilang magtutudlo matag semana, ang usa ka
journal i-sumiter ngadto sa home-study teacher ug ang lain ihatag og balik ngadto
sa estudyante aron gamiton alang sa mga leksyon sa sunod semana. (Sama
pananglit, atol sa usa ka semana, ang estudyante mokompleto sa mga assignment
diha sa primerong journal. Ang estudyante dayon modala niini nga journal sa klase
ug mohatag niini ngadto sa magtutudlo. Atol sa sunod semana, ang estudyante
mokompleto sa mga assignment diha sa ikaduhang journal. Kon ang estudyante
mosumiter sa ikaduhang journal, ang magtutudlo mouli sa primerong journal.
Gamiton dayon sa estudyante ang primerong journal aron kompletuhon ang mga
assignment alang sa sunod nga semana.)

Ang tanang mga estudyante sa seminary giawhag sa pagtuon sa kasulatan sa
matag adlaw ug sa pagbasa sa teksto alang sa kurso, apan ang mga estudyante sa
home-study kinahanglang makasabut nga sila gilauman nga mogahin og dugang
30 ngadto sa 40 ka minutos sa matag usa sa upat ka mga leksyon sa home-study sa
kada unit ug motambong sa sinemana nga leksyon sa home-study.

Sinemana nga mga Leksyon sa Home-Study nga Magtutudlo
Ang matag unit diha sa Giya sa Pagtuon sa Bag-ong Tugon alang sa mga Estudyante sa
Home-Study Seminary motakdo ngadto sa lima ka mga leksyon diha sa manwal sa
daily teacher. Human sa matag ikalima nga leksyon niini nga manwal, imong
makita ang usa ka sinemana nga leksyon sa home-study nga magtutudlo. Ang mga
leksyon sa home-study motabang sa mga estudyante sa pagribyu, pagpalawom sa
ilang pagsabut, ug paggamit sa mga doktrina ug mga baruganan nga ilang
nakat-unan samtang ilang gikompleto ang mga leksyon sa giya sa pagtuon sa
estudyante atol sa semana. Kini nga mga leksyon mahimo usab nga mosuhid og
dugang nga mga kamatuoran nga wala maapil sa giya sa pagtuon sa estudyante.
(Alang sa tabang sa pagplano sa eskedyul sa imong leksyon, tan-awa ang giya sa
gipaspason alang sa mga home-study teacher sa apendiks niini nga manwal.)

Isip usa ka magtutudlo sa home-study, kinahanglang makaangkon ka og lawom
nga pagsabut sa gitun-an sa imong mga estudyante diha sa panimalay matag
semana aron makatubag ka sa mga pangutana ug makahimo og makahuluganon
nga mga diskusyon kon makigtagbo ka kanila. Hangyoa ang mga estudyante sa
pagdala sa ilang mga kasulatan, mga scripture study journal, ug mga giya sa
pagtuon sa estudyante ngadto sa sinemana nga klase aron makadangup sila niini
atol sa leksyon. Ipahiangay ang mga leksyon sumala sa panginahanglan sa mga
estudyante nga imong gitudloan ug sumala sa giya sa Espiritu Santo. Mahimo usab
ka nga modangup sa mga leksyon sa daily teacher niini nga manwal samtang
mangandam ug magtudlo ka. Ang pagtuon sa mga tabang sa pagtudlo ug mga
pamaagi nga gigamit sa mga leksyon sa kada adlaw makatabang sa pagpalambo sa
imong sinemana nga pagtudlo. Atimana ang bisan unsang partikular nga mga
panginahanglan sa mga estudyante nga imong gitudloan. Sama pananglit, kon ang
usa ka estudyante maglisud sa pagsulat, tugoti siya nga mogamit og
voice-recording device o modiktar sa iyang mga hunahuna ngadto sa usa ka sakop
sa pamilya o higala kinsa maoy mosulat sa iyang mga tubag.
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Sa katapusan sa matag sinemana nga leksyon, kolektaha ang mga scripture study
journal sa mga estudyante ug awhaga sila sa ilang padayon nga pagtuon. Hatagi
sila og usa ka scripture study journal alang sa sunod semana nga mga assignment,
sama sa gipasabut sa itaas diha sa seksyon nga gitawag og “Giya sa Pagtuon alang
sa mga Estudyante sa Home-Study.” (Ubos sa direksyon sa mga lider sa priesthood
ug sa mga ginikanan, ang mga seminary teacher sa stake [gitawag] mahimong
makig-istorya sa elektronik nga paagi ngadto sa mga estudyante nga na-enrol sa
home-study nga seminary.)

Samtang imong basahon ang mga assignment diha sa mga scripture study journal
sa mga estudyante, tubaga matag karon ug unya ang ilang buhat pinaagi sa
paghimo og mubo nga sulat o pagkomentaryo sa sunod higayon nga imo silang
makit-an. Mahimo ka usab nga mangita og laing mga paagi sa paghatag og suporta
ug makahuluganon nga feedback. Kini makatabang sa mga estudyante nga
masayud nga nagpakabana ka sa ilang trabaho ug motabang sa pagdasig kanila
nga tarungon og maayo ang ilang mga tubag.

Kadaghanan sa mga paningkamot sa mga estudyante sa pagsag-ulo sa
mahinungdanong mga tudling sa kasulatan himoon samtang ilang kompletuhon
ang ilang home-study nga mga leksyon. Ang mga magtutudlo sa home-study
mahimong mo-follow up sa mga paningkamot sa mga estudyante atol sa mga
leksyon sa home-study pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa pag-recite o
pagribyu sa mga scripture mastery passage nga motumaw diha sa teksto alang sa
unit sa pagtuon niana nga semana.

Ubang mga Kapanguhaan
LDS.org
Ang Manwal sa Seminary Teacher sa Bag-ong Tugon (nttm.lds.org) ug ang Giya sa
Pagtuon sa Bag-ong Tugon alang sa mga Estudyante sa Home-Study Seminary anaa sa
LDS.org ug sa Gospel library sa mga mobile device. Ang digital nga mga bersyon sa
manwal sa magtutudlo naglakip og dugang nga Komentaryo ug Background nga
Impormasyon, Dugang nga mga Ideya sa Pagtudlo, ug media nga mga
kapanguhaan nga wala ilakip niining giimprinta nga manwal tungod sa limitasyon
sa luna.

si.lds.org
Ang mga magtutudlo makabisita sa Seminaries and Institutes of Religion website
(si.lds.org) alang sa tabang sa pagpangandam sa leksyon ug sa pagpangita og
dugang nga mga ideya sa pagtudlo.

Notes ug Journal Tools
Ang mga magtutudlo ug mga estudyante mahimong mogamit sa internet ug
mobile nga mga Notes ug Journal tools sa pagmarka ug pagdugang og mubo nga
sulat sa digital nga mga bersyon niini nga mga manwal samtang sila nag-andam sa
mga leksyon ug nagtuon sa mga kasulatan. Ang mga manwal sa magtutudlo ug
mga giya sa pagtuon sa estudyante anaa usab sa LDS.org aron ma-download sa
lahi nga mga format (sama sa PDF, ePub, ug mobi [Kindle] nga mga file).
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Dugang nga mga Butang
Ang mosunod nga mga kapanguhaan anaa sa internet, pinaagi sa imong
superbisor, pinaagi sa lokal nga mga sentro sa pagpang-apud-apod sa Simbahan,
ug pinaagi sa online store sa Simbahan (store.lds.org):

Mga Pasundayag sa DVD sa Bag-ong Tugon 1–25 (item nu. 54014)

Media Library sa LDS.org

Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo (item nu. 06048)

Scripture Study Journal (item nu. 09591)

New Testament Bookmark (item nu. 10460)

Mga Scripture Mastery Card sa Bag-ong Tugon ug mga Tsart sa Pagbasa sa
Kasulatan (item nu. 10480)

Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo (item nu. 36863)

Gospel Topics [Mga Hilisgutan sa Ebanghelyo] sa LDS.org

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan booklet (item nu. 09403)

New Testament Student Manual (Manwal sa Church Educational System,
2014) (item nu. 10734)

Mga Seminary Folder (aron katipigan sa mga estudyante sa mga handout
ug ubang mga butang) (item nu. 09827; Iningles lang)
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LEKSYON 1

Pasiuna sa Bag-ong Tugon
Pasiuna
Ang Bag-ong Tugon usa ka rekord sa mortal nga kinabuhi,
mga pagtulun-an, ug Pag-ula ni Jesukristo, sa pagkatukod sa
Iyang Simbahan, ug ang mga pangalagad sa Iyang unang
mga tinun-an samtang Siya nagpadayon sa paggiya kanila
human sa Iyang pagkayab ngadto sa langit. Kini nga leksyon
gitumong sa pag-andam ug pagdasig sa mga estudyante sa

pagtuon sa Bag-ong Tugon pinaagi sa pagpaila ngadto nila
sa duha ka importante nga mga tema nga makita sa mga
pagtulun-an ni Jesukristo ug sa Iyang karaang mga
Apostoles: ang balik-balik nga imbitasyon sa Manluluwas sa
pagduol ngadto Kaniya ug ang responsibilidad sa Iyang mga
tinun-an sa pagtabang sa uban sa pagbuhat sa ingon.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang Bag-ong Tugon motabang nato sa pagduol ni Kristo
Sa dili pa ang klase, Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara: Unsa
ang pipila ka mga luwan nga nasinati sa kabatan-onan sa atong panahon?

Pagdala diha sa klase og walay sulod nga kahon o backpack ug bug-at nga mga
butang nga isulod sa kahon o backpack, sama sa dagko nga mga bato o mga libro.
Dapita ang usa ka estudyante sa pagduol sa atubangan sa klasehanan ug hangyoa
siya sa paggunit sa walay sulod nga kahon o pagbutang sa backpack. Hangyoa ang
klase sa pagtubag sa pangutana nga gisulat sa pisara, ug hangyoa ang laing
estudyante sa pagsulat sa mga tubag sa mga estudyante diha sa pisara. Human sa
matag tubag, isulod ang bug-at nga butang diha sa kahon o backpack hangtud nga
mapuno kini.

• Unsay inyong bation kon kamo ang magdala niini nga luwan sa tibuok adlaw?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpasabut sa mga hagit o mga kalisud nga ang
pipila sa mga luwan makaapekto sa usa ka tawo.

Ipasabut nga ang Bag-ong Tugon nagtudlo kanato mahitungod sa pangalagad ni
Jesukristo sa mortal pa siya ug human sa pagkabanhaw, lakip sa Iyang mga
pagtulun-an, mga milagro, maulaong sakripisyo, ug mga pagbisita sa unang mga
tinun-an sa simbahan. Sa kinatibuk-an sa Iyang mga pagtulun-an ug mga
inter-aksyon sa uban mao ang balik-balik nga kamatuoran nga makatabang sa
atong gipas-an nga luwan.

Ipasabut nga ang Mateo 11 naglakip sa ehemplo niining importante nga tema nga
makita kanunay sa mga estudyante sa ilang pagtuon sa Bag-ong Tugon niining
tuiga. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 11:28. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, mangita sa imbitasyon sa Manluluwas niadtong kinsa
nagpas-an og lisud nga mga luwan.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa nabudlay ug nabug-atan?

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas nga kinahanglan natong buhaton aron
makadawat sa Iyang kapahulayan? (Gamit ang mga pulong sa mga estudyante,
isulat ang mosunod nga baruganan sa pisara: Sa atong pagduol ngadto ni
Jesukristo uban sa atong mga luwan, kita Iyang papahulayon.)
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• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa pagduol ngadto ni Jesukristo?

Sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut unsay gipasabut sa pagduol
ngadto ni Kristo, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo
11:29–30. Hangyoa ang klase sa pagsunod, mangita sa mga instruksyon sa
Manluluwas niadtong kinsa nagtinguha sa pagduol ngadto Kaniya.

• Sumala niini nga mga bersikulo, unsay atong kinahanglan nga buhaton aron sa
pagduol ngadto ni Kristo?

Pagdrowing og litrato sa yugo alang sa baka diha sa pisara, o ipakita ang litrato
sa yugo.

Ang yugo usa ka kahoy nga gibabag,
kasagarang gigamit taliwala sa pares
nga baka o lain nga mga hayop nga
makahimo kanila sa pagbitad og
dungan sa luwan.

• Unsay katuyoan ug benepisyo sa
usa ka yugo? (Bisan og ang yugo
bug-at o luwan, kini makapahiusa sa kusog sa mga hayop, sa ingon
makadugang sa ilang kamapuslanon.)

• Unsa sa inyong hunahuna ang ipasabut sa pagdala ngari nato sa yugo sa
Manluluwas?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pahayag ni
Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa
ang klase sa pagpaminaw kon unsaon nato sa pagdala sa yugo sa Manluluwas
ngari nato ug unsa nga mga panalangin ang atong madawat kon atong buhaton.

“Ang yugo nagbutang sa mga hayop nga mag-abay aron sila makalihok og
dungan aron mahimo ang usa ka buhat.

“Hunahunaa ang talagsaong indibidwal nga pagdapit sa Ginoo nga ‘isangon
ninyo ang akong yugo diha kaninyo.’ Ang paghimo ug paghupot og sagradong
mga pakigsaad nagyugo kanato ngadto ug uban ni Ginoong Jesukristo. Sa tinuod
nga kahulugan, ang Manluluwas nagtawag kanato sa pagsalig diha ug pagbitad

og dungan uban Kaniya, bisan tuod ang atong labing maayo nga paningkamot dili makatumbas
ug dili ikatandi sa Iya. Samtang kita nagsalig ug nagbitad sa atong luwan uban Kaniya panahon
sa atong panaw sa mortalidad, sa tinuod masayon ang Iyang yugo ug magaan ang Iyang luwan.

“Kita dili ug dili gayud kinahanglan nga mag-inusara. Makalahutay kita sa atong inadlaw nga
mga kinabuhi uban sa langitnong panabang. Pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas makadawat kita
og kapasidad ug ‘kalig-on lapas sa atong kaugalingon’ (‘Lord, I Would Follow Thee,’ Hymns,
no. 220)” (“Makadaug sa Ilang mga Alantuson uban sa Kasayon,” Ensign or Liahona, Mayo
2014, 88).

• Unsay “nagyugo” nato ngadto sa Manluluwas nga si Jesukristo?

• Sumala ni Elder Bednar, unsa ang mga panalangin nga nayugo ngadto sa
Manluluwas?
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Ipasabut nga ang saad sa Manluluwas sa “pahulay” sa Mateo 11:28–29 wala
magpasabut nga kuhaon Niya kanunay ang atong mga problema o mga hagit.
Kasagaran, ang Manluluwas mohatag nato sa kalinaw ug kalig-on nga atong
gikinahanglan sa pagbuntog o paglahutay sa atong mga pagsulay, sa ingon
nahimong magaan ang atong luwan. Kon matinud-anon kita sa atong mga hagit sa
pagkamortal, ang katapusang pahulay nga atong madawat mao ang kahimayaan
uban sa Dios (tan-awa sa D&P 84:23–24).

Iawhag ang kada adlaw nga pagtuon sa kasulatan
Awhaga ang mga estudyante sa paggahin og panahon kada adlaw alang sa personal nga
pagtuon sa Bag-ong Tugon. Makatabang kamo kanila pagsunod sa ilang inadlaw nga pagtuon
pinaagi sa paghatag og angay nga tracking system (tan-awa ang mga tsart sa pagbasa sa
appendix niini nga manwal). Hatagi ang mga estudyante og regular nga mga oportunidad sa
pagpakigbahin unsay ilang nakat-unan ug gibati panahon sa ilang personal nga pagtuon sa
kasulatan. Pag-amping nga dili makapaulaw o makapahigawad sa mga estudyante kinsa
nakigbisog sa pagtuon sa mga kasulatan sa ilang kaugalingon.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong sa unsa nga paagi ang
Manluluwas mihatag nila og kapahulayan kon sila moduol ngadto Kaniya. Pagdapit
og pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian uban sa
klase. Mahimo kamong mopakigbahin sa usa sa inyong kaugalingong mga
kasinatian.

Dapita ang mga estudyante sa paghimo og mga tumong kabahin sa mga paagi nga
sila makaduol ngadto ni Jesukristo niining tibuok tuig sa pagtuon sa Bag-ong
Tugon. Awhaga sila nga ilakip sa ilang mga tumong ang pagtuon sa mga kasulatan
kada adlaw ug pagbasa sa tibuok Bag-ong Tugon niining tuiga.

Ang mga tinun-an ni Jesukristo adunay responsibilidad sa pagtabang sa
uban nga moduol ngadto Kaniya
Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna sa mga panahon sa ilang kinabuhi
sa dihang sila ganahan ug madasigong mosulti sa uban sa ilang kasinatian o sa
ilang nakita, nabasa, o nadunggan. Dapita ang pipila sa mga estudyante sa
pag-report unsay ilang giganahan ug madasigong gisulti.

Ipasabut nga ang Bag-ong Tugon naglakip sa daghang mga ehemplo sa mga
indibidwal kinsa nalig-on, natudloan, o napanalanginan sa Ginoo ug dayon mibati
og tinguha sa pagsulti sa uban mahitungod Kaniya. Dapita ang pipila ka mga
estudyante sa pagpuli-puli og basa og kusog gikan sa Juan 1:37–42. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, mangita kon unsay gibuhat sa duha ka tinun-an ni Juan
Bautista human makadungog sa iyang pagpamatuod ni Jesus.

• Unsay nakat-unan ni Andres mahitungod ni Jesus samtang siya
nakigsulti Kaniya?

• Unsay gibuhat ni Andres human siya makahibalo nga si Jesus mao ang
Mesiyas?

• Sa inyong hunahuna nganong madasigon kaayo siya nga mopakigbahin niini
nga balita ngadto sa iyang igsoong lalaki, nga si Simon Pedro?

LEKSYON 1
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I-summarize ang Juan 1:43–44 pinaagi sa pagsulti sa mga estudyante nga ang
Manluluwas midapit sa usa ka tawo nga ginganlan og Felipe nga mahimo Niyang
tinun-an. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 1:45–46.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, mangita kon unsay gibuhat ni Felipe human siya
makahibalo nga si Jesus mao ang Mesiyas.

• Unsa ang gisulti ni Felipe ngadto ni Natanael mahitungod ni Jesus sa Nazareth?

• Unsay gitubag ni Natanael ngadto sa pagpamatuod ni Felipe nga si Jesus mao
ang Mesiyas?

• Unsa ang imbitasyon ni Felipe ngadto ni Natanael?

Isulat ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag diha sa pisara: Sa atong
pagduol ngadto ni Jesukristo, …

• Base niini nga mga ehemplo gikan sa Bag-ong Tugon, unsay atong tinguhaon
kon kita moduol ngadto ni Jesukristo? (Samtang motubag ang mga estudyante,
kompletuha ang pamahayag diha sa pisara aron kini motudlo sa mosunod nga
mga baruganan: Kon kita moduol ngadto ni Jesukristo, mas modako ang
atong tinguha sa pagdapit sa uban sa pagduol ngadto Kaniya.)

Sa pagtabang sa mga estudyante nga mas makasabut niini nga baruganan,
kopyaha ang gisukip nga diagram diha sa pisara:

• Ngano sa inyong hunahuna nga
makabaton kita og mas dako nga
tinguha sa pagdapit sa uban sa
pagduol ngadto ni Kristo kon kita sa
atong kaugalingon moduol
ngadto Kaniya?

Ipasabut nga si Presidente Henry B.
Eyring sa Unang Kapangulohan
mitudlo mahitungod sa daghang mga
panalangin nga atong madawat kon
kita modapit sa uban nga moduol
ngadto ni Jesukristo. Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa
mosunod nga pamahayag:

“Kon kinsasingkasing kamong modapit sa mga tawo sa pagduol ngadto kang
Kristo, ang inyong kasingkasing mausab. … Pinaagi sa pagtabang sa uban nga
moduol ngadto Kaniya, inyong makita nga kamo mismo moduol ngadto Kaniya”
(“Duol ngadto ni Kristo,” Ensign, Mar. 2008, 52).
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• Unsay mahitabo sa atong kinabuhi kon kita modapit sa uban sa pagduol
ni Kristo.

Dugangi og arrow ang gihulagway diha sa pisara aron kini makita nga susama sa
gisukip nga diagram:

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang
pagdapit sa uban sa pagduol ni
Kristo makatabang usab nato nga
mas mahiduol Kaniya?

• Kinsa ang nagdapit ninyo sa
pagduol ngadto sa Manluluwas ug
sa Iyang ebanghelyo? Sa unsa nga
paagi nga ang inyong kinabuhi
napanalanginan isip resulta?

Awhaga ang mga estudyante sa
mainampoon nga paghunahuna kinsa
ang ilang dapiton sa pagduol ni
Jesukristo.

• Unsay atong mahimo sa pagdapit sa
uban sa pagduol ngadto Kaniya?

Ipasabut nga ang pagdapit sa mga
higala ug mga kauban sa klase sa pagtambong sa seminary usa ka paagi nga ang
mga estudyante makadapit sa uban sa “pagduol ug pagtan-aw” kinsa si Jesukristo
ug sa unsa nga paagi nga ang Iyang ebanghelyo makapanalangin sa ilang mga
kinabuhi.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 1:47–50. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, mangita kon unsay nasinati ni Natanael sa dihang iyang
nahimamat ang Manluluwas (ipasabut nga ang pulong nga “wala ang
pagkalimbongan” nagpasabut nga walay pagpanikas).

• Unsay gisulti sa Manluluwas ang nakaingon nga si Natanael mipahayag nga si
Jesus mao ang Anak sa Dios?

• Sumala sa bersikulo 50, unsay gisaad sa Manluluwas ni Nathanael tungod kay
siya mituo?

Ipasabut nga uban ni Andres, Pedro, Felipe, ug uban, si Natanael nahimong usa sa
mga Apostoles ni Jesus. Tungod kay kini nga mga Apostoles naminaw sa pagdapit
sa pagduol ngadto ni Jesukristo, sila nakasaksi og daghang “dagkong mga butang”
(bersikulo 50), lakip sa mga milagro ug mga pagtulun-an ni Jesukristo ug sa Iyang
Pagkabanhaw ug Pagkayab ngadto sa langit.

Tapusa pinaagi sa pagpamatuod nga kon ang mga estudyante magtuon sa Bag-ong
Tugon karong tuiga, ilang mabati ang kanunay nga paghangyo sa Manluluwas sa
pagduol ngadto Kaniya. Kon ilang gamiton ang mga doktrina ug mga baruganan
nga ilang nakat-unan sa tibuok tuig, ilang madawat ang Iyang panabang sa ilang
luwan ug, sama sa karaang mga Apostoles, mapuno sa tinguha sa pagtabang sa
uban nga moduol usab Kaniya.
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LEKSYON 2

Ang Plano sa Kaluwasan
Pasiuna
Si Presidente Boyd K. Packer, sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, misugo sa mga religious educator sa
pagpresentar og mubo nga kinatibuk-ang pagpasabut sa
plano sa kaluwasan sa sinugdanan sa matag tuig
ting-eskwela:

“Ang mubo nga kinatibuk-ang pagpasabut sa ‘plano sa
kalipay’ … , kon ihatag sa sinugdanan ug balikan panagsa,
adunay dako kaayo nga bili sa inyong mga estudyante”

(“The Great Plan of Happiness” [address to CES religious
educators, Ago. 10, 1993], si.lds.org; tan-awa usab sa
Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational
System manual, 2004], 68–74).

Kini nga leksyon naghatag og mubo nga kinatibuk-ang
pagpasabut sa plano sa kaluwasan ug nagtutok sa
importanting tahas ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula niana
nga plano.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Dapita ang Espiritu pinaagi sa epektibo nga mga debosyonal
Usa ka mubo nga debosyonal sa sinugdanan sa klase makatabang sa mga magtutudlo ug mga
estudyante nga mobati sa Espiritu ug makaandam sa pagkat-on. Ang usa ka debosyonal
kasagaran maglakip sa usa ka himno, pag-ampo, ug hunahuna gikan sa kasulatan. Ang mga
debosyonal mas labing epektibo kon ang mga estudyante mopamatuod ug mopakigbahin sa
mga pagbati ug mga pagsabut nga ilang nasinati atol sa ilang personal nga pagtuon sa
kasulatan. Hunahunaa unsaon ninyo sa pag-organisar ang mga debosyonal aron nga ang tanang
mga estudyante dunay mga oportunidad sa pag-apil sa tibuok tuig.

Ang tahas ni Jesukristo sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta
Isip kabahin sa debosyonal, mahimo nimong dapiton ang klase sa pagkanta sa mga
bersikulo 1 ug 4 sa “I Believe in Christ” (Hymns, no. 134) o laing himno
mahitungod sa Manluluwas. Sugdi ang leksyon pinaagi sa pagpangutana:

• Unsaon ninyo pagtubag kon dunay mangutana nganong importante man si
Jesukristo ninyo?

Ipasabut sa mga estudyante nga sa leksyon karon ilang makat-unan ang
mahitungod sa tahas ni Jesukristo sa plano sa Langitnong Amahan sa kaluwasan.
Dapita sila sa pagpangita sa mga kamatuoran samtang sila magtuon karon nga
makatabang nila sa pagpalig-on sa ilang pagtuo diha ni Jesukristo.

Kopyaha ang mosunod nga tsart diha sa pisara. Mahimo usab nga inyo
kining iapud-apod isip handout alang sa mga estudyante. (Kon inyong

iapud-apod ang mga handout, hangyoa ang mga estudyante sa pagkompleto sa
ilang mga tsart samtang inyong kompletuhon ang tsart sa pisara.)
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Si Jesukristo Mao ang sentro sa plano sa Langitnong
Amahan sa kaluwasan

Kinabuhi nga Wala pa dinhi
sa Yuta

Mortal nga
Kinabuhi

Kinabuhi Human dinhi
sa Yuta

Itudlo nga ang plano sa Langitnong Amahan adunay tulo ka importanting mga
bahin: (1) ang atong kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, nga nag-una sa atong
pisikal nga pagkatawo; (2) ang atong mortal nga kinabuhi dinhi sa yuta; ug (3) ang
atong kinabuhi human dinhi sa yuta, nga mosunod sa atong pisikal nga
kamatayon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pahayag, ug
hangyoa ang klase sa pagpaminaw sa mga limitasyon nga atong nasinati sa atong
kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta:

“Nagpuyo kita isip espiritu nga mga anak sa atong Amahan sa Langit sa wala pa kita matawo
dinhi sa yuta. Hinoon, kita dili sama sa atong Langitnong Amahan, ni kita mahimong sama
Kaniya ug makatagamtam sa tanang mga panalangin nga Iyang natagamtaman nga dili
makasinati sa pagpuyo sa pagka-mortal uban sa usa ka pisikal nga lawas.

“Ang tibuok katuyoan sa Dios—ang Iyang buhat ug ang Iyang himaya—mao ang paghimo sa
kada usa kanato nga makatagamtam sa tanan Niyang mga panalangin. Naghatag Siya og
perpekto nga plano sa paghimo sa Iyang katuyoan. Kita nakasabut ug midawat niini nga plano
sa wala pa kita moanhi sa yuta. …

“Aron mouswag ug mamahimong sama sa Dios, ang kada usa kanato kinahanglan makaangkon
og lawas ug masulayan atol sa usa ka panahon sa pagsulay dinhi sa yuta” (Isangyaw ang Akong
Ebanghelyo: Usa ka Giya sa Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 48, 49).

• Unsa nga mga limitasyon ang atong nasinati sa atong kinabuhi nga wala pa
dinhi sa yuta?

Ipasabut nga sa dihang gipresentar sa Langitnong Amahan ang Iyang plano sa
kalipay, atong nahibaloan nga usa ka manluluwas ang gikinahanglan sa
pagpatuman niini nga plano. Si Lucifer, usa sa espiritu nga anak sa Langitnong
Amahan, mirebelde batok sa plano sa Langitnong Amahan. Nailhan siya nga
Satanas, usa ka termino nga Hebreohanon nga nagpasabut nga “kaaway.”

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Moises 4:1–3. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, mangita kon unsay gidemanda ni Satanas sa
Langitnong Amahan.

• Unsay gidemanda ni Satanas sa Langitnong Amahan?

• Sumala sa bersikulo 2, unsay gisulti sa Langitnong Amahan mahitungod ni
Jesukristo?

LEKSYON 2
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• Unsa man ang napilian nga buhaton ni Jesukristo? (Human makatubag ang
mga estudyante, isulat ang mosunod nga kamatuoran diha sa pisara ubos sa
Kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta: Napilian si Jesukristo didto sa kinabuhi
nga wala pa dinhi sa yuta nga mahimong Manunubos sa katawhan.)

Ipasabut nga human si Jesukristo mipili sa pagpatuman sa plano sa Langitnong
Amahan sa kaluwasan, Siya milalang niini nga yuta diin kita makabaton og pisikal
nga lawas ug makaangkon og kasinatian.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mga Hebreohanon 1:1-2.
Dapita ang klase sa pagsunod, mangita sa tahas ni Jesukristo sa paglalang sa yuta.

• Unsa ang tahas ni Jesukristo sa paglalang sa yuta? (Isulat ang mosunod nga
doktrina diha sa pisara ubos sa Kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta: Ubos sa
direksyon sa atong Langitnong Amahan, si Jesukristo milalang sa
kalibutan.)

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna mahitungod sa katahum sa yuta.
Mahimo ninyong ipakita ang usa o daghang mga litrato nga nagpakita sa katahum
sa yuta.

• Sa unsang paagi nga ang pagkahibalo nga si Jesukristo milalang niini nga yuta,
ug minilyon pa nga sama niini, makaapekto sa inyong pagbati
mahitungod Kaniya?

Ang tahas ni Jesukristo sa mortal nga kinabuhi
Ipasabut nga sa pagka-mortal masinati nato ang dugang nga mga limitasyon o mga
babag nga makapugong nato nga mahimong sama sa Langitnong Amahan ug
makabalik ngadto sa Iyang presensya. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa mosunod nga pahayag, ug hangyoa ang klase sa pagpaminaw sa duha ka
mga babag nga atong masinati panahon sa pagka-mortal:

“Sa pagka-mortal kita nagpuyo sa usa ka kahimtang diin kita mapaubos sa pisikal ug
espirituhanon nga kamatayon. Ang Dios adunay perpekto, nahimaya, imortal nga unod ug mga
bukog. Aron mamahimong sama sa Dios ug makabalik sa Iyang presensya, kita usab
kinahanglang adunay perpekto, imortal nga lawas nga unod ug mga bukog. Apan hinoon,
tungod sa Pagkapukan ni Adan ug ni Eva, ang matag tawo sa yuta adunay dili perpekto, motal
nga lawas ug sa ngadto-ngadto mamatay. Kon dili pa tungod sa Manluluwas nga si Jesukristo,
ang kamatayon motapos unta sa tanang paglaum alang sa umaabut nga pagpakabuhi uban sa
Langitnong Amahan.

“Uban sa pisikal nga kamatayon, ang sala usa ka dakong babag nga magpugong nato nga
mamahimong sama sa atong Langitnong Amahan ug makabalik ngadto sa Iyang presensya. Sa
atong mortal nga kahimtang sa kasagaran monunut kita sa tintasyon, mosupak sa mga
kasugoan sa Dios, ug magpakasala. … Bisan tuod og morag dili ingon niini ang makita, ang sala
kanunay mosangput ngadto sa pagkadili malipayon. Ang sala maoy makabati og dili maayo
[guilt] ug kaulaw. Tungod sa atong mga sala, dili na kita makabalik sa pagpuyo uban sa
Langitnong Amahan gawas kon kita napasaylo ug nalimpyohan.

“… Sama sa pisikal nga kamatayon, dili kita makabuntog sa mga epekto sa sala nga kita-kita ra
lang” (Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, 59).
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Ipasabut nga sa wala pa matawo si Jesus sa yuta, usa ka anghel ang nagpakita ni
Jose sa usa ka damgo sa dihang iyang nahibaloan nga si Maria nagmabdos.
Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 1:21. Dapita ang
klase sa pagsunod, mangita kon unsay gipahayag sa anghel ngadto ni Jose.

• Unsa ang gisulti sa anghel nga buhaton ni Jesus? (Human makatubag ang mga
estudyante, isulat ang mosunod nga doktrina diha sa pisara ubos sa Mortal nga
kinabuhi: Si Jesukristo miabut aron sa pagluwas nato gikan sa atong mga
sala.)

• Unsa ang gibuhat ni Jesukristo aron kita maluwas gikan sa atong mga sala?

Ipakita ang mga litrato Jesus Nag-ampo
sa Gethsemani, Ang Paglansang, ug
Maria ug ang Nabanhaw nga si Jesus
(Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo
[2009], nos. 56, 57, 59; tan-awa usab sa
LDS.org). Pahinumdumi ang mga
estudyante nga ang pag-antus ni
Jesukristo, kamatayon, ug
Pagkabanhaw ang tanang nagpasabut
nga Pag-ula.

• Unsay kinahanglan natong buhaton
aron maluwas gikan sa atong mga
sala pinaagi sa Pag-ula ni
Jesukristo? (Tan-awa sa Mga Buhat
2:38).
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“Nganong Nagahilak Ikaw? © 2015 by Simon Dewey. Gigamit nga
may pagtugot sa Altus Fine Art, altusfineart.com.

Ang Paglubong ni Kristo, ni Carl Heinrich Bloch. Sa maayong
kabubut-on sa National History Museum at Frederiksborg Castle in
Hillerød, Denmark. Ayaw pakopyahi.

Ang tahas ni Jesukristo sa kinabuhi
nga human dinhi sa yuta
Hangyoa ang mga estudyante sa
paghunahuna og usa ka tawo nga
namatay. Paglabay sa pipila ka gutlo,
pangutana:

• Sumala sa inyong pagsabut sa plano
sa kaluwasan, hain kadtong
nangamatay? (Sa kamatayon ang
mga espiritu sa tanang mga tawo
misulod sa kalibutan sa espiritu. Sa
pagdugang sa pagsabut sa mga
estudyante, mahimo kamong
modapit og usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Alma 40:11–14.

Ipakita ang litrato sa Paglubong ni Jesus
(Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo,
no. 58; tan-awa usab sa LDS.org).
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 1 Pedro 3:18–20; 4:6. Dayon
pangutana:

• Unsay gibuhat ni Jesukristo human dayon sa Iyang kamatayon?

Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 138:18–19, 30–32. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, mangita unsay
gibuhat ni Jesukristo aron masangyaw
ang ebanghelyo ngadto sa tanan didto
sa kalibutan sa espiritu.

• Unsay gibuhat ni Jesukristo aron
masangyaw ang ebanghelyo ngadto
sa tanan didto sa kalibutan sa
espiritu?

• Sa unsang paagi nga kini nga mga
paningkamot nagpakita sa gugma
sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo alang sa tanang
mga tawo?

Gamita ang litrato ni Maria ug ang
Nabanhaw nga si Jesus (Libro sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo, no. 59; tan-awa usab sa LDS.org), ug pangutan-a
ang klase:

• Unsay nahitabo sa ikatulong adlaw human sa kamatayon ni Jesus? (Siya
nabanhaw.)
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• Unsay buot ipasabut nga mabanhaw? (Ang espiritu ug pisikal nga lawas sa usa
ka tawo mahiusa, dili na gayud mabulag pa pag-usab [tan-awa sa D&P
138:17].)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 1 Mga Taga-Corinto
15:20–22. Hangyoa ang klase sa pagsunod, mangita kon sa unsa nga paagi nga ang
Pagkabanhaw ni Jesukristo makaapekto sa matag usa kanato.

• Sa unsang paagi kita maapektuhan sa Pagkabanhaw ni Jesukristo? (Human
makatubag ang mga estudyante, isulat ang mosunod nga doktrina diha sa
pisara ubos sa Kinabuhi human dinhi sa yuta: Tungod sa Pagkabanhaw ni
Jesukristo, ang tanang mga tawo mabanhaw.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Pinadayag 20:12. Dayon
pangutana:

• Unsay mahitabo sa matag usa nato human kita mabanhaw?

Ipasabut nga ang basahon sa kinabuhi magrepresentar sa mga hunahuna ug mga
aksyon sa tawo niini nga kinabuhi, ingon man usab rekord kini nga gitipigan sa
langit sa mga matarung (tan-awa sa Giya ngadto sa Kasultana, “Basahon sa
kinabuhi”). Ipasabut nga kita pagahukman dili lamang sa atong mga buhat apan
usab sa atong mga hunahuna, mga pulong, ug mga tinguha (tan-awa sa Mosiah
4:30; Alma 12:14; 41:3; D&P 137:9).

Mahimo kamong mosugyot nga ang mga estudyante mosulat sa Juan 5:22 sa
margin sa ilang kasulatan duol sa Pinadayag 20:12. Hangyoa ang mga estudyante
sa pagbasa sa Juan 5:22 sa hilom ug mangita kon kinsa ang mohukom nato.

• Kinsa ang mohukom kanato? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat
ang mosunod nga doktrina diha sa pisara ubos sa Kinabuhi human dinhi sa yuta:
Si Jesukristo mohukom sa tanang mga tawo.)

Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang katuyoan gayud sa plano sa
Langitnong Amahan mao ang paghatag kanato og oportunidad nga makaangkon
og kinabuhing dayon, o kahimayaan, nga nagpasabut nga mahimong sama sa
Langitnong Amahan ug magpuyo uban Kaniya sa kahangturan sa mahangturong
mga pamilya. Mahimo ninyong ipakita ang litrato sa inyong pamilya ug ipasabut
ngano nga importante ninyo nga makapuyo uban sa Langitnong Amahan ug sa
mga sakop sa pamilya sa kahangturan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 3:16–17. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, mangita kon unsay angay nnatong buhaton aron makadawat og
kinabuhing dayon.

• Unsa ang kinahanglan natong buhaton aron makaangkon og kinabuhing
dayon? (Ipasabut nga ang pagtuo sa Bugtong Anak nagpasabut sa paggamit sa
hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo ug magpuyo sumala sa Iyang
ebanghelyo, nga naglakip sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo.)

• Unsaon ninyo sa pag-summarize ang Juan 3:16 isip usa ka baruganan? (Human
makatubag ang mga estudyante, isulat ang mosunod nga baruganan diha sa
pisara ubos sa Kinabuhi human dinhi sa yuta: Kon atong gamiton ang hugot
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nga pagtuo diha ni Jesukristo ug magpuyo sumala sa Iyang ebanghelyo,
nan kita makadawat og kinabuhing dayon.)

Pahinumdumi ang mga estudyante sa pangutana nga imong gipangutana sa
sinugdanan sa klase: “Unsaon ninyo sa pagtubag kon dunay mangutana ninyo
nganong si Jesukristo importante diha ninyo?” Hangyoa ang mga estudyante sa
pagpasabut kon unsaon nila sa pagpalambo sa ilang mga tubag niini nga
pangutana base sa unsay ilang nakat-una karon. Mahimo usab nga inyong dapiton
ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod bahin
ni Jesukristo ug sa Iyang tahas sa plano sa Langitnong Amahan. Mahimo ninyong
tapuson pinaagi sa pagpakigbahin usab sa inyong kaugalingon pagpamatuod.

LEKSYON 2
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LEKSYON 3

Ang Tahas sa Tigkat-on
Pasiuna
Ang Espiritu Santo, ang magtutudlo, ug ang tigkat-on dunay
importante nga tahas sa pagkat-on sa ebanghelyo. Kini nga
leksyon makatabang ninyo nga makasabut sa kada usa niini
nga mga tahas aron kamo magmalampuson sa inyong

paningkamot sa pagkat-on. Kinahanglan nga inyong
ribyuhon kanunay ang mga baruganan niini nga leksyon sa
pagpaahinumdom sa mga estudyante sa ilang
responsibilidad sa pagkat-on sa ebanghelyo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang mga tahas sa Espiritu Santo, sa magtutudlo, ug sa tigkat-on sa
pagkat-on sa ebanghelyo
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga mga senaryo:

Usa ka batan-ong babaye nadasig ug nabayaw samtang nagtambong siya sa
seminary. Iyang gibati ang impluwensya sa Espiritu Santo didto ug mapasalamaton
sa mga butang nga iyang nakat-unan. Laing batan-ong babaye nga anaa sa
samang klase sa seminary. Hinoon, laayan siya pirme ug mobati nga wala siyay
nakat-unan sa klase.

Palamboa ang kahimtang sa gugma ug pagtahud
Sa pagsugod sa kurso, pangita og mga paagi sa pagpalambo sa kahimtang sa pagkat-on sa
gugma, pagtahud, ug katuyoan. Tabangi ang mga estudyante nga mobati nga komportable sa
usag usa ug uban nimo pinaagi sa pag-ila sa mga pangalan sa usag usa ug pinaagi sa
pagkahibalo sa mga tinguha, mga talento, mga hagit, ug mga abilidad sa usag usa. Usa ka paagi
sa pagpalambo niining matanga sa kahimtang mao ang pagdapit sa mga estudyante sa
pagpakigbahin sa usag usa og mga kasinatian ug mga panabut gikan sa ilang personal nga
pagtuon sa kasulatan.

• Unsa ang posible nga mga rason ngano nga kining duha ka batan-ong babaye
dunay lahi nga mga kasinatian samtang nagtambong sa samang klase sa
seminary? (Posible nga mga tubag mahimong maglakip sa mosunod: ang
unang batan-ong babaye tingali mas aktibong moapil sa leksyon; ang unang
batan-ong babaye tingali adunay mas daghang espirituhanong mga kasinatian
kaniadto diin ang iyang pagkat-on karon mapalig-on; ug ang ikaduhang
batan-ong babaye tingali nabalda sa ubang mga butang.)

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga doktrina ug mga baruganan sa
leksyon karon nga makatabang nila sa pagtuman sa ilang tahas sa seminary ug
pagpalig-on sa ilang pagpamatuod sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ipasabut nga tulo ka mga indibidwal adunay importante nga mga tahas sa
pagkat-on sa ebanghelyo sama sa seminary: ang Espiritu Santo, ang magtutudlo,
ug ang estudyante.
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Hangyoa ang mga estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 14:26 ug laing
estudyante sa pagbasa sa Juan 16:13. Hangyoa ang klase sa pagsunod, mangita sa
pipila ka mga tahas sa Espiritu Santo.

• Unsa nga mga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga mga
bersikulo mahitungod sa mga tahas sa Espiritu Santo? (Mahimong mohatag
ang mga estudyante og lain-laing mga tubag, apan siguroha nga ilang makita
ang mosunod nga doktrina: Ang Espiritu Santo nagtudlo sa kamatuoran.)

• Unsaon nato sa pagkahibalo kon ang Espiritu Santo nagtudlo nato sa
kamatuoran? (Mahimo ninyong pabasahon ang mga estudyante sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 8:2–3.)

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 50:13-14. Dapita ang klase sa pagsunod, mangita sa tahas sa magtutudlo
sa ebanghelyo. Sa dili pa basahon sa mga estudyante, ipasabut nga kini nga mga
bersikulo gihatag sa unang mga miyembro sa Simbahan kinsa naordinahan sa
pagtudlo sa ebanghelyo.

• Unsa ang tahas sa usa ka magtutudlo sa ebanghelyo? (Tan-awa usab sa D&P
42:14.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 2 Nephi 33:1. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, mangita kon unsay buhaton sa Espiritu Santo kon ang
kamatuoran gitudlo pinaagi sa Iyang gahum.

• Sumala niini nga bersikulo, unsay mabuhat sa Espiritu Santo kanato?

Sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut unsaon sa pagdapit ang Espiritu
Santo sa pagdala sa kamatuoran ngadto sa ilang mga kasingkasing, dapita ang usa
ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118. Hangyoa
ang klase sa pagsunod ug mangita kon unsaon nato nga makat-on.

• Unsaon nato nga makat-on? (Pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa hugot nga
pagtuo.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pahayag ni
Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa
ang klase sa pagpaminaw kon unsay mahimong mahitabo nato kon kita
maningkamot sa pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo:

“Ang usa ka magtutudlo makapasabut, makapakita, makadani, ug
makapamatuod, ug makabuhat og daghang espirituhanong gahum ug sa
pagkaepektibo. Sa kaulahian, hinoon, ang sulod sa usa ka mensahe ug ang saksi
sa Espiritu Santo mosulod lamang ngadto sa kasingkasing kon ang nagdawat
motugot niini nga mosulod. Ang pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo moabli
sa agianan pasulod sa kasingkasing” (“Seek Learning by Faith,” Ensign, Sept.

2007, 17).

• Gikan niini nga pamahayag, unsa nga baruganan ang atong makat-unan
mahitungod unsay mahitabo kon kita magtinguha sa pagkat-on pinaagi sa
hugot nga pagtuo? (Tabangi ang mga estudyante nga makaila sa mosunod nga
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baruganan: Kon kita maningkamot sa pagkat-on pinaagi sa hugot nga
pagtuo, dayon atong imbitaron ang Espiritu Santo diha sa atong mga
kasingkasing sa pagtudlo ug sa pagpamatuod sa kamatuoran. Ikonsiderar
ang pagsulat niini nga kamatuoran diha sa pisara.)

Itudlo nga ang hugot nga pagtuo mas labaw pa kay sa pagtuo nga walay gibuhat.
Atong mapadayag ang atong hugot nga pagtuo pinaagi sa lihok.

• “Sa imong hunahuna unsa ang gipasabut sa pagkat-on pinaagi sa hugot
nga pagtuo?

Sa paghulagway unsay gipasabut sa pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo,
paghangyo og usa ka boluntaryo nga wala sukad makadula og soccer. (Mahimo
ninyong ipahaum kini nga kalihokan aron maapil ang usa ka estudyante nga wala
sukad makadula og basketball, makaptukar og instrumento, juggled, paghigot og
higot, ug uban pa.) Pahibaloa ang boluntaryo nga tumong nimo ang pagtudlo
kaniya unsaon nga maayong makadula og soccer aron makadula sa soccer team.
Pangutan-a ang boluntaryo kon siya duna bay hugot nga pagtuo sa inyong abilidad
sa pagtudlo ug sa iyang abilidad sa pagkat-on. Dayon ipasabut ug ipakita unsaon
sa pagpauntol sa bola sa soccer, pero wala kamo niya pasulayi niini sa inyong
kaugalingon. Ipasabut unsaon sa pagpasa sa bola sa soccer. Dayon ipakita pinaagi
sa pagpasa sa bola ngadto sa bolunter, apan kuhaa ang bola imbis pasulayon ang
bolunter sa pagpasa niini balik nganha nimo. Buhata usab alang sa paglabay sa
bola sa soccer sa pagpabalik human kini maitsa sa layo. Dayon pangutan-a ang
bolunter:

• Unsa kamo ka andam nga mo-try out alang sa usa ka soccer team? Ngano?

• Bisan tuod nga ang pagkat-on ug pagtan-aw sa uban nga modula og soccer
makatabang, kon kamo gusto nga mopalambo sa gikinahanglan nga mga
kahanas aron molampos sa soccer, unsay kinahanglan ninyong buhaton?

• Sa unsa nga paagi kini may kalabutan sa pagkat-on pinaagi sa hugot nga
pagtuo? (Ang pagtuo lamang ug pagsalig niana nga Espiritu nga makatudlo
nato dili pa igo. Aron makaangkon sa kahibalo sa kamatuoran sa Dios,
kinahanglan usab nga maningkamot sa pagkat-on ug paggamit unsay atong
nakat-unan.)

Pagdapit og estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder
Bednar. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw unsay iyang gitudlo mahitungod sa
pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo (mahimo kang mokonsiderar sa paghimo
og mga kopya niini nga pamahayag alang sa mga estudyante ug modapit kanila sa
pagmarka unsay ilang nakit-an):

“Ang usa ka nagkat-on nga naggamit sa kabubut-on pinaagi sa paglihok sumala
sa sakto nga mga baruganan mibukas sa iyang kasingkasing ngadto sa Espiritu
Santo ug nagdapit sa Iyang pagtudlo, gahum sa pagpamatuod, ug panghimatuod
nga saksi. Ang pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo nagkinahanglan sa
espirituhanon, mental, ug pisikal nga pagpaningkamot ug dili lamang lumalabay
nga pagbati. Ang kinasingkasing ug pagkamakanunayon sa atong paglihok nga

dinasig sa hugot nga pagtuo nga atong gipakita ngadto sa atong Amahan sa Langit ug sa Iyang
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Anak, nga si Jesukristo, sa atong pagkaandam nga makat-on ug pagdawat og panudlo gikan sa
Espiritu Santo. …

“… Ang pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo dili mabalhin gikan sa magtutudlo ngadto sa
estudyante pinaagi sa pagtudlo, sa pagpakita, o sa pag-eksperimento, hinoon, ang usa ka
estudyante kinahanglang mopakita og pagtuo ug molihok aron makaangkon og kahibalo alang
sa iyang kaugalingon.(“Paningkamot sa Pagkat-on pinaagi sa Hugot nga Pagtuo,” 64).

• Unsa ang pipila ka espirituhanon, mental, o pisikal nga mga paningkamot nga
atong mahimo sa pagdapit sa Espiritu sa pagtudlo ug pagpamatuod ngari nato
sa kamatuoran?

Pahinumdom: Tingali sakto kini nga panahon sa pagbasa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 88:122 ug hisgutan ang kaimportante sa kahusay ug pagtahud diha
sa klase.

• Unsa ang pipila ka mga kinaiya o batasan nga makapugong sa Espiritu sa
pagtudlo kanato sa kamatuoran diha sa klase sa seminary?

• Sa unsa nga paagi nga ang kasinatian sa seminary sa usa ka estudyante kinsa
naningkamot sa pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo lahi gikan sa
kasinatian sa usa ka tawo nga wala maningkamot?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa Mateo 4. Ipasabut nga sa
kasinatian ni Apostol Pedro makita nato ang ehemplo kon sa unsa nga paagi nga
ang pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo nagdapit sa Espiritu Santo diha sa
atong mga kasingkasing sa pagtudlo ug sa pagpamatuod sa kamatuoran. Hangyoa
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 4:18–20. Hangyoa ang klase
sa pagsunod, mangita sa pagdapit sa Manluluwas ngadto ni Pedro ug Andres.

• Unsay gidapit sa Manluluwas nga buhaton ni Pedro ug Andres?

• Sa unsa nga paagi nga ang ilang mga tubag sa pagpaningkamot sa pagkat-on
pinaagi sa hugot nga pagtuo usa ka ehemplo?

Ipasabut nga ang aksyon ni Pedro sa pagsunod ni Jesukristo nakapahimo niya nga
makauban sa Manluluwas sa Iyang tibuok mortal nga pangalagad. Pinaagi sa
pagpatalinghug sa tawag sa Manluluwas sa pagsunod Kaniya, si Pedro adunay
pribilehiyo sa pagpaminaw sa Manluluwas nga nagtudlo sa kanunay ug nagsaksi
og daghang mga milagro. Uban sa imbitasyon sa Manluluwas, si Pedro naglakaw
ibabaw sa tubig (tan-awa sa Mateo 14:28–29).

Ipasabut sa mga estudyante nga usa ka okasyon, si Jesus nangutana sa Iyang mga
tinun-an og pangutana. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
Mateo 16:13–14. Hangyoa ang klase sa pagsunod, mangita kon unsay gisugo sa
Manluluwas.

• Unsa ang gisugo sa Manluluwas sa Iyang mga tinun-an?

• Giunsa nila sa pagtubag?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 16:15–17. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, mangita kon giunsa pagtubag ni Pedro ang sunod nga
pangutana sa Manluluwas.
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• Unsa ang tubag ni Pedro sa pangutana sa Manluluwas.

• Unsa ang gipasabut sa Manluluwas kon giunsa ni Pedro pagkadawat ang iyang
kahibalo?

• Sa unsa nga paagi nga ang kasinatian ni Pedro naghulagway niini nga mga
kamatuoran nga gitudlo niini nga leksyon?

Dapita ang mga estudyante sa pagtubag sa mosunod nga mga pangutana diha sa
ilang mga notebook o scripture study journal (mahimo nimong isulat kini nga mga
pangutana diha sa pisara):

• Kanus-a kamo nagtinguha sa pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo? Sa unsa
nga paagi nga ang Espiritu Santo nakatuman sa Iyang tahas sa pagkat-on sa
ebanghelyo sa dihang gihimo ninyo kini? (Mahimo nimong dapiton ang mga
estudyante sa pagpamalandong sa nangaging mga kasinatian sa pagkat-on sa
dihang sila naningkamot sa pagkat-on pa mahitungod ni Jesukristo.)

Kon komportable ang mga estudyante nga mopakigbahin, dapita ang ubay-ubay
kanila sa paghulagway sa mga kasinatian nga ilang gisulat. Mahimo kang
mopakigbahin og imong kaugalingong kasinatian ingon man usab sa imong
pagpamatuod sa kamatuoran nga imong gihisgutan.

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og usa o duha ka mga butang nga
ilang himoon aron makat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo ug sa pagapit sa Espiritu
Santo diha sa ilang kasingkasing sa pagtudlo ug sa pagpamatuod sa kamatuoran.
Dapita ang mga estudyante sa pagsulat kon unsay ilang buhaton.

Tapusa pinaagi sa pagpaambit sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Thomas
S. Monson:

“Mga kabatan-onan, ako mohangyo kaninyo sa pag-apil sa seminary. Pagtuon sa
inyong mga kasulatan kada adlaw. Paminaw sa inyong mga magtutudlo pag-ayo.
Gamita sa mainampoon unsay inyong nakat-unan” (“Participate in Seminary,”
Ago. 12, 2011, seminary.lds.org).
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LEKSYON 4

Ang Pagtuon sa mga
Kasulatan

Pasiuna
Kini nga leksyon makatabang ninyo nga makasabut sa
kaimportante sa inadlaw nga pagtuon sa mga kasulatan ug
pagbasa sa tibuok Bag-ong Tugon isip kabahin niini nga

kurso sa pagtuon. Makakat-on usab kamo og mga paagi sa
pagpalambo sa inyong pagtuon sa mga kasulatan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang panginahanglan sa epektibo nga inadlaw nga pagtuon sa kasulatan

Awhaga ang mga estudyante sa pagtuon sa mga kasulatan kada adlaw.
Pipila ka mga butang nga mabuhat sa mga magtutudlo nga adunay gamhanan ug malungtarung
impluwensya sa kaayohan diha sa kinabuhi sa mga estudyante kay sa pagtabang nila nga
makat-on ug mahigugma sa mga kasulatan ug sa pagtuon niini kada adlaw. Ang mga
magtutudlo makapakita og ehemplo sa kada adlaw nga pagtuon sa kasulatan. Sila makatabang
usab sa mga estudyante nga may tulubagon sa ilang inadlaw nga pagtuon pinaagi sa paghatag
og angay nga tracking system nga mosukod sa ilang pagkamakanunayon ug kauswagan.

Hatagi ang matag estudyante og kopya sa mosunod nga survey. Dapita
ang mga estudyante sa paghunahuna sa mga pamahayag ug pagmarka sa

ilang mga tubag diha sa linya. Isiguro sa mga estudyante nga ikaw dili mohangyo
nila sa pagreport sa ilang mga tubag.

Supak Morag Supak Morag Uyon Uyon

1. Ang mga kasulatan
dunay dakong bili
ngari kanako.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Sa miaging pipila ka
mga semana, ako
nagtuon sa mga
kasulatan kada adlaw.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Gibati nako nga ang
akong mga sesyon sa
pagtuon sa mga
kasulatan
makahuluganon.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Supak Morag Supak Morag Uyon Uyon

4. Kanunay nakong
gigamit unsay akong
nakat-unan sa akong
pagtuon sa kasulatan.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Human makompleto sa mga estudyante ang survey, dapita sila sa pagpamalandong
panahon sa leksyon unsaon nila nga molambo pa ang ilang pagtuon sa kasulatan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

“Ang kasulatan naglakip sa mga pulong ni Kristo ug tinubdan sa buhi nga tubig
nga atong ma-access ug diin kita makainom og daghan ug dugay. …

“Pinaagi sa normal nga kalihokan kada adlaw kamo ug ako mawad-an og igong
gidaghanon sa tubig nga maoy kadaghanan sa atong pisikal nga lawas. Ang
kauhaw maoy pagpangayo sa mga selula sa lawas sa tubig, ug ang tubig sa
atong lawas kinahanglang pulihan kada adlaw. Dili gyud kaayo masabtan nga

usahay atong paimnon ang ‘atong lawas’ og tubig, pero human sa taas kaayo nga panahon sa
kauga. Mao usab kana sa pagkaespirituhanon. Ang espirituhanon nga kauhaw mao ang
panginahanglan sa buhi nga tubig. Ang kanunay nga pag-agas sa buhi nga tubig mas maayo
kaayo sa panagsa nga pag-inom” (“A Reservoir of Living Water” [Church Educational System
fireside, Peb. 4, 2007], 1, 7, broadcast.lds.org).

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa pamahayag ni Elder
Bednar mahitungod sa unsay atong madawat sa kada adlaw nga pagtuon sa
kasulatan: (Ang mga estudyante kinahanglang moila og baruganan susama sa
mosunod: Sa atong pagtuon sa mga kasulatan, kada adlaw, madawat nato
ang “buhi nga tubig” nga atong gikinahanglan. Isulat kini nga baruganan sa
pisara.)

Ang bili sa balaan nga mga kasulatan sa atong panahon
Sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut sa bili ug kaimportante sa
mga kasulatan sa atong panahon, mahimo nimong ipakita ang video “The

Blessings of Scripture” (3:04), nga anaa sa LDS.org. Niini nga video, si Elder D.
Todd Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles naghulagway sa
sakripisyo nga gihimo sa usa ka tawo aron daghang mga tawo ang makabasa sa
Biblia. Kon imong ipasalida ang video, ikonsiderar ang paghunong human
mangutana si Elder Christofferson, “Unsay ilang nasabtan nga kinahanglan usab
natong masabtan?” (time code 1:56) sa pagpangutana sa mga estudyante unsaon
nila sa pagtubag sa iyang pangutana. Dayon ipadayon ang pagpasalida ang video.
Sa pagkahuman sa video, ipadayon ang leskyon sa paragrap nga nagsugod og,
“Human sa video …”
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Kon dili nimo ipasalida ang video, pagdapit og upat ka mga estudyante sa pagduol
sa atubangan sa klase ug basaha ang mosunod nga mga porsyon sa pakigpulong ni
Elder Christofferson.

1. “Niadtong Oktubre 6, sa tuig 1536, usa ka makalolooy nga tawo gidala gikan
sa prisohan sa Vilvorde Castle duol sa Brussels, Belgium. Sulod sa dul-an sa usa
ka tuig ug tunga, ang tawo nag-antus nga nag-inusara sa mangitngit, tun-og nga
selda. Karon sa gawas sa bongbong sa palasyo, ang piniriso gigaid sa usa ka
poste. Siya adunay higayon sa pagpahayag og kusog sa iyang katapusan nga
pag-ampo, ‘Ginoo! ablihi ang mga mata sa hari sa England,’ ug dayon siya

gibitay. Pagkahuman dayon, ang iyang lawas gisunog. Kinsa kining tawhana, ug unsa ang sala
… ?” (“Ang mga Panalangin sa Kasulatan,” Ensign o Liahona, Mayo 2010, 32).

2. “Ang iyang ngalan mao si William Tyndale, ug ang iyang sala mao ang paghubad ug
pagmantala sa Biblia sa Iningles.

“… Sa usa ka grabe nga debati uban sa pari nga milalis batok sa paghatag sa kasulatan sa mga
kamot sa komon nga tawo, nanumpa si Tyndale, ‘“Kon buhion pa ko Dios, akong himoon nga
ang usa ka bata nga tigdaro makakat-on og daghan sa mga Kasulatan kay kaninyo!’ …

“Si William Tyndale dili ang nag-una, ni ang katapusan, niadtong kinsa sa daghang mga nasud
ug mga pinulongan misakripisyo, bisan ngadto sa kamatayon, sa pagpagawas sa pulong sa Dios
gikan sa kangitngit. … Unsay ilang nahibaloan sa kaimportante sa mga kasulatan nga
kinahanglan usab natong mahibaloan? Unsay nasabtan sa mga tawo sa England sa ika-16 nga
siglo, kinsa mibayad og dako ug grabeng personal nga mga risgo aron lang makabasa sa Biblia
nga kinahanglan usab natong masabtan?” (“Ang Panalangin sa Kasulatan,” 32).

Pangutan-a ang klase:

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang mga tawo misakripisyo og dako aron
makabasa sa mga kasulatan?

Hangyoa ang ikatulo nga magbabasa sa pagpadayon og basa sa pamahayag ni
Elder D. Todd Christofferson.

3. “Sa panahon ni Tyndale daghan ang ignorante sa kasulatan tungod kay ang
mga tawo dili makabasa sa Biblia ilabi na sa pinulongan nga dili nila masabtan.
Karon ang Biblia ug ubang mga kasulatan sayon na lang basahon, apan
nagkadaghan gihapon ang ignorante sa kasulatan tungod kay ang mga tawo dili
moabli sa mga libro. Ang sangputanan ilang nalimtan ang mga butang nga
nahibaloan sa ilang mga apohan” (“Ang Panalangin sa Kasulatan,” 33).

Pangutan-a ang klase:

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang mga tawo sa atong panahon dili mobasa
sa mga kasulatan?

Hangyoa ang ikaupat nga magbabasa sa pagpadayon og basa sa pamahayag ni
Elder D. Todd Christoofferson.
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4. “Hunahuna ang gidaghanon sa atong panalangin nga dunay Balaan nga Biblia
ug mga 900 ka dugang nga mga pahina sa kasulatan, lakip sa Basahon ni
Mormon, sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ug sa Perlas nga Labing Bililhon. … Sa
tinud-anay uban niini nga panalangin ang Ginoo nagsulti kanato nga ang atong
panginahanglan sa mga mga kasulatan mas labaw pa ka dako kay sa bisan hain
nga panahon” (“Ang mga Panalangin sa Kasulatan,” 35).

Human sa video (o sa human sa ikaupat nga magbabasa nakatapos sa pagbasa sa
pamahayag ni Elder Christofferson), dapita ang mga estudyante sa pagpasabut
unsay ilang gituohan sa gisulti ni Elder Christofferson mahitungod sa atong
panginahanglan sa pagtuon sa mga kasulatan. Human makatubag ang mga
estudyante, isulat ang mosunod nga kamatuoran sa pisara: Ang atong
panginahanglan sa mga kasulatan mas labaw pa kay sa miaging panahon.

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang atong panginahanglan sa mga kasulatan
mas labaw pa kay sa miaging panahon.

Sa pagtabang sa mga estuadyante nga makasabut kon sa unsa nga paagi nga ang
pagtuon sa mga kasulatan makabenepisyo nato sa atong panahon, ipasabut nga si
Apostol Pablo misulat og sulat diin iyang gihulagway ang mga kahimtang sa
kalibutan sa katapusang mga adlaw. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa 2 Timoteo 3:1–5, 13. Hangyoa ang klase sa pagsunod, mangita sa mga sala
ug mga kinaiya nga komon sa atong panahon. (Mahimo nimong ipabasa sa mga
estudyante ang mga footnote aron matabangan ang lisud nga mga pulong niini nga
mga bersikulo.)

• Unsa ang pipila ka mga sala ug mga kinaiya nga gilista niini nga mga bersikulo
nga inyong nasaksihan sa atong katilingban karon?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 2 Timoteo 3:14–17. Hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsaon nato nga makakita og kaluwasan niining mga
panahon nga malisud.

• Unsaon nato nga makakita og kaluwasan niining mga panahon nga malisud?

Isulat ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag diha sa pisara: Samtang kita
magtuon sa mga kasulatan, kita makadawat …

• Sumala sa 2 Timoteo 3:15–17, unsa nga mga panalangin ang atong maangkon
samang kita magtuon sa mga kasulatan ug magsunod sa mga pagtulun-an
niini? (Human makatubag ang mga estudyante, kompletuha ang pamahayag
diha sa pisara aron kini mabasa sama sa mosunod: Samtang kita magtuon sa
mga kasulatan, kita makadawat og kaalam, koreksyon, ug instruksyon
nga mogiya nato ngadto sa kaluwasan.)

Ipasabut nga ang pamahayag diha sa pisara usa ka ehemplo sa baruganan. Ang
mga baruganan ug mga doktrina sa ebanghelyo ni Jesukristo mao ang sukaranan,
dili mausab nga mga kamatuoran nga naghatag og giya sa atong mga kinabuhi.
Ang importanting katuyoan sa mga kasulatan mao ang pagtudlo sa mga doktrina
ug mga baruganan sa ebanghelyo. Mahimo natong mas makahuluganon ang atong
personal nga pagtuon sa kasulatan pinaagi sa pagpangita sa mga doktrina ug mga
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baruganan, mamalandong sa kahulugan niini, ug paggamit niini sa atong mga
kinabuhi.

Gamita pag-usab ang baruganan nga imong gisulat diha sa pisara.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut nga kita makadawat og kaalam,
koreksyon, ug instruksyon nga samtang magtuon kita sa kasulatan?

• Kanus-a kamo mibati nga kamo nakadawat og kaalam, kahayag, kamatuoran,
koreksyon, o instruksyon isip resulta sa pagtuon sa mga kasulatan? (Mahimo
usab nga ikaw mopakigbahin og kasinatian.)

Basaha ang Bag-ong Tugon kada adlaw
Ipasabut nga usa sa usa sa mga gipaabut alang niining kurso sa pagtuon sa
seminary mao nga inyong basahon ang tibuok Bag-ong Tugon. Gikinahanglan kini
aron makadawat og seminary diploma.

Awhaga ang mga estudyante sa pagbasa sa teksto sa course.
Ang sumbanan nga mga kasulatan mao ang dinasig nga mga sinulat nga naglakip sa mga
doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo. Naghulagway kini sa pakigsandurot sa Dios uban sa
katawhan ug pagtudlo mahitungod sa Pag-ula ni Jesukristo? Importante kini tagsa-tagsa, ug ang
tanan naghatag og mas dakong pagsabut sa ebanghelyo ug sa plano sa kaluwasan nga giandam
sa atong Amahan sa Langit. Ang mga estudyante ug ang mga magtutudlo kinahanglan mobasa
ug magtuon sa tibuok Bag-ong Tugon atol niini nga kurso.

Ipasabut nga ang pagbasa sa tibuok Bag-ong Tugon magkinahanglan og kanunay
nga paningkamot apan dili masayang ang paningkamot. Sa paghulagway niini,
ipakita ang duha sihag nga mga baso nga dunay tubig (o softdrink). Pagdapit og
duha ka estudyante nga ang kada usa mobarug tupad sa usa ka baso. Hatagi ang
usa ka estudyante og straw. Hatagi ang laing estudyante og pito ka mga straw nga
gibugkos. Sultihi sila sa pag-inom sa tanang tubig sa labing dali kutob sa ilang
mahimo gamit ang straw o mga straw. (Ang estudyante nga naggamit og usa ka
straw sayon rang makainom sa tubig ug unang makahuman; ang laing estudyante
magkalisud sa pagsuyop sa tanang tubig gamit ang mga straw.) Dapita ang duha ka
estudyante sa paglingkod, ug pangutan-a ang klase:

• Unsaon ninyo sa pagpahaum niini nga kalihokan ngadto sa atong tumong sa
pagbasa sa tibuok Bag-ong Tugon isip kabahin niini nga kurso sa pagtuon?
(Ang estudyante nga dunay pito ka mga straw sama sa usa ka tawo nga
mosulay og basa sa daghang bahin sa mga kasulatan sa usa ka higayon. (Ang
estudyante nga dunay usa ka straw sama sa usa ka tawo nga mobasa og
ginagmay kada adlaw.)

Sa pagtabang sa mga estudyante nga makahibalo unsaon nila pagbasa ang tibuok
Bag-ongTugon pinaagi sa pagbasa og ginagmay nga porsyon kanunay, dapit sila sa
pagbahin sa gidaghanon sa mga pahina sa Bag-ongTugon (404 ka pahina sa
edisyon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa King James Version sa Biblia) sa
gidaghanon sa tanang mga adlaw hangtud sa katapusan sa kurso. Pananglit, kon
ang kurso itudlo sa tuig ting-eskwela nga 280 ka adlaw, ang mga estudyante
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kinahanglang mobasa og mga 1.5 ka pahina kada adlaw aron mahuman ang
Bag-ong Tugon sa katapusan sa kurso.

Ipamatuod ang mahitungod sa mga panalangin nga moabut ngadto sa mga
estudyante kon sila magkugi sa pagtuon sa Bag-ong Tugon. Ang mga estudyante
makadawat og kaalam, koreksyon ug intruksyon gikan sa kasulatan ug
mapanalanginan sa panang-uban sa Espiritu Santo.

Gamita pag-usab ang mga baruganan nga naa sa pisara, ug ipamatuod nga pinaagi
sa pagtuon sa mga kasulatan kada adlaw, ang mga estudyante makasinati sa mga
panalangin nga gihulagway ni Pablo sa 2 Timoteo 3:15–17. Awhaga ang mga
estudyante sa paghimo og mga tumong sa paggahin og oras kada adlaw alang sa
personal nga pagtuon sa kasulatan ug sa pagbasa sa tibuok Bag-ong Tugon. Dapita
ang mga estudyante sa pagsulat sa ilang mga tumong diha sa ilang mga scripture
study journal.
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LEKSYON 5

Kinatibuk-ang Kahulugan
ug Pagpasabut sa
Bag-ong Tugon

Pasiuna
Niini nga leksyon, ang mga estudyante makat-on sa
makasaysayanon ug kultural nga kinatibuk-ang kahulugan sa
Bag-ong Tugon, lakip ang mga butang nga nakaingon nga

daghang mga Judeo ang misalikway ni Jesus isip Mesiyas ug
Manluluwas. Ang mga estudyante makat-on usab sa
estruktura sa Bag-ong Tugon.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Ang kinatibuk-ang kahulugan sa Bag-ong Tugon

Paggamit og biswal
Mga butang ug mga litrato, lakip ang mga mapa ug mga tsart, epektibong makatabang sa mga
estudyante nga makahanduraw, makaanalisar, ug makasabut sa mga kasulatan, ilabi na kon ang
mga biswal makaaghat og panaghisgutan. Ang pagpakita og butang inig sulod sa mga
estudyante sa klasrom makatabang sa kahimtang sa pagkat-on ug makaawhag og espiritu sa
pagpangutana.
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Ipakita ang porsyon sa litrato Esteban
Nakakita ni Jesus sa Tuong Kamot sa
Dios (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo [2009], no. 63; tan-awa usab
sa LDS.org) pinaagi sa paggamit og
papel o laing materyal sa pagtabon sa
tibuok litrato gawas ni Esteban (ang
tawo nga blue ang kalo).

Dapita ang mga estudyante sa
paghulagway unsay nahitabo diha sa
litrato. Pangutan-a sila ngano sa ilang
pagtuo nga ang tawo naghigda sa yuta
ug mipatuyhad sa iyang mga kamot.
Human makatubag ang mga
estudyante, ipakita ang tibuok litrato.

• Sa unsang paagi nga ang pagkakita
sa tibuok litrato makatabang nimo
nga makasabut unsay nahitabo?

Pagdapit og mga estudyante sa pagbasa
sa ulohan sa kapitulo sa Mga Buhat 7
aron makasabut nga kini nga litrato
nagpakita nga si Esteban, usa ka
tinun-an ni Jesukristo, gibato hangtud
namatay ug nakakita ni Jesus nga
nagbarug sa tuong kamot sa Dios.

• Hunahunaa kon unsaon nato sa
pagpahisama kini nga litrato sa
pagsabut sa mga kasulatan?

Kini nga kalihokan naghulagway sa
kaimportante sa pagsabut sa
kinatibuk-ang kahulugan sa mga
kasulatan. Ang pulong kinatibuk-ang
kahulugan nagpasabut sa mga
sirkumstansya nga naglibut o naghatag
og background sa usa ka tudling,
kalihokan, o istorya diha sa mga
kasulatan. Itudlo nga samtang ang mga
estudyante makasinati sa
makasaysayanon ug kultural nga
kinatibuk-ang kahulugan sa Bag-ong
Tugon, mas makasabut kamo ug
makagamit sa pagtulun-an niini.

Ang relihiyuso nga mga Lider nga Judeo panahon sa pangalagad sa Manluluwas.
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 2 Nephi 10:3–5. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, mangita sa mga pulong nga gigamit ni Jacob sa
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paghulagway sa espirituhanong kondisyon sa mga Judeo panahon sa pangalagad
sa Manluluwas.

• Unsa nga mga pulong ang gigamit ni Jacob sa paghulagway sa espirituhanong
kondisyon sa mga Judeo panahon sa pangalagad sa Manluluwas. (Ipasabut nga
ang pulong panapi sa mga pari sa bersikulo 5 nagpasabut nga nagsangyaw nga
nagtinguha nga “makaangkon og bahandi ug pagdayeg sa kalibutan” imbis sa
kaayohan sa katawhan sa Dios [2 Nephi 26:29]. Kadtong kinsa sad-an sa
panapi sa mga pari mga dautan nga relihiyuso nga mga lider taliwala sa mga
Judeo kinsa nagpahisalaag sa mga tawo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 23:16, 24. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, mangita kon giunsa sa Manluluwas sa paghulagway niining
relihiyuso nga mga lider sa Judeo panahon sa Iyang pangalagad.

• Giunsa sa Manluluwas paghulagway kining relihiyusong mga lider sa Judeo?

• Unsa ang gitudlo sa Manluluwas dinhi niini nga mga bersikulo mahitungod sa
pagkadili-mapasalamaton?

Mga gidugang sa balaod ni Moises, ug ubang bakak nga mga pilosopiya
Sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut og dugang kon sa unsa nga paagi
nga ang relihiyuso nga mga lider mipahisalaag sa mga tawo, pagdrowing og lingin
sa pisara ug isulat ang Balaod ni Moises sa tunga niini. Pagdrowing og laing lingin
libut sa unang lingin ug butangi kini og Oral nga Balaod.

Ipasabut nga kon wala ang mga propeta, ang mga magtutudlo ug mga lider nga
Judeo midugang sa ilang kaugalingong mga lagda ug interpretasyon sa balaod.
Nailhan nga oral nga balaod o oral nga tradisyon, kining nadugang nga mga lagda
ug mga interpretasyon gitumong sa pagpugong sa pagsupak sa balaod sa Dios. Sa
pagpakita sa usa niini nga mga lagda, pagdapit og duha ka estudyante sa pagduol
sa atubangan sa klase. Hatagi og pisi ang matag usa kanila nga dunay hinigtan
niini. Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagtang-tang sa hinigtan gamit ang usa
ka kamot, ug hangyoa ang usa ka estudyante sa pagtang-tang sa hinigtan gamit
ang duha ka kamot. Human nila mahimo kini, dapita sila sa pagbalik sa ilang
lingkuranan.

Ipasabut nga sumala sa oral nga balaod, gidili ang paghubad sa higot sa duha ka
kamot panahon sa Igpapahulay. Ang pagbuhat sa ingon giisip nga trabaho ug sa
ingon nakasupak sa adlaw nga Igpapahulay. Hinoon, ang paghubad sa higot
ginamit ang usa ka kamot gitugutan.

• Unsa sa inyong pagtuo ang kakuyaw sa pagdugang og mga lagda ngadto sa
mga sugo sa Dios nga hinimo sa mga tawo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pahayag
mahitungod sa relihiyuso nga mga lider sa Judeo ni Elder David A. Bednar sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

LEKSYON 5

26



“Ilang gikuha ang yano ug simple nga mga butang sa putli nga relihiyon ug
midugang og daghan sa ilang kaugalingong mga interpretasyon; ilang
gipasobrahan og dugang nga mga seremonya ug mga tulumanon, ug ilang
gikuha ang malipayon nga paagi sa pagsimba ug gihimo kini nga mapig-uton,
mapugnganon, makapaalaot nga sistema sa mga ritwal ug mga tulumanon. Ang
buhi nga espiritu sa balaod sa Ginoo nga diha kanila nahimong walay

kapuslanan nga ritwal sa Judeo” (The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–81], 1:238)

• Sumala ni Elder McConkie, unsay nahimo sa relihiyusong mga lider sa Judeo sa
balaod sa Dios uban sa ilang gidugang nga mga interpretasyon?

Itudlo nga ang mga Judeo sa panahon ni Jesus diha sa kahimtang sa apostasiya.
Bisan ang awtoridad ug mga ordinansa sa Aaronic Priesthood nagpadayon nga
diha kanila, kadaghanan sa mga Judeo nagpalayo gikan sa tinuod nga praktis sa
ilang relihiyon sumala sa gipadayag sa Dios ngadto ni Moises (tan-awa sa D&P
84:25–28). Ang tradisyon sa mga elder nahimong prayoridad sa putli nga relihiyon
ug gisulat nga pulong sa Dios.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 12:14. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, mangita unsay gustong buhaton sa mga Fariseo ngadto ni Jesus
tungod kay Iyang gibaliwala ang ilang awtoridad ug uban nilang oral nga mga
tradisyon.

• Unsa ang gisabutan sa relihiyoso nga mga lider nga buhaton nila ni Jesus?

Ipasabut nga dugang sa apostasiya nga mga tradisyon sa Judeo, laing bakak nga
mga pilosopiya nakaimpluwensya sa mga tawo sa pagsalikway ni Jesukristo human
sa Iyang Pagkabanhaw. Sama pananglit, ang pagkatap sa kultura sa Griyego nga
maoy nakaingon nga daghang mga tawo ang misalikway sa pagkatinuod sa pisikal
nga pagkabanhaw (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:12). Sa ingon, samtang ang
mga Apostoles mipamatuod sa nabanhaw nga Manluluwas human sa Iyang
pagkabanhaw, daghan ang misalikway sa ilang mga pagpamatuod.

Langyaw nga lagda ug ang pagpaabut sa Mesiyas sa pagluwas sa Israel
Isulat ang mosunod nga hugpong sa mga pulong diha sa pisara: Babylon, Persia,
Macedonia (Gresya), ug Roma.

• Kabahin sa mga Judeo, unsay komon niining karaang mga gingharian? (Ilang
nabuntog ug nagmando sa mga Judeo.)

Bahina ang mga estudyante ngadto sa mga grupo ug ihatag ang mosunod
nga mga handout ngadto sa matag grupo:

Gawas sa mubo nga panahon sa kaugalingnan, sa mga panahon sa Bag-ong Tugon ang mga Judeo
nagpuyo nga ulipon sulod sa sobra sa 500 ka tuig. Ang pagsukol sa Maccabees, usa ka pamilya sa
mga Judeo nga patriot, misangpot sa ilang kaugalingnan 160 ka tuig sa wala pa ang pagkatawo ni
Kristo. Hinoon, sa pagkatawo na ni Kristo ang Roma miulipon sa Israel. Si Haring Herodes (nailhan
usab nga Herodes ang Bantugan), nga naminyo sa pamilya sa Maccabee, gitudlo sa Roma nga
momando sa Israel. Ang mga Judeo misupak sa pagmando sa Roma, ug madasigon silang nagpaabut
sa gisaad nga Mesiyas nga ilang gituohan nga moluwas kanila gikan sa mga Taga-Roma. Tungod kay
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daghang mga Judeo nagpaabut og Mesiyas nga moluwas kanila gikan sa langyaw nga pagmando,
ilang gisalikway si Jesukristo isip ilang Manluluwas.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagbasa sa handout ug paghisgot sa mosunod
nga mga pangutana isip usa ka grupo (mahimo nimong kopyahon kini nga mga
pangutana diha sa pisara):

• Unsa ang gilauman sa mga Judeo gikan sa gipaabut nga Mesiyas?

• Ngano nga kining sayop nga paglaum misangpot nga daghang mga Judeo ang
misalikway sa Mesiyas?

Samtang ang ubang mga Judeo misalikway ni Jesukristo, ang uban nga
mapainubsanon ug espirituhanong sensitibo Kaniya isip ang Mesiyas, o
Manluluwas.

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
2:25–33. Hangyoa ang klase sa pagsunod, mangita unsay gibuhat ug gisulti sa usa
ka matarung nga tawo nga ginganlan og Simeon sa dihang gidala ni Jose ug Maria
ang bata didto sa templo.

• Sumala sa mga bersikulo 30–32, nganong gipadala si Jesus sa yuta? (Mahimong
mogamit ang mga estudyante og lain-laing mga pulong, apan kinahanglan
mahisgutan ang mosunod nga kamatuoran: Si Jesukristo gipadala aron sa
paghatag og kaluwasan sa tanang mga tawo.

• Unsay gibuhat ni Jesukristo aron ang tanang mga tawo maluwas?

Ipakita ang litrato ni Esteban nga gipakita sa pagsugod sa leksyon. Awhaga ang
mga estudyante sa paghinumdom sa kultural ug makasaysayanong kinatibuk-ang
kahulugan nga inyong gihisgutan samtang sila magtuon sa Bag-ong Tugon. Kon
buhaton nila, mas makasabut sila sa mga pagtulun-an sa Manluluwas ug sa Iyang
mga Apostoles. (Alang sa dugang impormasyon mahitungod sa makasaysayanon
ug kultural nga kinatibuk-ang kahulugan sa Bag-ong Tugon, tan-awa sa “The
Intertestamental Period” ug “The New Testament Setting” sa Manwal sa Estudyante
sa Bag-ong Tugon ([Church Educational System manual, 2014], 1–3). Kini nga
materyal naglakip sa mubo nga mga pagpasabut sa mga grupo sama sa mga
Samaritano, Fariseo, Saducio, Sanhedrin, ug mga escribo).

Usa ka mubo nga preview sa Bag-ong Tugon
Sultihi ang mga estudyante nga imong
ipakita nila ang litrato sulod sa 10 ka
segundo ug dayon modapit nila sa
pagsulat og detalyado nga deskripsyon
kon unsay ilang nakita. Ipakita sa mga
estudyante ang Si Kristo Nag-ayo sa
Betsata (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo, no. 42; tan-awa usab sa
LDS.org). Human sa 10 ka segundo,
hipusa ang litrato ug dapita ang mga
estudyante sa pagsulat sa ilang
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deskripsyon. Human sa igong panahon, hangyoa ang pipila ka mga estudyante sa
pagbasa sa ilang deskripsyon diha sa klase.

• Bisan og nakita ninyong tanan ang sama nga litrato, ngano nga nagkalahi ang
inyong mga deskripsyon?

• Nganong makatabang man nga dunay sobra sa usa nga saksi sa usa ka hitabo?

Isulat ang mga pangalan sa mga magsusulat sa upat ka mga Ebanghelyo diha sa
pisara: Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Ipasabut nga ang matag usa niini nga mga
tinun-an ni Jesukristo mirekord sa mga panghitabo ug mga pagtulun-an gikan sa
kinabuhi sa Manluluwas. Ang ilang mga rekord gitawag og mga Ebanghelyo. Ang
pulong nga ebanghelyo nagpasabut nga “maayong mga balita.” Itudlo nga ang
Hubad ni Joseph Smith miusab sa ulohan sa matag Ebanghelyo ngadto sa
pagpamatuod, ingon ani “Ang Pagpamatuod ni San Mateo.”

• Ngano nga mapuslanon nga dunay mas daghang ebanghelyo o pagpamatuod
sa kinabuhi ug mga pagtulun-an ni Jesukristo?

Ipasabut nga bisan ang upat ka mga Ebanghelyo magkalahi sa pipila ka mga
detalye ug panlantaw, kining tanan naghisgot sa mga panghitabo sa kinabuhi ug
yutan-ong pangalagad sa Manluluwas taliwala sa mga Judeo. Ang tanang upat ka
mga Ebanghelyo nagpamatuod nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios ug ang
Manluluwas sa kalibutan (tan-awa sa Bible Dictionary, “Gospels”).

Mahimo nimong hatagan ang mga estudyante og mga kopya sa minubo
nga bersyon sa tsart “Ang Mortal nga Kinabuhi ni Jesukristo sa Lakbit” sa

katapusan niini nga leksyon. Ang tibuok bersyon niini nga tsart anaa sa appendix
niini nga manwal. Dapita ang mga estudyante sa paggamit sa tsart sa pag-ila sa
pipila ka dagkong mga panghitabo sa mortal nga pangalagad sa Manluluwas.

• Sumala sa tsart, unsa ka dugay ang pangalagad sa Manluluwas?

• Diin man ang Manluluwas sa kasagaran sa Iyang pangalagad?

Dapita ang mga estudyante sa paggamit niini nga tsart aron mas makasabut sa
kinatibuk-ang kahulugan sa upat ka mga Ebanghelyo samtang sila magtuon sa
Bag-ong Tugon.

Hangyoa ang mga estudyante sa pag-abli sa talaan sa mga sulod sa Biblia. Ipasabut
nga samtang ang mga Ebanghelyo naghisgot sa pangalagad sa Manluluwas, ang
mga libro gikan sa Mga Buhat hangtud sa Pinadayag nagrekord sa pangalagad sa
karaang mga Apostoles ni Kristo human sa Iyang Pagkalansang, Pagkabanhaw, ug
Pagkayab. Kini nga mga Apostoles mopanaw sa tibuok yuta sa Israel ug sa
Gingharian sa Roma magsangyaw sa ebanghelyo ug magtukod sa mga sanga sa
Simbahan. Pinaagi sa pagtuon sa mga buhat ug mga sinulat niini nga mga
Apostoles, atong mapalig-on ang atong pagtuo sa Manluluwas ug makat-on
unsaon sa pagdawat sa mga panalangin sa Iyang Pag-ula. Makita usab nato kon
unsa ka duol Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa
karaan nga simbahan ni Jesukristo.

Ikonsiderar ang pagpamatuod sa mga kamatuoran nga imong nadiskobrehan gikan
sa pagtuon sa Bag-ong Tugon. Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga
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kamatuoran nga mopanalangin nila samtang sila magtuon sa Bag-ong Tugon
karong tuiga.

LEKSYON 5

30





LEKSYON SA HOME-STUDY:

Ang Plano sa
Kaluwasan–Pasiuna ug
Kinatibuk-ang Kahulugan sa
Bag-ong Tugon (Unit 1)

Materyal sa Pagpangandam alang sa Home-Study Teacher
Summary sa Inadlaw nga mga Leksyon sa Home-Study:
Ang mosunod mao ang summary sa mga panghitabo, mga doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga
estudyante samtang sila magtuon sa upat ka mga leksyon sa estudyante sa home-study alang sa unit 1. Kon
makahibalo unsay gitun-an sa mga esudyante makatabang nimo nga makaandam sa klase. Ang summary dili kabahin
sa leksyon ug dili angay nga ipakigbahin sa mga estudyante. Tungod kay ang leksyon nga imong itudlo alang sa unit 1
naghisot lamang sa pipila ka mga doktrina ug mga baruganan nga gilista diha sa summary, ikaw mahimong madasig
sa pagribyu o paghisgot og lain sumala sa mga pag-aghat sa Espiritu ug sa mga panginahanglan sa imong mga
estudyante.

Day 1 (Ang Plano sa Kaluwasan)
Sa ilang pagtuon sa plano sa kaluwasan, ang mga estudyante makat-on nga si Jesukristo napili didto sa kinabuhi nga
wala pa dinhi sa yuta nga mahimong Manunubos sa katawhan ug nga ubos sa direksyon sa Langitnong Amahan,
Iyang gilalang kini nga yuta. Makat-unan usab nila ang mosunod nga mga kamatuoran: Mianhi si Jesukristo aron sa
pagluwas nato gikan sa atong mga sala.) Tungod sa Pagkabanhaw ni Jesukristo, ang tanang mga tawo mabanhaw. Si
Jesukristo mohukom sa tanang mga tawo. Kon atong gamiton ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug magpuyo
sumala sa Iyang ebanghelyo, nan kita makadawat og kinabuhing dayon.

Day 2 (Ang Tahas sa Tigkat-on)
Ang mga estudyante makat-on nga ang Espiritu Santo nagtudlo sa kamatuoran. Mahibaloan usab nila nga kon kita
maningkamot sa pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo, dayon atong dapiton ang Espiritu Santo diha sa atong mga
kasingkasing sa pagtudlo ug sa pagpamatuod sa kamatuoran.

Day 3 (Pagtuon sa mga Kasulatan)
Ang mga estudyante makat-on sa kaimportante sa pagbasa sa tibuok Bag-ong Tugon ug pagtuon sa mga kasulatan
matag adlaw. Dugang pa, ang mga estudyante makadiskobre nga ang atong panginahanglan sa mga kasulatan mas
dako karon kay sa bisan unsang miaging panahon ug nga kon kita magtuon sa mga kasulatan, makadawat kita og
kaalam, kahayag, kamatuoran, koreksyon, ug panudlo nga mogiya nato ngadto sa kaluwasan. Mahibaloan usab nila
nga kon kita magtuon sa mga kasulatan matag adlaw, madawat nato ang “buhi nga tubig” o espirituhanong
pag-amuma, nga atong gikinahanglan.

Day 4 (Pasiuna ug Kinatibuk-ang Kahulugan sa Bag-ong Tugon)
Makat-on ang mga estudyante kon mapamilyar nila ang masaysayon ug kultural nga kinatibuk-ang kahulugan sa
Bag-ong Tugon, mas makasabut sila ug makagamit sa mga pagtulun-an niini. Makat-on usab sila nga si Jesukristo,
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gipadala aron sa pagluwas sa tanang mga katawhan ug nga kon kita moduol ngadto ni Jesukristo, makabaton kita og
dakong tinguha sa pagdapit sa uban sa pagduol ngadto Kaniya.

Pasiuna
Kini nga leksyon gitumong sa pag-andam ug pagdasig sa mga estudyante sa
pagtuon sa Bag-ong Tugon pinaagi sa pagpaila ngadto nila sa duha ka importante
nga tema nga makita sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ug sa Iyang karaang mga
Apostoles. Samtang ang mga estudyante magtuon sa Bag-ong Tugon, makat-unan
nila unsaon sa pagtubag ang gibalikbalik nga imbitasyon sa Manluluwas sa
pagduol ngadto Kaniya ug pagdawat sa Iyang tabang ug direksyon sa ilang mga
kinabuhi.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Pasiuna sa Bag-ong Tugon
Ang Bag-ong Tugon motabang nato sa pagduol ni Kristo
Sa dili pa ang klase, isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara: Unsa
ang pipila ka mga luwan nga nasinati sa kabatan-onan sa atong panahon?

Pagdala diha sa klase og walay sulod nga kahon o backpack ug bug-at nga mga
butang nga isulod sa kahon o backpack, sama sa dagko nga mga bato o mga libro.
Dapita ang usa ka estudyante sa pagduol sa atubangan sa klasehanan ug hangyoa
siya sa paggunit sa kahon o pagbutang sa backpack sa likod. Hangyoa ang klase sa
pagtubag sa pangutana nga gisulat sa pisara, ug hangyoa ang laing estudyante sa
pagsulat sa mga tubag sa mga estudyante diha sa pisara. Human sa matag tubag,
isulod ang bug-at nga butang diha sa kahon o backpack hangtud nga mapuno kini.

• Unsay inyong bation kon kamo ang magdala niini nga luwan sa tibuok adlaw?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpasabut sa mga hagit o mga kalisud nga ang
pipila sa mga luwan nga gilista sa pisara makaapekto sa usa ka tawo.

Ipasabut nga ang Bag-ong Tugon nagtudlo kanato mahitungod sa pangalagad ni
Jesukristo sa mortal pa siya ug human sa pagkabanhaw, lakip sa Iyang mga
pagtulun-an, mga milagro, maulaong sakripisyo, ug mga pagbisita sa unang mga
tinun-an sa simbahan. Sa kinatibuk-an sa Iyang mga pagtulun-an ug mga
inter-aksyon sa uban mao ang balik-balik nga kamatuoran nga makatabang sa
atong gipas-an nga luwan.

Ipasabut nga ang Mateo 11 naglakip sa ehemplo niining importante nga tema nga
makita kanunay sa mga estudyante sa ilang pagtuon sa Bag-ong Tugon. Dapita ang
usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 11:28. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, mangita sa imbitasyon sa Manluluwas niadtong kinsa nagpas-an og
lisud nga mga luwan.

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa nabudlay ug nabug-atan?

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas nga kinahanglan natong buhaton aron
makadawat sa Iyang kapahulayan? (Gamit ang mga pulong sa mga estudyante,
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isulat ang mosunod nga baruganan sa pisara: Kon kita moduol ngadto ni
Kristo uban sa atong mga luwan, Siya mohatag nato og kapahulayan.)

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa pagduol ngadto ni Jesukristo?

Sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut unsa ang gipasabut sa pagduol
ngadto ni Kristo, pagdapit og usa ka studyante sa pagbasa og kusog sa Mateo
11:29–30. Hangyoa ang klase sa pagsunod, mangita sa mga instruksyon sa
Manluluwas niadtong kinsa nagtinguha sa pagduol ngadto Kaniya.

• Sumala niini nga mga bersikulo, unsay atong kinahanglan nga buhaton aron sa
pagduol ngadto ni Kristo?

Pagdrowing og litrato sa usa ka yugo sa baka diha sa pisara, o ipakita ang litrato sa
usa ka yugo.

Ipasabut nga ang yugo usa ka kahoy
nga naghiusa sa duha ka parisan nga
baka o lain nga mga hayop, nga
makahimo kanila sa pagbitad og
dungan sa luwan.

• Unsay katuyoan ug benepisyo sa
usa ka yugo? (Bisan og ang yugo
bug-at o usa ka luwan, kini makapahiusa sa duha ka hayop sa pagtingob sa
ilang gahum ug kusog, sa ingon makadugang sa ilang kamapuslanon.)

• Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut sa pagdala ngari nato sa yugo sa
Manluluwas?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pahayag ni
Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa
ang klase sa pagpaminaw kon unsaon nato sa pagdala sa yugo sa Manluluwas
ngari nato ug unsa nga mga panalangin ang atong madawat kon atong buhaton.

“Ang yugo nagbutang sa mga hayop nga mag-abay aron sila makalihok og
dungan aron mahimo ang usa ka buhat.

“Hunahunaa ang talagsaong indibidwal nga pagdapit sa Ginoo nga ‘isangon
ninyo ang akong yugo diha kaninyo.’ Ang paghimo ug paghupot og sagradong
mga pakigsaad nagyugo kanato ngadto ug uban ni Ginoong Jesukristo. Sa tinuod
nga kahulugan, ang Manluluwas nagtawag kanato sa pagsalig diha ug pagbitad

og dungan uban Kaniya, bisan tuod ang atong labing maayo nga paningkamot dili makatumbas
ug dili ikatandi sa Iya. Samtang kita nagsalig ug nagbitad sa atong luwan uban Kaniya panahon
sa atong panaw sa mortalidad, sa tinuod masayon ang Iyang yugo ug magaan ang Iyang luwan.

“Kita dili ug dili gayud kinahanglan nga mag-inusara. Makalahutay kita sa atong inadlaw nga
mga kinabuhi uban sa langitnong panabang. Pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas makadawat kita
og kapasidad ug ‘kalig-on lapas sa atong kaugalingon’ (‘Lord, I Would Follow Thee,’ Hymns,
no. 220)” (“Makadaug sa Ilang mga Alantuson uban sa Kasayon,” Ensign or Liahona, Mayo
2014, 88).

• Unsay “nagyugo” nato ngadto sa Manluluwas nga si Jesukristo?
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• Sumala ni Elder Bednar, unsa ang mga panalangin nga nayugo ngadto sa
Manluluwas?

Itudlo nga ang saad sa Maluluwas sa “kapahulayan” sa Mateo 11:28–29 wala
magpasabut nga Iyang kuhaon ang atong mga problema o mga hagit. Kasagaran,
ang Manluluwas mohatag nato sa kalinaw ug kalig-on nga atong gikinahanglan sa
pagbuntog o paglahutay sa atong mga pagsulay, sa ingon nahimong magaan ang
atong luwan. Kon kita matinud-anon sa mga hagit sa pagka-mortal, ang
pinakataas nga pahulay nga atong madawat mao ang kahimayaan uban sa Dios
(tan-awa sa D&P 84:23–24).

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong sa unsa nga paagi ang
Manluluwas mihatag nila og kapahulayan kon sila moduol ngadto Kaniya. Dapita
ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian uban
sa klase.

Dapita ang mga estudyante sa paghimo og mga tumong kabahin sa mga paagi nga
sila makaduol ngadto ni Jesukristo niining tibuok tuig sa pagtuon sa Bag-ong
Tugon. Awhaga sila nga ilakip sa ilang mga tumong ang pagtuon sa mga kasulatan
kada adlaw ug pagbasa sa tibuok Bag-ong Tugon niining tuiga.

Usa ka Mubo nga Preview sa Bag-ong Tugon
Ang mga basahon sa Bag-ong Tugon nagpamatuod nga si Jesukristo mao ang Anak
sa Dios ug atong Manluluwas
Isulat ang mga pangalan sa mga magsusulat sa upat ka mga Ebanghelyo diha sa
pisara: Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Ipasabut nga ang matag usa niini nga mga
tinun-an ni Jesukristo mirekord sa mga panghitabo ug mga pagtulun-an gikan sa
kinabuhi sa Manluluwas. Ang ilang mga rekord gitawag og mga Ebanghelyo. Ang
pulong ebanghelyo nagpasabut og “maayong balita.” Itudlo nga ang Hubad ni
Joseph Smith miusab sa ulohan sa matag Ebanghelyo ngadto sa pagpamatuod,
ingon nga “Ang Pagpamatuod ni San Matthew.”

• Ngano nga mapuslanon nga dunay mas daghang ebanghelyo o pagpamatuod
sa kinabuhi ug mga pagtulun-an ni Jesukristo?

Ipasabut nga bisan ang upat ka mga Ebanghelyo magkalahi sa pipila ka mga
detalye ug panlantaw, kining tanan naghisgot sa mga panghitabo sa kinabuhi ug
yutan-ong pangalagad sa Manluluwas taliwala sa mga Judeo. Ang tanang upat ka
mga Ebanghelyo nagpamatuod nga si Jesukristo mao ang anak sa Dios ug ang
Manunubos niining kalibutan. Ipatan-aw sa mga estudyante ang tsart sa “Ang
Mortal nga Kinabuhi ni Jesukristo sa Lakbit” sa katapusan sa Unit 1. Day 4 nga
leksyon. Dapita ang mga estudyante sa paggamit sa tsart sa pag-ila sa pipila ka
dagkong mga panghitabo sa mortal nga pangalagad sa Manluluwas.

• Sumala sa tsart, unsa ka dugay ang pangalagad sa Manluluwas?

• Diin man ang Manluluwas sa kasagaran sa Iyang pangalagad?

Dapita ang mga estudyante sa paggamit niini nga tsart aron mas makasabut sa
kinatibuk-ang kahulugan sa upat ka mga Ebanghelyo samtang sila magtuon sa
Bag-ong Tugon.
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Dapita ang mga estudyante sa pag-abli sa talaan sa mga sulod sa Biblia. Ipasabut
nga samtang ang mga Ebanghelyo naghisgot sa pangalagad sa Manluluwas, ang
mga libro gikan sa Mga Buhat hangtud sa Pinadayag nagrekord sa pangalagad sa
karaang mga Apostoles ni Kristo human sa Iyang Pagkalansang, Pagkabanhaw, ug
Pagkayab. Kini nga mga Apostoles mopanaw sa tibuok yuta sa Israel ug sa
Gingharian sa Roma magsangyaw sa ebanghelyo ug magtukod sa mga sanga sa
Simbahan. Pinaagi sa pagtuon sa mga buhat ug mga sinulat niini nga mga
Apostoles, atong mapalig-on ang atong pagtuo sa Manluluwas ug makat-on
unsaon sa pagdawat sa mga panalangin sa Iyang Pag-ula. Makita usab nato kon
unsa ka duol Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa
karaan nga simbahan ni Jesukristo.

Hunahunaa ang pagpakigbahin sa inyong pagpamatuod sa bag-ong Tugon, ug
dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa kamatuoran nga mopanalangin nila
samtang sila magtuon sa kinabuhi ug mga pagtulun-an ni Jesukristo ug sa Iyang
mga Apsotoles diha sa Bag-ong Tugon.

Sunod nga Unit (Mateo 1–5)
Ipasabut nga sa sunod nga unit ang mga estudyante magtuon sa pipila ka mga
detalye nga naglibut sa pagkatawo sa Anak sa Dios. Magtuon usab sila sa mga
pagtulun-an ni Jesukristo kon unsaon nga tinud-anay nga magmalipayon niini nga
kinabuhi ug mahimong hingpit sama sa Langitnong Amahan.
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Pasiuna sa Ebanghelyo
Sumala ni San Mateo
Nganong magtuon man niini nga basahon?
Ang pipila sa labing ganahan nga mga tudling [passage] sa Biblia makita diha sa
basahon ni Mateo, lakip na sa Wali Ibabaw sa Bungtod [Wali sa Bukid] ug sa
daghang mga sambingay, mga pagtulun-an, ug mga milagro ni Jesukristo. Ang
pagtuon niini nga basahon makatabang sa mga estudyante nga mapamilyar sa
pangalagad ug sa mga pulong ni Jesukristo ug makapalig-on sa ilang mga
pagpamatuod mahitungod ni Jesukristo isip ang Manluluwas sa kalibutan ug ang
Gisaad nga Mesiyas nga gihisgutan sa tanang balaang mga propeta.

Kinsa man ang nagsulat niini nga basahon?
Si Mateo, nga nailhan usab nga si Levi, ang anak ni Alfeo, mao ang tagsulat niini
nga basahon. Usa siya ka publican, o maniningil sa buhis, sa wala pa mausab ang
iyang kinabuhi hangtud sa hangtud sa dihang mitubag siya sa pagdapit ni
Jesukristo nga mosunod Kaniya. (Tan-awa sa Mateo 9:9; Marcos 2:14; Lucas
5:27–28; Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mateo.”) Human sa iyang
pagkakabig, si Mateo nahimong usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa
Manluluwas (tan-awa sa Mateo 10:2–4). Isip usa ka Apostol, si Mateo nakasaksi sa
daghang panghitabo nga iyang gihulagway diha sa iyang rekord. Gisuportahan kini
sa ulohan nga gihatag ngadto sa iyang Ebanghelyo diha sa Joseph Smith
Translation: “Ang Pagpamatuod ni San Mateo.”

Kanus-a ug diin man kini gisulat?
Wala gayud kita masayud kanus-a gisulat ang basahon ni Mateo, apan posible nga
gisulat kini sa ikaduhang bahin sa unang siglo A.D. Wala kita masayud diin gisulat
ni Mateo kini nga basahon.

Kinsa man ang gisulatan niini ug ngano man?
Morag nagsulat si Mateo ngadto sa mga Judeo aron sa pagpakita nga gituman ni
Jesukristo ang mga panagna diha sa Daang Tugon kalabut sa Mesiyas (tan-awa sa
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mateo”). Samtang gisaysay ni Mateo ang
kinabuhi, mga pulong, ug mga binuhatan ni Jesukristo, kanunay siyang mo-refer
ngadto sa mga panagna sa Daang Tugon ug migamit sa mga pulong nga “aron
matuman ang gisulti” (pananglitan, tan-awa sa Mateo 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

Sa iyang Ebanghelyo, gigamit ni Mateo ang termino nga “Anak ni David” sa 12 ka
higayon isip pagpamatuod nga si Jesukristo mao ang dunay katungod nga
manununod sa trono ni Haring David ug ang katumanan sa mga panagna kalabut
sa mesiyas. Ang kasaysayan sa kagikanan ni Jesukristo sumala ni Mateo masubay
ngadto sa Iyang kaliwatan pinaagi ni David, Juda, ug Abraham (tan-awa sa Mateo
1:1–3), nagpakita sa katungod ni Jesus nga mohari ug sa Iyang tahas diha sa
pagtuman sa mga saad sa Dios ngadto sa Israel.
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Unsa man ang mga butang nga nakalahi niini nga
basahon?
Bisan kon dakong bahin sa materyal ni Mateo makita usab sa Marcos ug Lucas,
mga 42 ka porsyento sa Ebanghelyo ni Mateo talagsaon. Usa ka nag-unang tema sa
Mateo mao nga si Jesukristo mianhi aron magtukod sa Iyang gingharian dinhi sa
yuta. Nahisgutan ni Mateo “ang gingharian sa langit” sa daghang higayon, ug siya
lamang ang tagsulat sa Ebanghelyo nga milakip sa mga pagtulun-an ni Jesus nga
naghisgot sa “simbahan” (tan-awa sa Mateo 16:18; 18:17).

Ang Ebanghelyo ni Mateo makatabang usab nato nga makita ang pagkasusama tali
sa pangalagad ni Moises ug ni Jesukristo. Pananglitan, silang duha naluwas isip
mga masuso gikan sa pagsulay sa usa ka hari sa pagpatay kanila (tan-awa sa Exodo
2:1–10; Mateo 2:13–18), silang duha migawas sa Ehipto, silang duha mihatag sa
balaod sa Dios diha sa bukid (tan-awa sa Exodo 19–20; Mateo 5–7), ug silang duha
miabut aron sa pagluwas sa ilang katawhan.

Outline
Mateo 1–4 Gipakita ni Mateo ang kasaysayan sa kagikanan ug ang pagkatawo ni
Jesukristo. Ang mga Mago nangita sa Hari sa mga Judeo. Giniyahan pinaagi sa
damgo, gidala ni Jose sila si Maria ug ang batang Jesus ngadto sa Ehipto ug wala
madugay ngadto sa Nazaret. Si Juan Bautista misangyaw sa ebanghelyo sa
paghinulsol ug mibunyag kang Jesukristo. Ang Manluluwas gitintal didto sa
kamingawan. Gisugdan Niya ang Iyang mortal nga pangalagad pinaagi sa pagtudlo
ug pagpang-ayo.

Mateo 5–7 Gihatag ni Jesukristo ang Wali sa Bukid.

Mateo 8–12 Giayo sa Manluluwas ang sanlahon, gipahunong ang unos, gisalikway
ang mga yawa, gibuhi ang anak nga babaye ni Jairo gikan sa pagkamatay, ug
gihatagan og panan-aw ang buta. Gihatagan ni Jesukristo og awtoridad ang
Napulog Duha ka mga Apostoles sa pagbuhat sama sa Iyang gibuhat ug gipalakaw
sila aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Gipahayag ni Jesus nga si Juan Bautista
labaw pa sa usa ka propeta. Ang Manluluwas nag-ayo atol sa Igpapahulay.

Mateo 13–15 Nagtudlo si Jesus gamit ang mga sambingay. Si Juan Bautista gipatay.
Human mapakaon ang lima ka libo, si Jesus ug si Pedro nanglakaw didto sa Lanaw
sa Galilea. Ang mga Escriba ug mga Pariseo mikwestyon ni Jesus.

Mateo 16–18 Human nakapamatuod si Pedro nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang
Manluluwas mipasabut nga Iyang ihatag ang mga yawe sa gingharian sa Dios
ngadto kang Pedro ug sa Napulog Duha. Si Jesukristo nausab [transfigured] didto
sa bukid, diin nadawat nila ni Pedro, Santiago, ug Juan ang mga yawe sa
priesthood. Mihatag si Jesus og mga instruksyon ngadto sa Iyang mga disipulo kon
unsaon paggiya ang Simbahan ug nagtudlo nga ang Dios dili mopasaylo kanato
kon dili kita mopasaylo sa uban.

Mateo 19–23 Ang Manluluwas nagtudlo mahitungod sa mahangturong kahimtang
sa kaminyoon. Misulod siya sa Jerusalem ug gilimpyuhan ang templo. Pinaagi sa
paggamit og mga sambingay, gibutyag ni Jesus ang dautang mga tinguha sa mga
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lider sa mga Judeo kinsa misupak Kaniya. Nagbangutan Siya sa umaabut nga
kalaglagan sa Jerusalem.

Mateo 24–25; Joseph Smith—Mateo Gipanagna ni Jesukristo ang kalaglagan sa
Jerusalem. Nagtudlo Siya kon unsaon sa Iyang mga sumusunod sa pagpangandam
alang sa Iyang pagbalik.

Mateo 26–27 Mikaon si Jesus sa pagkaon sa Pagpalabay [Passover] uban sa Iyang
mga disipulo ug mipasiugda sa sakrament. Nag-antus Siya didto sa Tanaman sa
Getsemani ug gibudhian, gidakop, gihukman sa atubangan sa mga awtoridad nga
Judeo ug Romano, ug gilansang sa krus. Namatay Siya ug gilubong.

Mateo 28 Ang nabanhaw nga Manluluwas mipakita sa Iyang mga disipulo.
Gimanduan ni Jesus ang iyang mga Apostoles sa pagdala sa Iyang ebanghelyo
ngadto sa tanang kanasuran.

MATEO
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LEKSYON 6

Mateo 1–2
Pasiuna
Si Mateo mirekord sa kaliwatan [genealogy] ni Jesukristo, ug
usa ka anghel ang mipahayag ngadto ni Jose nga si Jesus
mao gayud ang Anak sa Dios. Ang mga Mago gikan sa
Sidlakan mibiyahe aron pangitaon ug simbahon ang bata nga

si Jesus. Si Jose gisultihan pinaagi sa usa ka damgo sa
pagdala sa iyang pamilya ngadto sa Ehipto aron malikayan
ang pagpamatay ni Herodes sa mga bata didto sa Bethlehem.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Gamita ang kurikulum
Kon mag-andam ka og leksyon, ribyuha sa mainampuong paagi ang kurikulum nga mga
materyal samtang magtuon ka sa scripture block [tudling sa kasulatan]. Sa pagbuhat nimo sa
ingon, ang Espiritu Santo makatabang nimo nga ma-personalize ang leksyon alang sa mga
panginahanglan sa mga estudyante. Mahimo nimong gamiton ang tanan o bahin sa mga sugyot
sa pagtudlo alang sa usa ka scripture block, o mahimo nimong ipahiangay ang gisugyot nga mga
ideya ngadto sa mga panginahanglan ug mga kahimtang sa imong klase.

Mateo 1:1–17
Ang kaliwatan [genealogy] ni Jesus
I-display ang litrato sa imong mga ginikanan ug pangutan-a ang mga estudyante
kon makabantay sila og bisan unsa nga mga kinaiya nga imong napanunod gikan
nila. Mahimo usab nimong dapiton ang pipila ka mga estudyante sa pagdala og
mga litrato sa ilang mga ginikanan ug pangutan-a ang klase sa pagtag-an kon
kinsa kini nga mga ginikanan. Hangyoa ang mga estudyante sa paghisgot sa usag
usa sa bisan unsa nga mga kinaiya nga ilang napanunod gikan sa ilang mga
ginikanan (sama sa kolor sa mata, kolor sa buhok, o gitas-on).

Dapita ang mga estudyante samtang nagtuon sila sa Mateo 1–2 sa pagpangita
alang sa mga kamatuoran kalabut sa mga ginikanan sa Manluluwas ug sa mga
kinaiya nga Iyang napanunod gikan nila. Kini nga kalihokan kinahanglang
moandam sa mga estudyante nga masabtan ang mga kamatuoran nga si Jesukristo
mao ang balaang Anak sa Langitnong Amahan ug ni Maria ug nga Siya mao ang
Bugtong Anak sa Amahan diha sa unod.

Ipasabut nga ang Mateo 1:1–17 naglista sa mga kaliwatan sa Manluluwas. Ipasabut
nga ang bersikulo 1 naghisgot nga si Jesukristo kaliwat ni David ug ni Abraham.

Ipasabut nga ang mga panagna sa Daang Tugon namahayag nga ang Mesiyas usa
ka kaliwat ni David (tan-awa sa 2 Samuel 7:12–13; Isaias 9:6–7; Jeremias 23:5–6) ug
nga ang usa ka anak ni Abraham mopanalangin sa “tanan nga mga nasud sa yuta”
(Genesis 22:18; tan-awa usab sa Abraham 2:11). Si Mateo gusto nga ang mga
magbabasa masayud nga gituman ni Jesus ang mga panagna sa Daang Tugon
kalabut sa Mesiyas (tan-awa sa Mateo 1:22–23; 2:5, 15, 23; 26:55–56). Ang
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kaliwatan nga gihatag diha Mateo 1:1–17 nagpakita nga si Jesus mao ang gisaad
nga Mesiyas ug ang angayan nga manununod sa trono ni David.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 1:16. Hangyoa ang
mga estudyante sa pagsunod ug sa pagpangita og usa ka tawag nga gihatag ngadto
ni Jesus ug sa pagreport sa unsay ilang nakit-an.

Ipasabut nga ang pulong nga Kristo mao ang Gresyanhon nga porma sa Aramaic
nga pulong nga Mesiyas, nga nagpasabut og “ang gidihugan [anointed].”

• Sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta [premortal existence], unsa may gidihog
o gipiling buhaton ni Jesukristo? (Gidihugan Siya sa Langitnong Amahan nga
mahimo natong “Propeta, Pari, Hari, ug Tigluwas” [Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Mesiyas,” scriptures.lds.org].)

Mateo 1:18–25
Usa ka anghel ang namahayag ngadto ni Jose nga si Jesus mao gayud ang Anak
sa Dios
Ipasabut nga ang Mateo 1:16 naghisgot usab nga si Maria mao ang asawa ni Jose.
Sumala sa Mateo 1:18, sila si Jose ug Maria kaslonon. Nagpasabut kini nga sila
sinayuran, o nagkasabut nga magminyo, ug legal nga nalambigit sa usag usa apan
wala pa magpuyo isip bana ug asawa. Hinoon, sa wala pa ang kasal, nahibaloan ni
Jose nga mabdos si Maria. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
Mateo 1:19. Hangyoa ang klase sa pagsunod, mangita sa unsay gustong buhaton
ni Jose.

• Unsa ang gustong buhaton ni Jose sa diha nga iyang nahibaloan nga mabdos si
Maria? (Ipasabut nga ang “pagpakigbulag kaniya sa hilum” nagpasabut nga si
Jose nagplano sa pagkanselar sa panagsabut sa hilum nga dili mopugos ni
Maria nga mapakaulawan o sa posible nga silot pinaagi sa pagbato.)

• Unsa ang gitudlo niini nga bersikulo kanato mahitungod sa kinaiya ni Jose?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 1:20. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, mangita sa unsay nahitabo ni Jose samtang naghunahuna siya
sa pagtapos sa pagkasinayuran ngadto ni Maria.

• Nganong ang anghel misulti man ni Jose nga dili mahadlok sa pagpadayon sa
iyang pakigminyo ni Maria?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa kahulugan sa mga
pulong nga “pinaagi sa Espiritu Santo” (Mateo 1:18, 20), dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder Bruce R.
McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ingon nga si Jesus literal nga Anak ni Maria, siya usab ang personal ug literal
nga anak sa Dios nga Amahan sa Kahangturan. … Ang pamahayag ni Mateo
nga, ‘siya nagsamkon og anak sa Espiritu Santo,’ kon tukma nga pagkahubad
mag-ingon, ‘siya nagsamkon og anak pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.’ (Mat.
1:18.) … Si Alma hingpit nga naghulagway sa pagpanamkon ug pagkatawo sa
atong Ginoo pinaagi sa pagpanagna: Si Kristo ‘matawo kang Maria, … siya
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ingon nga usa ka birhen, usa ka bililhon ug pinili nga tawo, kinsa gilandongan ug gipanamkon
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, ug manganak og usa ka bata nga lalaki, oo, gani ang Anak
sa Dios.’ (Alma 7:10.)” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:82).

• Unsa ang atong nakat-unan kalabut sa mga ginikanan ni Jesus gikan niini nga
mga pagtulun-an? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga
pulong apan kinahanglang mahibalo sa mosunod nga doktrina: Si Jesukristo
mao ang balaang Anak sa Langitnong Amahan ug ni Maria. Mahimo
nimong isugyot nga isulat sa mga estudyante kini nga doktrina sa kilid [margin]
sa ilang mga kasulatan tupad sa Mateo 1:18–25.)

I-refer ngadto sa litrato sa imong mga ginikanan ug ribyuha pag-usab ang pipila sa
mga kinaiya nga imong napanunod gikan nila. Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder James E. Talmage sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpaminaw
kon nganong importante nga masabtan nga si Jesus mao ang balaang Anak sa
Langitnong Amahan ug ni Maria.

“Kana nga Bata nga matawo kang Maria anak ni Elohim, ang Amahan sa
Kahangturan. … Sa Iyang kinaiyahan maghiusa ang mga gahum sa pagka-Dios
uban sa kapasidad ug posibilidad sa pagkamortal. … Ang Bata nga si Jesus
manunod sa pisikal, mental, ug espiritwal nga mga kinaiya, kalagmitan, ug mga
gahum nga kinaiya sa Iyang mga ginikanan—ang usa imortal ug
nahimaya—ang Dios, ang laing tawo—babaye” (Jesus the Christ, 3rd ed.

[1916], 81).

• Unsa nga mga kinaiya ang napanunod ni Jesus gikan sa Iyang Amahan? Unsa
nga mga kinaiya ang Iyang napanunod gikan sa Iyang inahan?

Ipasabut nga tungod kay si Jesus mao ang Anak sa imortal nga Amahan ug sa
mortal nga inahan, Siya adunay kapasidad nga mabuhi hangtud sa kahangturan
kon pilion Niya, ingon man usab sa abilidad nga mamatay. Kining balaanong
kinaiya sa talagsaong paagi mipasarang Kaniya nga mag-antus alang sa atong mga
sala, magpakamatay didto sa krus, ug mabanhaw.

Mateo 2:1–12
Ang mga Mago gigiyahan ngadto ni Jesus
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Pag-display og tulo ka pinutos nga mga gasa sa atubangan sa klase o pagdrowing
og usa ka hulagway sa tulo ka mga regalo diha sa pisara.

• Kinsa ang nagdala og mga gasa ngadto sa Manluluwas human Siya natawo?

Ipasabut nga ang Ebanghelyo ni Mateo mao lamang ang Ebanghelyo nga
naglakip og istorya bahin sa mga Mago. Iapud-apod ang mosunod nga

quiz isip handout o isulat ang mga pangutana diha sa pisara sa dili pa magklase.
Hatagi ang mga estudyante og pipila ka mga minuto aron mabasa ang mga
pangutana ug masulat ang ilang mga tubag.

Unsa ang inyong nahibaloan kalabut sa mga Mago?
1. Giunsa pagkasayud sa mga Mago nga ang Mesiyas natawo na?

2. Ngano nga ang mga Mago gustong makit-an ang Mesiyas?

3. Giunsa pagkasayud sa mga sacerdote nga punoan [chief priest] ug mga escriba kon asa matawo
ang Mesiyas?

4. Unsa ang gustong ipabuhat ni Herodes sa mga Mago human nila makit-i si Jesus?

5. Unsa man hinoon ang gibuhat sa mga Mago?

Human sa igong panahon, dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa
Mateo 2:1–12, mangita sa mga tubag sa mga pangutana sa quiz.

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin og bisan unsa nga bag-o
nilang nakat-unan kalabut sa mga Mago. Mga detalye diha sa mga bersikulo 11 ug
16 nagsugyot nga tingali milungtad og duha ka tuig ang kadugayon human sa
pagkatawo ni Jesus sa dihang ang mga Mago nakaadto sa balaang pamilya
(nakit-an sa mga Mago si Jesus diha sa usa ka balay, dili sa pasungan, ug Siya usa
ka “bata,” dili masuso [baby]). Ipasabut nga ang rason nga gusto ni Herodes nga
moreport ang mga Mago kon asa nila nakit-an ang Mesiyas mao nga aron iya
Siyang mapatay (tan-awa sa Mateo 2:13).

• Giunsa pagkasayud sa mga Mago kon asa makit-i ang Mesiyas?

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa ehemplo sa mga Mago nga nangita sa
Manluluwas? (Ang mga tubag sa mga estudyante mahimong magkalain-lain,
apan tabangi sila nga mahibalo sa mosunod nga baruganan: Kon kita
kinasingkasing ug makugihong mangita sa Manluluwas, magiyahan kita
ngadto Kaniya.)

• Unsaon man nato nga makugihong mangita sa Manluluwas?

• Unsa ang gibuhat sa mga Mago sa dihang ilang nakit-an ang Manluluwas?
Ngano man? (Usa ka katuyoan sa pagpresentar og mga gasa ngadto sa
Manluluwas mao ang pagsimba Kaniya.)

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa ehemplo sa mga Mago nga mihalad og
mga gasa ngadto sa Manluluwas? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibalo sa mosunod nga
kamatuoran: Makasimba kita sa Ginoo pinaagi sa paghalad og
makahuluganong mga gasa ngadto Kaniya.)
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Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut kon unsaon nato sa
paghalad og makahuluganong mga gasa ngadto sa Manluluwas, hangyoa ang usa
ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder D. Todd
Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Sa karaang mga panahon kon ang mga tawo gustong mosimba sa Ginoo ug
magtinguha sa Iyang mga panalangin, sila sa kasagaran magdala og gasa. …

“Aduna bay butang diha ninyo o sa inyong kinabuhi nga dili putli o dili takus?
Kon inyo kining wagtangon, kana maoy usa ka gasa ngadto sa Manluluwas.
Aduna bay maayong pamatasan o kalidad nga kulang diha sa inyong kinabuhi?
Kon inyo kining sagupon ug mohimo niini nga parte sa inyong kinaiya, naghatag

kamo og gasa ngadto sa Ginoo. Usahay lisud kining buhaton, pero ang inyong mga gasa ba sa
paghinulsol ug pagkamasulundon mahimong angay nga mga gasa kon wala kini bili kaninyo?”
(“Kon Makabig Na Kamo,” Ensign o Liahona, Mayo 2004, 12).

• Unsa ang atong mahalad isip makahuluganong mga gasa ngadto sa
Manluluwas?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa pamahayag ni Elder
Christofferson ug sa paghunahuna kon unsa nga mga gasa nga ilang gibati nga
kinahanglan nilang ihalad ngadto sa Manluluwas. Hatagi sila og mga piraso sa
papel aron ilang masulatan sa ilang mga ideya. Dapita sila sa pagplano kon unsaon
nila sa paghatag niini nga mga gasa ngadto ni Jesukristo.

Mateo 2:13–23
Sila si Jose, Maria, ug Jesus milingkawas ngadto sa Ehipto
Ipasabut nga sumala sa Mateo 2:13–23, si Herodes nasuko human ang mga Mago
“namauli padulong sa ilang kaugalingong yuta” (Mateo 2:12) nga wala mosulti
kaniya kon asa ang Mesiyas. Nanghinaut nga mapatay ang Mesiyas, gimando niya
nga ang tanang mga bata nga duha ka tuig paubos didto sa Bethlehem ug sa
kasikbit nga dapit pagapatyon.

Basaha og kusog ang Mateo 2:13–14. Hangyoa ang mga estudyante sa pagsunod,
nga mangita kon giunsa pagkasayud ni Jose kon unsay buhaton aron mapabiling
luwas ang iyang pamilya. Dapita ang mga estudyante sa pagreport kon unsay ilang
nakit-an.

• Diin man gidala ni Jose sila si Maria ug Jesus?

I-summarize ang Mateo 2:15–23 pinaagi sa pagpasabut nga sila si Jose, Maria, ug
Jesus mipuyo sa Ehipto hangtud namatay si Herodes. Ang Dios mimando ni Jose
pinaagi sa mga damgo sa pagdala og balik sa iyang pamilya ngadto sa Israel, ug
mipuyo sila sa siyudad sa Nazaret.

• Sa unsang paagi nga ang kasensitibo ni Jose sa espirituhanong mga butang
nakapanalangin sa mga kinabuhi sa uban?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan ni Jose? (Ang mga
estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang
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mahibalo sa mosunod nga baruganan: Kon sensitibo kita sa Espiritu,
makadawat kita og pinadayag ug giya.)

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsay ilang mabuhat aron
mahimong mas sensitibo sa Espiritu. Dasiga sila nga mohimo og tumong nga
mosunod sa bisan unsa nga mga pag-aghat nga ilang madawat.
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LEKSYON 7

Mateo 3
Pasiuna
Si Juan Bautista nagsangyaw ug namunyag didto sa Judea. Si
Jesukristo mibiyahe gikan sa Galilea ngadto sa Suba sa

Jordan, diin Siya gibunyagan ni Juan. Ang Dios nga Amahan
mipamatuod nga si Jesus mao ang Iyang Pinalanggang Anak.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Ang katuyoan sa seminary
Ang katuyoan sa seminary mao ang “pagtabang sa mga kabatan-onan … nga makasabut ug
makasalig sa mga pagtulun-an ug Pag-ula ni Jesukristo, makasarang sa mga panalangin sa
templo, ug makaandam sa ilang kaugalingon, sa ilang mga pamilya, ug sa uban alang sa
kinabuhing dayon uban sa ilang Amahan sa Langit” (“The Objective of Seminaries and Institutes
of Religion” [2012], si.lds.org). Samtang nag-andam ka og mga leksyon, tinoa sa mainampuong
paagi kon unsaon nimo pagtabang nga makab-ot kini nga tumong kada adlaw.

Mateo 3:1–12
Si Juan Bautista nagsangyaw didto sa Judea
Hangyoa ang klase sa paghunahuna unsay ilang bation kon usa sa mga estudyante
diha sa klase mobarug ug magsugod pagkuha og personal nga mga item nga
gipanag-iya sa ubang mga estudyante. Dayon hangyoa sila sa paghunahuna nga
human makuha ang kada item, ang nakasala nga estudyante nangayo og pasaylo
apan nagpadayon sa pagkuha og mga item gikan sa ubang mga estudyante.
Ipangutana:

• Unsa may inyong mahunahuna kalabut sa pagpangayo og pasaylo niini nga
estudyante?

• Unsa kaha ang pagkapareho sa mga aksyon niini nga estudyante ngadto sa
paghinulsol nga dili kinasingkasing?

Dapita ang mga estudyante nga samtang nagtuon sila sa Mateo 3 sa pagpangita
alang sa mga kamatuoran nga makatabang nato nga makasabut kon unsay
kinahanglan natong buhaton aron tinud-anay nga maghinulsol.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 3:1–4. Hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsay nahitabo nga makatabang sa mga tawo nga
maandam alang sa pagpangalagad sa Manluluwas.

• Kinsa man si Juan Bautista? (Siya mao ang anak ni Zacarias ug Elisabet, nga
kaliwat ni Maria. Gihuptan niya ang mga yawe sa Aaronic Priesthood [tan-awa
sa D&P 13; 84:27–28].)

• Unsa man ang gibuhat ni Juan?

• Unsa man ang gi-awhag ni Juan nga buhaton sa iyang mga tigpaminaw?
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Bitin sa Palestina
© taviphoto/Shutterstock.com

Ipasabut nga ang misyon ni Juan gipanagna na ni Isaias (Esaias) ug sa ubang mga
propeta (tan-awa sa Isaias 40:3; Malaquias 3:1; 1 Nephi 10:7–10). Si Juan mao ang
moandam sa agianan alang sa Mesiyas (Jesukristo) pinaagi sa pagpahayag og
paghinulsol ug pagbunyag pinaagi sa tubig.

• Unsa kaha sa inyong hunahuna nga ang pagpahayag og paghinulsol ug
pagbunyag pinaagi sa tubig nakatabang sa pag-andam sa agianan sa Ginoo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 3:5–6. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, mangita sa unsay reaksyon sa mga tawo sa mensahe ni Juan.

• Unsa ang reaksyon sa mga tawo sa mensahe ni Juan? (Gikumpisal nila ang
ilang mga sala ug nabunyagan. Ipasabut nga ang kaandam sa usa ka tawo nga
mokumpisal sa sala ngadto sa Langitnong Amahan ug, kon gikinahanglan,
ngadto sa gisangunan nga mga lider sa priesthood mahinungdanon sa
paghinulsol [tan-awa sa Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo (2004), 131–132].)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 3:7. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, mangita kon kinsa ang giistoryahan ni Juan.

• Sumala niini nga bersikulo, kinsa man ang giistoryahan ni Juan?

Ipasabut nga ang mga Pariseo usa ka relihiyuso nga grupo sa mga Judeo kansang
ngalan nagsugyot nga ibulag o ilain. Nagpasigarbo sila nga hugot nga nagsunod sa
balaod ni Moises ug mituo nga ang hinimo sa mga tawo nga gipangdugang niini,
nga nailhan isip balaod nga gipaagi sa ba-ba [oral law], sama ra kaimportante sa
balaod ni Moises mismo (tan-awa sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pariseo,
mga”). Ang mga Saduceo usa ka gamay apan gamhanan nga pundok politikanhon
sa mga Judeo kinsa higpit nga nagtuo sa pagsunod sa balaod ni Moises. Wala sila
motuo sa doktrina sa pagkabanhaw o kinabuhing dayon (tan-awa sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Saducio [Saduceo], mga”).

• Unsa man ang gitawag ni Juan sa mga Pariseo ug sa mga Saduceo?

Kon mahimo, ipakita ang hulagway sa
usa ka bitin sa Palestina ug ipasabut nga
kini ang pinakakomon nga malala nga
bitin sa Israel. Ang mga bitin aktibo sa
gabii ug kasagaran mangita pinaagi sa
pagtago ug dayon motukob sa
biktimahon niini. Kon bation niini nga
namiligro, ang mga bitin molikus sa
lawas niini, mohishis, ug moataki sa
mga kaaway niini.

• Ngano sa inyong hunahuna nga si
Juan mipasabut man sa mga Pariseo
ug sa mga Saduceo isip mga bitin? (Mahimo nimong ipasabut nga ang mga
Pariseo ug mga Saduceo nahulga ni Juan, kay nakadani siya og daghang mga
tawo gikan sa dautan nilang impluwensya ug sayop nga mga pagtulun-an.)

Ipasabut nga ang Joseph Smith Translation naglangkob og dugang nga mga pulong
nga gisulti ni Juan ngadto sa mga Pariseo ug sa mga Saduceo. Dapita ang mga
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estudyante nga moabli sa Joseph Smith Translation, Mateo 3:34–36. (Mahimo
nimong ipasabut nga kining mga bersikulo usa ka hubad sa Mateo 3:8–9.)
Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog niining mga bersikulo.

• Sumala ni Juan, kon ang mga Pariseo ug mga Saduceo mosalikway sa iyang
gisangyaw, kinsa man usab ang ilang gisalikway?

• Unsaon nimo pag-summarize ang mensahe ni Juan ngadto kanila?

Isulat sa pisara ang mga pulong Pamunga kamog mga bunga nga mahiangay sa
paghinulsol.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut niini nga mga pulong,
ipasabut nga diha sa mga kasulatan ang mga tawo usahay ihulagway og mga kahoy
nga mamunga og maayo o dili maayo nga bunga. Pagpakita o pagdrowing og usa
ka piraso sa prutas ug ipasabut nga kini nagrepresentar sa atong mga tinguha ug
mga lihok. Mahimo nimong ipasabut nga ang mga pulong “mahiangay”
nagpasabut og “takus”

Pahinumdumi ang klase sa sitwasyon nga imong gihangyo nga ilang hunahunaon
sa pagsugod sa leksyon (usa ka estudyante ang nanguha og personal nga mga
butang gikan sa laing mga estudyante ug dayon nagpadayon sa pagbuhat niini,
bisan human nga nangayo og pasaylo).

• Tukma bang gipakita sa estudyante ang baruganan sa paghinulsol pinaagi sa
iyang mga tinguha ug mga lihok? Nganong dili man? (Ang estudyante
mipadayon sa pagkuha og mga butang gikan sa laing mga estudyante bisan
human nga nangayo og pasaylo.)

• Unsaon man nimo pag-summarize kon unsay gipasabut sa “pamunga kamog
… mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol”? (Mateo 3:8). (Ang mga
estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang
mahibalo sa mosunod nga kamatuoran: Atong gipakita ang tinuod nga
paghinulsol ngadto sa Ginoo samtang giusab nato ang atong mga tinguha
ug mga lihok sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an.)

• Unsa nga mga tinguha ug mga lihok ang nagpakita nga tinuod kita nga
naghinulsol sa atong mga sala?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut niini nga kamatuoran, ilista
sa pisara ang mosunod nga mga example: manikas sa eskwelahan, manghilabot
ngadto sa mga igsoon, pagkadili mabination o pagbinagis sa ubang mga estudyante,
paggamit og dili maayo nga mga pulong, ug pagtan-aw og pornograpiya. Hangyoa ang
mga estudyante sa pagpasabut kon sa unsang paagi nga maghunahuna ug molihok
ang usa ka tawo nga naghinulsol niini nga mga sala.

Basaha og kusog ang Mateo 3:10. Dapita ang mga estudyante sa pagsunod, nga
mangita sa sangputanan sa dili tinuod nga paghinulsol. Hangyoa ang mga
estudyante sa pagreport kon unsay ilang nakit-an. Ipasabut nga ang “pagaputlon,
ug isalibay ngadto sa kalayo” nagpasabut nga ang dili mahinulsulon nga mga
indibidwal mawad-an sa impluwensya sa Espiritu sa Dios ug sa katapusan dili
makadawat sa mga panalangin sa celestial nga gingharian.
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Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa bisan unsang mga tinguha o
mga lihok nga kinahanglan nilang usbon aron tinuod nga maghinulsol. Awhaga
sila sa pagpakita og tinuod nga paghinulsol pinaagi sa pag-usab sa bisan unsang
mga tinguha ug mga lihok nga wala mahisubay sa mga pagtulun-an sa Dios.

Ipabasa og hilum sa mga estudyante ang Mateo 3:11, nga mangita sa gisulti ni Juan
nga buhaton sa Manluluwas.

• Sumala sa bersikulo 11, unsa ang buhaton ni Jesus nga dili mabuhat ni Juan?
(Ang ibunyag ni Jesus “mao ang Espiritu Santo ug kalayo.” Ipasabut nga si Juan
nagpasabut sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, ang ikaduhang bahin sa
pakigsaad ug ordinansa sa bunyag. Ang Espiritu Santo mobalaan ug
mopalunsay sa atong mga kalag nga ingon og pinaagi sa kalayo [tan-awa sa
2 Nephi 31:13–14, 17].)

I-summarize ang bersikulo 12 pinaagi sa pagpasabut nga simbolikanhon kining
naghulagway sa unsay mahitabo sa mga matarung nga midawat kang Jesukristo
(ang trigo) ug sa mga dautan nga misalikway Kaniya (ang uhot).

Mateo 3:13–17
Si Jesukristo nabunyagan, ug ang Amahan mipasidungog Kaniya isip Iyang
Hinigugmang Anak
Hangyoa ang mga estudyante nga nabunyagan na sa paghunahuna kalabut sa
ilang kaugalingong bunyag. Hangyoa ang pipila kanila sa pagpakigbahin sa unsay
ilang nahinumduman.

Ipasabut nga ang Mateo 3:13–17 nag-istorya sa bunyag sa Manluluwas. Dapita ang
mga estudyante sa pagpangita og mga pagkasusama tali sa ilang bunyag ug sa
bunyag sa Manluluwas samtang nagtuon sila niini nga mga bersikulo.

Isulat sa pisara ang mosunod nga mga pangutana:

Pinaagi ni kinsa?

Giunsa man?

Ngano man?

Ipares-pares ang mga estudyante. Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang matag
pares gikan sa Mateo 3:13–17, nga mangita sa mga tubag niini nga mga pangutana.
Human sa igong panahon, ipangutana:

• Kinsa ang nagbunyag ni Jesus? (Isulat sa pisara ang Juan Bautista sunod sa
Pinaagi ni kinsa?)

• Ngano nga si Jesus mibiyahe man gikan sa Galilea ngadto sa Suba sa Jordan
aron magpabunyag ni Juan Bautista? (Pahinumdumi ang mga estudyante nga si
Juan naghupot sa mga yawe sa Aaronic Priesthood ug mao lamang ang
bugtong tawo nianang higayuna nga dunay awtoridad sa pagpahigayon sa
ordinansa sa bunyag. Isulat sa pisara ang Tukma nga awtoridad sunod sa Juan
Bautista.)
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• Unsa nga mga pulong diha sa bersikulo 16 ang nagpakita kon giunsa
pagbunyag si Jesus? (Siguroa nga ang mga estudyante nakasabut nga ang
paghaw-as dayon ni Jesus “gikan sa tubig” nagpasabut nga Siya gibunyagan
pinaagi sa pagpaunlod—nangahulugan nga Siya hingpit nga nahumol sa tubig.
Isulat sa pisara ang Pinaagi sa pagpaunlod sunod sa Giunsa man?)

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna nga didto sila sa Suba sa Jordan sa
dihang miabut si Jesus aron magpabunyag.

• Nganong nagduha-duha man primero si Juan nga mobunyag sa Manluluwas?
(Nasayud siya nga ang katungdanan ug awtoridad ni Jesus mas dako kay sa
iyang kaugalingon.)

• Sumala sa bersikulo 15, nganong miingon man si Jesus nga kinahanglan Siya
nga magpabunyag? (“Sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung.” Isulat sa pisara
kini nga mga pulong sunod sa Ngano man?)

• Sa inyong hunahuna unsa ang gipasabut niini nga mga pulong?

Ipasabut nga ang “pagtuman sa tibuok pagkamatarung” nagpasabut nga pagbuhat
sa tanang gimando sa Langitnong Amahan kanato aron kita makapuyo pag-usab
uban Kaniya. Naglakip kini sa pagdawat og mga ordinansa sa kaluwasan, nga
gimando sa Dios sa tanan Niyang mga anak, lakip na ni Jesus. Pinaagi sa
pagpabunyag, gipakita ni Jesus ang hingpit nga ehemplo nga angayan natong
sundon, mipakita og pagkamapainubsanon, mituman sa mga sugo sa Iyang
Amahan, ug midawat sa ordinansa nga gikinahanglan aron makaangkon og
kinabuhing dayon (tan-awa sa 2 Nephi 31:4–11).

Hangyoa ang mga estudyante sa paggamit sa mga tubag sa tulo ka mga pangutana
diha sa pisara sa pag-ila og doktrina nga atong makat-unan gikan sa Mateo
3:13–17. Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan
kinahanglang mahibalo sa mosunod nga doktrina: Ang bunyag pinaagi sa
pagpaunlod pinaagi sa usa ka tawo nga naghupot og awtoridad
mahinungdanon alang sa kaluwasan.

• Sa unsang paagi nga ang inyong bunyag matandi sa ehemplo sa Manluluwas
nga gitakda alang kanato?

Ipasabut nga ang Mateo 3:16–17 makatabang usab kanato nga makakat-on og
doktrina kalabut sa Dios nga Kapangulohan. Ipabasa og usab sa hilum sa mga
estudyante kini nga mga bersikulo, nga mangita kon unsay gitudlo niini
mahitungod sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

• Asa man ang matag sakop sa Dios nga Kapangulohan atol sa bunyag sa
Manluluwas? (Si Jesukristo didto sa Suba sa Jordan, ang Espiritu Santo
mikunsad diha Kaniya sama sa usa ka salampati, ug ang Langitnong Amahan
namulong gikan sa langit. Mahimo nimong ipasabut nga ang Espiritu Santo sa
tinuod lang wala mahimong usa ka salampati. Hinoon, ang salampati usa ka
timailhan o simbolo nga ang Espiritu Santo mikunsad ngadto kang Jesus.)

• Unsa nga doktrina ang gitudlo niini nga mga bersikulo kanato mahitungod sa
Dios nga Kapangulohan? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibalo sa mosunod nga doktrina:

LEKSYON 7

50



Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo tulo ka managlahi ug
bulag nga mga binuhat.)

Ipasabut nga daghang mga tawo walay husto o kompleto nga kahibalo bahin sa
Dios nga Kapangulohan. Kon mas makasabut kita sa tinuod nga kinaiyahan sa
Dios nga Kapangulohan, mas dako nga gugma ang atong mabati alang Kanila ug
mas maandam kita sa pagtudlo ug sa pagpamatuod bahin Kanila ngadto sa uban.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makaangkon og mas maayo nga
panabut bahin sa matag usa ka sakop sa Dios nga Kapangulohan, grupoha sila og
tagtulo ug hangyoa sila sa pagtan-aw sa “Dios” diha sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan. Alang sa matag grupo, i-assign ang matag usa sa tulo ka mga
estudyante og usa ka sakop sa Dios nga Kapangulohan. Dapita ang mga
estudyante sa pagbasa sa nakasulat, nga mangita sa impormasyon kalabut sa sakop
nga gi-assign ngadto kanila. Human sa igong panahon, hangyoa ang mga
estudyante sa pagtudlo sa unsay ilang nakat-unan ngadto sa ilang grupo ug sa
pagpasabut kon ngano nga kadtong mga kamatuoran importante nga atong
mahibaloan.

Sa pagtapos sa leksyon, hunahunaa ang pagdapit sa mga estudyante sa
pagpakigbahin sa klase sa ilang mga pagpamatuod bahin sa Amahan, sa Anak, ug
sa Espiritu Santo.
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LEKSYON 8

Mateo 4
Pasiuna
Human sa Iyang bunyag, migahin si Jesus og 40 ka adlaw
nga pagpuasa ug pagpakigsulti sa Langitnong Amahan didto
sa kamingawan. Human niini nga kasinatian, ang yawa
mitintal kang Jesus. Gamit ang kasulatan, nabatukan ni Jesus

ang matag tintasyon. Miadto ang Manluluwas sa Galilea,
diin didto Iyang gitawag si Pedro ug uban pa sa pagsunod
Kaniya ug nanglakaw sa pagpanudlo, pagsangyaw, ug
pagpang-ayo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Bantayi ang Gipaspason [Determine pacing]
Likaye ang pagkasayop nga mogahin og dakong panahon sa unang bahin sa leksyon ug
magdali-dali na hinoon sa nahibilin nga bahin. Samtang mangandam ka, banabanaa kon unsa
kadugayon itudlo ang matag seksyon sa leksyon gamit ang mga pamaagi sa pagtudlo nga imong
gipili. Tungod kay kanunay kang dunay daghang materyal nga itudlo kay sa oras sa pagtudlo
niini, hibaloi kon asa nga porsyon sa scripture block ang angay hatagan og gibug-aton ug asa
niini ang i-summarize.

Mateo 4:1–11
Nabatukan ni Jesus ang mga panintal sa yawa
Pagdapit og usa nga mobarug atubangan sa klase. Hagita ang estudyante sa
pagtutok og usa ka butang sulod sa kwarto sulod sa 30 segundos nga walay
paglingi-lingi. Inig sugod niya, sulayi sa pagbalda ang iyang pagtutok sa butang.
Sama pananglit, mahimo kang magbitay og dekolor nga mga butang, maglangas, o
hatagan siya og pagkaon. Human sa 30 segundos, pangutan-a siya:

• Unsa ang imong nasinati? Nganong nakahimo ka, o wala makahimo, sa
pagpadayon sa imong pagtutok?

• Unsa ang imong gihunahuna sulod sa 30 segundos?

Pangutan-a ang klase:

• Sa unsang paagi kini nga kasinatian susama sa atong paningkamot nga
makatutok sa pagsunod sa mga sugo sa Langitnong Amahan? Unsa ang buot
ipasabut sa gitinguhang mga pagbalda niini nga estudyante? (Mga
paningkamot nga kita matintal sa pagpakasala.)

• Nganong si Satanas motintal nato sa pagpakasala? (Tan-awa sa 2 Nephi
2:17–18, 27.)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og mga paagi ni Satanas nga sila
matintal sa pagpakasala. Dapita sila samtang magtuon sa Mateo 4 sa pagpangita og
baruganan nga ilang magamit nga makatabang nila sa pagbatok sa tintasyon.

Ipasabut nga human sa Iyang bunyag, ang Manluluwas dunay kasinatian nga
nakatabang Niya nga maandam alang sa Iyang pagpangalagad sa kalibutan. Dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 4:1–2, gamit ang mga
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gikorihir gikan sa Hubad ni Joseph Smith diha sa mga footnote sa duha ka mga
bersikulo. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay mga nasinati ni
Jesus didto sa kamingawan. (Mahimo nimong ipasabut nga dinhi niini nga linya,
ang pulong nga makigsulti nagpasabut nga “makig-uban” o may suod, o
espirituhanong pagpakig-uban.)

• Sa unsang paagi ang pagpuasa ug pagpakigsulti sa Langitnong Amahan
nakatabang ni Jesus nga maandam sa Iyang pagpangalagad sa kalibutan?

• Human migahin si Jesus niining panahon sa pagpuasa ug pagpakigsulti sa
Iyang Amahan, unsay gitinguha ni Satanas nga buhaton?

Ipares-pares ang mga estudyante. Hatagi ang matag paris og kopya sa
mosunod nga tsart o hangyoa sila sa pagkopya niini diha sa ilang mga

class notebook o mga scripture study journal:

Mateo 4:1–11

Unsa ang gitintal ni Satanas nga
buhaton ni Jesus

Giunsa man pagtubag ni Jesus
ang tintasyon

Mateo
4:3–4

Mateo
4:5–7

Mateo
4:8–11

Sugoa ang mga estudyante uban sa ilang kapares sa pagbasa sa gi-assign nga
bersikulo ug sa pagkompleto sa tsart. Sa dili pa nila sugdan kini nga kalihokan,
ipasabut nga ang Hubad ni Joseph Smith mikorihir sa pamahayag diha sa Mateo
4:5, 8 aron ipakita nga ang Espiritu, dili ang yawa, ang midala sa Manluluwas
ngadto sa managlahing dapit nga gihulagway niini nga mga bersikulo (tan-awa
usab sa Joseph Smith Translation, Lucas 4:5; Lucas 4:9).

Human makompleto sa mga estudyante ang tsart, dapita ang pipila ka pares sa
pagreport kon unsay ilang gisulat sa box. Mahimo kang mangutana sa mga
mosunod:

• Unsa nga tinguha ang gisulay og hangyo ni Satanas dihang gitintal niya si
Jesus, kinsa nagpuasa, nga ang mga bato himoon nga pan? (Gisulayan niya og
hangyo ang tinguha nga pagtagbaw sa pisikal nga panginahanglan.)

• Unsa ang sayop bahin sa tanyag ni Satanas nga ihatag ngadto kang Jesus ang
mga gingharian sa kalibutan? (Misaad si Satanas og mga ganti nga dili iyaha
ang paghatag ug sa butang nga dili niya ikahatag.)

• Unsa pay gihulagway niini nga istorya bahin sa mga estratehiya ni Satanas sa
pagtintal nato sa pagpakasala? (Itumong ni Satanas kon asang dapita diha nato
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ang pinakahuyang o dali madutlang mga dapit ug balik-balik niya kitang
tintalon.)

Ipasabut nga si Jesus sa kadugayan mangitag paagi nga mawagtang ang Iyang
kagutom ug mangita og pagkaon (tan-awa sa Juan 2:1–11). Makadawat sab Siya og
balaang kumpirmasyon ug tabang sa Iyang pagpangalagad (tan-awa sa Mateo
17:1–5; Lucas 22:41–44), ug Siya sa umaabut maghari sa kalibutan (Zacarias 14:9;
Pinadayag 11:15). Hinoon, kon mitugyan pa si Jesus sa panintal ni Satanas aron
maangkon ang gitinguha nga mga sangputanan—imbis maghulat sa hustong
panahon ug sa hustong paagi—nahimo unta ang hinakog nga pag-abuso sa
gahum sa Manluluwas. Si Jesus mopakita sa Iyang balaanong pagka Siya isip Anak
sa Dios sa mga pamaagi nga uyon sa kabubut-on sa Langitnong Amahan, dili sa
pagbuot ni Satanas. (Tan-awa sa Jeffrey R. Holland, “The Inconvenient Messiah,”
Ensign, Peb. 1984, 68–73.)

• Unsa ang pagkasusama sa mga tubag sa Manluluwas ngadto sa matag
tintasyon? (Gitubag ni Jesus ang matag panintal ni Satanas pinaagi sa pagkutlo
gikan sa mga kasulatan.)

Dapita ang mga estudyante uban sa ilang kapares nga mosulat og usa ka
baruganan nga atong makat-unan gikan sa ehemplo sa Manluluwas sa pagbatok sa
mga pagpanintal sa yawa. Hangyoa ang pipila ka estudyante nga isulat sa pisara
ang mga baruganan nga ilang napili. Samtang mopakigbahin ang mga estudyante
sa mga baruganan nga ilang napili, ipasabut kining mosunod nga baruganan: Kon
atong hinumduman ug gamiton ang mga kamatuoran nga gitudlo sa mga
kasulatan, makabatok kita sa mga pagpanintal sa yawa. Kon kini nga
kamatuoran wala kaayo maklaro sa pagpresentar sa baruganan sa mga estudyante,
idugang kini nga pamahayag diha sa pisara.

Ipasabut nga wala lamang hinumdumi sa Manluluwas ang mga kasulatan nga
nagtino sa hustong buhaton alang sa matag panintal, apan gigamit sab Niya ang
mga kamatuoran nga gitudlo niana nga mga kasulatan.

• Sa pagkonsiderar sa baruganan nga atong gipili bahin sa gahum sa
paghinumdom ug paggamit sa mga baruganan nga gitudlo sa mga kasulatan,
nganong importante man ang pagtuon kanunay sa mga kasulatan?

Hatagi ang matag estudyante og usa ka piraso nga papel, ug pabuhati nila kini og
tulo ka kolum. Sugoa sila nga sulatan ang unang kolum og tulo ka sala diin ang
kabatan-onan nga sama nila tintalon sa pagbuhat. Hangyoa sila sa pagsulat diha sa
ikaduhang kolum sa paagi unsaon ni Satanas sa pag-agni ang usa ka tawo aron
mabuhat ang matag sala nga ilang gisulat sa una nga kolum. Sultihi ang mga
estudyante nga ibaylo ang ilang mga papel ngadto sa laing pares. Dayon sugoa sila
sa pagpangita og usa ka piho nga scripture reference nga nagtudlo og mga
kamatuoran nga mahimong hinumduman ug magamit sa usa ka tawo kon tintalon
sila sa paghimo sa matag sala nga nakasulat diha sa papel nga ilang nadawat.
(Mahimo nimong dapiton ang mga estudyante sa pag-adto sa scripture mastery
passages, sama sa Genesis 39:9; Juan 14:15; o sa Doktrina ug mga Pakigsaad 10:5.)
Hangyoa ang mga estudyante nga isulat ang mga scripture reference diha sa
ikatulo nga kolum.
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Human sa pipila ka minutos, dapita ang usa ka estudyante gikan sa matag pares sa
pagreport sa scripture reference nga ilang nakit-an nga usa sa mga tintasyon nga
naa sa ilang papel. Hangyoa sila nga mopasabut kon sa unsang paagi kana nga
kasulatan makatabang nato kon kita nakasinati niana nga tintasyon.

• Kanus-a mo nakasulay nga nalig-on ug nakabatok og usa ka tintasyon tungod
kay inyong nahinumduman ug gigamit ang mga kamatuoran nga gitudlo sa
mga kasulatan? (Pahinumdumi ang mga estudyante nga dili nila ipakigbahin
ang mga personal kaayo o pribado nga mga kasinatian.)

Dapita ang mga estudyante nga isulat nila sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal ang usa ka scripture reference nga ilang mahinumduman ug
magamit sa sunod higayon nga tintalon sila sa pagpakasala. Awhaga sila nga
imemorya ang kasulatan nga ilang gipili.

Mateo 4:12–17
Si Jesus nagpuyo sa Galilea
I-summarize ang Mateo 4:12–15 pinaagi sa pagpasabut nga human sa Iyang
kasinatian didto sa kamingawan, ang Manluluwas miadto sa Galilea ug mipuyo sa
siyudad sa Capernaum. Nabantayan ni Mateo nga ang pagpangalagad sa
Manluluwas sa Galilea mituman sa usa ka panagna nga gihimo ni Isaias (tan-awa
sa Isaias 9:1–2). Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Mateo 4:16.
Mahimo nimong isugyot nga ilang markahan ang gipanagna ni Isaias nga
mahitabo. Ipasabut nga gikan niini nga panagna atong nakat-unan nga si
Jesukristo nagdala og kahayag sa kinabuhi niadtong anaa sa kangitngit.
Awhaga ang mga estudyante nga tan-awon kon giunsa kini sa paghimo sa
Manluluwas sa tibuok Niyang pangalagad.

I-summarize ang Mateo 4:17 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas nagsugod
og sangyaw sa paghinulsol agig pagpangandam para sa gingharian sa langit nga
gi-establisar diha sa mga katawhan.

Mateo 4:18–22
Gitawag ni Jesus si Pedro ug ang uban sa pagsunod Kaniya
I-display ang litrato nga Pagtawag sa
mga Mangingisda (Libro sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo [2009], nu. 37;
tan-awa usab sa LDS.org). Ipasabut nga
ang duha ka tawo nga naa atubang sa
sakayan mao si Pedro ug ang iyang
igsoon si Andres.

• Unsa ang ilang gihimo sa
pukot [laya]?

Ipasabut nga samtang ang uban
nagtan-aw lang ni Pedro ug Andres nga ordinaryong mga mangingisda, nakita ni
Jesukristo ang ilang talagsaong potensyal ug nahibalo unsay umaabut kanila.

• Sa unsang mga paagi nga kita sama ni Pedro ug ni Andres?
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Samtang padayong magtuon ang mga estudyante sa Mateo 4, dapita sila sa
pagtan-aw kon unsay angay natong buhaton aron mamahimo ang tanan nga maoy
gusto sa Ginoo kanato.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Mateo
4:18–22. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa inter-aksyon tali sa
Manluluwas ug sa pipila ka mangingisda.

• Unsa ang ipabuhat sa Manluluwas sa pagtawag kang Pedro, Andres, Santiago,
ug ni Juan? Unsa man kining usa ka “[mangingisdag] tawo”? (bersikulo 19).

• Unsa man ang isakripisyo niining mga tawhana sa pagsunod sa Manluluwas ug
pagtabang sa Iyang buhat? Nganong lisud man kaha kini alang kanila?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsaon kaha nila sa pagtubag
kon pananglit usa pa sila niadtong mga tawhana.

• Unsa ang inyong namatikdan bahin sa tubag niining mga tawhana? Unsa nga
kinaiya ang ilang gipakita bahin sa diha-diha nila nga pagsanong sa pagdapit sa
Manluluwas?

• Mas daghan ba og mahimo nga maayo kining mga tawhana sa ilang kinabuhi
sa pagka-mangingisda o sa pagka-“mangingisdag tawo”? Ngano kaha?

• Sigun sa gihulagway niini nga istorya, unsay posibling mahitabo kon diha
dayon mosanong kita sa mga pagdapit sa Manluluwas nga mosunod Kaniya?
(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan
siguroha nga mahibaloan nila ang mosunod nga baruganan: Kon diha dayon
mosanong kita sa mga pagdapit sa Manluluwas sa pagsunod Kaniya, mas
daghan Siya og mahimo sa atong kinabuhi kay sa atong mahimo sa atong
kaugalingon.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Ezra Taft Benson. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw kon sa unsang
paagi ang Ginoo mas daghan og mahimo sa atong kinabuhi kon kita
mosunod Kaniya.

“Ang mga lalaki ug mga babaye kinsa mitugyan sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios
makakaplag nga siya makahimo og mas daghan pa sa ilang mga kinabuhi kay sa
ilang mahimo. Iyang padak-on ang ilang mga kalipay, palapdon ang ilang
panan-awon, dugangan ang ilang mga hunahuna, palig-unon ang ilang mga
kaugatan, bayawon ang ilang mga espiritu, padaghanon ang ilang mga
panalangin, dugangan ang ilang mga kahigayunan, hupayon ang ilang mga

kalag, ituboy ang mga higala, ug bu-buan og kalinaw. Kinsa man ang magawagtang sa iyang
kinabuhi sa pag-alagad sa Dios makakaplag og kinabuhing dayon” (“Jesus Christ—Gifts and
Expectations,” Ensign, Dis. 1988, 4).

• Kanus-a kamo, o inyong kaila, nakasinati og susamang mga panalangin
gumikan sa pagbiya sa kalibutanong mga kabalaka aron lang sa pagsunod sa
Manluluwas?
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• Samtang magkonsiderar kamo sa mga panalangin nga atong nadawat pinaagi
sa pagsunod sa Manluluwas, ngano kaha nga importante man ang pagsanong
diha-diha dayon sa pagdapit sa Manluluwas nga mosunod Kaniya?

Dapita ang mga estudyante nga isulat nila sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal ang tubag sa mosunod nga pangutana:

• Unsaon ninyo nga makasanong og mas maayo sa mga pagdapit sa Manluluwas
sa pagsunod Kaniya?

Awhaga ang mga estudyante nga i-apply unsay ilang gisulat.

Mateo 4:23–25
Gilibut ni Jesus ang Galilea sa pagpanudlo, pagsangyaw, ug pagpang-ayo
Hangyoa ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Mateo 4:23–25, nga mangita
sa mga gibuhat sa Manluluwas. Mahimo nimong isugyot sa mga estudyante nga
ilang markahan ang ilang mga nakat-unan. Ipasabut nga ang pihong mga hitabo sa
pagpanudlo, pagsangyaw, ug pagpang-ayo sa Manluluwas tun-an ra sa tibuok nga
mga pagtuon sa Ebanghelyo.

Tapusa pinaagi sa pagpamatuod bahin sa mga kamatuoran nga nakita sa mga
estudyante diha sa leksyon.

LEKSYON 8

57



LEKSYON 9

Mateo 5:1–16
Pasiuna
AngMateo 5–7 nagrekord sa usa ka wali nga gihatag sa
Manluluwas sa pagsugod sa Iyang pangalagad. Nailhan kini
isip ang Wali Ibabaw sa Bungtod [Wali sa Bukid]. AngMateo
5:1–16 nagrekord sa mga pagtulun-an sa Manluluwas

kalabut sa mga baruganan nga maghatag og kalipay. Ang
Manluluwas mimando usab sa Iyang mga disipulo nga
magpakita og matarung nga ehemplo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Mga Sukaranan sa Pagtudlo ug Pagkat-on sa Ebanghelyo [Fundamentals
of Gospel Teaching and Learning]
Ang matag leksyon sa seminary nga gibasi sa kasulatan nagtutok sa usa ka scripture block imbis
sa usa ka partikular nga konsepto, tema, doktrina, o baruganan. Samtang ang mga magtutudlo
ug mga estudyante nagtuon niini nga mga scripture block nga sunod-sunod, maka-implementar
sila og daghan sa Mga Sukaranan sa Pagtudlo ug Pagkat-on sa Ebanghelyo, sama sa pagsabut sa
kinatibuk-ang kahulugan ug sulod [content]; pag-ila, pagsabut, ug pagbati sa kamatuoran ug sa
kaimportante sa mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo; ug sa paggamit sa mga
doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo.

Mateo 5:1–12
Ang Manluluwas misugod sa Wali sa Bukid pinaagi sa pagtudlo sa mga
Kabulahanan [Beatitudes]
Isulat sa pisara ang mosunod nga mga pangutana: Malipayon ba mo? Ngano o
nganong dili man?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong (o sa pagsulat diha sa ilang mga
notebook sa klase o mga scripture study journal) kon unsaon nila sa pagtubag niini
nga mga pangutana. (Mahimo nimong sultihan ang mga estudyante nga dili sila
kinahanglang mopakigbahin sa ilang mga tubag diha sa klase.)

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag
ni Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan:

“Kasagaran madala kita sa atong ilusyon nga adunay butang nga dili nato
makab-ot nga makahatag nato og kalipay: mas maayo nga sitwasyon sa pamilya,
mas maayo nga sitwasyon sa pinansyal, o ang katapusan sa mahagitong
pagsulay.

“… Ang kahimtang sa gawas dili diay importante o modeterminar sa atong
kalipay.

“… Kita ang nagtino sa atong kalipay” (“Mga Pagmahay ug Resolusyon,” Ensign o Liahona,
Nob. 2012, 23).
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• Sa inyong hunahuna unsa may gipasabut sa mga pulong nga “kita ang nagtino
sa atong kalipay”? Nganong importante man kini nga mahibaloan?

Ipasabut nga samtang ang Manluluwas misugod sa Iyang pangalagad, mihatag
Siya og wali duol sa Lanaw sa Galilea. Kini nga wali kasagaran gitawag og ang Wali
sa Bukid ug narekord diha sa Mateo 5–7. Niini nga wali ang Manluluwas
mipasabut sa unsay atong mabuhat aron tinuod nga magmalipayon, bisan unsa pa
ang atong mga kahimtang.

Ipabasa og hilum sa mga estudyante ang Mateo 5:3–11, nga mangita sa mga
pulong nga gisubli sa sinugdanan sa matag bersikulo. Hangyoa ang mga
estudyante sa pagreport kon unsay ilang nakit-an.

Ipabasa og kusog ang klaripikasyon sa Mateo 5:3 diha sa LDS English version sa
Biblia, ug ipapangita sa klase kon unsay gipasabut sa pulong nga blessed: Ang
pulong “blessed” gihubad gikan sa Latin nga beatus nga mao ang gibasihan sa
English nga “beatitude,” nga buot ipasabut “mahimong palaran,” “mahimong
malipayon,” o “mahimong bulahan.”

• Unsa ang gipasabut sa pulong nga blessed?

Ipasabut nga tungod kay ang blessed gihubad gikan sa Latin nga pulong nga beatus,
nga buot ipasabut mahimong palaran o malipayon, kini nga mga bersikulo
kasagaran gitawag og mga Kabulahanan [Beatitudes].

Hatagi og kopya ang matag estudyante sa mosunod nga tsart. Ipasabut
nga agig dugang sa mga bersikulo nga naglangkob sa mga Kabulahanan

diha sa Mateo 5, ang tsart naglangkob og duha ka mga pakisayran [reference] sa
3 Nephi. Kini nga mga pakisayran kabahin sa wali nga gihatag ni Jesukristo atol sa
Iyang pangalagad taliwala sa mga Nephite nga susama sa Wali sa Bukid. Ang mga
pakisayran diha sa 3 Nephi naghatag og dugang nga pagpasabut bahin sa
pagkauyon sa mga scripture passage diha sa Mateo 5.

Ang mga Kabulahanan [The Beatitudes]

Mateo 5:3;
3 Nephi 12:3

Ang mahimong kabus sa espiritu nagpasabut nga magpaubos ug “ang pag-ila sa
mapasalamatong paagi sa [atong] pagdepende diha sa Ginoo—ang pagsabut nga [kita]
kanunay nanginahanglan sa Iyang suporta. Ang pagkamapainubsanon mao ang pag-ila
nga ang [atong] mga talento ug mga abilidad mga gasa gikan sa Dios” (Matinud-anon
sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 142).

Mateo 5:4 Ang pagmasulub-on mao ang pagbati o pagpakita og kasub-anan. Ang tawo
mahimong magmasulub-on tungod sa mga kalisdanan ug mga pagsulay sa mortalidad,
apil ang kamatayon sa mga minahal. Sa samang paagi, ang tawo mahimo usab nga
magmasulub-on tungod sa kasub-anan alang sa sala.

Mateo 5:5 “Ang pagkamapuanguron [maaghup] sumala sa Webster’s Dictionary, mao ang
‘pagpakita og pasensya ug pagkamainantuson: moagwanta og sakit nga walay kasuko’
[Webster’ s Third New International Dictionary (1976) ‘meek,’ 1403]. Ang
pagkamapuanguron dili kahuyang. Tsapa kini sa Kristohanong kaisug” (Robert D. Hales,
“Kristohanong Kaisug: Ang Bugti sa Pagkadisipulo,” Ensign o Liahona, Nob. 2008, 73).

Mateo 5:6;
3 Nephi 12:6

Ang uhawon ug gutumon sa pagkamatarung nagpasabut og dakong tinguha nga
masayud ug mobuhat sa kabubut-on sa Dios.
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Mateo 5:7 “Ang kalooy mao ang mapuangurong pagtagad sa usa ka tawo labaw pa kay sa unsay
angay” (“Mercy,” Gospel Topics, lds.org/topics). Nakadawat kita og kalooy sa
Langitnong Amahan tungod sa Pag-ula ni Jesukristo (tan-awa sa Alma 33:11).

Mateo 5:8 “Ang mga maputli og kasingkasing mao kadtong nahigugma sa Ginoo, kinsa
nagtinguha nga mosunod Kaniya ug motuman sa Iyang mga sugo, kinsa naningkamot
nga magpuyo og mahiyason nga kinabuhi ug matinud-anong molahutay hangtud sa
katapusan. Ang mga maputli og kasingkasing mao kadtong mokontrolar sa ilang
hunahuna aron mapabiling gawasnon ang ilang kaugalingon sa imoral nga mga
pantasya ug mga binuhatan” (Sheldon F. Child, “Words of Jesus: Chastity,” Ensign, Ene.
2003, 44).

Mateo 5:9 “[Ang pagbuhat og kadaitan] mao ang gasa sa pagtabang sa mga tawo sa pag-ila kon
unsay komon kanila sa higayon nga ang uban nagtan-aw sa mga kalainan” (Henry B.
Eyring, “Pagkat-on diha sa Priesthood,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 63).

Mateo
5:10–12

Ang “ginalutos tungod sa pagkamatarung” nagpasabut nga andam nga motuman ug
manalipod kang Jesukristo ug sa Iyang mga pagtulun-an, bisan kon pagatamayon o
maltratuhon kita sa pagbuhat sa ingon.

Bahina ang mga estudyante sa walo ka grupo ug i-assign ang matag grupo sa mga
kabulahanan [beatitudes] nga gilista diha sa tsart (kon wala kay igong estudyante
sa pagporma og walo ka grupo, ikonsiderar ang pag-assign og sobra sa usa ka
kabulahanan ngadto sa usa ka grupo). Dapita ang mga estudyante sa pag-andam
og mubo nga presentasyon bahin sa na-assign nila nga (mga) kabulahanan.
Kinahanglan nga ilang maapil ang mosunod nga mga kalihokan diha sa ilang
presentasyon (mahimo nimong isulat kini nga mga instruksyon diha sa pisara o
magbuhat og handout aron himoong reference):

1. Dapita ang usa ka classmate sa pagbasa og kusog sa bersikulo o mga bersikulo
ug ipatino ang panalangin nga gisaad kanato tungod sa pagsunod niana nga
kabulahanan.

2. Gamit ang bersikulo ug ang impormasyon diha sa tsart, ipasabut kon unsay
kinahanglan natong buhaton aron makadawat sa gisaad nga panalangin.

3. Dapita ang klase sa pagsugyot og piho nga mga paagi sa atong pagpakabuhi
sumala niini nga kabulahanan.

4. Ipasabut kon sa unsang paagi nga ang pagpakabuhi sumala niini nga
kabulahanan makahatag kanato og kalipay. Mahimo kang mopakigbahin og
kasinatian nga nagpakita sa kamatuoran nga imong gitudlo, ingon man usab
ang imong pagpamatuod niana nga kamatuoran.

Human sa igong panahon, dapita ang matag grupo sa pagpresentar sa ilang
na-assign nga kabulahanan ngadto sa klase.

Human makapresentar ang mga estudyante, ipasabut nga ang mga Kabulahanan
nagtudlo bahin sa mga kinaiya ni Jesukristo ug nga pinaagi sa pagsunod niini mas
mahisama kita Kaniya.
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• Basi sa inyong nakat-unan sa Mateo 5, unsay mahitabo kanato samtang
nagpalambo kita niini ug sa ubang mga kinaiya nga sama kang Kristo? (Bisan
kon mogamit sila og lain-laing mga pulong, ang mga estudyante kinahanglang
mahibalo sa mosunod nga baruganan: Samtang nagpalambo kita sa mga
kinaiya nga sama kang Kristo, makakaplag kita og dugang nga kalipay.
Isulat sa pisara kini nga baruganan.)

Hunahunaa ang pagpakigbahin sa imong pagpamatuod mahitungod niini nga
baruganan. Pahinumdumi ang mga estudyante sa mga pangutana kalabut sa ilang
kalipay nga ilang gipamalandong sa sinugdanan sa leksyon. Dapita ang mga
estudyante sa pagpangita og dugang nga kalipay pinaagi sa pagpili og usa sa mga
kinaiya nga gilista diha sa mga Kabulahanan ug sa paghimo og tumong nga
mopalambo niana nga kinaiya.

Mateo 5:13–16
Si Jesukristo mimando sa Iyang mga disipulo nga magpakita og matarung
nga ehemplo
Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og usa ka tawo nga ilang kaila,
sama sa usa ka sakop sa pamilya o higala, nga mahimong mapanalanginan pinaagi
sa pagpaduol ngadto sa Langitnong Amahan. Samtang ang mga estudyante
nagtuon sa Mateo 5, dapita sila sa pagpangita og mga baruganan nga makagiya
kanila samtang maningkamot sila sa pagtabang niini nga tawo.

I-display ang usa ka sudlanan sa asin ug pagyabo og gamay ngadto sa panaksan.

• Sa unsang mga paagi nga ang asin mapuslanon?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Carlos E. Asay sa Seventy. Papaminawa ang klase alang sa pipila ka
kagamitan sa asin:

“[Ang maayong asin] … limpyo, puro, dili kontaminado, ug mapuslanon. Niini
nga kahimtang o kondisyon, ang asin mopreserbar, mopalami, moayo, ug
mahimong mapuslanon sa ubang kagamitan” (“Salt of the Earth: Savor of Men
and Saviors of Men,” Ensign, Mayo 1980, 42).

Ipabasa og hilum sa mga estudyante ang Mateo 5:13, nga mangita kon kinsa ang
gipakasama sa Manluluwas ngadto sa asin.

• Kinsa man ang gipakasama sa Manluluwas ngadto sa asin? (Ang Iyang mga
disipulo.)

• Sa unsang mga paagi nga ang mga disipulo ni Jesukristo nagpakita sa samang
mga ilhanan sa maayong asin?

• Sumala sa bersikulo 13, unsa may mahitabo kon ang asin mawad-an sa
lami niini?
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Ipasabut nga ang pulong nga lami nagpasabut dili lamang sa templa sa asin apan
sa talagsaon usab nga kalidad niini nga nakapahimo niini nga butang nga makaayo
ug makapreserbar.

• Unsa may makapawala sa lami sa asin? (Mawala ang lami sa asin kon
masagulan kini og ubang mga materyal ug mahimong kontaminado.)

Pagyabo og ubang materyal ngadto sa panaksan, sama sa yuta, ug sagula ang asin
ug ang ubang mga elemento.

• Unsa may mahitabo sa kamapuslanon sa asin kon sagulan kini og ubang mga
materyal?

• Isip mga disipulo ni Jesukristo, unsa may makapawala sa atong lami, o sa mga
kinaiya nga sama kang Kristo nga makatugot kanato nga mahimong
panalangin ngadto sa uban? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga
baruganan: Ang pagkahimong kontaminado tungod sa mga sala sa
kalibutan makapugong kanato nga mahimong panalangin ngadto sa
uban. Isulat sa pisara kini nga baruganan.)

• Unsa may atong mahimo aron mapabilin o mahibalik ang atong lami?

I-display ang kandila (ayaw dagkuti ang kandila). Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 5:14–16. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita
kon giunsa pagtandi sa Manluluwas ang Iyang mga disipulo ngadto sa usa ka
kandila.

Ang Mateo 5:14–16 usa ka scripture mastery passage. Ang pagtuon sa mga
scripture mastery passage makatabang sa mga estudyante nga molambo ang ilang

panabut sa sukaranang mga doktrina ug maandam sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Mahimo
nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga scripture mastery passage sa
talagsaong paagi aron sayon nila kining makit-an. I-refer ngadto sa ideya sa pagtudlo sa
katapusan sa leksyon aron matabangan ang mga estudyante sa ilang pag-master niini nga
tudling.

Alang sa usa ka pagpasabut sa scripture mastery ug sa lista sa dugang nga mga kalihokan aron
matabangan ang mga estudyante nga ma-master kining pinili nga mga passage, tan-awa sa
appendix niini nga manwal.

• Unsa ang gihangyo nga ipabuhat sa mga disipulo ni Kristo kalabut sa ilang
kahayag?

• Unsay buot ipasabut sa pasigaa ninyo ang inyong kahayag? (Tan-awa sa
3 Nephi 18:24.)

• Unsa may mahimo sa atong maayong binuhatan ngadto sa uban?

Ipasabut nga apil sa uban pang mga butang, ang mga pulong nga “dayegon nila
ang inyong Amahan nga anaa sa Langit” (bersikulo 16) nagpasabut nga modayeg
ug mopasidungog sa Dios pinaagi sa pulong o sa buhat.

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa mga bersikulo 14–16,
kalabut kon sa unsang paagi nga ang atong matarung nga ehemplo
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makaimpluwensya sa uban? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga
baruganan: Ang atong matarung nga ehemplo makapadasig sa uban nga
mas maduol ngadto sa Langitnong Amahan. Isulat sa pisara kini nga
baruganan.)

• Kanus-a man nga ang usa ka tawo mipakita og matarung nga ehemplo nga
nakatabang kaninyo nga mas maduol ngadto sa Langitnong Amahan?

Awhaga ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsay ilang mabuhat aron
mahimong mas maayo nga ehemplo ngadto sa ilang pamilya ug mga higala.

Ribyuha ang mga baruganan nga nahibaloan ug gisulat diha sa pisara niini nga
leksyon. Isulat sa pisara ang mga pulong Sugod, Hunong, ug Padayon. Ipa-evaluate
sa mga estudyante ang ilang kinabuhi ug papilia sila og usa ka butang nga
masugdan nila sa pagbuhat, usa ka butang nga mahunong nila sa pagbuhat, ug sa
usa ka butang nga mapadayon nila sa pagbuhat aron magamit kini nga mga
baruganan diha sa ilang kinabuhi.

Scripture Mastery—Mateo 5:14–16
Ipasabut nga sa tibuok tuig ang mga esyudyante magtutok sa 25 ka mga scripture
mastery passage, lakip na ang Mateo 5:14–16. Kini nga mga passage makatabang
kanila nga masabtan ug mapasabut ang sukaranang mga doktrina sa ebanghelyo.
Ang 25 ka mga scripture mastery reference gilista diha sa likod sa seminary
bookmark alang sa Bag-ong Tugon. Ipasabut nga ang “pag-master” sa mga
scripture passage naglakip sa pagtultol, pagsabut, paggamit, ug pagmemorya niini.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makamemorya niini nga tudling,
ipa-recite nila kini sa pipila ka higayon diha sa ilang hunahuna ug dayon ipa-recite
og kusog ngadto sa usa ka classmate. Mahimo nimong ipa-recite sa klase og kusog
kini nga tudling sa sinugdanan o sa katapusan sa klase pagkasunod semana.
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LEKSYON 10

Mateo 5:17–48
Pasiuna
Samtang nagpadayon ang Manluluwas sa Iyang Wali Ibabaw
sa Bungtod sa Galilea, Iyang gipasabut nga wala Siya moanhi
aron sa pagbungkag sa balaod ni Moises apan sa pagtuman

niini. Ang Manluluwas mihatag usab sa Iyang mga disipulo
og mga sugo nga gikinahanglan nilang sundon aron
mamahimong hingpit sama sa Langitnong Amahan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Pagsabut sa kinatibuk-ang kahulugan ug sa sulod
Ang usa nga mahinungdanon diha sa pagtudlo ug pagkat-on mao ang pagsabut sa
kinatibuk-ang kahulugan ug gihisgutan sa mga kasulatan. Ang kinatibuk-ang kahulugan
naglakip sa mga kahimtang nga naglibut o naghatag og kaagi [background] sa usa ka piho nga
tudling sa kasulatan, panghitabo, o istorya. Ang gihisgutan [content] naglakip sa sugilanon, mga
tawo, mga hitabo, mga pagwali, ug dinasig nga mga pagpasabut nga nahimong usa ka
kasulatan. Samtang magtabang ka sa mga estudyante nga makasabut sa kinatibuk-ang
kahulugan ug sa gihisgutan sa mga kasulatan, maandam sila sa pag-ila sa importanting mga
mensahe sa dinasig nga mga tagsulat.

Mateo 5:17–48
Si Jesukristo mitudlo sa iyang mga disipulo unsaon nga mamahimong hingpit sama
sa Langitnong Amahan
Sa dili pa magklase, isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana: Asa nga sugo sa
inyong hunahuna ang pinakalisud nga tumanon sa mga tawo? Inig sugod sa klase,
hangyoa ang mga estudyante sa pagtubag sa pangutana. Ilista sa pisara ang ilang
mga tubag.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 5:48. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa mga sugo nga lisud tumanon. Mahimo nimong
basahon ang Joseph Smith Translation sa Mateo 5:48, nga nag-ingon “Busa kamo
gisugo nga magmahingpit, sama nga ang inyong Amahan nga naa sa Langit
hingpit.”

• Unsa ang inyong gibati bahin sa sugo nga magmahimong hingpit?

• Sa inyong hunahuna unsay ipasabut sa pagkahimong hingpit?

Ipasabut nga ang pulong nga “hingpit” gihubad gikan sa Gresyanhon nga pulong
nga nagpasabut nga “kompleto,” “nahuman,” o “milambo sa hingpit.” Pangutan-a
ang klase sa unsang paagi kini nakatabang nga mas masabtan nila kini nga
bersikulo. Ipasabut nga ang pagkahimong kompleto o hingpit nga paglambo
nagpasabut nga mahimong sama sa Langitnong Amahan.

Samtang ang mga estudyante padayon sa ilang pagtuo bahin sa Wali Ibabaw sa
Bungtod diha sa Mateo 5, dapita sila sa pagpangita og mga baruganan nga
kinahanglan nilang sundon aron molambo sa pagkahimong hingpit sama sa atong
Amahan sa Langit.
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I-summarize ang Mateo 5:17–20 pinaagi sa pagpasabut nga gitudlo sa Manluluwas
nga Siya mianhi sa pagtuman sa balaod ni Moises, dili sa pagbungkag, o
pagwagtang, sa bisan unsang kamatuoran diha sa balaod ni Moises. Gipahiuli ni
Jesukristo ang kahingpitan sa ebanghelyo nga nawala gumikan sa kadautan ug
apostasiya, mikorihir sa sayop nga mga pagtulun-an, ug mituman sa mga panagna
nga gihimo sa mga propeta sa Daang Tugon. Sa katapusan, isip kabahin sa
Pagpahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo, ang pipila ka aspeto sa balaod ni Moises
wala na ipadayon, sama sa pagtuli ug pagsakripisyo og hayop.

Ipasabut nga ang Mateo 5:21–48 naglakip sa mga pagtulun-an sa Manluluwas
bahin sa nagkalahi nga mga pamalaod ug tradisyon nga gipalambo sa mga Judeo o
gidugang ubos sa balaod ni Moises. Samtang si Jesukristo mipasabut sa tinuod nga
kahulugan sa mga balaod, gitudlo Niya ang mas taas nga pamaagi sa
pagkamatarung. Ang mga miyembro sa Iyang gingharian kinahanglang mosunod
niining mas taas nga balaod. Kining mas taas nga mga balaod naghatag og giya sa
pagtabang sa mga disipulo ni Jesukristo nga malikay sa pagsupak sa mga sugo
sa Dios.

Aron maandam ang mga estudyante sa pagtuon sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas bahin sa kasuko, dapita sila sa paghunahuna og panahon diin duna
silay gikasuk-an.

• Unsa ang ubang peligro sa dili pagpugong sa atong kasuko?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 5:21–22. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo sa balaod ni Moises bahin sa
kapintas ug kasuko ug unsay dugang nga mga kamatuoran nga gitudlo sa Ginoo
bahin sa kasuko isip kabahin sa mas taas nga balaod.

• Unsa ang gitudlo sa Manluluwas bahin sa kapintas ug kasuko? (Ipasabut nga
ang termino nga Kuwanggol ka diha sa bersikulo 22 nagpasabut nga bogo,
kuwang-kuwang, o tawo nga walay sulod ang utok.)

• Sumala niini nga mga bersikulo, unsay mahitabo kon dili kita magkat-on og
pugong sa atong kasuko?

Ipasabut nga ang Joseph Smith Translation sa Mateo 5:22 mitangtang sa mga
pulong nga “walay hinungdan” gikan niini nga bersikulo, nga ingon na niini “Apan
sultihan ko kamo, nga bisan kinsa nga masuko sa iyang igsoon mahiagum sa
hukmanan: ug bisan kinsa nga moingon sa iyang igsoon nga, Kuwanggol ka,
mahiagum sa konseho [council]: apan si bisan kinsa nga moingon, Boang ka,
mahiagum sa impyerno.”

• Nganong importante nga ang mga pulong nga “sa walay hinungdan”
gitangtang niini nga bersikulo?

• Sa unsang paagi ang pagpugong sa atong kasuko makatabang sa atong
pag-uswag nga mahimong hingpit?

Isulat sa pisara ang mosunod nga mga pulong: Busa, kon moduol kamo ngari kanako,
o magtinguha sa pagduol ngari kanako …

Ipasabut nga ang Hubad ni Joseph Smith midugang sa mga pulong nga “kon
moduol kamo ngari kanako, o magtinguha sa pagduol ngari kanako” diha sa
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sinugdanan sa bersikulo 23 mao nga mabasa kini nga, “Busa, kon moduol kamo
ngari kanako, o magtinguha sa pagduol ngari kanako, o, kon ikaw magadala sa
imong halad ngadto sa halaran, ug diha mahinumdom ka nga ang imo diayng
igsoon may gikasuk-an man batok kanimo” (Hubad ni Joseph Smith, Mateo 5:25).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 5:23–24, lakip ang
gidugang nga mga pulong gikan sa Hubad ni Joseph Smith. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas nga angay natong buhaton
bahin sa atong kasuko ngadto sa uban kon magtinguha kita sa pagduol
ngadto Kaniya.

• Unsa ang ipasabut sa mga pulong nga “biyai ang imong halad diha sa
atubangan sa halaran, ug umadto ka”? (Sa dili pa mohalad ang mga tawo og
sakripisyo ngadto sa Ginoo, kinahanglan una nila nga makig-uli sa ilang
relasyon sa ubang tawo.)

• Sumala sa bersikulo 24, unsay angay natong buhaton kon magtinguha kita sa
pagduol ngadto kang Kristo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong, apan siguroha nga mahibalo sila sa mosunod nga
kamatuoran: Kon magtinguha kita sa pagduol ngadto kang Kristo,
kinahanglang buhaton una nato ang atong bahin nga makig-uli sa uban.)

• Unsa ang buot ipasabut sa pagpakig-uli sa laing tawo? (Pagsulbad sa problema
o pagpabalik sa maayong relasyon. Naglakip kini niadtong dunay ngil-ad nga
pagbati ngari kanato ug ngadto sa mga tawo nga ngil-ad ang atong gibati.)

• Ngano kaha nga kinahanglan man nga atong sulbaron ang atong mga
problema ngadto sa uban aron makaduol kita ngadto ni Kristo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 5:25-26. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gisulti sa Manluluwas nga atong mahimo
bahin sa pagpakig-uli sa uban.

• Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut sa pagpakighigala dayon sa imong
magsusumbong? (Kon ang mga estudyante nagkinahanglan og tabang, dapita
sila sa pagtan-aw sa Mateo 5:25.)

• Sa unsang paagi ang pagpili nga magbaton og maayong hunahuna sa usa ka
tawo makatabang sa pagsulbad og problema o pagpahiuli sa nadaot nga
relasyon ngadto kaniya?

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og higayon dihang nakigsulbad sila
og problema ngadto sa laing tawo ug naduol hinoon sa Ginoo isip resulta. Mahimo
nimong dapiton ang usa o duha ka estudyante sa pagpakigbahin sa ilang
kasinatian, kon kini dili kaayo personal. Awhaga ang mga estudyante nga sulbaron
ang ilang mga problema sa ubang tawo aron maka-uswag sila sa pagkahimong
hingpit sama sa atong Amahan sa Langit.
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Ipakita sa mga estudyante ang usa ka
sagbut (o litrato sa usa ka sagbut).

• Unsa kaha ang mahitabo kon ang
mga sagbut dili ibton gikan sa usa
ka garden?

• Sa unsang paagi ang mga sagbut
sama sa mga sala?

Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 5:27–28.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita sa sala nga maoy gipahimangno sa Manluluwas ug sa mas taas nga balaod
nga Iyang gilauman nga sundon sa Iyang mga disipulo.

• Unsa ang gitudlo sa Manluluwas bahin niadtong motagad sa law-ay nga mga
hunahuna o tinguha? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing
mga pulong, apan siguroha sa pagklaro nga kon pilion nato ang pagtagad sa
law-ay nga mga hunahuna o tinguha, sama ra kini sa sala nga
pagpanapaw sulod sa atong kasingkasing.)

Ipasabut nga samtang dili nato mapugngan sa kanunay nga mosulod ang dautang
mga hunahuna, atong malikayan nga kini magpabilin sa atong hunahuna.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 5:29-30. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas bahin sa
pagtangtang sa hugawng mga hunahuna.

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas nga angay natong buhaton sa pagtangtang sa
hugawng mga hunahuna?

• Unsa sa inyong hunahuna ang buot ipasabut sa lugita ang usa ka mata ug putla
ang usa ka kamot dinhi niini nga mga bersikulo?

Ipasabut nga ang Joseph Smith Translation para sa Mateo 5:30 midugang sa
sentence nga “Ug karon ipamulong ko kini, usa ka pasumbingay kalabut sa inyong
mga sala; busa, isalibay kini gikan kaninyo, aron dili kamo itambog sa kalayo” sa
katapusan niini nga bersikulo. Hangyoa ang klase sa pagpangita kon sa unsang
paagi ang Hubad ni Joseph Smith makatabang natong makasabut unsay ipasabut
sa lugita ang usa ka mata ug putla ang usa ka kamot dinhi niini nga mga bersikulo.
Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

• Basi sa unsay gitudlo sa Ginoo diha sa Mateo 5:29–30, unsa kahay mahitabo
kon dili nato tangtangon ang mga sala sa atong kinabuhi? (Human makatubag
ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan: Kon pilion
nato ang dili pagtangtang sa sala sa atong kinabuhi, kini moguba nato sa
espirituhanong paagi.)

• Unsa ang atong mabuhat aron matangtang ang mga sala sa atong kinabuhi?

• Unsa ang angay natong buhaton nga matangtang ang mga sala sa atong
kinabuhi ug mosiguro nga dili na nato masubli pa kana nga mga sala?
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Awhaga ang mga estudyante sa paghunahuna og usa ka sala nga gusto nilang
matangtang sa ilang kinabuhi ug dayon sa paghimo og tumong nga buhaton
pinaagi sa paghinulsol ug sa pagpuli niini og mga buhat nga matarung.

I-summarize ang Mateo 5:31–37 pinaagi sa pagpasabut nga ang Ginoo mitudlo
bahin sa diborsyo, kaminyoon, ug paghimo og mga panumpa.

Dapita ang mga estudyante sa pag-imagine nga usa ka barkada sa eskwelahan
misulti og bangis ug ngil-ad nga mga pulong bahin nila. Pangutan-a ang mga
estudyante kon unsaon nila sa pagtubag.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 5:38. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita unsay gitudlo sa balaod ni Moises bahin sa
pagsilot og mga tawo tungod sa ilang mga sala o mga kalapasan. Hangyoa sila sa
pagreport sa ilang nakit-an. Ipasabut nga ang mga pulong nga “mata sa mata ug
ngipon sa ngipon” nagpasabut nga ubos sa balaod ni Moises, ang silot
kinahanglang mohaum sa gibug-aton sa kalapasan.

Bahina ang mga estudyante nga magpares. Dapita ang usa ka pares sa pagbasa sa
Mateo 5:39–42 ug ang ikaduha nga parisan mobasa sa Mateo 5:43–47. Hangyoa
sila sa pagpangita sa mas taas nga balaod. Human sa igong panahon, hangyoa ang
mga estudyante nga hisgutan ang mosunod nga mga pangutana uban sa ilang
kaparis (mahimo kang mo-display niining mga pangutana diha sa pisara o
mohatag kanila niini og handout):

Sumala sa Manluluwas, unsa ang mas taas nga balaod?

Unsa ang gitudlo sa mas taas nga balaod ngari nato kon unsaon sa pagsanong
kadtong mga nakapasakit nato?

Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka estudyante sa pagpakigbahin sa
ilang mga tubag diha sa klase.

Dapita ang usa ka estudyante sa kusog nga pagbasa og balik sa Mateo 5:45.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay mahitabo kanato kon
higugmaon nato ang atong mga kaaway ug mobuhat og maayo niadtong mga
nasilag kanato.

• Unsa ang mahitabo kon higugmaon nato ang atong mga kaaway ug mobuhat
og maayo sa mga nasilag kanato?

• Sa pagkasayud nga tanan kita mga espiritung anak sa Dios, sa inyong
hunahuna unsay buot ipasabut dinhi sa bersikulo nga mamahimong mga anak
sa atong Amahan sa Langit? (Nagpasabut kini sa pagkahimong sama Kaniya ug
pagkamanununod sa Iyang gingharian.)

• Giunsa sa Manluluwas sa pagpakita og ehemplo sa paghigugma sa Iyang mga
kaaway ug paghimo og maayo ngadto sa uban atol sa Iyang pagpakabuhi?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa unsay ilang mga nakat-unan sa
Mateo 5 kon unsay kinahanglan natong buhaton aron mahimong hingpit sama sa
Langitnong Amahan.
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• Unsang mga butanga ang kinahanglan natong buhaton aron mahimong hingpit
sama sa Amahan sa Langit? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong, apan kinahanglang mahibalo sila usa ka baruganan nga
susama sa mosunod: Sa atong pagsunod sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas ug sa mga sugo, kita mahimong sama sa atong Amahan sa
Langit.)

Pahinumdumi ang mga estudyante nga pinaagi lamang ni Jesukrito ug sa Iyang
grasya nga kita mahimong hingpit (tan-awa sa Moroni 10:32).

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa proseso sa pagkahimong
hingpit, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga
pamahayag ni Elder Russel M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

“Dili kita angayang madismaya kon ang tinuoray natong mga tinguha sa
pagkahingpit karon ingon og pig-ot [lisud] ug walay kahumanan. Ang
pagkahingpit wala pa. Moabut lang kini sa hingpit human sa Pagkabanhaw ug
pinaagi lang sa Ginoo. Naghulat kini sa tanan kinsa nahigugma kaniya ug
nagtuman sa iyang mga sugo” (“Perfection Pending,” Ensign, Nob. 1995, 88).

• Sumala ni Elder Nelson, kanus-a man nato makab-ot ang pagkahingpit?

• Unsa ang ikatabang niini nga pamahayag ngadto sa tawo nga mibati og
kabug-at ug nawad-an sa paglaum tungod sa iyang mga kasaypanan?

Awahaga ang mga estudyante nga magpadayon sa pagsunod sa mga sugo sa Dios
aron sa kadugayan mamahimo silang sama sa atong Langitnong Amahan.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Mateo 1–5 (Unit 2)
Materyal sa Pagpangandam alang sa Magtutudlo sa Home-Study
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga summary sa mga panghitabo, mga doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga
estudyante samtang nagtuon sila sa Mateo 1–5 (unit 2) wala gitumong nga itudlo isip kabahin sa imong leksyon. Ang
leksyon nga imong gitudlo nakatutok lamang sa pipila niining mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga
pag-aghat sa Balaang Espiritu samtang naghunahuna ka sa mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Mateo 1–2)
Samtang nagtuon ang mga estudyante mahitungod sa kasaysayan sa kagikanan sa Manluluwas, ilang nakat-unan nga
si Jesukristo mao ang Balaang Anak sa Langitnong Amahan ug ni Maria. Gikan sa ehemplo sa mga Mago nga miadto
aron mosimba ni Jesus, nakat-unan sa mga estudyante nga kon kita kinasingkasing ug makugihong mangita sa
Manluluwas, magiyahan kita ngadto Kaniya. Sa pagbasa kalabut kon sa unsang paagi nga nadasig si Jose sa pagdala
sa iyang pamilya ug moikyas paingon sa Ehipto aron maluwas, nadiskubrihan sa mga estudyante nga kon sensitibo
kita sa Espiritu, makadawat kita og pagpadayag ug giya.

Day 2 (Mateo 3)
Samtang ang mga estudyante nagbasa mahitungod ni Juan Bautista ug sa pagbunyag ni Jesukristo, ilang nakat-unan
ang mosunod nga mga kamatuoran: Atong gipakita ang tinuod nga paghinulsol ngadto sa Ginoo samtang giusab
nato ang atong mga tinguha ug mga lihok sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an. Ang bunyag pinaagi sa
pagpaunlod pinaagi sa usa ka tawo nga naghupot og awtoridad mahinungdanon alang sa kaluwasan. Ang Amahan,
ang Anak, ug ang Espiritu Santo tulo ka managlahi ug bulag nga mga Binuhat.

Day 3 (Mateo 4)
Samtang ang mga estudyante nagbasa mahitungod sa tubag sa Manluluwas ngadto sa mga pagtintal sa yawa, ilang
nakat-unan nga kon hinumduman ug gamiton nato ang mga kamatuoran nga gitudlo diha sa mga kasulatan,
makabuntog kita sa mga pagtintal sa yawa. Nakat-unan usab nila nga si Jesukristo nagdala og kahayag ngadto sa
kinabuhi niadtong anaa sa kangitngit. Sa dihang nagbasa ang mga estudyante mahitungod nila ni Pedro, Andres,
Santiago, ug Juan, ilang nadiskubrihan ang mosunod nga kamatuoran: Kon mosanong dayon kita sa mga pagdapit sa
Manluluwas nga mosunod Kaniya, makahimo Siya og dugang pa diha sa atong kinabuhi kay sa atong mahimo nga
kita ra.

Day 4 (Mateo 5)
Dinhi niini nga leksyon magbasa ang mga estudyante og bahin sa Wali Ibabaw sa Bungtod [Wali sa Bukid] sa
Manluluwas. Gikan niini nga wali, ilang nakat-unan ang mosunod nga mga kamatuoran: Samtang nagpalambo kita sa
mga kinaiya nga sama kang Kristo, makakaplag kita og dugang nga kalipay. Ang pagkahimong kontaminado tungod
sa mga sala sa kalibutan makapugong kanato nga mahimong panalangin ngadto sa uban. Ang atong matarung nga
ehemplo makapadasig sa uban nga mas maduol ngadto sa Langitnong Amahan. Nakat-unan usab sa mga estudyante
ang mahitungod sa mas taas nga balaod nga gitudlo ni Jesukristo sa Iyang mga disipulo.

Pasiuna
Kini nga leksyon makatabang sa mga estudyante nga masabtan kon unsay
kinahanglan natong buhaton aron mahimong hingpit sama sa atong Amahan sa
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Langit. Dugang pa, samtang nagribyu ang mga estudyante sa mas taas nga mga
balaod sa Ginoo, makahunahuna sila og mga paagi nga mapalambo kon giunsa
nila pagtuman ang mga sugo sa Ginoo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 5:17–48
Si Jesukristo nagtudlo sa Iyang mga disipulo kon unsaon sa pagkahimong hingpit
sama sa Langitnong Amahan
Sa dili pa magklase, isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana: Sa inyong
hunahuna unsa nga sugo ang pinakalisud sundon sa mga tawo? Kon magsugod na ang
klase, hangyoa ang mga estudyante sa pagtubag sa pangutana. Ilista sa pisara ang
ilang mga tubag.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 5:48. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa usa ka sugo nga lisud sundon. Mahimo nimong
basahon ang Joseph Smith Translation sa Mateo 5:48, nga nag-ingon “Busa kamo
gimandoan nga magmahingpit, ingon nga ang inyong Amahan kinsa anaa sa langit
hingpit.”

• Unsay inyong gibati bahin sa sugo nga magmahimong hingpit?

• Unsa man sa inyong hunahuna ang gipasabut sa mahimong hingpit?

Ipasabut nga ang pulong “hingpit” gihubad gikan sa Gresyanhon nga pulong nga
nangahulugan og “kompleto,” “nahuman na,” o “napalambo og maayo.”
Pangutan-a ang klase kon sa unsang paagi nga kini nakatabang kanila aron
masabtan kini nga bersikulo Ipasabut nga ang mahimong kompleto o napalambo
og maayo nangahulugan nga mahimong sama sa Langitnong Amahan.

Samtang ang mga estudyante magpadayon sa ilang pagtuon mahitungod sa Wali sa
Bukid sa Manluluwas diha sa Mateo 5, ipapangita nila ang mga baruganan nga
ilang gikinahanglang sundon aron mouswag ngadto sa pagkahimong hingpit sama
sa atong Amahan sa Langit.

I-summarize ang Mateo 5:17–20 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
nagtudlo nga mianhi Siya aron tumanon ang balaod ni Moises, dili aron gub-on, o
tangtangon, ang bisan unsang mahangturong mga kamatuoran diha sa balaod ni
Moises. Gipahiuli ni Jesukristo ang kahingpitan sa ebanghelyo nga nawala tungod
sa kadautan ug sa apostasiya, gikorihian ang sayop nga mga pagtulun-an, ug
gituman ang mga panagna nga gihimo sa mga propeta sa Daang Tugon. Sa
katapusan, isip kabahin sa Pagpahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo, ang pipila ka
aspeto sa balaod ni Moises gihunong, sama sa pagtuli ug pagsakripisyo sa hayop.

Ipasabut nga ang Mateo 5:21–48 naglakip sa mga pagtulun-an sa Manluluwas
mahitungod sa nagkalain-laing mga balaod ug mga tradisyon nga napalambo o
gidugang sa mga Judeo ubos sa balaod ni Moises. Samtang gipasabut ni Jesukristo
ang tinuod nga kahulugan sa mga balaod, gitudlo Niya ang mas taas nga paagi sa
pagkamatarung. Ang mga sakop sa Iyang gingharian kinahanglang motuman
gayud niining mas taas nga balaod. Kining mas taas nga mga balaod naghatag og
giya aron matabangan ang mga disipulo ni Jesukristo nga malikayan ang paglapas
sa mga sugo sa Dios.
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Aron matabangan ang mga estudyante nga makahinumdom sa pipila ka butang
nga ilang nakat-unan mahitungod sa mas taas nga balaod diha sa ilang
home-study lesson, mahimo nimong isulat ang mosunod nga mga sentence diha
sa pisara: Kamo dili magpatay. Kamo dili manapaw.

Hangyoa ang mga estudyante nga ipasabut kon unsay gitudlo ni Jesukristo sa Iyang
mga disipulo mahitungod niining mga balaod. (Kon ang mga estudyante dili
makahinumdom, dapita sila sa pag-refer ngadto sa Mateo 5:21–26 ug Mateo
5:27–30.)

• Unsa ang pipila ka kapeligro sa dili pagkontrolar sa atong kasuko?

• Nganong importante man ang pagkontrolar sa atong mga hunahuna?

I-summarize ang Mateo 5:31–37 pinaagi sa pagpasabut nga ang Ginoo nagtudlo
mahitungod sa pakigbulag, kaminyoon, ug pagpanumpa.

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna nga didto sa eskwelahan usa ka
kaedad ang nag-istorya og ngil-ad ug dili maayong mga butang mahitungod nila.
Pangutan-a ang mga estudyante kon unsaon nila sa pagtubag.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 5:38. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo sa balaod ni Moises mahitungod
sa pagsilot sa mga indibidwal alang sa ilang mga sala o kalapasan. Hangyoa sila sa
pagreport kon unsay ilang nakit-an. Ipasabut nga ang mga pulong nga “mata sa
mata, ug ngipon sa ngipon” nangahulugan nga ubos sa balaod ni Moises, ang silot
kinahanglang motukma sa gibug-aton sa kalapasan.

Ipares-pares ang mga estudyante. Dapita ang usa ka partner sa pagbasa sa Mateo
5:39–42 ug ang ikaduhang partner sa pagbasa sa Mateo 5:43–47. Hangyoa sila sa
pagpangita sa mas taas nga balaod. Human sa igong panahon, hangyoa ang mga
estudyante sa paghisgot sa mosunod nga mga pangutana kauban sa ilang mga
partner (mahimo nimong i-display kini nga mga pangutana diha sa pisara o
hatagan sila og handout):

Sumala sa Manluluwas, unsa man ang mas taas nga balaod?

Unsa may gitudlo kanato sa mas taas nga balaod mahitungod kon unsay angay
natong buhaton niadtong nakasala kanato?

Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin
sa ilang mga tubag ngadto sa klase.

Dapita ang usa ka estudyante sa kusog nga pagbasa og balik sa Mateo 5:45.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay mahitabo kon atong
higugmaon ang atong mga kaaway ug mobuhat og maayo niadtong
nagdumot kanato.

• Unsa may mahitabo kon atong higugmaon ang atong mga kaaway ug mobuhat
og maayo niadtong nagdumot kanato?
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• Kay nasayud nga kitang tanan espiritu nga mga anak sa Dios, sa inyong
hunahuna unsa may gipasabut niini nga bersikulo nga mahimong mga anak sa
atong Amahan sa Langit? (Nagpasabut kini nga mahimong sama Kaniya ug
mahimong manununod sa Iyang gingharian.)

• Giunsa man sa pagpakita og ehemplo sa Manluluwas ang paghigugma sa Iyang
mga kaaway ug pagbuhat og maayo ngadto sa uban panahon sa Iyang
kinabuhi dinhi?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa unsay ilang nakat-unan diha sa
Mateo 5 mahitungod kon unsay kinahanglan natong buhaton aron mahimong
hingpit sama sa Langitnong Amahan.

• Unsa man ang pipila ka mga butang nga kinahanglan natong buhaton aron
mahimong hingpit sama sa atong Amahan sa Langit? (Ang mga estudyante
mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan kinahanglan silang
mahibalo og usa ka baruganan nga susama sa mosunod: Samtang magsunod
kita sa mga pagtulun-an ug mga sugo sa Manluluwas, mahimo kitang
hingpit sama sa atong Amahan sa Langit.)

Pahinumdumi ang mga estudyante nga pinaagi lamang kang Jesukristo ug sa Iyang
grasya nga mahimo kitang hingpit (tan-awa sa Moroni 10:32).

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa proseso sa pagkahimong
hingpit, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga
pamahayag ni Elder Russell M. Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

“Dili kita angayang masagmuyo kon ang atong kinasingkasing nga mga
paningkamot ngadto sa pagkahingpit karon daw makapaluya [lisud] ug walay
katapusan. Ang pagkahingpit naghulat lang. Moabut kini sa kinatibuk-an human
lamang sa Pagkabanhaw ug pinaagi lamang sa Ginoo. Naghulat kini sa tanang
nahigugma kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo” (“Perfection Pending,”
Ensign, Nob. 1995, 88).

• Sumala ni Elder Nelson, kanus-a man nato makab-ot ang pagkahingpit?

• Sa unsang paagi nga kining pamahayag makatabang sa tawo nga mibati nga
nabug-atan ug nawad-an og paglaum tungod sa iyang pagkadili hingpit?

Awhaga ang mga estudyante sa pagpadayon sa pagsunod sa mga sugo sa Dios
aron sa katapusan mahisama sila sa atong Langitnong Amahan.

Sunod nga Unit (Mateo 6:1–13:23)
Aron matabangan ang mga estudyante nga maandam alang sa sunod nga unit,
ipahunahuna nila ang mosunod nga mga pangutana: Unsa man ang Bulawanong
Lagda? Unsa ang gitudlo sa Ginoo mahitungod sa paghukom sa uban? Unsay
mahitabo niadtong nagserbisyo og duha ka agalon? Unsa ang kinahanglang
buhaton sa mga tawo aron ayuhon sa Manluluwas? Ipasabut nga sa sunod nga unit
ang mga estudyante makabaton og oportunidad nga makakat-on sa mga tubag
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niini nga mga pangutana ug makakat-on mahitungod sa sugo sa Manluluwas
ngadto sa Iyang mga Apostoles.
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LEKSYON 11

Mateo 6
Pasiuna
Gipadayon ni Jesus ang Iyang Wali Ibabaw sa Bungtod.
Gitudlo Niya nga ang matarung nga mga buhat sa
pagpahinungod kinahanglang buhaton sa hustong
hinungdan ug gipasabut nga buhaton nila kini sa

pagpahimuot sa Langitnong Amahan. Gitudloan usab Niya
ang Iyang mga disipulo nga tinguhaon og una ang pagtukod
sa gingharian sa Dios.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 6:1–18
Ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga disipulo sa pagbuhat og mga matarung
Pagdala og ginagmayng premyo ngadto sa klase (sama sa mga kendi). Inig
pangabut sa mga estudyante ug makita nimo silang mobuhat og maayo (sama sa
pagpagawas sa ilang mga kasulatan, pag-abi-abi sa uban, o pagtabang og plano sa
debosyunal), hatagi sila og premyo ug ipahibalo ang maayo nilang buhat ngadto sa
klase. Ang ubang estudyante mahimong mokopya sa maayong buhat sa ilang mga
higala aron makadawat og kaugalingon nilang premyo. Ipadayon ang pagpremyo
sa mga estudyante hangtud sa oras nga magsugod ang klase.

Sa pagsugod sa klase, pangutan-a ang mga estudyante nganong mihimo man sila
og maayong mga buhat diin sila imong gipremyuhan. Ipasabut nga sigun sa
narekord sa Mateo 6, gipadayon sa Manluluwas ang Iyang Wali Ibabaw sa Bungtod
ug mitudlo bahin sa lain-laing mga motibo sa usa ka tawo sa paghimo og
matarung. Samtang magtuon ang mga estudyante sa Mateo 6, ipapangita nila ang
mga bruganan nga makatabang nila sa paghimo og matarung para sa hustong mga
hinungdan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 6:1–2. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gisulti sa Manluluwas nga dili tukmang
motibo sa pagbuhat og matarung. (Ipasabut nga ang paglimos mga buhat sa
relihiyusong debosyon, sama sa paghatag ngadto sa kabus [tan-awa bersikulo 1].)

• Sumala niini nga mga bersikulo, ngano nga ang ubang tawo mohatag man
og limos?

• Unsa ang tawag sa Manluluwas niining mga tawhana? (Mahimo nimong
ipasabut nga ang pulong nga gihubad sa Gresyanhon isip mga “maut”
[hipokrito] nagpasabut nga mga tigpakaaron-ingnon [tan-awa sa bersikulo 2].)

• Sa inyong hunahuna unsa ang buot ipasabut sa mga pulong nga “sila
nakadawat na sa ilang balus”?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 6:3–4. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas kon unsaon gayud
sa Iyang mga disipulo sa paghimo og matarung nga mga buhat.

• Ngano kaha nga gusto man sa Ginoo nga buhaton sa Iyang mga disipulo “diha
sa tago” ang buhat sa pagserbisyo?
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• Unsa nga tinguha ang buot ipakita sa tawo sa paghimo og matarung nga mga
buhat sa tago? (Tinguha niya ang pagpahimuot sa Langitnong Amahan ug
moserbisyo sa uban kay sa tinguha nga makita sa uban.)

• Unsa ang gisaad sa Manluluwas para sa mga mohimo og matarung nga mga
buhat alang sa husto nga mga hinungdan?

Tabangi ang mga estudyante nga makakat-on unsaon sa pagkahibalo sa
mga doktrina ug mga baruganan
Usa ka importanting katuyoan sa pagtuon sa mga kasulatan mao ang pagkat-on sa mga
doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo. Ang pagkahibalo sa mga doktrina ug mga
baruganan gikan sa mga kasulatan mao ang mahinungdanon sa pagtudlo ug pagkat-on sa
ebanghelyo. Ang pagkat-on unsaon sa pagkahibalo niini nagkinahanglan og mahunahunaong
paningkamot ug praktis. Samtang tabangan nimo nga mahibaloan sa mga estudyante ang mga
doktrina ug mga baruganan, siguroha nga matabangan silang makasulti niining mga
kamatuoran uban sa kaklaro ug kasayon aron masiguro nga kini ilang nasabtan.

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas bahin sa paghimo og mga buhat sa pagpahinungod? (Tabangi ang
mga estudyante nga mahibaloan ang mosunod nga baruganan: Kon
mopahigayon kita og mga buhat sa pagpahinungod nga makalipay sa
Langitnong Amahan kay sa tinguha nga matagad sa uban, niana Siya
dayag nga moganti kanato. Isulat kini nga baruganan diha sa pisara.)

• Unsa ang ipasabut niini diha ninyo nga ang Langitnong Amahan sa dayag
moganti kanato?

Ipares-pares ang mga estudyante sa pagtrabaho. Dapita ang usa ka estudyante sa
matag pares sa pagbasa sa Mateo 6:5–6 ug ang laing magkaparis mobasa sa Mateo
6:16–18. Dapita ang matag estudyante sa pagpangita og usa ka ehemplo nga
gigamit sa Manluluwas sa paghulagway sa baruganan bahin sa paghimo og
matarung nga mga buhat sa pagpahimuot sa Langitnong Amahan. Dapita sila sa
pagpakigbahin sa usag usa sa unsay ilang nakat-unan. Dayon pangutan-a
ang klase:

• Niining duha ka tudling [passages], asa niini nga relihiyusong mga buhat ang
gipasabut ni Jesus nga kinahanglang buhaton sa tago?

Siguroha nga masabtan sa mga estudyante nga ang pag-ampo diha sa kadaghanan
dili sayop gumikan lang kay wala kini buhata sa tago. Ang pag-ampo ug ubang
relihiyusong mga buhat mahimong himoon sa publiko kon himoon kini uban sa
sinseridad ug pagpahinungod.

• Sumala sa mga bersikulo nga gitun-an, ngano nga ang mga hipokrito
mag-ampo ug magpuasa?

Mahimo nimong ipasabut nga ang mga pulong nga “magpadayag nga
masulub-on” ug “magapadautdaut sa ilang mga nawong” diha sa bersikulo 16
nagtumbok sa mga tawo kinsa nagpakita nga sila nagpuasa aron sila matagad.

I-refer og usab diha sa baruganan nga naa sa pisara. Dapita ang mga estudyante sa
paghunahuna sa usa ka panahon dihang mihimo sila og mga buhat sa
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pagpahinungod—sama sa pag-ampo ug pagpuasa—aron sa pagpahimuot sa
Langitnong Amahan. Hangyoa sila sa pagpamalandong sa mga paagi nga gibati
nila nga napanalanginan gumikan sa ilang sinsero nga pagsimba. Mahimo kang
mohangyo og pipila ka estudyante nga mopakigbahin sa mga panalangin nga ilang
nadawat, kon ganahan sila.

I-summarize ang Mateo 6:7–15 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
mihatag og instruksyon ug sundanan para sa tukmang paagi sa pag-ampo. Ang
kaugalingon Niyang ehemplo sa pag-ampo mao ang gitawag nga ang Pag-ampo sa
Ginoo. Dapita ang mga estudyante sa pagribyu og kadiyot niini nga mga bersikulo
nga mangita kon unsay atong makat-unan bahin sa pag-ampo gikan sa ehemplo sa
Ginoo. Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an. (Isip kabahin
niini nga panaghisgot, mahimo nimong ipasabut nga ang pahimangno sa Ginoo
batok sa “pagyamyam sa mga pamulong-pulong nga walay kapuslanan” wala
gayud magdili sa paggamit og sama o pare-pareha nga mga pulong sa matag
higayon nga kita mag-ampo. Ang Ginoo mipahimangno usab batok sa mga
pag-ampo nga wala sa hunahuna, dili importante, o walay pulos. Ang atong mga
pag-ampo kinahanglang may pagpaubos, kinasingkasing, ug ipahayag uban sa
pagtuo.)

Mateo 6:19–24
Si Jesukristo mitudlo sa panon sa pagtigom og bahandi sa langit
Pag-display og litrato sa kahon sa
bahandi. Ipasabut nga ang bahandi usa
ka butang nga kanato dako og bili.

• Unsang butanga ang gikonsiderar
ninyo nga usa ka bahandi?

Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 6:19–21.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita sa unsay gitudlo sa
Manluluwas bahin sa mga bahandi.

• Unsa nga matang sa bahandi ang gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo
nga maoy tinguhaon?

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas nga maoy kalainan tali sa mga bahandi nga
gitipigan sa yuta ug sa mga bahandi nga gitipigan sa langit?

Isulat sa pisara ang mosunod:

Mga bahandi sa yuta Mga bahandi sa langit

Dapita ang mga estudyante sa pagduol sa pisara ug ipasulat ang mga ehemplo sa
mga bahandi sa yuta ug mga bahandi sa langit.
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 6:22–24, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas nga makatabang nato
nga makatigom og bahandi sa langit.

• Unsa ang gitudlo sa Manluluwas diha sa mga bersikulo 22–23 nga maoy
makatabang nato sa pagtigom og bahandi sa langit? (Ipasabut nga ang Hubad
ni Joseph Smith sa bersikulo 22 mabasa nga “kon ang atong mga mata bug-os
ngadto sa himaya sa Dios” [sa Mateo 6:22]. Mahimo nimong pahinumduman
ang mga estudyante nga ang buhat sa Dios ug himaya mao ang “pagpahinabo
sa pagkaimortal ug kinabuhing dayon sa tawo’” [Moises 1:39].)

• Unsaon man nato nga ang atong mga mata bug-os ngadto sa himaya sa Dios”?

• Unsa ang gitudlo sa Manluluwas diha sa katapusan sa bersikulo 24 nga
makatabang nato nga mahinumdom sa pagtigom og bahandi sa langit?
(Kinahanglang mahibaloan sa mga estudyante ang mosunod nga kamatuoran:
Dili kita makaserbisyo sa Dios ug sa bahandi. Ipasabut nga ang pulong nga
mammon nagpasabut sa mga katigayunan.)

• Sa inyong hunahuna unsay ipasabut sa “pag-alagad” og katigayunan?
(Pagpahimutang sa atong mga kasingkasing diha sa kalibutanong mga butang
nga makapalayo kanato sa Dios.)

Sa paghulagway sa kamatuoran nga nahibaloan sa mga estudyante diha sa Mateo
6:24, i-tape ang duol sa tumoy sa duha ka drinking straw aron magdikit. I-display
ang baso nga may katunga sa tubig, ug ibutang ang straw nga ang usa naa sa tubig
ug ang usa sa gawas sa baso. Dapita ang usa ka estudyante nga sulayan og suyop
ang tubig gamit ang mga straw. (Siguroha nga dunganon ang duha ka straw sa
pagsuyop sa estudyante aron mosalir ang object lesson.) Pangutan-a ang
estudyante:

• Nganong wala man ka makainom og daghang tubig?

Pangutan-a ang klase:

• Kon ang mga straw nagrepresentar kanato, unsa kaha ang girepresentaran sa
tubig? (Atong mga paningkamot nga makaserbisyo sa Dios.)

• Ngano kaha nga dili man nato madungan sa pagserbisyo ang Dios ug ang
bahandi? (Tan-awa usab sa Santiago 1:8.)

• Unsa ang angay natong buhaton sa mga straw aron masuyop ang tubig? Sa
unsang paagi kini may kalabutan sa atong paningkamot nga makaserbisyo
sa Dios?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa ilang mga tubag sa mosunod
nga pangutana. Mahimo nimong dapiton ang mga estudyante nga irekord sa ilang
mga class notebook o mga scripture study journal ang ilang mga tubag.

• Sa inyong kinabuhi, unsa ang usa ka ehemplo nga ang pagpahimutang sa
inyong kasingkasing sa pagkakalibutanon makabalda sa inyong pagserbisyo sa
Dios ug sa pagtigom og mga bahandi sa langit?
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Mateo 6:25–34
Gisugo sa Manluluwas ang Iyang mga disipulo sa pagpangita og una sa gingharian
sa Dios
I-summarize ang Mateo 6:25–34 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
misugo sa Iyang mga disipulo sa dili kaayo pagkabalaka sa pagsangkap sa nag-una
nilang panginahanglan. Ang Hubad ni Joseph Smith sa Mateo 6:25–27 makatabang
sa atong pagsabut nga ang Manluluwas namulong para gayud niadtong moadto
aron sa pagsangyaw sa Iyang ebanghelyo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 6:31–34. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo
nga maoy unahon sa ilang kinabuhi. (Ipasabut og tarung ang pulong gikan sa
Joseph Smith Translation nga naa sa bersikulo 33, “Busa, ayaw pangitaa ang mga
butang niining kalibutana apan maoy unaha ninyo pagpangita ang gingharian ug
ang pagkamatarung gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang
ra kaninyo.”

• Unsa ang gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo nga maoy unahon sa
ilang kinabuhi?

• Unsa ang gisaad ni Jesukristo niadtong mga nagtinguha sa pagtukod sa
gingharian sa Dios (o sa Iyang Simbahan) kay sa magtinguha sa pang-angkon
sa mga butang sa kalibutan? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa
pisara ang mosunod nga mga baruganan: Kon kita maningkamot sa
pagtukod og una sa gingharian sa Dios, Siya mopanalangin kanato sa
unsay Iyang nahibaloan nga atong gikinahanglan.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut niini nga baruganan, dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Ezra Taft Benzon:

“Kinahanglan nga unahon nato ang Dios sa tanang butang sa atong
kinabuhi. …

“Kon atong unahon ang Dios, ang tanan nga butang mapahimutang sa tukma
nilang dapit o mawala kini sa atong kinabuhi. Ang atong gugma sa Ginoo
modumala sa mga pangangkon sa atong pagbati, sa kapuno sa atong panahon,
sa mga kaayohan nga atong gitinguha, ug sa pagpahimutang sa atong mga

prayoridad.

“Kinahanglang ibutang nato og una ang Dios kay ni bisan kinsa sa atong kinabuhi” (“The Great
Commandment—Love the Lord,” Ensign, Mayo 1988, 4).

• Kanus-a ka nakasinati og mga panalangin sa Langitnong Amahan dihang
gitinguha nimo nga unahon Siya sa imong kinabuhi?

Ikonsiderar ang pagpakigbahin sa imong pagpamatuod sa mga panalangin nga
miabut tungod kay giuna nimo ang Langitnong Amahan sa atong kinabuhi.

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna sa makadiyot kon sa unsang paagi
kaha sila tintalon aron ang ilang kasingkasing mapahiluna sa pagkakalibutanon.
Awhaga sila sa paghimo og tumong nga mabuntog kini nga tintasyon pinaagi sa
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pagsulat diha sa ilang mga class notebook o mga scripture study journal sa usa ka
paagi unsaon nga mauna nila ang Langitnong Amahan sa ilang kinabuhi.
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Wali sa Bukid, ni Carl Heinrich Bloch. Sa maayong kabubut-on sa
National History Museum sa Frederiksborg Castle didto sa Hillerød,
Denmark. Ayaw pakopyahi.

LEKSYON 12

Mateo 7
Pasiuna
Gipadayon ni Jesukristo ang Iyang Wali Ibabaw sa Bungtod
[Wali sa Bukid] pinaagi sa pagtudlo sa Iyang mga disipulo sa
paghukom sa matarung nga paagi. Nagtudlo usab Siya

mahitungod sa pagdawat og personal nga pagpadayag ug sa
pagbuhat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 7:1–5
Isip kabahin sa Wali sa Bukid, nagtudlo si Jesukristo sa Iyang mga disipulo
mahitungod sa paghukom sa matarung nga paagi
Sa dili pa magsugod ang klase, isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana:
Kinahanglan ba kitang mohukom sa uban o dili? Sa pagsugod sa klase, ipatubag sa
mga estudyante ang pangutana.

Ipakita ang hulagway sa Ang Wali sa
Bukid (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo [2009], nu. 39; tan-awa usab
sa LDS.org). Ipasabut nga samtang
nagpadayon si Jesukristo sa Iyang Wali
sa Bukid, gitudloan Niya ang Iyang mga
disipulo mahitungod sa paghukom.

Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 7:1.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita kon unsay gitudlo sa
Manluluwas mahitungod sa paghukom.
Ipasabut nga ang bersikulo 1 kasagaran
masaypan sa pagsabut nga
nangahulugan nga kinahanglan dili
gayud kita mohukom. Hangyoa ang usa
ka estudyante nga basahon ang Hubad
ni Joseph Smith sa Mateo 7:1–2, “Karon mao kini ang mga pulong nga gitudlo ni
Jesus sa iyang mga disipulo nga kinahanglan nilang isulti sa mga tawo. Ayaw kamo
pagpanghukom sa uban sa dili matarung nga paagi, aron dili kamo pagahukman;
apan paghukom sa matarung nga paghukom.”

• Unsa ang gitudlo sa Manluluwas mahitungod sa paghukom?

• Unsa man sa inyong hunahuna ang gipasabut sa paghukom sa matarung
nga paagi?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 7:2. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay mahitabo kanato basi sa paagi sa atong
paghukom sa uban. Dapita ang mga estudyante sa pagreport kon unsay ilang
nakit-an.

81



• Unsay mahitabo kon kita mohukom sa uban sa matarung nga paagi? (Human
makatubag ang mga estudyante, tabangi sila nga mahibalo sa mosunod nga
baruganan: Kon kita mohukom sa uban sa matarung nga paagi, ang Dios
mopadangat sa samang kalooy ug kaangayan ngari kanato.)

Kon mahimo, iapud-apod ang mga kopya sa mosunod nga pamahayag
gikan sa Matinud-anon sa Tinuhoan ngadto sa matag estudyante. Dapita

ang usa ka estudyante sa pagbasa niini og kusog. Hangyoa ang katunga sa klase sa
pagsunod, nga mangita sa mga matang sa paghukom nga atong kinahanglan ug
dili kinahanglang buhaton. Hangyoa ang laing katunga sa klase sa pagpangita kon
unsaon nato sa paghukom sa uban sa matarung nga paagi.

“Usahay ang mga tawo mobati nga sayop ang paghukom sa uban sa bisan unsang paagi.
Samtang tinuod kini nga kinahanglang dili ka mopanghimaraut sa uban o mohukom kanila
sa dili matarung nga paagi, kinahanglan ka nga mohimo og mga paghukom kabahin sa
mga ideya, mga sitwasyon, ug mga tawo sa tibuok nimong kinabuhi. …

“Ang paghukom usa ka importante nga gamit sa imong kabubut-on ug nagkinahanglan og
labihan nga pag-amping, ilabi na kon maghimo ka og mga paghukom kalabut sa ubang
mga tawo. Ang tanan nimong mga paghukom kinahanglang giniyahan sa matarung nga
mga sumbanan. Hinumdumi nga ang Dios lamang, kinsa nasayud sa matag kasingkasing
sa indibidwal, ang makahimo og katapusang mga paghukom sa mga indibidwal (tan-awa
sa Pinadayag 20:12; 3 Nephi 27:14; D&P 137:9). …

“… Kutob sa imong mahimo, hukmi ang mga kahimtang sa mga tawo kay sa maghukom
sa mga tawo mismo. Kon posible, likayi ang paghimo og mga paghukom hangtud nga
makabaton ka og igo nga kahibalo sa mga panghitabo. Kanunay nga magmahimong
sensitibo ngadto sa Balaang Espiritu, kinsa makagiya sa imong mga desisyon”
(Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 134–35).

• Unsa nga mga matang sa mga paghukom ang kinahanglan natong himoon?

• Unsaon nato sa paghukom sa matarung nga paagi?

I-display ang usa ka gamayng tipak sa kahoy ug taas, baga nga kahoy. Ipasabut nga
samtang ang Manluluwas nagtudlo sa Iyang mga disipulo mahitungod sa
paghukom, Iyang gitudlo ang usa ka gamayng tipak sa kahoy isip usa ka puling ug
ang dakong kahoy isip usa ka troso. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa Mateo 7:3, ug hangyoa ang klase sa pagpangita kon unsay gitudlo sa
Manluluwas mahitungod sa paghukom sa uban.

• Unsa kahay girepresentar sa puling ug sa troso diha sa analohiya sa
Manluluwas?

• Unsaon man ninyo sa pagpahayag og usab sa pagtulun-an sa Manluluwas diha
sa bersikulo 3?

Pagdapit og duha ka estudyante sa pagduol sa atubangan sa klase. Sultihi ang usa
ka estudyante sa pagkupot sa dakong kahoy ibabaw sa iyang mata. Pangutan-a ang
ikaduhang estudyante:
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• Ganahan ba mo nga ang inyong classmate nga dunay dakong kahoy ang maoy
motangtang sa tipak nga kahoy gikan sa inyong mata? Nganong dili man?

Pangutan-a ang estudyante nga dunay dakong kahoy:

• Unsay angayan ninyong buhaton aron makakita og klaro aron igong
makatangtang sa tipak sa kahoy gikan sa mata sa inyong classmate?

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante nga dunay dakong kahoy ang mosunod nga
pamahayag ni Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan:

“Kini nga istorya kabahin sa mga troso ug mga puling ingon og konektado kaayo
sa dili nato klaro nga pagtan-aw sa atong kaugalingon. Dili ko sigurado nganong
maayo kaayo kitang mamantay ug mosugyot og mga solusyon sa mga sayop sa
ubang tawo, samtang kasagaran maglisud kita sa pagkakita sa kaugalingon
natong mga sayop” (“Ako ba, Ginoo?” Ensign o Liahona, Nob. 2014, 56).

Palingkura ang duha ka estudyante. Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa Mateo 7:4–5, ug hangyoa ang klase sa pagpangita kon kang kinsa nga
sayop ang gitudlo sa Manluluwas nga angayan natong kabalak-an.

• Kinahanglan ba nga ang atong kabalak-an ug pagkorihir magtutok sa mga
sayop sa uban o sa atong kaugalingon? Ngano man?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo nga
makatabang kanato nga malikayan ang paghukom sa uban sa dili matarung
nga paagi? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong
apan kinahanglang mahibalo sa mosunod nga baruganan: Kon tutukan nato
ang pagtangtang sa atong kaugalingong mga sala ug mga kahuyang, nan
mas makalikay kita sa paghukom sa uban sa dili matarung nga paagi.)

• Sa unsang paagi nga kini nga baruganan makatabang kanato kon makakita kita
og sayop sa laing tawo?

Mahimo nimong hatagan ang mga estudyante og gagmayng piraso sa kahoy aron
mapahinumduman sila mahitungod niini nga baruganan. Dapita ang mga
estudyante sa pagpamalandong sa mga sala o mga kahuyang nga ilang matangtang
sa ilang kaugalingong kinabuhi. Awhaga sila nga mangayo og panabang sa Ginoo
sa pagtangtang sa ilang kaugalingong mga sayop imbis nga mohukom sa uban sa
dili matarung nga paagi.

Mateo 7:6–14
Ang Manluluwas nagtudlo mahitungod sa pagtinguha og personal nga pagpadayag
I-summarize ang Mateo 7:6 pinaagi sa pagpasabut nga ang Joseph Smith
Translation niini nga bersikulo makatabang kanato nga masabtan nga gitawag ni
Jesukristo ang Iyang mga disipulo nga moadto sa kalibutan aron mosangyaw.
Kinahanglan nilang itudlo ang paghinulsol apan ipabilin diha kanila ang mga
misteryo sa gingharian. Sa ato pa, dili nila hisgutan ang sagrado nga mga hilisgutan
ngadto sa mga tawo nga dili andam nga modawat niini. (Tan-awa sa Joseph Smith
Translation, Mateo 7:9–11.
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Ipasabut nga sumala sa Joseph Smith Translation, ang Mateo 7:7 nagsugod sa mga
pulong nga “Sulti ngadto kanila, Pangayo sa Dios.” Dapita ang usa ka estudyante
sa pagbasa og kusog sa bersikulo 7, nga magsugod niini nga mga pulong. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti sa Manluluwas ngadto sa
Iyang mga disipulo nga ilang itudlo.

• Unsa may ipasulti sa mga disipulo ngadto sa mga tawo nga gustong makadawat
og kahibalo gikan sa Dios?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa bersikulo 7 mahitungod
kon sa unsang paagi nga atong masabtan ang sagrado nga kahibalo gikan sa
Dios? (Human makatubag ang mga estudyante, tabangi sila nga mahibalo sa
mosunod nga baruganan: Samtang kita mangayo, mangita, ug manuktok
diha sa atong pagsiksik sa kamatuoran, ang Langitnong Amahan motubag
ug mopanalangin kanato pinaagi sa personal nga pagpadayag.)

• Unsa may gipasabut sa mga pulong nga mangayo, mangita, ug manuktok nga
kinahanglan natong buhaton aron makadawat og personal nga pagpadayag?

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin og usa ka higayon sa
dihang ang ilang pagpangayo, pagpangita, ug pagpanuktok nakadapit og personal
nga pagpadayag.

I-summarize ang Mateo 7:9–11 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
nagtudlo nga ingon nga ang usa ka mahigugmaong amahan dili mohatag og bato o
bitin kon ang iyang anak mangayo og pan o isda, ang Langitnong Amahan dili
mohikaw sa gasa sa personal nga pagpadayag ngadto sa Iyang mga anak nga
mangayo niini.

Awhaga ang mga estudyante sa pagpakita og hugot nga pagtuo pinaagi sa
pagpangayo, pagpangita, ug pagpanuktok aron sa pagdapit og personal nga
pagpadayag ug panabut mahitungod sa ebanghelyo. Ipamatuod nga kon ila kining
buhaton diha sa hugot nga pagtuo ug pagpailub, ang Langitnong Amahan
motubag.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 7:12–14. Hangyoa ang
mga estudyante sa pagsunod, nga mangita sa dugang nga mga kamatuoran nga
gisulti sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga disipulo nga ilang itudlo. Dapita ang
mga estudyante sa pagreport kon unsay ilang nakit-an.

Mateo 7:15–27
Ang Ginoo misaad og kaluwasan niadtong mobuhat sa kabubut-on sa Amahan.
Hangyoa ang mga estudyante sa paglista diha sa pisara sa pipila ka mga ideya nga
kasagarang gidawat sa kalibutan apan sukwahi sa plano sa Langitnong Amahan.

• Nganong importante man nga makaila kon ang usa ka indibidwal o grupo
nagpasiugda og ideya nga sukwahi sa plano sa Langitnong Amahan?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 7:15. Dayon
ipangutana:

• Unsa ang gipasidaan sa Ginoo ngadto sa mga disipulo? Unsay Iyang gisulti
bahin sa paagi sa pagtakuban niining mini nga mga propeta?
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Ipasabut nga si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles mipasidaan mahitungod sa mini nga mga propeta sa atong panahon
nga naglakip sa “parehong mga lalaki ug babaye, kinsa nagtudlo sa ilang
kaugalingon nga mamamahayag sa mga doktrina sa Simbahan” ingon man usab
“niadtong mamulong ug momantala batok sa tinuod nga mga propeta sa Dios
ug aktibong mangabig sa uban pinaagi sa pagbaliwala sa mahangturong

kaayohan niadtong ilang giagni” (“Beware of False Prophets and False Teachers,” Ensign, Nob.
1999, 63).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 7:16–20. Hangyoa ang
mga estudyante sa pagsunod, nga mangita og usa ka paagi nga atong maila kon
ang tawo usa ba ka mini nga propeta o mini nga magtutudlo.

• Unsa man ang usa ka paagi nga atong maila kon ang tawo usa ba ka mini nga
propeta o mini nga magtutudlo? (Human makatubag ang mga estudyante,
isulat sa pisara ang mosunod nga kamatuoran: Atong maila ang mini nga
mga propeta pinaagi sa ilang mga bunga.)

Sabta ang kahulugan sa mga doktrina ug mga baruganan
Samtang ang mga estudyante nangita sa mga doktrina ug mga baruganan diha sa kasulatan,
imo silang magiyahan pinaagi sa mga panaghisgutan nga makatabang nila nga makahunahuna
og maayo ug mas makasabut sa kahulugan niining mga kamatuoran. Kon ang mga estudyante
makasabut og doktrina o baruganan sa ebanghelyo, nangahulugan kini nga nakasabut sila sa
nakit-an nga kamatuoran, sa relasyon niini ngadto sa laing mga doktrina ug mga baruganan
diha sa plano sa Ginoo, ug sa mga kahimtang diin mahimo kining magamit sa ilang kinabuhi.

Ipakita sa mga estudyante ang duha ka matang sa prutas. Pangutan-a ang mga
estudyante kon unsa nga matang sa mga tanum ang namunga sa matag prutas.
Ipasabut nga sama sa pag-ila sa mga tanum pinaagi sa mga bunga niini, makaila
kita sa mini nga mga propeta ug mini nga mga magtutudlo pinaagi sa ilang mga
pagtulun-an, mga lihok, ug mga ideya.

• Basi niini nga kamatuoran, unsaon nato pagkaila sa mga indibidwal ug mga
grupo nga kinahanglan natong likayan?

• Unsay kalabutan sa lista sa mga ideya diha sa pisara ngadto niini nga
kamatuoran?

I-summarize ang Mateo 7:21–23 pinaagi sa pagpasabut nga dili tanan nga
nagpahayag og pagtuo ni Jesukristo makasulod sa Iyang gingharian, apan kadtong
nagbuhat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan ug nakaila Kaniya ang makasulod
sa gingharian sa langit.

I-display ang usa ka bato ug bandeha [tray] sa balas. Pangutan-a ang mga
estudyante kon gusto ba nilang tukuron ang ilang balay ibabaw sa bato o ibabaw sa
balas. Dapita sila sa pagpasabut kon ngano.

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 7:24–27.
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• Sumala sa bersikulo 24, unsa nga mga lihok ang giingon sa Manluluwas nga
makapahimo sa usa ka tawo nga sama sa maalamon nga tawo nga nagtukod
ibabaw sa bato?

• Sumala sa bersikulo 26, unsa nga mga lihok ang giingon sa Manluluwas nga
makapahimo sa usa ka tawo nga sama sa buang-boang nga tawo nga nagtukod
ibabaw sa balas?

• Sa inyong hunahuna unsa man ang girepresentar sa ulan, baha, ug hangin diha
niini nga mga analohiya (tan-awa sa bersikulo 27; tan-awa usab sa Helaman
5:12)?

• Unsa nga mga baruganan kalabut sa pagtuman sa mga pagtulun-an sa Ginoo
ang atong makat-unan gikan niini nga mga analohiya? (Ang mga estudyante
mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibalo sa
mosunod nga mga baruganan: Kon kita maminaw ug mobuhat sa mga
pagtulun-an sa Ginoo, Siya molig-on kanato aron makalahutay sa atong
mga pagsulay. Kon kita maminaw sa mga pagtulun-an sa Ginoo apan dili
motuman niini, nan dili kita makabaton sa suporta nga atong
gikinahanglan kon moabut na ang mga pagsulay.)

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna sa unsay gitudlo sa Ginoo diha sa
Wali sa Bukid (tan-awa sa Mateo 5–7). Dapita sila nga mahimong sama sa
maalamon nga tawo pinaagi sa pagdesisyon nga mobuhat diha sa mga baruganan
nga gitudlo sa Manluluwas. Mahimo nimong hatagan og panahon ang mga
estudyante sa pagsulat kon unsaon nila paggamit ang usa o dugang pa sa mga
baruganan gikan niini nga leksyon o sa miaging tulo ka mga leksyon.
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LEKSYON 13

Mateo 8–10
Pasiuna
Sa pagbiyahe ni Jesus ngadto sa Galilea mihimo Siya og
daghang milagro. Gitawag usab Niya ang Napulog Duha ka

mga Apostoles, mihatag kanila og gahum ug mitudlo kanila,
ug mipadala kanila aron sa pagpangalagad sa katawhan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 8:1–9:34
Si Jesus mihimo ug daghang milagro
Sa pagsugod sa klase, hangyoa ang mga estudyante sa pagtubag sa mosunod nga
pangutana:

• Kon nahibalo mo nga ang Manluluwas mobisita karon sa inyong siyudad o
lungsod, kinsa ang inyong dalhon ngadto Niya aron mamaayo? Ngano man?

Kopyaha ang mosunod nga mga scripture reference sa pisara: Mateo 8:1–4; Mateo
8:5–13; Mateo 8:14–15; Mateo 8:23–27; Mateo 8:28–32; Mateo 9:1–8; Mateo 9:18–19,
23–26; Mateo 9:20–22; Mateo 9:27–31; ug Mateo 9:32–33. I-assign ang matag
scripture reference ngadto sa matag usa ka estudyante. (Kon gamay ra ang imong
klase, ang ubang estudyante mahimong mobasa og sobra sa usa ka tudling sa
kasulatan.)

Dapita ang mga estudyante nga basahon ang gi-assign nila nga mga tudling sa
kasulatan ug ipapangita ang mga milagro nga gihimo ni Jesus. Human sa igong
panahon, hangyoa sila sa paghatag og mubo nga report kon unsay ilang
nakat-unan. (Pahinumdom: Ang mga estudyante makatuon og maayo niining mga
milagro diha sa Marcos 1–5.)

Sunod-sunod nga pagtuon sa mga Ebanghelyo
Silang Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan mirekord sa mga hitabo ug mga detalye sa kinabuhi sa
Manluluwas nga lahi sa ilang mga istorya. Hinoon, ang mga Ebanghelyo nilang Mateo, Marcos,
ug Lucas daghan og natampo sa mao gihapon nga sugilanon. Ang mga pahinumdom para sa
magtutudlo anaa sa managlahing lokasyon dinhi sa manwal aron matabangan ka nga mahibalo
kon asa itudlo ang piho nga mga hitabo sa mas lapad nga detalye. Sama pananglit, ang mga
milagro nga narekord sa Mateo 8 ug 9 mahisgutan sa mas lapad nga detalye diha sa mga
leksyon sa Marcos 1–5.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 8:16-17. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa gituman ni Jesukristo nga panagna dihang
gihimo Niya kini nga mga milagro. Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa
ilang nakit-an.

• Unsa nga kamatuoran bahin ni Jesukristo ang atong makat-unan gikan sa mga
istorya mahitungod niining mga milagro? (Ang mga estudyante mahimong
mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroha nga mahibalo sila sa
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mosunod nga kamatuoran: Si Jesus makaayo sa atong mga kahuyang ug
mga sakit. Mahimo nimong ipasabut nga ang sakit usa ka balatian, kaluya, o
kahuyang.)

• Sa unsang paagi ang Manluluwas moayo kanato o molig-on sa atong mga
kahuyang kon Siya wala maglakaw uban kanato karon? (Pinaagi sa Iyang
Pag-ula. Tan-awa sa Alma 7:11–13.)

Mateo 9:35–10:8
Si Jesus mitawag og napulog duha ka mga Apostoles
I-display ang litrato o mga litrato sa kasamtangang mga Apostoles sa Simbahan,
lakip ang Unang Kapangulohan. (Kana nga mga imahe makita sa LDS.org
[tan-awa sa Meet Today’s Prophets and Apostles] ug sa mga isyu sa kinatibuk-ang
komperensya sa Ensign o Liahona.)

• Unsa ang nakalahi niining mga tawhana sa ubang mga tawo sa
kalibutan karon?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga kamatuoran samtang magtuon
sila sa Mateo 9–10 bahin sa buluhaton sa mga Apostoles ug sa mga panalangin nga
ilang mahatag sa atong kinabuhi.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 9:35. Hangyoa ang
klase sa pagsunod ug mangita kon unsay gihimo ni Jesus agig dugang sa
pagpang-ayo sa uban.

• Agig dugang sa pagpang-ayo sa uban, unsa pay gibuhat ni Jesus atol sa Iyang
pangalagad?

Ipasabut nga dihang nagsangyaw si Jesus sa ebanghelyo ug mihimo og mga
milagro sa tibuok Judea, ang gidaghanon sa mga tawo nga misunod ug nagtinguha
Kaniya nagkadaghan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 9:36–38. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon si kinsa ang giingon sa Manluluwas nga
motabang Kaniya sa pagpangalagad niadtong tanan nga mosunod Kaniya.

• Sumala sa mga bersikulo 37–38, kinsa ang giingon ni Jesus nga Iyang
gikinahanglan nga makatabang sa Iyang pag-atiman niadtong
misunod Kaniya?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 10:1–4. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gihimo ni Jesus aron makab-ot ang mga
panginahanglan sa mga tawo.

• Unsa ang gihimo ni Jesus sa pagtabang sa panon sa katawhan nga
misunod Kaniya?

• Unsang doktrina ang atong makat-unan gikan niining mga bersikulo bahin sa
usa ka paagi sa pagpangalagad ni Jesukristo sa mga tawo sa kalibutan? (Ang
mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroha
nga mahibaloan nila ang mosunod nga doktrina: Si Jesukristo mitawag og
mga Apostoles ug mitugyan sa Iyang awtoridad ngadto kanila. Mahimo
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nimong isugyot nga isulat sa mga estudyante ang doktrina tapad sa Mateo
10:1–4.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 10:5–8. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gipabuhat ni Jesukristo sa Iyang mga
Apostoles.

• Unsa ang gipabuhat ni Jesus sa Iyang mga Apostoles?

Ipasabut nga ang pulong nga apostol naggikan sa pinulongang Gresyanhon nga
nagpasabut nga “usa ka tawo nga gipadala.” Sa una ang mga Apostoles gipadala
lamang ngadto sa balay sa Israel. Sa wala madugay, ang nabanhaw nga
Manluluwas misugo nga ang ebanghelyo masangyaw usab ngadto sa mga Hentil, o
niadtong dili sakop sa balay sa Isarel.

• Unsa nga mga pagkasusama ang inyong nabantayan tali sa mga gibuhat ni
Jesus ug sa mga buhat nga gisugo Niyang buhaton sa Iyang mga Apostoles?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niining mga bersikulo
bahin sa unsay gipabuhat ni Jesus sa mga Apostoles. (Kinahanglang
mahibaloan sa mga estudyante ang kamatuoran nga susama sa mosunod:
Mitawag ang Ginoo og mga Apostoles aron sa pagsangyaw sa Iyang
ebanghelyo ug paghimo sa Iyang mga buluhaton. Ikonsiderar ang pagsulat
sa pisara niini nga kamatuoran.)

I-refer usab ngadto sa mga litrato sa kasamtangang mga Apostoles. Hangyoa ang
mga estudyante sa paghatag og mga ehemplo kon sa unsang paagi ang
kasamtangang mga Apostoles nagsangyaw ug nangalagad sama sa pag-alagad ni
Jesukristo kon Siya nia pa dinhi.

Tabangi ang mga estuyante nga mobati sa kamatuoran ug kaimportante
sa mga doktrina ug mga baruganan
Human mahibaloan ug masabtan sa mga estudyante ang mga baruganan ug doktrina sa
ebanghelyo nga naa sa mga kasulatan, mahimong dili nila kini gamiton hangtud bation nila ang
kamatuoran ug kaimportante pinaagi sa Espiritu ug mobati sa kadinalian sa paggamit niini nga
baruganan diha sa ilang kinabuhi. Usa sa pinaka-epektibong paagi sa pagtabang sa mga
estudyante sa paghimo niini mao ang pag-awhag nila nga mamalandong ug mopakigbahin og
personal nga mga kasinatian nga may kalabutan niana nga mga kamatuoran.

Aron matabangan ang mga estudyante nga mobati sa kaimportante sa kamatuoran
nga ilang nahibaloan sa ibabaw, basaha o ipakita ang porsyon sa bag-ong
pakigpulong nga gihatag sa usa ka modernong Apostol nga haum sa mga
batan-on. Human mabasa ang pamahayag o mapasalida ang video clip,
ipangutana:

• Sa unsang paagi nga ang pagkasabut nga ang mga Apostoles gitawag ni
Jesukristo aron sa paghimo sa Iyang buluhaton makaimpluwensya sa atong
pagsanong sa unsay ilang itudlo ug itambag nga atong buhaton?

• Sa unsang mga paagi ang mga pangalagad ug mga mensahe sa modernong
mga Apostoles nakaimpluwensya sa inyong kinabuhi?
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Dapita ang mga estudyante sa matinud-anong pagpangita og mga oportunidad
nga makapaminaw, makatuon, ug makagamit sa mga pulong sa pinili nga mga
Apostoles sa Ginoo.

Mateo 10:9–42
Gitudloan ni Jesus ang Napulog duha ka mga Apostoles sa wala pa sila
magsangyaw ug mangalagad
I-summarize ang Mateo 10:9–16 pinaagi sa pagpasabut nga ang Ginoo misugo sa
mga Apostoles sa pagsalig sa Langitnong Amahan nga sila sangkapan sa
panginahanglan samtang magbiyahe sila aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang
Manluluwas mitudlo usab kanila sa pagpanalangin sa mga tawo nga modawat ug
mopapuyo kanila.

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og usa ka panahon dihang may
tawo nga dili sakop sa ilang tinuohan mihatag nila og lisud nga pangutana bahin sa
ebanghelyo o nangutana nila og butang nga kontrobersyal mahitungod sa
Simbahan.

• Unsa kamo kamasaligon nga kamo nahibalo unsay angay ninyong isulti niana
nga sitwasyon? Ngano man?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og baruganan diha sa mga gipangtudlo
ni Jesus sa Iyang mga Apostoles sa katapusan sa Mateo 10 nga makatabang nato
kon kinahanglan kitang mopasabut sa ebanghelyo o mopakigbahin sa atong
pagpamatuod.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Mateo
10:16–20. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa matang sa mga hagit
nga giingon ni Jesus nga sagubangon sa mga Apostoles samtang magbiyahe sila ug
magsangyaw.

• Unsa nga mga hagit ang giingon ni Jesus nga sagubangon sa Iyang mga
Apostoles samtang sila magsangyaw sa ebanghelyo?

• Sumala sa mga bersikulo 19–20, sa unsang paagi ang mga Apostoles mahibalo
unsay isulti atol niining mahagitong mga sitwasyon? (Mahimong nimong
ipasabut nga ang mga pulong nga “ayaw kamo pagkalibug” nagpasabut nga
“dili kaayo mabalaka”.

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niining mga bersikulo bahin
sa pagpakigsulti ngadto sa uban kon anaa kita sa pagserbisyo sa Ginoo? (Ang
mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan
kinahanglan nilang mahibaloan ang mosunod nga baruganan: Kon kita anaa
sa pag-alagad sa Ginoo, kita Iyang dasigon kon unsay atong isulti kon
gikinahanglan.)

• Kanus-a kamo mibati nga ang Ginoo midasig kaninyo nga mahibalo unsay
isulti ngadto sa laing tawo? (Mahimo nimong hatagan og panahon ang mga
estudyante sa paghunahuna sa dili pa nimo sila patubagon niini nga
pangutana.)

I-summarize ang Mateo 10:21–42 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesukristo
padayong mihatag og mga instruksyon, pahimangno, ug kahupayan sa
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Iyang mga Apostoles bahin sa mga hagit nga ilang sagubangon. Aron matabangan
ang mga estudyante nga makatuon sa mga pulong sa Manluluwas diha sa Mateo
10:37–39, ipares-pares sila o bahina sa ginagmayng grupo ug hatagi ang matag
pares o grupo og kopya sa kauban nga handout. Dapita ang mga estudyante sa
pagsunod sa mga instruksyon diha sa handout pinaagi sa dungan nga pagtuon sa
mga bersikulo ug paghisgot sa ilang mga tubag sa pangutana.

Mateo 10:37–39
Sa matag pares o sa ginagmayng grupo, tun-i og dungan ang gi-assign nga mga bersikulo ug hisguti
ang inyong mga tubag sa mga pangutana.

Basaha ang Mateo 10:37–38, nga mangita sa mga sakripisyo nga gisulti sa Manluluwas nga
kinahanglang andam nato nga buhaton isip Iyang mga disipulo. Ang mga pulong nga “takus
kanako” niini nga mga bersikulo nagpasabut nga mahimong takus nga representante sa Ginoo ug
angayan sa Iyang mga panalangin.

• Ngano kaha nga gikinahanglan man sa mga disipulo ni Jesukristo nga higugmaon Siya labaw sa
uban—lakip ang mga sakop sa kaugalingon nilang pamilya?

Ang krus nga gihisgutan sa bersikulo 38
nagpasabut sa krus nga gipas-an ni
Jesukristo ug gilansangan sa pagtuman sa
kabubut-on sa Amahan. Sa paghulagway,
gitawag ni Jesukristo ang Iyang mga
sumusunod nga “magpas-an sa [ilang] krus,
ug magsunod [Kaniya]” (Mateo 16:24).

Basaha ang Hubad ni Joseph Smith, Mateo
16:26 (diha sa Ang Giya sa mga Kasulatan),
ug tan-awa unsay ipasabut para nato nga
magpas-an sa atong krus ug magsunod kang
Jesukristo.

Basaha ang Mateo 10:39, nga mangita sa
mga baruganan nga gitudlo ni Jesukristo
bahin sa sakripisyo. Ang Hubad ni Joseph
Smith nagklaro sa sinugdanan niini nga
bersikulo nga mabasa, “Ang makakaplag sa
iyang kinabuhi …”. Niini nga mga pulong,
ang mga pulong nga “makakaplag sa iyang
kinabuhi” nagpasabut nga magpakabuhi sa
kahakog kay sa magtinguha nga makaserbisyo sa Dios ug sa Iyang mga anak.

• Sa inyong hunahuna sa unsang mga paagi ang mga tawo nga nagtutok sa kaugalingon nilang
kabubut-on ug hinakog nga mga tinguha sa katapusan “kawagtangan” sa ilang kinabuhi?

Basi sa inyong nabasahan, kompletuha ang mosunod nga baruganan:

Kon tinguha nato ang pagkaplag sa atong kinabuhi, nan ____________________•

Hunahunaa ang pagmarka sa bersikulo 39 sa saad nga gihimo sa Manluluwas ngadto sa
magawagtang sa ilang kinabuhi tungod Kaniya. Ang pagwagtang sa atong kinabuhi tungod Kaniya
mas labaw pa kay sa andam nga mamatay tungod Kaniya. Nagpasabut kini sa kaandam nga
motugyan sa atong kaugalingon matag adlaw sa pagserbisyo Kaniya ug sa mga tawo sa atong
palibut.
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• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut nga makakaplag kita sa atong kinabuhi kon
kawagtangan kita niini tungod Kaniya?

Basi sa inyong nabasahan, kompletuha ang mosunod nga baruganan:

Kon kawagtangan kita sa atong kinabuhi tungod ug alang kang Jesukristo, nan
____________________•

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Thomas S. Monson ug dayon hisguti ang inyong
mga tubag sa mga pangutana nga nagsunod.

“Ako nagtuo nga ang Manluluwas nagsulti kanato nga gawas kon kalimtan
nato ang atong kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban, adunay gamay
ra nga katuyoan ang atong kaugalingong kinabuhi. Kadtong kinsa
nagpakabuhi lamang alang sa ilang kaugalingon sa katapusan maminusan
ang ilang pagkatawo ug sa mapasumbingayong paagi mawagtangan sa
ilang kinabuhi, samtang kadtong nahikalimot sa ilang kinabuhi diha sa

pagserbisyo sa uban motubo ug molambo—ug sa ingon moluwas sa ilang kinabuhi”
(“Unsa may Akong Nabuhat alang sa Usa ka Tawo Karon?” Ensign o Liahona, Nob.
2009, 85).

• Kinsa man ang inyong nahibaloan nga mipili nga kawagtangan sa iyang kinabuhi tungod ug
alang kang Jesukristo? Unsa ang epekto niini nga desisyon ngadto niining tawhana?

Human makompleto sa mga estudyante ang handout, mahimo kang mohangyo og
pipila nga mo-summarize para sa klase sa unsay ilang nakat-unan.

Mahimo nimong ipakigbahin ang imong pagpamatuod bahin sa mga baruganan
nga nahibaloan sa mga estudyante mahitungod sa pagwagtang sa atong kinabuhi
tungod kang Jesukristo. Dapita ang mga estudyante nga isulat diha sa ilang mga
class notebook o mga scripture study journal ang pipila ka butang nga ilang
mahimo karon o sa umaabut sa pagwagtang sa ilang kinabuhi tungod sa
pagserbisyo alang ni Jesukristo ug sa uban. Dapita sila sa paghimo og usa ka
tumong ug lihukon kana nga tumong.
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LEKSYON 14

Mateo 11–12
Pasiuna
Mipamatuod si Jesukristo nga si Juan Bautista gipadala aron
sa pag-andam sa Iyang agianan, ug misaad Siya og
kapahulayan sa tanan kinsa moduol Kaniya. Gitubag ni Jesus
ang mga pasangil sa mga Pariseo nga ang Iyang gahum

naggikan sa yawa. Iya silang gipahimangnoan batok sa
paghimo og sayop nga mga akusasyon ug sa pagpangita og
mga timailhan, ug Iyang gitudlo ang sambingay sa balay nga
wala puy-i.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 11
Mipamatuod si Jesukristo nga si Juan Bautista gipadala aron sa pag-andam sa sa
Iyang agianan
Ipakita sa mga estudyante ang litrato sa usa ka opisyal sa pulis, usa ka doktor, ug ni
Jesukristo.

• Nganong importante nga masayud nga kining mga tawhana mao gayud sigun
sa unsay nakita diha kanila? Unsaon ninyo sa pagkahibalo nga mao kana sila
sigun sa unsay nakita diha kanila?

Ipasabut nga atol sa mortal nga pangalagad sa Manluluwas, daghan ang
nagtinguhang masayud kon Siya ba ang mipakita nga mao Siya. Hangyoa ang mga
estudyante sa pagpangita sa mga kamatuoran samtang magtuon sila sa Mateo 11
nga makatabang nila sa pagpalambo sa kaugalingon nilang pagpamatuod kon si
kinsa si Jesukristo.

Ipasabut nga gipadakop ug gipapriso ni Haring Herodes si Juan Bautista. Dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 11:2–3. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita sa pangutana nga gipadala ni Juan sa iyang mga disipulo
nga ipangutana ngadto ni Jesus.

• Unsa ang gipadala ni Juan sa iyang mga disipulo nga ipangutana kang Jesus?

Ipasabut nga uban niini nga pangutana sa besikulo 3, ang mga disipulo ni Juan
nangutana ni Jesus kon Siya ba ang Mesiyas. Pahinumdumi ang mga estudyante
nga si Juan Bautista nasayud nga si Jesus mao ang Mesiyas (tan-awa sa Mateo 3:11,
13–14; Juan 1:29–34).

• Ngano kaha nga si Juan Bautista mipadala man sa iyang mga disipulo sa
pagsuta kon si Jesus mao ba ang Mesiyas nga si Juan nahibalo na mang daan
kon si kinsa si Jesus? (Gusto siya nga ang iyang mga disipulo makadawat og
kaugalingon nilang pagpamatuod bahin ni Jesukristo.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 11:4-5. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa sa pagtubag ni Jesus ang ilang
pangutana.

• Kay sa motug-an lang dayon nga Siya ang Mesiyas, unsay gipabuhat ni Jesus sa
mga disipulo ni Juan Bautista?
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Mahimo nimong ipasabut nga mahimo ra kaayong sultihan diretso ni Jesus ang
mga disipulo ni Juan nga Siya ang Mesiyas. Apan hinoon, giingnan Niya sila nga
“[paminawa] ug [tan-awa]” (bersikulo 4), o ikonsiderar, sa Iyang mga gipangbuhat
ug dayon mobalik ngadto ni Juan Bautista ug mopamatuod sa mga butang nga
ilang nadungog ug nakita nga gibuhat ni Jesus.

• Sa unsang paagi ang tubag ni Jesus nakatabang sa mga disipulo ni Juan nga
makadawat og mas makusganong pagsaksi bahin sa Manluluwas kay sa
pagsulti diretso kanila kon si kinsa Siya?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga istorya kon unsaon
nato nga malig-on ang atong pagsaksi sa Manluluwas? (Bisan og mogamit sila
og lain-laing mga pulong, kinahanglang mahibaloan sa mga estudyante ang
mosunod nga kamatuoran: Samtang maningkamot kita sa pagkat-on bahin
ni Jesukristo ug samtang kita mopamatuod bahin Kaniya, ang
kaugalingon natong pagpamatuod Kaniya malig-on.)

Dapita ang mga estudyante sa pagsulat kon sa unsang paagi nga nahibaloan nila
mismo nga si Jesukristo ang Anak sa Dios. Mahimo nimong dapiton ang pipila ka
estudyante sa pagpakigbahin sa klase kon unsay ilang gisulat.

I-summarize ang Mateo 11:7–27 pinaagi sa pagpasabut nga dihang mibiya na ang
duha ka disipulo, gisultihan ni Jesus ang mga tawo nga si Juan Bautista mao ang
propeta nga gipili sa pag-andam sa agianan sa Mesiyas. Gihimaraut ni Jesus ang
mga misalikway ni Juan Bautista ingon man kadtong mga nakasaksi sa klarong
ebidensya sa tinuod nga kabalaan sa Ginoo nga sa gihapon misalikway Kaniya.
(Pahinumdom: Ang mga pagtulun-an ni Jesus bahin ni Juan Bautista dinhi niining
mga bersikulo hisgutan nga mas detalyado sa leksyon diha sa Lucas 7:18–35).

Si Jesus dayon mihatag og usa ka saad ngadto sa tanang kinsa modawat Kaniya isip
ang Mesiyas. Aron matabangan ang mga estudyante nga makaribyu sa Mateo
11:28–30, nga imong gitudlo sa leksyon 1, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa
og kusog niini nga mga bersikulo ug hangyoa ang klase sa pagsunod ug sa
pagpangita kon unsay ipabuhat sa Ginoo kanato.

Ang Mateo 11:28–30 usa ka scripture mastery passage. Ang pagtuon sa mga
scripture mastery passage makatabang sa mga estudyante nga molambo ang ilang

panabut sa nag-unang mga doktrina ug maandam sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Mahimo
nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga scripture mastery passage sa lahi
nga paagi aron dali ra nila kining mapangita. I-refer ngadto sa mga ideya sa pagtudlo nga naa sa
katapusan sa leksyon sa pagtabang sa mga estudyante sa ilang pag-master niini nga tudling.

Para sa pagpasabut sa scripture mastery ug sa lista sa dugang nga mga kalihokan nga
makatabang sa mga estudyante sa pag-master niining gipili nga mga tudling, tan-awa ang
apendiks niini nga manwal.

• Unsa ang ipabuhat sa Ginoo kanato? Unsa ang iyang gisaad agig balus niini?
(Human mahatag sa mga estudyante ang ilang mga tubag, isulat sa pisara ang
mosunod nga kamatuoran: Kon moduol kita ni Jesukristo, Iyang himoong
sayon ang atong mga palas-anon ug hatagan kita og kapahulayan.)
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• Sa unsang paagi ang pagsabut sa mga kamatuoran dinhi sa scripture mastery
passage makatabang ninyo niining tuiga?

Mateo 12:1–42
Gibadlong ni Jesus ang mga Pariseo sa sayop nilang mga pasangil ug pagpangita og
timailhan
(Pahinumdom: Ang mga panghitabo sa Mateo12:1–21 itudlo sa mas lapad nga
detalye diha sa leksyon sa Marcos 2–3.)

I-summarize ang Mateo 12:1–30 pinaagi sa pagpasabut nga human giayo ni Jesus
ang usa ka tawo atol sa Adlawng Igpapahulay, ang ubang mga Pariseo nagtinguha
sa paglaglag Kaniya. Dihang giayo Niya ang tawo nga nasudlan og dautang
espiritu, gisulayan nila ang pagpakaulaw Kaniya sa atubangan sa mga tawo pinaagi
sa pagpasangil nga gihimo Niya ang maong mga buhat pinaagi sa gahum sa yawa.
Nasayud si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miinsister nga, sa sukwahi, pinaagi sa
pagpalayas sa dautang espiritu Iyang gipakita nga Siya ang Mesiyas ug ang
nagtukod sa gingharian sa Dios. Hangyoa ang mga estudyante sa pagbasa og hilum
sa Mateo 12:30, nga mangita sa unsay gitudlo ni Jesus bahin niadtong dili mouban
Kaniya. Hangyoa ang mga estudyante nga moreport sa ilang nakit-an.

• Sumala sa bersikulo 30, kon tinguha man nato nga malakip sa gingharian sa
Dios, unsay angay natong buhaton? (Samtang motubag ang mga estudyante,
siguroha ang paghatag og gibug-aton niini nga kamatuoran: Kon tinguha nato
nga mahimong usa ka bahin sa gingharian sa Dios, kinahanglang bug-os
ang atong komitment kang Jesukristo.)

• Unsa ang pipila ka paagi nga kita makapakita sa atong bug-os nga pasalig kang
Jesukristo?

I-summarize ang Mateo 12:31–42 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus mipamatuod
pag-usab nga ang Iyang maayong mga buhat mao ang mga ebidensya nga Siya Iya
sa Dios ug dili sa yawa. Gipahimangnoan usab Niya ang mga Pariseo nga ang Dios
maghimo nilang may tulubagon sa ilang mga gipasangil. Ang pipila sa mga eskriba
ug mga Pariseo dayon nangayo og timailhan, ug gibadlong sila ni Jesus tungod sa
pagpangayo og timailhan ug sa wala pagkakita nga Siya mas labaw pa kay sa
kanhing mga propeta o mga hari sa Israel.

Mateo 12:43–50
Gitudlo ni Jesus ang sambingay sa balay nga wala puy-i ug nga kadtong mohimo sa
kabubut-on sa Iyang Amahan pagaiphon uban sa Iyang pamilya
Hangyoa ang mga estudyante sa pag-hunahuna nga usa sa ilang mga higala
nangayo og tambag kon unsaon nga dili na mausab ang sala nga gipaningkamutan
niya sa pagbiya.

• Unsa nga tambag ang inyong ihatag sa inyong higala nga siya matabangan sa
pagbatok sa tintasyon?

Ipasabut nga ang Mateo 12:43–45 naglangkob sa sambingay bahin sa mahugawng
espiritu nga gipagula gikan sa usa ka tawo. Dapita ang mga estudyante sa
pagpangita og baruganan dinhi sa sambingay nga makatabang sa ilang higala sa
pagbuntog sa tintasyon. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
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Mateo 12:43–44, ug hangyoa ang klase sa pagpangita sa unsay gihimo sa
mahugawng espiritu human kini gipagula gikan sa tawo.

• Unsa ang gibuhat sa mahugawng espiritu human walay makaplagang
kapahulayan?

• Unsa nga mga pulong ang naghulagway sa kahimtang sa “balay,” o sa tawo,
dihang mibalik ang mahugawng espiritu?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 12:45, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa unsay gihimo sa mahugawng espiritu human makit-i ang
“balay,” o ang tawo, nga wala puy-i. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa
ilang nakit-an.

• Human Iyang gipagula ang yawa, unsay wala mahimo sa tawo hinungdan nga
nakabalik ang mahugawng espiritu? (Wala niya pulihi ang dautan og matarung
nga mga hunahuna, pagbati, mga pulong, ug mga buhat.)

• Sa unsang paagi ang kasinatian sa maong tawo sa sambingay nagrepresentar og
tawo kinsa naghinulsol sa sala ug naningkamot sa pagbatok sa tintasyon?

Human makatubag ang mga estuyante, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Kon mobiya sa sala ang usa ka tawo dili kay basta lang siya manghinaot og
mas maayong mga kahimtang. Kinahanglan gayud nga mohimo siya niini. …

“… Ang mga butang nga iyang gipili ug gipangandoy ug mga sulod sa iyang
hunahuna mawala, ug ang mas maayong mga ipuli dili pa mopuli. Kini mao ang
oportunidad ni Satanas” (The Miracle of Forgiveness [1969], 171–72; emphasis
gidugang).

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga sambingay nga
makatabang natong masayud unsaon nga makapadayon sa pagbatok sa
dautang mga impluwensya human og tangtang niini sa atong kinabuhi. (Ang
mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan
kinahanglan nilang mahibaloan ang mosunod nga baruganan: Mabatukan
nato ang dautang mga impluwensya human og tangtang niini sa atong
kinabuhi pinaagi sa pagpuli niini og kamatarung.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut niini nga kamatuoran,
ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang mosunod nga pamahayag. Hangyoa
ang klase sa pagpaminaw kon nganong dili igo nga ilayo lamang sa sala ang atong
kinabuhi.

“Dili paigo nga simpleng sulayan lamang ang pagbatok sa dautan o wad-on ang sala sa imong
kinabuhi. Kinahanglan gayud nga pun-on nimo ang imong kinabuhi uban sa pagkamatarung ug
mosalmot sa mga kalihokan nga magdala og espirituhanon nga gahum. …

“Ang hingpit nga pagkamasulundon magdala og hingpit nga gahum sa ebanghelyo sa imong
kinabuhi, lakip ang pagdugang og kalig-on sa pagbuntog sa imong mga kahuyang. Kini nga
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pagkamasulundon naglakip sa mga kalihokan nga sa una wala tingali nimo mahunahuna nga
usa ka bahin sa paghinulsol, sama sa pagtambong sa mga miting, pagbayad sa ikapulo,
paghatag og serbisyo, ug sa pagpasaylo sa uban” (Matinud-anon sa Tinuohan: Usa ka Pakisayran
sa Ebanghelyo [2004], 133).

• Kon maghinulsol ta, unsa ang pipila ka butang nga atong mahimo sa pagpuno
sa atong kinabuhi uban sa pagkamatarung aron dili na kita mobalik sa
pagpakasala? (Mahimo nimong dapiton ang usa ka estudyante nga isulat diha
sa pisara ang mga tubag.)

• Sa unsang paagi ang paghimo niining mga butanga magdala og esprituhanong
gahum sa atong kinabuhi ug maghimo natong makabuntog sa dautang mga
impluwensya?

Ipamatuod nga ang pagpuno sa atong kinabuhi uban sa pagkamatarung maghatag
kanato og mas dakong gahum sa pagbatok sa dautan. Awhaga ang mga estudyante
sa pagpamalandong kon sa unsang paagi nga mapuno nila uban sa dugang nga
pagkamatarung ang ilang kinabuhi ug masunod ang inspirasyon nga ilang nadawat
samtang sila namalandong.

I-summarize ang nahibilin sa Mateo 12 pinaagi sa pagpasabut nga samtang
nagtudlo si Jesus, may miingon Kaniya nga dunay pipila ka sakop sa Iyang pamilya
nga gustong makig-istorya Kaniya. Ang Ginoo mitudlo dayon nga ang tanang
mohimo sa kabubut-on sa Amahan pagaiphon nga kauban sa Iyang pamilya.

Scripture Mastery—Mateo 11:28–30
Aron matabangan ang mga estudyante nga makamemorya sa Mateo 11:28–30,
pahimoa og aksyon ang mga estudyante nga magrepresentar sa mga pulong nga
naa sa matag bersikulo ug dayon mo-recite sa tudling [passage] samtang naghimo
sa mga aksyon. Ipapraktis sa mga estudyante ang pag-recite niini sa pagsugod sa
klase sulod sa pipila ka adlaw hangtud ila kining mamemorya.
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LEKSYON 15

Mateo 13:1–23
Pasiuna
Samtang ang Manluluwas didto sa Galilea, daghang tawo
ang miduol Kaniya. Gitudloan sa Manluluwas ang mga tawo

gamit ang mga sambingay, nagsugod sa sambingay sa
magpupugas.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 13:1–17
Ang Manluluwas nagsugod sa pagtudlo pinaagi sa sambingay
Ipakita sa mga estudyante ang gamayng sudlanan nga puno sa yuta.

• Unsa man ang pipila ka ilhanan sa tambok nga yuta? Sa yuta nga dili tambok?

Ipasabut nga diha sa Mateo 13:1–23, atong mabasa nga ang Manluluwas mitandi sa
lain-laing matang sa yuta ngadto sa ang-ang sa pagkahimong bukas o
espirituhanong kaandam sa kasingkasing sa mga tawo. Dapita ang mga estudyante
sa paghunahuna samtang nagtuon sila niining mga bersikulo kon unsa nga matang
sa yuta ang kasamtangang kahimtang sa ilang kasingkasing.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 13:1–3. Hangyoa ang
klase sa pagsunod ug mangita kon giunsa pagtudlo ni Jesus ang mga tawo didto sa
Galilea.

• Giunsa man pagtudlo ni Jesus ang mga tawo? (Pinaagi sa mga sambingay.)

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa nag-unang duha ka paragraph
ubos sa entry nga “Sambingay” diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan.

• Unsa man ang sambingay?

Ipasabut nga ang sambingay “usa ka yano nga sugilanon nga gigamit aron
paghulagway ug pagtudlo og usa ka espirituhanon nga kamatuoran o baruganan.
Ang usa ka sambingay gipahimutang sa pagtandi sa usa ka ordinaryo nga butang o
hitabo ngadto sa usa ka kamatuoran” (Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Sambingay,” scriptures.lds.org).

• Sumala sa Mateo 13:3, mahitungod sa unsa man ang sambingay sa
Manluluwas? (Ipasabut nga ang pagpugas nagpasabut nga pagsabod o
pagtanum sa binhi.)

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Mateo 13:4–9. Dapita ang klase sa pagsunod, nga mangita sa upat ka matang sa
yuta diin nahulog ang mga binhi sa magpupugas.

• Unsa nga matang sa yuta diin nahulog ang mga binhi sa magpupugas?
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Drowinga sa pisara ang mga hulagway nga nagpakita sa upat ka matang sa yuta,
ug padrowinga ang mga estudyante og susama nga hulagway diha sa ilang class
notebook o diha sa papel nga imong gihatag kanila.

Ipasabut nga ang daplin sa dalan mao ang agianan duol sa umahan nga mibagtok
sa sige og agi sa mga tawo. Ang kabagtok sa daplin sa dalan nakapugong nga
matuboan ang mga binhi og ugat diha sa yuta. Ang kabatoan mao ang batoon nga
mga dapit nga natabunan og nipis nga patong sa yuta. Bisan kon ang mga binhi
makapaturok og mabaw nga mga ugat, ang bato nga naa sa ilawom sa yuta
nakapugong sa mga ugat nga mosuot pa sa ilawom. Ang yuta nga dunay mga
sampinit usa ka tambok nga yuta, apan ang mga sampinit maoy mihulip sa dapit sa
mga tanum pinaagi sa paghikaw niini og kahayag, tubig, ug sa gikinahanglan nga
mga sustansya. Ang maayong yuta usa ka tambok nga yuta nga dunay igong
giladmon alang sa himsug nga mga ugat.

I-summarize ang Mateo 13:10–13 pinaagi sa pagpasabut nga ang mga disipulo sa
Manluluwas nangutana Kaniya nganong nagtudlo Siya pinaagi sa mga sambingay.
Gipasabut sa Manluluwas nga ang mga sambingay nagpadayag sa mga misteryo o
mga kamatuoran sa gingharian sa langit ngadto niadtong andam nga modawat
niini, samtang nagtago sa kahulugan gikan niadtong dili andam sa espirituhanong
paagi (tan-awa sa New Testament Student Manual [manwal sa Church Educational
System, 2014], 45).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 13:14–15, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay nakapugong aron masabtan sa mga tawo ang
mga kamatuoran nga gitudlo sa Manluluwas.

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas nga maoy nakapugong nga makita, madungog,
ug masabtan sa mga tawo ang mga kamatuoran nga Iyang gitudlo? (Ipasabut
nga ang mga pulong “kay nahabol ang kasingkasing niining mga tawhana”
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nangahulugan nga ang kasingkasing sa mga tawo nagkatig-a ug nagkadili
sensitibo.)

Diha sa pisara tupad sa gidrowing nga yuta sa daplin sa dalan, isulat ang mosunod
nga pamahayag nga dili kompleto: Kon atong ipatig-a ang atong kasingkasing, nan …

• Sumala sa bersikulo 15, unsa nga mga panalangin ang mawala kanato kon
atong ipatig-a ang atong kasingkasing? (Human makatubag ang mga
estudyante, kompletuha ang pamahayag diha sa pisara aron mapasabut niini
ang mosunod nga baruganan: Kon ipatig-a nato ang atong kasingkasing,
nan kita dili makasabut sa pulong sa Dios, makabig ngadto sa
Manluluwas, ug mamaayo pinaagi Niya.)

• Unsay buot ipasabut sa makabig ngadto sa Manluluwas, ug ayuhon? (Mausab
ug malimpyo pinaagi sa Iyang Pag-ula aron ang atong mga gituohan, mga
tinguha, ug kinabuhi mahiangay sa kabubut-on sa Langitnong Amahan ug
mahimo kitang gawasnon gikan sa kabug-at sa sala.)

I-summarize ang Mateo 13:16–17 pinaagi sa pagpasabut nga gisultihan ni Jesus
ang Iyang mga disipulo nga napanalanginan sila tungod kay sila dunay mata nga
makakita ug dalunggan nga makabati.

Mateo 13:18–23
Gihatag sa Manluluwas ang interpretasyon sa sambingay sa magpupugas
I-refer og usab ngadto sa gidrowing diha sa pisara mahitungod sa yuta sa daplin sa
dalan. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 13:18–19.
Dapita ang klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gitandi sa Manluluwas ngadto
sa binhi, sa daplin sa dalan, ug sa mga langgam nga nahisgutan diha sa Mateo 13:4.

• Unsa may girepresentar sa binhi? (Sulati ang gidrowing nga binhi og Ang pulong
sa Dios.)

• Unsa nga matang sa kasingkasing ang girepresentar sa daplin sa dalan? (Sulati
ang gidrowing nga daplin sa dalan og Wala makasabut sa kamatuoran [usa ka
tig-a nga kasingkasing].)

• Unsa ang girepresentar sa mga langgam? Kinsa man “ang dautan”? (Sulati ang
gidrowing nga mga langgam og Si Satanas ug ang iyang mga sulugoon.)

• Sa unsang paagi nga ang mga pagtulun-an sa Manluluwas kalabut sa daplin sa
dalan makatabang kanato nga mas makasabut sa baruganan nga kon atong
ipatig-a ang atong kasingkasing, nan kita dili makasabut sa pulong sa Dios,
makabig ngadto sa Manluluwas, ug mamaayo pinaagi Niya?

I-refer ngadto sa gidrowing nga kabatoan diha sa pisara.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Mateo 13:20–21 ug Lucas 8:13. Dapita ang klase sa pagsunod, nga mangita sa
interpretasyon sa Manluluwas sa kabatoan.

• Unsay girepresentar sa mga tanum nga mitubo diha sa kabatoan? (Sulati ang
gidrowing nga mga tanum sa kabatoan og Pagpamatuod nga wala kaayo
makagamut.)
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• Unsay girepresentar sa kainit sa adlaw? (Ibabaw sa gidrowing nga mga tanum
nga mabaw ra og mga gamut, isulat ang Mga kalisdanan, mga pagpanggukod, ug
mga tintasyon.)

Isulat sa pisara ang mosunod nga pamahayag nga dili kompleto tupad sa gidrowing
nga kabatoan: Gawas kon maningkamot kita nga palig-unon ang atong mga
pagpamatuod …

• Basi sa inyong nakat-unan gikan sa Mateo 13:20–21 ug Lucas 8:13, unsaon man
ninyo sa pagkompleto niini nga pamahayag? (Human makatubag ang mga
estudyante, kompletuha ang pamahayag diha sa pisara aron mapasabut niini
ang mosunod nga baruganan: Gawas kon maningkamot kita nga
palig-unon ang atong mga pagpamatuod, mahimong magkulang kita sa
kalig-on nga gikinahanglan aron makalahutay sa mga kalisdanan, mga
pagpanggukod, ug mga tintasyon.)

I-refer ngadto sa gidrowing nga kasampinitan diha sa pisara. Dapita ang mga
estudyante sa pagbasa og hilum sa Mateo 13:22 ug mangita kon unsay
girepresentar sa mga tunok.

• Unsa ang girepresentar sa mga tunok? (Sulati ang gidrowing nga mga tunok og
Mga kabalaka dinhi sa kalibutan.)

• Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa “mga kabalaka dinhi sa kalibutan”? (Ang
pagkakalibutanon, pagkahakog, o temporal nga kasamok nga mopahilayo
kanato gikan sa Dios.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga bersikulo kalabut
sa unsay mabuhat sa mga kabalaka dinhi sa kalibutan ngadto sa atong pagtuo
ug pagpamatuod? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang
mosunod nga baruganan tupad sa gidrowing nga kasampinitan: Ang mga
kabalaka dinhi sa kalibutan makasamok kanato, makapawala sa atong
tumong gikan sa Ginoo, ug makapahuyang sa atong pagtuo ug
pagpamatuod mahitungod sa pulong sa Dios.)

I-refer ngadto sa gidrowing nga maayong yuta diha sa pisara. Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 13:23 ug ipasabut nga ang Joseph Smith
Translation alang niini nga bersikulo miklaro nga ang “makasabut niini” mas
tukmang nahubad nga “makasabut ug makalahutay.” Dapita ang klase sa
pagsunod, nga mangita kon unsay girepresentar sa maayong yuta.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa kamahinungdanon sa
pulong nga makalahutay diha sa Joseph Smith Translation, ang Mateo 13:21,
mipasabut nga ang mga tanum diha sa maayong yuta nabantang sa samang kainit
sa adlaw (nagrepresentar sa mga kalisdanan, mga pagpanggukod, ug mga
tintasyon) sama sa nalaya nga mga tanum diha sa kabatoan.

• Unsaon nimo pag-summarize ang girepresentar sa maayong yuta? (Sulati ang
gidrowing nga maayong yuta og Ang tawo nga makadungog ug makasabut sa
pulong sa Dios ug makalahutay sa mga kalisdanan, mga pagpanggukod, ug mga
tintasyon.)
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• Basi sa atong nakat-unan diha sa Mateo 13:15, unsa kaha ang girepresentar sa
bunga nga nahisgutan diha sa bersikulo 23? (Pagkakabig ngadto kang
Jesukristo.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas mahitungod sa maayong yuta? (Human makatubag ang mga
estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan tupad sa gidrowing
nga maayong yuta: Samtang kita midawat sa pulong sa Dios, misabut niini,
ug milahutay sa mga kalisdanan, mga pagpanggukod, ug mga tintasyon,
mahimo kitang makabig ngadto sa Manluluwas.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga mas masabtan ang mga baruganan nga
ilang nahibaloan, ipabasa sa upat ka mga estudyante ang matag usa sa mosunod
nga mga sitwasyon. Human mabasa ang matag usa, dapita ang klase sa pagpasabut
kon unsa nga baruganan ang gipakita sa sitwasyon:

1. Usa ka batan-ong lalaki ang migahin sa iyang panahon sa pagtuon aron
madawat siya sa usa ka inila nga unibersidad. Kon dili siya magtuon, busy siya
sa pagtrabaho. Naghunahuna siya nga wala siyay panahon nga mobasa og mga
kasulatan, mag-ampo, o mosimba.

2. Usa ka batan-ong babaye ganahan nga mosimba kaniadto matag Dominggo.
Hinoon, samtang nagkadako siya ang uban niyang mga higala misugod sa
pagbugal-bugal kaniya tungod sa iyang mga sumbanan. Nagsugod siya sa
pagsupak sa ubang mga sugo. Dili na siya komportable nga naa sa simbahan ug
nawad-an sa tinguha nga mosimba.

3. Usa ka batan-ong lalaki kanunay nga mosimba, apan panagsa ra siya moapil ug
dili moabli sa iyang kasingkasing ngadto sa impluwensya sa Espiritu Santo.
Nagbasa siya og impormasyon diha sa internet nga mihagit sa importante nga
mga doktrina sa Simbahan, ug mikwestyon siya kon mituo pa ba siya sa
katinuod sa ebanghelyo.

4. Usa ka batan-ong babaye ang magsimbahan ug hilum nga nag-ampo nga
mahimo siyang madawaton sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Kon
makadawat siya og mga pag-aghat, iya kining buhaton. Gibati niya nga duol
siya sa Ginoo ug mapasalamaton alang sa mga paagi sa pagdasig kaniya aron
mabuntog ang tintasyon.

Pasabta ang mga estudyante nga ang kasingkasing, sama sa yuta, mahimong
mausab ug mapalambo. Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara o
ihatag kini sa mga estudyante isip handout. Dapita ang mga estudyante sa pagbasa
ug sa paghisgot sa mga pangutana kauban sa usa ka partner:

Unsay mahimong buhaton aron mausab o mamintenar ang matag matang sa yuta
aron angayan kini nga dapit sa pagpatubo og himsug, mabungahon nga
mga tanum?

Unsaon nato sa pagpahisama sa kalamboan sa matag yuta ngadto sa atong
mabuhat aron mahimong mas madawaton sa pulong sa Dios?
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Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagreport sa
ilang mga tubag ngadto sa klase.

• Sa unsang paagi nga ang pagtinguha nga makadawat ug makasabut sa pulong
sa Dios nakatabang kaninyo nga mas lig-ong nakabig ngadto sa Manluluwas?

Dapita ang mga estudyante sa pagtubag niini pinaagi sa pagsulat
Ang pagdapit sa mga estudyante sa pagtubag sa pangutana pinaagi sa pagsulat sa dili pa sila
mopakigbahin sa ilang mga hunahuna ngadto sa klase makahatag kanila og panahon sa
paghimo sa ilang mga ideya ug makadawat og mga pag-aghat gikan sa Espiritu Santo. Ang mga
estudyante mahimong mas ganahang mopakigbahin sa ilang mga hunahuna kon ila una kining
nasulat, ug unsay ilang ipaambit sa kasagaran mas makahuluganon.

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsa nga yuta ang
nagrepresentar gayud sa kahimtang sa ilang kasingkasing sa pagkakaron. Pahimoa
ang mga estudyante og tumong kalabut sa unsay ilang mabuhat aron mas
makadawat ug makasabut sa pulong sa Dios ug makalahutay sa mga kalisdanan,
mga pagpanggukod, ug mga tintasyon. Kon itugot sa panahon, dapita ang mga
estudyante sa pagsulat sa ilang mga tumong diha sa ilang mga class notebook o
mga scripture study journal.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Mateo 6:1–13:23 (Unit 3)
Mga Materyal para Pagpangandam alang sa Home-Study Teacher
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga mga summary sa panghitabo, mga doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga
estudyante samtang nagtuon sila sa Mateo 6:1–13:23 (unit 3) dili tuyo nga itudlo isip kabahin sa imong leksyon. Ang
leksyon nga imong itudlo nagtutok lang sa pipila niining mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga pag-aghat
sa Balaang Espiritu samtang ikonsiderar nimo ang panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Mateo 6–7)
Samtang ang mga estudyante padayon sa ilang pagtuon sa Wali Ibabaw sa Bungtod, nakat-unan nila ang mosunod:
Kon mopahigayon kita og mga buhat sa pagpahinungod nga makalipay sa Langitnong Amahan kay sa tinguha nga
matagad sa uban, niana Siya dayag nga moganti kanato. Dili kita makaserbisyo sa Dios ug sa bahandi. Kon kita
mangayo, mangita, ug manuktok sa atong pagpangita sa kamatuoran, tubagon kita ug panalanginan sa Langitnong
Amahan og personal nga pagpadayag. Mailhan nato ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang mga bunga.

Day 2 (Mateo 8–10)
Dinhi sa leksyon, nakat-unan sa mga estudyante nga si Jesus moayo kanato ug sa atong mga sakit ug mga balatian ug
Siya mitawag og mga Apostoles ug gitugyan ang Iyang awtoridad ngadto kanila. Nahibaloan usab sa mga estudyante
nga kon anaa kita sa pagserbisyo sa Ginoo, Siya modasig sa angay natong isulti kon gikinahanglan, ug kon wad-on
nato ang atong kinabuhi (mohatag sa atong panahon) tungod og para kang Jesukristo, niana atong makita ang
katuyoan sa atong kinabuhi.

Day 3 (Mateo 11–12)
Samtang maningkamot kita sa pagkat-on bahin ni Jesukristo ug samtang kita mopamatuod bahin Kaniya, ang
kaugalingon natong pagpamatuod Kaniya malig-on, ug kon kita moduol ni Jesukristo, Siya mopagaan sa atong mga
palas-anon ug mohatag nato og pahulay. Agig dugang, nakat-unan sa mga estudyante ang hingpit nga komitment
ngadto sa Dios ug mapulihan ang dautang mga impluwensya sa ilang kinabuhi og maayong mga butang.

Day 4 (Mateo 1–23)
Samtang gitun-an sa mga estudyante ang sambingay sa magpupugas, nakat-unan nila nga ang mga kabalaka sa
kalibutan makabalda nato, makatangtang sa atong pag-focus sa Ginoo, ug mapugngan ang atong pagtuo ug
pagpamatuod sa pulong sa Dios. Aron malikayan ang pagkahitabo niini ug aron makabig ngadto sa Manluluwas,
kinahanglan tang makadawat sa pulong sa Dios ug maningkamot nga malig-on ang atong pagpamatuod.

Pasiuna
Ipasabut nga sigun sa narekord sa Mateo 7, gipadayon sa Manluluwas ang Iyang
Wali Ibabaw sa Bungtod pinaagi sa pagtudlo sa Iyang mga disipulo sa paghimo og
matarung nga paghukom. Gitudlo usab Niya ang mahitungod sa pagkadawat og
personal nga pagpadayag ug paghimo sa kabubut-on sa Langitnong Amahan.

104



Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Pahinumdom: Atol sa leksyon sa home-study para sa unit 1 ug sa day 3 nga leksyon
niining semanaha, gitun-an sa mga estudyante ang scripture mastery passage sa
Mateo 11:28–30. Ikonsiderar ang paggahin og mubo nga panahon sa pagribyu sa
tudling uban sa mga estudyante.

Mateo 7:1–5
Isip kabahin sa Wali Ibabaw sa Bungtod, gitudloan ni Jesukristo ang Iyang mga
disipulo mahitungod sa paghimo og matarung nga paghukom
Sa dili pa magklase, isulat sa pisara ang mosunod nga mga pangutana: Kinahanglan
ba tang mohukom o dili mohukom sa uban? Inig sugod sa klase, dapita ang mga
estudyante sa pagtubag sa pangutana.

I-display ang litrato nga Ang Wali sa Bukid [Wali Ibabaw sa Bungtod] (Libro sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo [2009], nu. 39; tan-awa usab sa LDS.org). Ipasabut nga
samtang gipadayon ni Jesus ang Iyang Wali Ibabaw sa Bungtod, gitudloan ni
Jesukristo ang Iyang mga disipulo mahitungod sa pagpanghukom.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 7:1. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gitudlo sa Manluluwas bahin sa
pagpanghukom. Ipasabut nga ang bersikulo 1 sagad nga masaypan sa pagsabut
nga nag-ingon nga dili gayud kita manghukom. Hangyoa ang estudyante sa
pagbasa sa Hubad ni Joseph Smith sa Mateo 7:1-2, “Karon mao kini ang mga
pulong nga gitudlo ni Jesus sa Iyang mga tinun-an nga sila mosulti ngadto sa mga
katawhan. Ayaw paghukom sa dili matarung nga paagi, aron ikaw dili
pagahukman, apan paghukom sa matarung nga paagi.”

• Unsa ang gitudlo sa Manluluwas mahitungod sa pagpanghukom?

• Sa inyong hunahuna unsay ipasabut sa matarung nga paghukom?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 7:2. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay mahitabo nato basi sa atong
pagpanghukom sa uban. Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa ilang
nakat-unan. (Mahimo nimong ipasabut nga ang mga pulong nga “ang hukom nga
inyong ipakanaug” nagpasabut sa paagi sa inyong pagsukod o paghukom.)

• Unsa ang mahitabo kon mohimo kita og matarung nga paghukom ngadto sa
uban? (Human makatubag ang mga estudyante, tabangi nga ilang mahibaloan
ang mosunod nga baruganan: Kon matarung ang atong pagpanghukom sa
uban, ihatag sa Dios ang sama nga kalooy ug pagkapatas ngari kanato.)

Kon mahimo, iapud-apud ang mga kopya sa mosunod nga pamahayag gikan sa
Matinuoron sa Tinuohan ngadto sa matag estudyante. Dapita ang usa ka estudyante
sa pagbasa niini og kusog. Hangyoa ang klase sa pagsunod ug mangita sa mga
matang sa paghukom nga angay ug dili angay natong buhaton ug unsaon nga
matarung ang atong paghukom.

“Usahay magtuo ang mga tawo nga sayop ang paghukom sa uban sa bisan unsang
paagi. Samtang tinuod nga dili ka angayang mohukom sa uban o hukman sila sa
dili matarung nga paagi, kinahanglan nga mohukom ka sa mga ideya, mga
sitwasyon, ug sa mga tawo sa tibuok nimong kinabuhi. …
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“Ang paghukom usa ka importanting paggamit sa inyong kagawasan ug
nagkinahanglan og dakong pag-amping, ilabi na kon mohukom ka og ubang mga
tawo. Ang tanan ninyong mga paghukom kinahanglang magiyahan sa matarung
nga mga sumbahan. Hinumdumi nga ang Dios lamang, ang nahibalo sa
kasingkasing sa matag indibidwal, ang makahimo og katapusang paghukom sa
mga indibidwal (tan-awa sa Pinadayag 20:12; 3 Nephi 27:14; D&P 137:9). …

“… Kutob sa imong mahimo, hukmi ang mga kahimtang sa mga tawo kaysa
maghukom sa mga tawo mismo. Kon posible, likaye ang paghimo og mga
paghukom hangtud nga makabaton ka og igo nga kahibalo sa mga panghitabo.
Kanunay nga magmahimong sensitibo ngadto sa Balaang Espiritu, kinsa makagiya
sa imong mga desisyon” (Matinud-anon sa Tinuohan: Usa ka Pakisayran sa
Ebanghelyo [2004], 135).

• Unsa nga matang sa mga paghukom ang angay natong buhaton?

• Unsaon man nato sa paghukom nga matarung?

• Unsa ang pipila ka mga example sa mga higayon diin ang tawo nagkinahanglan
nga mohimo og matarung nga mga paghukom?

Pag-display og gamayng tipak sa kahoy ug usa ka taas, baga nga piraso sa kahoy.
Ipasabut nga dihang nagtudlo ang Manluluwas sa Iyang mga disipulo mahitungod
sa paghukom, gipahisama niya ang gamayng tipak sa kahoy ngadto sa usa ka
puling ug ang baga nga piraso sa kahoy nga troso. Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 7:3. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa
unsay gitudlo sa Manluluwas bahin sa pagpanghukom sa uban.

• Sa gihimong pagkumpara sa Manluluwas unsa ang girepresentaran sa puling
ug sa troso? (Nagrepresentar kini sa gagmay ug dagkong mga sayop, mga
kahuyang, o mga sala.)

• Unsaon ninyo sa pagsulti og balik sa gitudlo sa Manluluwas diha sa bersikulo 3?

Pagpaduol og tulo ka estudyante sa atubangan sa klase. Sugoa ang usa ka
estudyante sa paggunit sa baga nga kahoy salipud sa iyang mga mata. Pangutan-a
ang ikaduhang estudyante:

• Gusto ka ba ang imong classmate nga naay babag nga kahoy maoy motangtang
sa imong puling? Nganong dili man?

Pangutan-a ang estudyante nga naay bagang kahoy nga babag:

• Unsa ang gikinahanglan nimong buhaton aron makakita og klaro aron
matangtang nimo ang puling sa mata sa imong classmate?

Palingkura og balik ang duha ka estudyante sa ilang lingkuranan. Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 7:4–5. Dapita ang klase sa pagsunod,
nga mangita kon kansang sayop ang giingon sa Manluluwas nga angay natong
kabalak-an.

• Ang ato bang kabalaka ug pagkorihir itutok ba ngadto sa sayop sa uban o sa
atong kaugalingon? Ngano man?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niining mga bersikulo nga
makatabang nato nga malikay sa dili matarung nga paghukom ngadto sa uban?
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(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan
kinahanglang mahibaloan nila ang mosunod nga baruganan: Kon atong
tutukan ang pagtangtang sa kaugalingon natong mga sala ug mga
kahuyang, niana ingon og dili kita makahukom sa uban sa dili matarung
nga paagi. Isulat sa pisara kini nga baruganan.)

• Sa unsang paagi kini nga baruganan makatabang nato kon makakita ta og
sipyat sa uban?

Mahimo nimong hatagan ang mga estudyante og gamayng tipak sa kahoy nga
hipuson nila isip pahinumdom niini nga baruganan. Dapita ang mga estudyante
pagpamalandong sa mga sala o kahuyang nga mahimo nilang tangtangon sa ilang
kinabuhi. Awhaga sila sa pagpangayo og tabang sa Ginoo nga matangtang ang
kaugalingon nilang mga sipyat imbis hukman ang uban sa dili matarung nga paagi.

Mateo 7:24–27
Ang Ginoo misaad og kaluwasan ngadto sa mga mohimo sa kabubut-on sa Amahan
Pag-display og usa ka bato ug usa ka panaksan nga balas. Pangutan-a ang mga
estudyante kon pilion ba nila ang pagtukod og balay sa bato o sa balas. Dapita sila
sa pagpasabut kon ngano.

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 7:24–27. Dapita ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa giingon ni Jesus kon unsa ang kalainan sa
pagtukod og balay sa usa ka bato ug pagtukod og balay sa balas.

• Sumala sa bersikulo 24, unsa nga mga buhat ang giingon sa Manluluwas ang
maghimo sa usa ka tawo nga sama sa tawong but-an nga nagtukod diha sa usa
ka bato?

• Sumala sa bersikulo 26, unsa nga mga buhat ang giingon sa Manluluwas ang
makahimo sa usa ka tawo nga sama sa tawong buang-boang nga nagtukod
diha sa usa ka balas?

• Sa inyong hunahuna unsay girepresentaran sa ulan, mga baha, ug hangin
(tan-awa sa bersikulo 27; tan-awa usab sa Helaman 5:12) niini nga mga
pagkumpara?

• Unsa nga mga baruganan mahitungod sa pagbuhat sa mga buluhaton sa Ginoo
ang atong makat-unan gikan niini nga mga pagkumpara? (Ang mga estudyante
mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibaloan
nila ang mosunod nga mga baruganan: Kon atong paminawon ug lihukon
ang mga gitudlo sa Manluluwas, niana Siya molig-on kanato nga
makalahutay sa mga pagsulay. Kon atong paminawon ang mga
pagtulun-an apan dili mosunod niini, niana wala kanato ang suporta nga
atong gikinahanglan kon moabut ang mga pagsulay.)

Dapita ang mga estudyante nga magmahimong sama sa tawong but-an pinaagi sa
paglihok subay sa mga baruganan nga gitudlo sa Manluluwas. Mahimong hatagan
nimo ang mga estudyante og higayon sa pagsulat unsaon nila sa paggamit ang usa
o labaw pa nga mga baruganan niini nga leksyon o gikan sa uban nilang gitun-an
sa Wali Ibabaw sa Bungtod nga gihimo sa Manluluwas.
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Sunod nga Unit (Mateo 13:24–17:27)
Sultihi ang mga estudyante nga sa sunod semana basahon nila ang dautang plano
nga maoy hinungdan sa kamatayon ni Juan Bautista. Makat-unan usab nila ang
mga tubag sa mosunod nga mga pangutana: Nganong gipaputlan og liog ni
Herodes si Juan? Nganong miunlod man sa tubig si Pedro human milampos og
nakalakaw niini? Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar kon unsay bation
nga mamatyan og usa ka suod nga higala o sakop sa pamilya. Dapita sila, samtang
tun-an nila ang sunod nga unit, sa pagtan-aw kon giunsa sa pagsanong sa
Manluluwas ang kamatayon sa usa ka minahal ug unsay nahitabo sa Bukid sa
Transpigurasyon.

HOME-STUDY NGA LEKSYON:  UNIT  3
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LEKSYON 16

Mateo 13:24–58
Pasiuna
Ang Manluluwas mihatag og mga sambingay aron sa
pagtudlo mahitungod sa gingharian sa langit, sa Pagpahiuli
ug paglambo sa Iyang Simbahan sa ulahing mga adlaw, sa

pagpundok sa mga matarung, ug sa kalaglagan sa mga
dautan atol sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 13:24–30, 36–43
Ang Manluluwas nagtudlo ug nagpasabut sa sambingay sa mga trigo ug mga
bunglayon [tares]
Sa dili pa magklase, isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara:

Nasulayan na ba ninyo nga nasagmuyo o naguol tungod kay daghan kaayong
dautan sa kalibutan?

Nganong dili man tangtangon sa Ginoo ang dautan nga naglibut kanato?

Nganong pilion man nakong magmatarung nga ang ubang mga tawo sa akong
palibut morag wala man makasinati og negatibong mga sangputanan sa ilang dili
matarung nga mga pagpili?

Sa pagsugod sa leksyon, hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong sa mga
pangutana diha sa pisara ug dayon dapita sila sa pagpakigbahin sa ilang mga
hunahuna ngadto sa klase. Samtang ang mga estudyante nagtuon sa Mateo
13:24–30, 36–43, dapita sila sa pagpangita og kamatuoran nga makatabang kanila
nga makakaplag og kahupayan samtang naningkamot nga magpuyo nga matarung
sa dautan nga kalibutan.

I-display ang nag-uban nga hulagway
sa mga trigo ug mga bunglayon, o
drowinga kini diha sa pisara. Ipasabut
nga ang mga bunglayon usa ka matang
sa makahilo nga sagbut. Ang mga trigo
ug mga bunglayon morag pareha ra kon
moturok kini, apan mailhan kini sa
higayon nga modako na kini.

Ipasabut nga ang Manluluwas nagtudlo
og sambingay mahitungod sa mga trigo
ug mga bunglayon. Dapita ang pipila ka
estudyante nga magpuli-puli sa
pagbasa og kusog sa Mateo 13:24–30 ug gikan sa porsyon sa Joseph Smith
Translation, sa Mateo 13:29, nga miusab sa porsyon sa bersikulo 20 nga mag-ingon
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“Punduka una ninyo ang mga trigo ug hakuta ngadto sa akong dapa [kamalig]; ug
ang mga bunglayon gipangbangan aron sunugon.”Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita sa unsay nahitabo sa mga trigo ug mga bunglayon.

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut sa sulod sa mga kasulatan
Ipangutana kanang makatabang sa mga estudyante nga makaanalisar ug makasabut sa sulod sa
mga kasulatan. Pananglitan, mahimo kang mangutana nianang makatabang kanila nga
(1) masusi sa usa ka scripture passage samtang naghunahuna sa unsay gitudlo sa laing mga
tudling o mga baruganan sa ebanghelyo, (2) maklaro ang kahulugan sa mga pulong, o
(3) maanalisar ang mga detalye sa dagan sa istorya alang sa dugang kahulugan. Samtang
gitubag sa mga estudyante ang maong mga pangutana, maandam sila sa pag-ila sa mga
doktrina ug mga baruganan.

• Unsa ang nahitabo sa mga trigo ug mga bunglayon? (Gisabod [gitanum] kini ug
gitugutan nga magdungan og tubo. Dayon ang mga trigo gipundok ug gihakot
ngadto sa dapa ug ang mga bunglayon gibangan ug gisunog.)

• Sa inyong hunahuna ngano nga giingnan man sa maayong magpupugas ang
iyang mga sulugoon nga tugutan ang mga trigo ug mga bunglayon nga
“managkaipon karon sa pagtubo hangtud sa ting-ani”? (Kon ang mga tig-ani
mosulay og ibut sa mga bunglayon sa dili pa managko ang mga trigo ug mga
bunglayon, malagmit ila usab nga maibut ang kadaghanan sa mga trigo.)

• Sumala sa Joseph Smith Translation, sa Mateo 13:29, unsa man ang unang
gipundok—ang mga trigo o ang mga bunglayon?

Ipasabut nga human mahatag sa Manluluwas ang sambingay sa mga trigo ug mga
bunglayon, ang Iyang mga disipulo mihangyo Kaniya nga ipasabut ang kahulugan
niini. Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan
sa Mateo 13:36–43. Dapita ang klase sa pagsunod, nga mangita sa pagpasabut sa
Manluluwas mahitungod sa sambingay.

• Kinsa man ang misabod, o mitanum, sa maayong binhi? (Ang Manluluwas.)

• Kinsa man ang misabod, o mitanum, sa mga bunglayon? (Ang yawa.)

• Unsa ang girepresentar sa mga trigo ug mga bunglayon? (Ang mga matarung
ug mga dautan. Ipasabut nga ang mga dautan mao kadtong mipili nga dili
maghinulsol [tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 29:17].)

Ipasabut nga giklaro diha sa Joseph Smith Translation nga “ang ting-ani” o “ang
katapusan sa kalibutan” nga gihisgutan diha sa bersikulo 39 nagpasabut sa
kalaglagan sa mga dautan atol sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Ang Joseph
Smith Translation nakatabang usab nga atong masabtan nga sa katapusang mga
adlaw ipadala sa Ginoo ang mga anghel ug mga mensahero aron sa pagtabang sa
paglain sa mga matarung gikan sa mga dautan (tan-awa sa Joseph Smith
Translation, Mateo 13:39–44 [diha sa Bible Dictionary sa LDS English version sa
Biblia]).

• Sumala niini nga sambingay, unsa may mahitabo sa mga matarung ug sa mga
dautan sa katapusang mga adlaw? (Ang mga estudyante mahimong mogamit
og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga
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kamatuoran: Ang Ginoo mopundok sa mga matarung panahon sa
katapusang mga adlaw ug dayon molaglag sa mga dautan atol sa Iyang
pag-anhi. Gamit ang mga pulong sa mga estudyante, isulat sa pisara kini nga
kamatuoran.)

• Sa unsang paagi nga kining kamatuoran makahatag kanato og kahupayan
samtang nagpuyo kita sa usa ka dautan nga kalibutan? (Ang Ginoo sa
katapusan motangtang sa pagkadautan gikan sa yuta ug moganti sa mga
matinud-anon.)

Pasabta ang mga estudyante nga tungod sa atong kabubut-on, kita ang motino
pinaagi sa atong mga pagpili kon mapundok ba kita kauban sa mga matarung o
mag-antus kauban sa mga dautan.

• Unsa ang kinahanglan gayud natong buhaton aron mapundok sa Ginoo?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut kon unsay kinahanglan
gayud natong buhaton aron mapundok sa Ginoo, dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder David A. Bednar sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Pundukon sa Ginoo ang iyang katawhan kon sila modawat Kaniya ug motuman
sa Iyang mga sugo. …

“… Pundukon sa Ginoo ang Iyang katawhan aron mosimba, motukod sa
Simbahan, aron manalipod sa ilang kaugalingon ug sa usag usa, ug modawat og
tambag ug instruksyon. …

“Si Propeta Joseph Smith namahayag nga sa tanang kapanahunan ang
balaanong katuyoan sa pagpundok mao ang pagtukod og mga templo aron nga ang mga anak
sa Ginoo makadawat sa labing taas nga mga ordinansa ug sa ingon makabaton og kinabuhing
dayon [tan-awa sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007],
504–505]” (“The Spirit and Purposes of Gathering” [debosyonal sa Brigham Young
University–Idaho, Okt. 31, 2006], byui.edu).

• Sumala ni Elder Bednar, unsa ang kinahanglan natong buhaton aron
mapundok sa Ginoo?

• Unsa nga mga panalangin ang miabut sa inyong kinabuhi samtang gipundok
kamo sa Ginoo?
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I-display ang mga litrato sa Mga
Misyonaryo: Mga Elder; Mga
Misyonaryo: Mga Sister; ug Salt Lake
Temple (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo [2009], nu. 109, 110, 119;
tan-awa usab sa LDS.org).

• Unsa ang atong mabuhat aron
makatabang sa Manluluwas sa
pagpundok sa mga anak sa
Langitnong Amahan?

• Unsa nga mga panalangin ang
inyong nadawat samtang mitabang
kamo sa Ginoo sa pagpundok sa
mga matarung pinaagi sa
misyonaryo nga buhat o buhat
sa templo?

Pasaligi ang mga estudyante nga
tungod kay kitang tanan makahimo og
mga sayop, ang Manluluwas midapit
kanato sa paghinulsol aron mapundok
kita kauban sa mga matarung. Dapita
ang mga estudyante sa
pagpamalandong kon unsay ilang
mabuhat aron mapundok sila, ang ilang
mga pamilya, ug ang uban ngadto sa
Manluluwas ug sa Iyang Simbahan.
Dapita sila sa pagbuhat sa bisan unsa
nga mga pag-aghat nga ilang madawat.

Mateo 13:31–35, 44–52
Naggamit si Jesus og mga sambingay
aron sa pagtudlo mahitungod sa
gingharian sa langit
I-display ang mga hulagway sa
mosunod nga mga item o drowinga kini
diha sa pisara: usa ka liso sa mustasa,
igpapatubo sa tinapay o yeast (o
tinapay—ipasabut nga ang igpapatubo
sa tinapay gamiton sa pagluto ug ipuno
sa dough sa tinapay sa pagtabang niini
aron motubo sa dili pa lutuon), usa ka
perlas, usa ka gamayng baol sa
bahandi, ug usa ka pukot.
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Ipasabut nga sa pipila ka lain-laing mga sambingay gitandi sa Manluluwas ang
matag usa niini nga mga item ngadto sa gingharian sa langit. Pahinumdumi ang
mga estudyante nga ang gingharian sa langit nagrepresentar sa Simbahan ug sa
ebanghelyo sa Manluluwas. Isulat ang mosunod nga mga reference diha sa pisara:
Mateo 13:31–32; Mateo 13:33; Mateo 13:44; Mateo 13:45–46; Mateo 13:47–50. Bahina
ang mga estudyante ngadto sa pipila ka parisan o gagmayng grupo, ug i-assign ang
matag pares o grupo sa usa sa mga reference diha sa pisara. Ipakompleto sa matag
pares o grupo ang mosunod nga mga kalihokan (mahimong hatagan nimo sila
niining lista diha sa handout):

1. Basaha og dungan ang na-assign ninyo nga mga bersikulo.

2. Hisguti kon unsa nga (mga) butang ang gipahisama sa Manluluwas ngadto sa
Iyang Simbahan ug sa Iyang ebanghelyo.

3. Hisguti kon unsa nga kamatuoran sa inyong hunahuna ang gitudlo sa
Manluluwas niini nga sambingay mahitungod sa Iyang Simbahan ug sa
Iyang ebanghelyo. Isulat kana nga kamatuoran diha sa inyong mga class
notebook o mga scripture study journal.

Human sa igong panahon, dapita ang estudyante nga na-assign sa sambingay sa
igpapatubo sa tinapay ug ang estudyante nga na-assign sa sambingay sa liso sa
mustasa sa pagbasa og kusog sa ilang mga sambingay ngadto sa klase.

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagbasa ngadto sa klase sa mga
kamatuoran nga ilang gisulat. (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila og usa ka kamatuoran nga
susama sa mosunod: Ang gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo motubo gikan
sa pagsugod nga gamay ngadto sa pagpuno sa tibuok yuta. Isulat kini nga
kamatuoran diha sa pisara.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Joseph F. Smith, nga nagtudlo kon sa unsang paagi nga ang mga
sumusunod ni Jesukristo mapahisama ngadto sa igpapatubo sa tinapay:

“Samtang kini maingon, ug kini tinuod, nga kita gamay ra kon itandi sa atong
isigkatawo sa kalibutan, apan mahimo kitang itandi sa igpapatubo sa tinapay
nga gihisgutan sa Manluluwas, nga sa katapusan mopatubo sa tibuok kalibutan”
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 74).
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• Unsay atong mabuhat isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagtabang nga
molambo ang Simbahan sa Manluluwas?

Dapita ang estudyante nga na-assign sa sambingay sa bahandi diha sa uma, ang
estudyante nga na-assign sa sambingay sa perlas nga labing bililhon, ug ang
estudyante nga na-assign sa sambingay sa pukot sa pagbasa og kusog sa ilang mga
sambingay ngadto sa klase. Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagbasa ngadto
sa klase sa mga kamatuoran nga ilang gisulat. (Ang mga estudyante mahimong
mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila og usa ka
baruganan nga susama sa mosunod: Tungod kay ang mga panalangin sa
ebanghelyo may mahangturong bili, angayan lamang kini sa bisan unsa nga
pagsakripisyo. Gamit ang mga pulong sa mga estudyante, isulat sa pisara kini nga
kamatuoran.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut niini nga baruganan, isulat
ang mosunod nga mga heading diha sa pisara:

Mga panalangin sa
ebanghelyo

Mga sakripisyo aron makabaton og mga
panalangin

Hangyoa ang mga estudyante sa paglista sa pipila ka mga panalangin sa
ebanghelyo (ang mga ehemplo mahimong maglakip sa kahibalo gikan sa mga
kasulatan, giya gikan sa buhi nga mga propeta, makaluwas nga mga ordinansa, ug
mahangturong kaminyoon). Alang sa matag panalangin nga nalista, hangyoa ang
mga estudyante sa pagpasabut kon unsa nga mga sakripisyo ang kinahanglan
nilang himoon aron makabaton niana nga panalangin. Isulat diha sa pisara ang
mga tubag sa mga estudyante.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpili og usa ka panalangin nga nalista diha sa
pisara ug ipasabut nganong ang pagbaton niana nga panalangin angay lamang sa
bisan unsa nga pagsakripisyo.

• Kanus-a man nga kamo o ubang tawo nga inyong nailhan misakripisyo og
butang aron makadawat og panalangin sa ebanghelyo?

Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara ug dapita ang mga
estudyante sa pagtubag niini diha sa ilang mga class notebook o mga scripture
study journal.

Unsa nga panalangin sa ebanghelyo ang gitinguha ninyo nga mabatunan?

Nganong gitinguha man ninyo kana nga panalangin?

Unsa man unta ang inyong isakripisyo aron makadawat niana nga panalangin?
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Mateo 13:53–58
Nagtudlo si Jesus didto sa Nazaret ug gisalikway sa kaugalingon Niyang katawhan
I-summarize ang Mateo 1:53–58 pinaagi sa pagpasabut nga ang mga tawo sa
Nazaret misalikway sa Manluluwas ug sa Iyang mga pagtulun-an. Tungod sa ilang
pagkawalay pagtuo, ang Manluluwas wala mohimo og mga milagro taliwala kanila
(tan-awa usab sa Moroni 7:37).
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LEKSYON 17

Mateo 14
Pasiuna
Human makahibalo mahitungod sa kamatayon ni Juan
Bautista, nagtinguha si Jesus nga mag-inusara apan
gisundan sa pundok sa katawhan. Naluoy Siya kanila, giayo
ang ilang mga masakiton, ug milagrusong mipakaon sa

sobra sa lima ka libo kanila. Nianang gabhiona, milakaw si
Jesus sa lanaw paingon sa Iyang mga disipulo kinsa
nanlimbasug didto sa Lanaw sa Galilea batok sa kusog
nga unos.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 14:1–21
Nagtinguha si Jesus nga mag-inusara ug dayon mipakaon sa sobra sa lima ka libo ka
mga tawo
Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og higayon nga nakasinati sila og
grabe nga kasubo. Dapita sila sa pagpamalandong kon unsay ilang gibuhat aron
makalahutay ug makabuntog sa ilang kasubo.

• Unsa ang pipila ka lain-laing paagi nga ang mga tawo misulay sa paglahutay ug
pagbuntog sa kasubo?

Dapita ang mga estudyante samtang nagtuon sila sa Mateo 14 sa pagpangita og
mga paagi nga sila makalahutay ug makabuntog sa kasubo, mga pagsulay, ug mga
pagduha-duha.

I-summarize ang Mateo 14:1–11 pinaagi sa pagpasabut nga pinaagi sa pag-awhag
sa iyang bag-ong asawa (si Herodias), gipabilanggo ni Haring Herodes sa dili
makiangayong paagi si Juan Bautista. Human misayaw sa iyang atubangan ang
anak sa iyang asawa (si Salome), misaad si Herodes sa atubangan sa kadaghanan
nga maangkon niya ang “bisan unsang butang nga pangayuon niya” (Mateo 14:7).
Mikonsulta ang anak ngadto sa iyang inahan ug gipangayo ang ulo ni Juan
Bautista, ug isip resulta, gipapunggotan ni Herodes si Juan.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga si Juan Bautista usa ka higala ug kaliwat ni
Jesukristo ug gipili sa Dios nga mahimong propeta nga moandam sa dalan alang sa
Mesiyas.

• Hunahunaa nga suod mo nga higala ni Juan Bautista. Unsa kaha ang inyong
reaksyon sa pagkadungog mahitungod sa dili makiangayon niyang kamatayon?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 14:12–13, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay gibuhat ni Jesus sa dihang nakadungog Siya
mahitungod sa kamatayon ni Juan.

• Unsay gibuhat ni Jesus sa dihang nakadungog Siya mahitungod sa kamatayon
ni Juan? (Mahimo nimong ipasabut nga ang “usa ka dapit nga awaaw”
nagpasabut sa usa ka mingaw nga dapit.)

• Unsa ang nahitabo sa dihang gisulayan ni Jesus nga mag-inusara?
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• Unsa ang inyong bation kon kamo nasubo ug gustong mag-inusara, apan ang
uban nagtinguha sa inyong pagtagad?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 14:14. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay reaksyon ni Jesus sa dihang Iyang
nakita ang pundok sa katawhan nga misunod Kaniya.

Ipangutana ang mga pangutana nga makatabang sa mga estudyante nga
mahibalo sa mga doktrina ug mga baruganan
Samtang gipalambo sa mga estudyante ang ilang panabut mahitungod sa kinatibuk-ang
kahulugan ug sulod sa mga kasulatan, mas makahibalo sila sa mga doktrina ug mga baruganan
nga nalangkob niini. Ang mga pangutana nga nagkinahanglan og pag-analisar makatabang sa
mga estudyante sa paghimo og mga konklusyon ug makahisgot sa mga doktrina ug mga
baruganan nga makita diha sa teksto nga ilang gitun-an.

• Unsa nga ehemplo ang gipakita sa Manluluwas nga angayan natong sundon
kon makasinati kita og kaguol? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga
kamatuoran: Pinaagi sa pagpakita og kalooy alang sa uban bisan kon
nakasinati kita og kaguol, nagsunod kita sa ehemplo ni Jesukristo.)

• Nganong lisud man ang pagpakita og kalooy alang sa uban kon nag-antus kita?

• Sa unsang paagi nga ang pagpakita og kalooy alang sa uban makatabang
kanato kon kita mismo nag-antus?

• Kanus-a man nga kamo o ubang tawo nga inyong nailhan nakasinati og grabe
nga kaguol ug nagpakita gihapon og kalooy alang sa uban? Sa unsang mga
paagi nga ang pagserbisyo sa laing tawo nakatabang?

Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang pipila ka mga estudyante gikan sa Mateo
14:15–21. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon sa unsang paagi nga
gipadayon ni Jesus ang pagpakita og kalooy sa pundok sa katawhan. (Pahinumdom:
Ang milagro nga narekord diha sa Mateo 14:15–21 itudlo og maayo diha sa leksyon
nga maghisgot sa Marcos 6:35–44.)

• Giunsa ni Jesus sa pagpadayon sa pagpakita og kalooy sa mga tawo nga
misunod Kaniya?

Mateo 14:22–36
Si Jesus naglakaw sa lanaw atol sa usa ka unos
Aron matabangan ang mga estudyante sa paghunahuna sa mga kahimtang nga
mahimong makasinati sila og pagduha-duha ug kahadlok samtang magsunod sila
ni Jesukristo, ipabasa og kusog sa duha ka estudyante ang mosunod nga sitwasyon:

1. Usa ka batan-ong babaye mibati nga walay mahimo samtang nagtan-aw sa
iyang inahan nga nag-antus og grabe nga sakit. Misugod siya sa pagkwestyon
kon nagpakabana ba ang Langitnong Amahan sa kasakit sa iyang pamilya.
Gusto kaayo siyang motuo sa Dios, apan ang iyang mga pagduha-duha
misugod sa paglukop kaniya.
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2. Usa ka batan-ong lalaki bag-ohay lang nga mipasakop sa Simbahan. Daghan sa
iyang karaang mga higala ang dayag nga misupak sa iyang desisyon nga
mopasakop sa Simbahan. Nagsugod siya sa paghunahuna kon magpadayon pa
ba siya nga mahimong aktibo ug matinud-anong miyembro sa Simbahan.

• Unsa ang uban pang mga paagi nga masinati sa mga tawo ang pagduha-duha o
kahadlok samtang nagtinguha sila nga mosunod ni Jesukristo?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita sa mga kamatuoran samtang magtuon
sila sa nahabiling bahin sa Mateo 14 nga makatabang kanila nga mabuntog ang
mga kahadlok, mga pagduha-duha, ug kasagmuyo.

I-summarize ang Mateo 14:22 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas misugo
sa Iyang mga disipulo sa pagbiyahe ngadto sa pikas bahin sa Lanaw sa Galilea
samtang gipapauli Niya ang pundok sa katawhan. Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 14:23. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita
kon asa miadto si Jesus dihang Iya nang gipapauli ang pundok sa katawhan. Dapita
sila sa pagreport kon unsay ilang nakit-an.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 14:24–25, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay nahitabo samtang ang mga disipulo mitabok sa
Lanaw sa Galilea.

• Unsay nahitabo sa mga disipulo samtang mitabok sila sa Lanaw sa Galilea?

• Unsay buot ipasabut sa “sungsungon man ang hangin”? (bersikulo 24).
(Naghaguros kini sa bali nga direksyon sa ilang padulngan.)

Sumala sa bersikulo 23, gabii kadto sa dihang nag-inusara si Jesus sa bukid ug ang
mga disipulo mitabok sa Lanaw sa Galilea. Ang gilay-on sa pagtabok sa lanaw mga
lima ka milya (mga walo ka kilometro) ug matabok ra gayud unta sulod sa duha
ngadto sa tulo ka oras kon maayo ang panahon.

• Sumala sa bersikulo 25, kanus-a man miadto ang Manluluwas sa mga disipulo
nga diha sa tubig? (Ang ikaupat nga hugna sa bantay mao ang gikan sa alas
3:00 sa kaadlawon ngadto sa alas 6:00 sa buntag)

• Mga unsa kaha kadugay nga nakigbisug sa hangin ang mga disipulo sa
pagtabok sa lanaw? (Siguro mga 9 ngadto sa 12 ka oras.)

Ipabasa og hilum sa mga estudyante ang Mateo 6:47–48, nga mangita sa dugang
nga mga detalye nga gihatag ni Marcos kalabut niini nga hitabo. Hangyoa ang mga
estudyante sa pagreport kon unsay ilang nakit-an.

• Maluwas kaha ni Jesus og sayo ang mga disipulo gikan sa ilang panlimbasug?
Unsa kaha ang katuyoan nga gitugutan man ang mga disipulo nga
manlimbasug sulod sa igong panahon sa wala pa sila giluwas?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan kalabut sa atong kaugalingong
panlimbasug gikan niini nga istorya mahitungod sa mga disipulo nga misulay
sa pagtabok sa lanaw? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing
mga pulong apan kinahanglang mahibalo sa mosunod nga kamatuoran: Bisan
tuod nga ang Dios dili kanunayng moluwas kanato gikan sa
pagpanlimbasug, nasayud Siya kon unsay atong nasinati ug mobuhat,
diha sa Iyang kaugalingong panahon, sa pagtabang kanato.)
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• Unsa nga kaayohan ang moabut gikan sa atong panlimbasug sulod sa usa ka
panahon imbis nga luwason dayon sa Ginoo gikan sa atong mga pagsulay?

• Sa unsang paagi nga ang pagkasayud nga ang Ginoo nagpakabana sa atong
panlimbasug makapalig-on sa atong pagtuo diha Kaniya bisan kon dili dayon
Siya moluwas kanato gikan niini?

Tabangi ang mga estudyante sa pag-visualize sa mga istorya diha sa mga
kasulatan
Ang pag-visualize mahitabo samtang ang mga estudyante maghunahuna sa unsay nahitabo diha
sa istorya sa kasulatan. Ang pag-visualize makatabang nga mas maklaro ug mas tinuod ang
istorya alang sa mga estudyante.

Hangyoa ang mga estudyante sa pag-visualize nga diha sila sa sakayan para
pangisda sa tunga-tunga sa kagabhion, nanlimbasug batok sa kusog nga hangin ug
balud sulod sa daghang oras, ug dayon nakakita og tawo nga naglakaw ibabaw
sa tubig.

• Unsa kaha ang inyong mahunahuna o bation kon kamo mismo anaa niini nga
sitwasyon?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 14:26–27, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay reaksyon sa mga disipulo sa dihang ilang nakita
si Jesus.

• Unsay reaksyon sa mga disipulo sa dihang ilang nakita si Jesus?

• Unsa may reaksyon ni Jesus sa ilang kahadlok?

Ipabasa og kusog sa laing estudyante ang Mateo 14:28, ug hangyoa ang klase sa
pagpangita kon unsay gitinguha nga buhaton ni Pedro sa dihang nakadungog siya
sa tingog sa Ginoo.

• Unsa may gitinguha nga buhaton ni Pedro sa dihang nakadungog siya sa tingog
sa Ginoo?

Iisa ang hulagway ni Jesus sa atubangan sa klase, ug ipahunahuna sa klase nga sila
mao si Pedro diha sa sakayan. Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang duha ka mga
estudyante gikan sa Mateo 14:29–30. Human mabasa ang matag bersikulo,
pangutan-a ang mga estudyante kon unsay ilang mahunahuna o bation kon sila
mao si Pedro.

• Nganong misugod man si Pedro sa pagtidlum?

• Unsa may marepresentar sa hangin ug mga balud niini nga istorya sa atong
kinabuhi nga moresulta sa atong pagsinati og kahadlok o pagduha-duha?

• Unsay atong makat-unan gikan sa kasinatian ni Pedro mahitungod sa
pagbuntog sa atong mga kahadlok o pagduha-duha? (Ang mga estudyante
mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga klaro kini nga
kon atong ipunting ang atong panan-aw ngadto kang Jesukristo ug
ipabilin ang atong pagtuo diha Kaniya, dili kita mabuntog sa atong mga
kahadlok ug mga pagduha-duha.)
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Howard W. Hunter, ug hangyoa ang klase sa pagpaminaw sa kapeligro
sa pagkapakyas sa pagpabilin sa atong pagtuo diha sa Ginoo:

“Kini ang akong lig-ong pagtuo nga isip mga indibidwal nga katawhan, isip mga
pamilya, mga komunidad, ug mga nasud, kita mahimong sama ni Pedro,
mopunting sa atong panan-aw ngadto kang Jesus, kita usab makalakaw nga
madaugon tabok sa ‘dagkong mga balud sa kawalay pagtuo’ ug magpabiling ‘dili
mahadlok bisan sa nagkakusog nga hangin sa pagduha-duha.’ Apan kon ilayo
nato ang atong panan-aw gikan kaniya kinsa kinahanglan kitang motuo, kay kini

sayon man nga buhaton ug ang kalibutan labihan ang pagkatintal sa pagbuhat niini, kon kita
motan-aw sa gahum ug kapintas nianang makalilisang ug makalaglag nga mga elemento sa
atong palibut imbis nga motan-aw kaniya kinsa makatabang kanato ug makaluwas kanato,
niana dili nato mapugngan nga maunlod sa dagat sa kagubot ug kasubo ug kapakyas” (“The
Beacon in the Harbor of Peace,” Ensign, Nob. 1992, 19).

• Sa unsang paagi nga kita mahimong “mopunting sa atong panan-aw” ngadto
kang Jesukristo, sama sa gibuhat ni Pedro sa sinugdanan?

• Kanus-a man kamo nakakita nga ang pagtuo sa usa ka tawo nakapalikay niya
nga mabuntog sa kahadlok o pagduha-duha?

Ipamatuod nga samtang kita “mopunting sa atong panan-aw” ngadto kang
Jesukristo ug mopabilin sa atong pagtuo diha Kaniya, makakaplag kita og paglaum
ug kaisug sa pag-atubang sa atong mga hagit. Dapita ang mga estudyante sa
paghunahuna og mga kausaban nga ilang mahimo sa ilang kinabuhi aron mas
itumong ug makapabilin sa ilang pagtuo diha ni Jesukristo ug magtakda og tumong
sa paghimo niadtong mga kausaban.

Ipasabut nga sama ni Pedro, tingali mapakyas kita usahay sa pagpabilin sa atong
pagtuo diha ni Jesukristo ug tingali magpaundayon sa kahadlok, pagduha-duha, ug
kasagmuyo.

I-display ang hulagway ni Jesukristo
nga naglakaw ibabaw sa tubig (tan-awa
sa Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo
[2009], nu. 43; tan-awa usab sa
LDS.org). Dapita ang usa ka estudyante
sa pagbasa og kusog sa Mateo
14:30–32.

• Sumala sa bersikulo 30, unsay
gibuhat ni Pedro sa dihang
nakaamgo siya nga nag-anam na
siya og tidlum?

• Unsa man ang atong makat-unan gikan niini nga istorya kalabut kon unsay
buhaton sa Ginoo kon magtinguha kita sa Iyang panabang kon ang atong
pagtuo mohuyang? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing
mga pulong, apan kinahanglan silang mahibalo sa mosunod nga baruganan:
Kon tinguhaon nato ang panabang sa Dios kon ang atong pagtuo
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mohuyang, makadasig Siya kanato gikan sa atong mga kahadlok ug mga
pagduha-duha.)

• Sa unsa nga mga paagi ang Dios “makadasig kanato gikan sa atong mga
kahadlok ug mga pagduha-duha?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 14:33, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsay reaksyon sa mga disipulo nga diha sa sakayan
human nga nakasakay na sila si Jesus ug Pedro sa sakayan.

I-summarize ang Mateo 14:33–36 pinaagi sa pagpasabut nga human niini nga
hitabo, si Jesus ug ang Iyang mga disipulo nagpadayon sa ilang biyahe ug nakaabut
sa layo nga kabaybayunan sa Galilea. Sa dihang nakahibalo ang mga tawo nga
anaa na didto si Jesus, gidala nila ngadto Kaniya ang mga tawo nga nag-antus sa
balatian. Daghan ang nangaayo sa yano lamang nga paghikap sa borlas sa
Iyang kupo.

Tapusa pinaagi sa pag-awhag sa mga estudyante sa paggamit sa unsay ilang
nakat-unan niini nga leksyon pinaagi sa paglihok sa bisan unsa nga mga pag-aghat
nga ilang nadawat.
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LEKSYON 18

Mateo 15
Pasiuna
Samtang didto sa Galilea, gipasabut ni Jesus nganong ang
Iyang mga disipulo wala mosunod sa tradisyon sa paglimpyo
sa ilang kaugalingon pinaagi sa ritwal sa dili pa sila mokaon.
Dayon mibiyahe Siya ngadto sa kabaybayunan sa

Mediterranea, diin Iyang giayo ang anak nga babaye sa usa
ka Hentil nga babaye. Dayon mibalik si Jesus sa Galilea, diin
daghan ang Iyang giayo ug milagrusong mipakaon sa sobra
sa upat ka libo ka mga tawo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 15:1–20
Ang mga escriba ug mga Pariseo nangutana nganong ang mga disipulo ni Jesus
wala manghunaw sa ilang mga kamot sa dili pa sila mangaon
Ipabasa og kusog sa tulo ka estudyante ang mosunod nga mga sitwasyon.
Papaminawa ang klase alang sa unsay komon sa mga sitwasyon.

1. Usa ka batan-ong babaye ang giawhag sa iyang mga higala nga magsul-ob og
dili angay nga sinina ngadto sa school dance. Ang batan-ong babaye nasayud
nga ang sinina wala masubay sa mga sumbanan sa Ginoo bahin sa tarung nga
sininaan, bisan kon gidawat kini sa kadaghanan sa iyang kultura nga magsul-ob
og sinina nga sama niini.

2. Usa ka batan-ong lalaki ang nahisakop sa pamilya nga mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw nga ganahan og mga kalingawan sa sports. Kon ang popular nga
mga kalingawan sa sports ipakita sa telebisyon, ang pamilya dili maghimo og
pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan, family home evening, ug dili
moapil sa mga miting sa Dominggo aron motan-aw sa mga kalingawan.

3. Usa ka batan-ong manag-uyab ang nangandam nga magminyo. Nagpuyo sila
sa usa ka dapit diin gawasnong gidawat ang pag-apil sa mga relasyon nga
dunay pakighilawas sa dili pa magminyo. Ang ubang mga tawo misulti niini
nga manag-uyab nga kinaraan ang ilang estilo ug katingad-an kay naghulat pa
sila nga maminyo sa dili pa malambigit sa sekswal nga relasyon.

• Unsa ang komon niini nga mga sitwasyon? (Ang matag sitwasyon nagpresentar
og panagsumpaki tali sa pagtuman sa mga sugo sa Dios ug pagbuhat sumala sa
mga tradisyon o mga kustombre.)

Ipasabut nga ang mga tradisyon o mga kustombre naglakip sa mga gituohan ug
mga gipangbuhat sa usa ka kultura, komunidad, pamilya, o grupo sa mga higala.

Hangyoa ang mga estudyante sa paghingalan og usa o dugang pa nga mga
tradisyon o mga kustombre nga makapugong kanila sa pagtuman sa mga sugo sa
Dios. Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga kamatuoran diha sa
Mateo 15 nga makatabang kanila kon kinahanglan gayud silang mopili tali sa
pagtuman sa mga sugo sa Dios ug sa pag-apil sa mga tradisyon ug mga kustombre.
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 15:1–2. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa tradisyon nga gipangutana sa mga escriba ug
mga Pariseo kang Jesus.

• Unsa nga tradisyon ang wala sunda sa mga disipulo ni Jesus?

Ipasabut nga ang paghunaw sa kamot nga gihisgutan sa mga escriba ug mga
Pariseo nag-refer sa seremonyas sa paghugas alang sa ritwal sa kaputli ug wala
mag-refer sa paghugas alang sa sanitasyon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 15:3, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsay tubag ni Jesus sa pangutana sa mga escriba ug mga
Pariseo.

• Unsay gisulti sa Manluluwas nga gibuhat sa mga escriba ug mga Pariseo pinaagi
sa pag-apil sa ilang mga tradisyon?

I-summarize ang Mateo 15:4-6 pinaagi sa pagpasabut nga giila ni Jesus ang usa ka
ehemplo kon giunsa paglapas sa mga escriba ug mga Pariseo ang usa ka sugo sa
Dios pinaagi sa pag-apil sa ilang mga tradisyon. Ilang gitudlo nga ang mga tawo
“mahimong gawasnon” (bersikulo 6) sa ilang obligasyon sa pag-atiman sa ilang
edaran na nga mga ginikanan pinaagi sa pagpahayag nga ang ilang kwarta
gireserba isip gasa ngadto sa Dios, o Korban (tan-awa sa Marcos 7:10–12). Hinoon,
gitudlo ni Jesus nga sa pagbuhat sa ingon, ilang gisupak ang sugo sa pagtahud sa
amahan ug inahan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 15:7–9, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay gipabuhat sa mga escriba ug mga Pariseo sa
mga tawo pinaagi sa paggamit sa ilang mga tradisyon isip rason sa dili pagtuman
sa mga sugo sa Dios.

• Unsa may gipabuhat sa mga escriba ug mga Pariseo sa mga tawo?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga bersikulo kalabut
sa unsay kinahanglan gayud natong buhaton kon tinguhaon nato nga
mapaduol ngadto sa Dios? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibalo og usa ka baruganan nga
susama sa mosunod: Kon tinguhaon nato nga mapaduol ngadto sa Dios,
kinahanglan gayud natong ibutang ang Iyang mga sugo ibabaw sa bisan
unsa natong mga tradisyon ug mga kustombre.)

Ipabasa pag-usab og kusog sa mga estudyante ang mga sitwasyon gikan sa
sinugdanan sa leksyon. Human mabasa ang matag sitwasyon, ipangutana:

• Unsa may mabuhat sa indibidwal o mga indibidwal niini nga sitwasyon aron
makatuman sa mga sugo sa Dios?

• Sa unsang paagi nga ang pagbuhat niini makatabang sa indibidwal o mga
indibidwal nga mas mapaduol ngadto sa Dios?

Human ninyo mahisguti ang matag sitwasyon, pangutan-a ang klase:

• Kanus-a man kamo mipili nga motuman sa mga sugo sa Dios imbis nga moapil
sa komon nga gidawat nga tradisyon o kustombre? Sa unsang paagi kini
nakatabang kaninyo nga mas mapaduol ngadto sa Langitnong Amahan?
(Mahimo usab nga mopakigbahin ka og kaugalingon nimong kasinatian.)
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Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna sa mga tradisyon ug mga kustombre
nga ilang ginganlan bag-ohay lang. Awhaga sila nga mopili sa pagtuman sa mga
sugo sa Dios imbis nga mosunod niining mga tradisyon o mga kustombre aron mas
mapaduol sila ngadto sa Dios.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang mga escriba ug mga Pariseo mituo nga
kon mokaon nga dili manghunaw sa kamot makapahugaw sa tawo, o makapahimo
niana nga tawo nga hugaw sa espirituhanong paagi. Dapita ang usa ka estudyante
sa pagbasa og kusog sa Mateo 15:10–11, ug hangyoa ang klase sa pagpangita kon
unsay gitudlo sa Manluluwas nga tinuod nga makapahugaw kanato.

• Unsa may gisulti sa Manluluwas nga makapahugaw kanato?

Ipasabut nga ang Manluluwas miingon, “Ang magagula sa ba-ba … mao ang
makapahugaw sa tawo” (bersikulo 11). Human masultihi ang Iyang mga disipulo
nga dili mabalaka sa mga Pariseo, kinsa nasilo sa Iyang mga pulong (tan-awa sa
Mateo 15:12–16), midugang pa Siya og pagpasabut kon unsa gayud ang
makapahugaw kanato.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Mateo 15:17–20. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gipasabut
sa Manluluwas sa dihang Siya miingon, “Ang magagula sa ba-ba … mao ang
makapahugaw sa tawo” (bersikulo 11).

• Unsa may gipasabut sa Manluluwas sa dihang Siya miingon, “Ang magagula sa
ba-ba … mao ang makapahugaw sa tawo”?

Ipasabut nga diha sa mga kasulatan, ang kasingkasing kasagaran nagrepresentar sa
atong mga hunahuna ug mga tinguha. Isulat ang mosunod nga pamahayag diha sa
pisara: Kon pilion nato nga mohangup sa dautan nga mga hunahuna ug mga
tinguha, nan …

• Unsaon man ninyo sa pagkompleto niini nga baruganan base sa mga
pagtulun-an sa Manluluwas nga narekord diha sa bersikulo 19–20? (Gamita
ang mga pulong sa mga estudyante sa pagkompleto sa baruganan aron
mapasabut niini ang mosunod nga kamatuoran: Kon pilion nato nga
mohangup sa dautan o dili angay nga mga hunahuna ug mga tinguha, nan
kadtong mga hunahuna ug mga tinguha mao ang makapahugaw kanato.)

• Sa unsang paagi nga mahimo kitang mahugawan o hugaw sa espirituhanong
paagi kon pilion nato nga mohangup sa dautan o dili angay nga mga hunahuna
ug mga tinguha?

• Sa unsang paagi nga ang mga pulong nga mogawas sa atong mga ba-ba, ingon
man usab ang atong mga lihok, mopakita sa mga hunahuna ug mga tinguha sa
atong kasingkasing?

Mahimong mopamatuod ka mahitungod niini nga baruganan ug modapit sa mga
estudyante sa pagpili nga ipabiling putli ang mga hunahuna ug mga tinguha.
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Mateo 15:21–28
Giayo sa Manluluwas ang anak nga babaye sa usa ka Hentil nga babaye
Hangyoa ang mga estudyante sa pag-adto sa pisara ug ilista ang usa o dugang pa
sa ilang matarung nga mga tinguha.

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga baruganan diha sa Mateo 15 nga
makatabang kanila nga masabtan kon unsay kinahanglan nilang buhaton aron
makadawat sa ilang matarung nga mga tinguha.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa Mapa sa Biblia nu. 11, “The
Holy Land in New Testament Times [Ang Balaan nga Yuta Panahon sa Bag-ong
Tugon].” Hangyoa sila sa pagtultol sa mga siyudad sa Tiro ug Sidon diha sa mapa.
Ipasabut nga samtang mibiyahe si Jesus gikan sa Galilea ngadto sa kabaybayunan
sa Tiro ug Sidon, nahimamat Niya ang usa ka babayeng Canaanhon. Sama sa
daghang tawo niana nga rehiyon, kini nga babaye usa ka Hentil—buot ipasabut dili
siya Judeo. Nianang higayuna, si Jesus ug ang Iyang mga disipulo misangyaw
lamang sa ebanghelyo ngadto sa mga Judeo ug wala pa ngadto sa mga Hentil
(tan-awa sa Mateo 10:5–6). Ang kahigayunan sa wala madugay naabli ngadto sa
mga Hentil aron makadawat sa mensahe sa kaluwasan (tan-awa sa Mga Buhat 10).

Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang pipila ka mga estudyante gikan sa Mateo
21–27 kauban ang usa ka partner. Ipapangita nila ang mga tubag sa mosunod nga
mga pangutana (mahimo nimong isulat kini nga mga pangutana diha sa pisara):

• Unsa nga matarung nga tinguha ang gibatunan sa babayeng Canaanhon?

• Unsay gibuhat ug gisulti sa babaye nga nagpakita sa iyang hugot nga pagtuo
kang Jesukristo?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang mga tubag.

• Sa unsang paagi nga ang tubag sa babaye ngadto niini nga analohiya nagpakita
og dugang sa iyang hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 15:28, ug hangyoa ang
klase sa pagsunod ug sa pagpangita kon unsay gibuhat sa Manluluwas alang niini
nga babaye.

• Unsa may gibuhat sa Manluluwas alang niini nga babaye? Ngano man?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga istorya kalabut sa
unsay mahimong mahitabo samtang gipakita nato ang atong hugot nga pagtuo
kang Jesukristo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga
pulong apan kinahanglang mahibalo og usa ka baruganan nga susama sa
mosunod: Samtang gipakita nato ang atong hugot nga pagtuo kang
Jesukristo, makadawat kita og mga panalangin sumala sa atong matarung
nga mga tinguha.)

• Agig dugang sa matinud-anong pagpangayo sa Ginoo sa pagpanalangin kanato
sumala sa atong matarung nga mga tinguha, unsa pa man ang atong mabuhat
sa pagpakita og hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

LEKSYON 18

125



Ipangutana ang mga pangutana nga makatabang sa mga estudyante nga
makasabut sa mga doktrina ug mga baruganan
Human mahibalo sa mga doktrina ug mga baruganan, kinahanglan gayud nga masabtan kini sa
mga estudyante sa dili pa sila makagamit niini sa makahuluganong paagi. Aron matabangan ang
mga estudyante nga makasabut og usa ka doktrina o baruganan, ipangutana ang mga
pangutana nga moresulta sa mas klaro nga panabut sa kahulugan niini, nga moawhag sa mga
estudyante sa paghunahuna mahitungod niini sa moderno nga kinatibuk-ang kahulugan, o nga
modapit sa mga estudyante sa pagpasabut sa unsay ilang nasabtan niini.

Aron matabangan ang mga estudyante nga mas makasabut kon unsay ilang
mabuhat sa pagpakita og hugot nga pagtuo kang Jesukristo, hangyoa ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder Dallin H.
Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Kon kita dunay hugot nga pagtuo ni Ginoong Jesukristo, kinahanglan gayud nga
kita dunay pagsalig diha kaniya. Kinahanglan gayud nga mosalig kita kaniya nga
igo nga makontento kita sa pagdawat sa iyang kabubut-on, kay nasayud nga
nahibalo siya kon unsay labing maayo alang kanato. …

“… Ang hugot nga pagtuo, bisan unsa pa kini kalig-on, dili makamugna og
resulta nga sukwahi sa iyang kabubut-on kansang gahum kaniya nagagikan. …

Dili kita makaangkon og tinuod nga hugot nga pagtuo sa Ginoo nga dili usab hingpit nga
mosalig sa kabubut-on sa Ginoo ug sa tayming sa Ginoo” (“Faith in the Lord Jesus Christ,”
Ensign, Mayo 1994, 99, 100).

• Sa unsang paagi nga ang pagpasabut ni Elder Oaks kon unsay gipasabut sa
pagpakita og hugot nga pagtuo kang Jesukristo nakatabang kanato sa dihang
ang Ginoo wala dayon mopanalangin kanato sumala sa atong matarung nga
mga tinguha?

Iparibyu sa mga estudyante ang lista sa matarung nga mga tinguha diha sa pisara
ug ipasabut kon unsay ilang mabuhat sa pagpakita og hugot nga pagtuo kang
Jesukristo samtang nagtinguha sila sa pagbaton niadtong mga tinguha.

• Kanus-a man kamo (o ang tawo nga inyong nailhan) nakadawat sa inyong
matarung nga mga tinguha (sumala sa kabubut-on ug tayming sa Ginoo)
samtang mipakita kamo og hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

Dapita ang mga estudyante sa pagsulat diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal kon unsay ilang mabuhat sa pagpakita og hugot nga pagtuo
kang Jesukristo samtang nagtinguha sila sa pagdawat sa ilang maayong mga
tinguha gikan Kaniya. Awhaga ang mga estudyante sa pagbuhat sa unsay ilang
gisulat.

Mateo 15:29–39
Gipakaon ni Jesus ang sobra sa upat ka libo ka mga sumusunod gikan sa pito ka
tinapay ug pipila ka isda
I-summarize ang Mateo 15:29–39 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus mibalik
ngadto sa Galilea. Samtang tua Siya didto, sobra sa upat ka libo ka mga tawo ang
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nagpundok ngadto Kaniya, nagdala uban nila sa mga tawo nga nag-antus sa
nagkadaiyang pisikal nga mga balatian ug mga kakulangan. Giayo sila sa
Manluluwas, ug human nakagahin ang mga tawo og tulo ka adlaw uban Kaniya,
mipahigayon Siya og laing milagro pinaagi sa pagpakaon nilang tanan pinaagi sa
pito lamang ka tinapay ug pipila ka gagmayng isda. (Pahinumdom: Ang milagro sa
pagpakaon sa upat ka libo itudlo og maayo diha sa leksyon sa Marcos 8.)

Mahimo nimong tapuson ang leksyon pinaagi sa pagpakigbahin sa imong
pagpamatuod mahitungod sa mga kamatuoran ug mga baruganan nga nahibaloan
sa mga estudyante diha sa Mateo 15.
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LEKSYON 19

Mateo 16
Pasiuna
Gibadlong ni Jesukristo ang mga Pariseo ug mga Saduceo
kinsa nangita og timailhan sa Iyang kabalaan. Si Pedro
mipamatuod nga si Jesus mao ang Kristo ug gisaaran sa mga

yawe sa gingharian. Gitudloan ni Jesus ang Iyang mga
disipulo sa pagpas-an sa ilang krus ug mosunod Kaniya.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 16:1–12
Ang mga Pariseo ug mga Saduceo nangita og timailhan gikan sa Manluluwas
Sa dili pa magklase, isulat sa pisara ang mosunod nga mga pulong:

Pinaagi sa panagway sa usa ka anghel

Pinaagi sa Espiritu Santo

Pinaagi sa pagtuo sa mga pulong sa usa ka higala o sakop sa pamilya

Pinaagi sa pagsaksi og usa ka milagro

Sa pagsugod sa leksyon, hangyoa ang mga estudyante sa pagpili og mga pulong
diha sa pisara nga naghulagway sa gusto nilang paagi nga madawat ang
pagpamatuod sa ebanghelyo. Dapita ang pipila ka estudyante sa pagreport kon asa
nga mga pulong ang ilang gipili ug ipasabut kon nganong kini ang ilang gipili.

Dapita ang mga estudyante samtang sila nagtuon sa Mateo 16 nga mangita sa mga
kamatuoran kon sa unsang paagi ang Ginoo motabang nato sa pagdawat ug
paglig-on sa atong mga pagpamatuod sa ebanghelyo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 16:1. Hangyoa ang
mga estudyante sa pagsunod, nga mangita sa unsay gusto sa mga Pariseo ug mga
Saduceo gikan ni Jesus.

• Unsa ang gusto sa mga Pariseo ug mga Saduceo gikan ni Jesus?

• Unsa sa inyong hunahuna ang ipasabut nga ang mga Pariseo ug mga Saduceo
“nagtintal” ni Jesus dihang nangayo sila og timailhan? (Ang usa ka kahulugan
sa verb nga tintal mao ang pagsulay o pag-testing.)

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Mateo
16:2-4. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa tubag sa Manluluwas
ngadto sa mga Pariseo ug mga Saduceo.

• Unsa nga timailhan ang giingon sa Ginoo nga Iyang ihatag?

Ipasabut nga ang gipasabut ni Jesus mao ang propeta sa Daang Tugon nga si Jonas,
nga gilamoy sa “dakung isda” (Jonas 1:17). Ang “pagkalubong” ni Jonas ug dayon
ang paggula gikan sa tiyan sa isda human sa tulo ka adlaw nagsimbolo sa
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pagkamatay, paglubong, ug Pagkabanhaw ni Jesukristo sa ikatulong adlaw gikan sa
lubnganan.

• Unsa ang gibuhat sa Manluluwas human Iyang gibadlong ang mga Pariseo ug
mga Saduceo?

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga kasinatian bahin sa dili hustong
paagi sa pagpangita og espirituhanong kamatuoran? (Ang mga estudyante
mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroha nga mahibalo sila
sa mosunod nga kamatuoran: Dili kita makadawat og espirituhanong
kamatuoran pinaagi sa pagpangita og mga timailhan.)

I-summarize ang Mateo 16:5–12 pinaagi sa pagpasabut nga gipahimangnoan sa
Manluluwas ang Iyang mga disipulo bahin sa sayop nga mga pagtulun-an sa mga
Pariseo ug mga Saduceo. (Pahinumdom: Kini nga hitabo itudlo sa mas lapad nga
detalye diha sa leksyon sa Marcos 8.)

Mateo 16:13–20
Si Pedro mipamatuod bahin ni Jesukristo ug gisaaran sa mga yawe sa gingharian
Ipasabut nga human gibadlong ni Jesus ang mga Pariseo ug mga Saduceo sa
pagpangita og timailhan, gitudloan Niya ang Iyang mga disipulo sa unsang paagi
madawat ang usa ka pagpamatuod sa kamatuoran. Dapita ang usa ka estudyante
sa pagbasa og kusog sa Mateo 16:13–14. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita sa pangutana ni Jesus ug sa tubag sa Iyang mga disipulo.

• Unsa ang gipangutana sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo? Giunsa nila sa
pagtubag? (Mahimong gikinahanglan nimong ipasabut nga si Elias ug Jeremias
mao ang mga propeta sa Daang Tugon nga Si Elias ug si Jeremias.)

• Sa unsang paagi ang ilang tubag magpahibalo kanato kon unsa ka dako ang
nahibaloan sa mga tawo kon si kinsa si Jesus niining puntoha sa Iyang
pangalagad?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 16:15–17. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa ikaduhang pangutana sa Manluluwas.

Ang Mateo 16:15–19 usa ka scripture mastery passage. Ang pagtuon sa mga
scripture mastery passage makatabang sa mga estudyante nga molambo ang ilang

panabut sa nag-unang mga doktrina ug maandam sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Mahimo
nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga scripture mastery passage sa lahi
nga paagi aron dali ra nila kining mapangita. I-refer ngadto sa mga ideya sa pagtudlo nga naa sa
katapusan sa leksyon sa pagtabang sa mga estudyante sa ilang pag-master niini nga tudling.

• Unsa ang ikaduhang pangutana sa Manluluwas? Giunsa sa pagtubag ni Pedro?

• Sumala sa bersikulo 17, giunsa sa pagkahibalo ni Pedro nga si Jesukristo mao
ang Anak sa Dios? (Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mipadayag niining
kamatuoran ngadto kaniya pinaagi sa Espiritu Santo.)

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo
kon unsaon nga kita makaangkon og pagpamatuod ni Jesukristo? (Ang tubag
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sa mga estudyate kinahanglang magtumong sa kamatuoran nga makabaton
kita og pagpamatuod bahin ni Jesukristo pinaagi sa pagpadayag gikan sa
Espiritu Santo.)

• Ngano kaha nga importante man para nato nga makadawat og pagpamatuod
pinaagi sa pagpadayag gikan sa Espiritu Santo kaysa ubang paagi?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa tahas sa Espiritu Santo sa
pagtabang nato nga makaangkon og pagpamatuod sa Manluluwas, dapita ang usa
ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Presidente
Joseph Fielding Smith:

“Ang Espiritu sa Dios nga mamulong sa espiritu sa tawo dunay gahum sa
paghatag sa kamatuoran og dakong epekto ug panabut kay sa kamatuoran nga
personal nga ihatag bisan sa langitnong mga binuhat. Pinaagi sa Espiritu Santo
ang kamatuoran modulot sa kinahiladman ug sa kaugatan aron kini dili gayud
hikalimtan”(Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Fielding
Smith [2013], 208).

• Unsa pang ubang butang ang mahimo natong buhaton aron maandam ang
atong kaugalingon sa pagdawat sa pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo?

• Giunsa ninyo sa pagkahibalo nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios ug inyong
Manluluwas? Unsa ang inyong gihimo aron maandam sa pagdawat niana nga
saksi gikan sa Espiritu Santo?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa ilang mga pagpamatuod bahin
sa Manluluwas. Awhaga sila nga irekord diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal kon unsaon nila sa paglig-on ang ilang mga pagpamatuod o
unsay angay nilang buhaton aron makadawat og pagpamatuod pinaagi sa
Espiritu Santo.

Dapita ang duha ka estudyante sa pagduol sa atubangan sa classroom ug moapil sa
role play. I-assign ang usa ka estudyante nga magrepresentar sa iyang kaugalingon
ug ang laing estudyante nga magrepresentar og usa ka higala nga dili miyembro sa
Simbahan. Ang estudyante nga nagrepresentar sa dili miyembro nga higala hatagi
og papel nga may sulat nga duha ka pangutana sa ubos. Dapita ang estudyante sa
pagbasa og kusog sa mga pangutana sa tinagsa, ug tubagon sa laing estudyante.
(Mahimo nimong awhagon ang klase sa pagsugyot og posibling mga tubag nga
ikatubag sa estudyante.)

1. Nakadungog ko nga ang inyong simbahan nangangkon nga mao lang ang
tinuod nga simbahan ni Jesukristo. Mao ba na ang inyong gituohan?

2. Ang akong simbahan mituo usab ni Jesukristo, ngano kaha nga sa imong
hunahuna ang inyong simbahan ra ang bugtong tinuod?

Pasalamati ang mga estudyante sa pag-apil, ug pabalika sila sa ilang lingkuranan.

Dapita ang mga estudyante samtang padayon silang nagtuon sa Mateo 16 sa
pagpangita sa mga kamatuoran nga makatabang nato sa pagsabut ug pagpasabut
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Cesarea Filipo

ngadto sa uban unsa ang nakalahi sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw isip Simbahan sa Ginoo dinhi sa kalibutan.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga
dihang gipangutana ni Jesus ang Iyang
mga disipulo mahitungod kon si kinsa
Siya, didto sila sa rehiyon nga gitawag
og Cesarea Filipo (tan-awa sa Mateo
16:13). Kon mahimo, pag-display og
hulagway sa Cesarea Filipo (tan-awa sa
Mga Hulagway sa Biblia, nu. 26,
“Cesarea Filipo”). Hangyoa ang mga
estudyante sa pag-ila unsa ang naa sa
luyo sa suba ug kakahoyan dinhi sa
litrato. Ipasabut nga ang porma sa
dagkong bato sa Cesaria Filipo
naghatag og makahuluganong
talan-awon samtang ang Manluluwas
padayon sa Iyang diskusyon uban sa
Iyang mga disipulo.

Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 16:18–20.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita kon giunsa paggamit sa Manluluwas ang konsepto bahin sa usa ka bato sa
paghulagway sa pundasyon sa Iyang Simbahan.

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang buot ipasabut sa Manluluwas sa Iyang
pag-ingon nga tukuron Niya ang Iyang Simbahan “ibabaw niining bato”?
(bersikulo 18).

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut niini nga mga pulong,
dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Propeta Joseph Smith:

“Si Jesus diha sa Iyang mga pagtulun-an miingon, ‘Ibabaw niining bato
pagatukuron ko ang akong Simbahan. …’ [Mateo 16:18.] Unsa nga bato?
Pinadayag” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith
[2007], 195).

“Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw natukod pinaagi sa laktud
nga pagpadayag, isip tinuod nga Simbahan sa Dios sukad pa kaniadto, sumala sa mga kasulatan
(Amos 3:7, ug sa Mga Buhat 1:2)” (Mga Pagtulun-an: Joseph Smith, 233).

• Unsaon ninyo sa pag-summarize ang pagtudlo sa Manluluwas bahin sa Iyang
Simbahan nga narekord diha sa bersikulo 18? (Kinahanglang mahibalo ang
mga estuyante sa butang nga susama sa mosunod nga baruganan: Ang
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Simbahan ni Jesukristo natukod pinaagi sa pagpadayag gikan sa Dios.
Isulat kini nga kamatuoran diha sa pisara.)

• Sa unsang paagi ang pagkahibalo nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw natukod pinaagi sa pagpadayag gikan sa Dios
makalig-on sa inyong pagpamatuod sa ebanghelyo?

• Sumala sa bersikulo 19, unsay gisaad sa Manluluwas nga ihatag ngadto
kang Pedro?

• Unsa nga doktrina ang atong makat-unan gikan sa saad nga ihatag sa
Manluluwas ngadto ni Pedro? Siguroha nga mahibaloan sa mga estudyante ang
mosunod nga mga kamatuoran: Gihatag ni Jesukristo ang mga yawe sa
gingharian ngadto sa Iyang pinili nga mga propeta ug mga apostoles.)

• Unsa ang mga yawe sa gingharian? (Ang gahum sa pagdumala, katungod, ug
awtoridad nga gikinahanglan sa pagdumala sa gingharian sa Dios dinhi sa
kalibutan, o Simbahan ni Jesukristo.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut unsa ang mga yawe sa
priesthood, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga
pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang mga yawe sa priesthood mao ang awtoridad nga gihatag sa Dios ngadto sa
mga [naghupot sa] priesthood aron pagmando, pagkontrolar, ug pagdumala sa
paggamit sa Iyang priesthood dinhi sa yuta’ [Handbook 2: Administering the
Church, (2010), 2.1.1]. Ang matag buhat o ordinansa nga gipahigayon sa
Simbahan gihimo ubos sa direkta o dili direkta nga pagtugot sa tawo nga
naghupot sa mga yawe niana nga kalihokan” (“Ang mga Yawe ug Awtoridad sa

Priesthood,” Ensign o Liahona, Mayo 2014, 49).

• Unsa ang gisulti ni Jesus nga si Pedro makahimo sa pagbuhat tungod sa mga
yawe nga ihatag kaniya?

Ipasabut nga kauban sa mga yawe nga gisaad sa Manluluwas kang Pedro mao ang
mga yawe sa gahum sa pag-seal. Kini nga gahum nagtugot nga mapahigayon ang
mga ordinansa ubos sa awtoridad sa mga lider sa Simbahan nga mahimong balido
sa langit. Gamiton usab kini sa pagbugkos sa mga pamilya alang sa kahangturan.
Sa atong panahon, ang gahum sa pag-seal gihuptan sa Unang Kapangulohan ug sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

• Unsaon ninyo sa pag-summarize nganong gihatag sa Ginoo ang mga yawe sa
priesthood ngadto sa Iyang mga propeta ug mga Apostoles (Kinahanglang
mahibaloan sa mga estudyante ang kamatuoran susama sa mosunod: Ang mga
yawe sa priesthood gikinahanglan alang sa pagdumala sa Simbahan sa
Ginoo dinhi sa kalibutan.)

Paghangyo og estudyante nga mobasa og kusog sa mga pangutana gikan sa role
play. Dapita ang klase sa pagpasabut kon unsaon nila sa pagtubag niining mga
pangutana gamit ang mga kamatuoran nga ilang nahibaloan diha sa Mateo
16:18–19. Mahimo usab nimong dapiton ang mga estudyante nga mopakigbahin sa
ilang mga pagpamatuod niining mga kamatuoran.
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Ikonsiderar ang pag-display og litrato sa kasamtangang Unang Kapangulohan ug
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles (tan-awa sa LDS.org [pananglit sa,
Meet Today’s Prophets and Apostles] ug sa mga isyu sa kinatibuk-ang
komperensya sa Ensign o Liahona) ug sa pagpamatuod nga ang sama nga mga
yawe nga gihatag ngadto kang Pedro ug ngadto sa ubang mga Apostoles sa karaan
gihuptan ug gigamit karon sa buhing mga propeta ug mga Apostoles sa Ginoo.

Mateo 16:21–28
Gitudlo ni Jesus unsay ipasabut sa pagsunod Kaniya
I-summarize ang Mateo 16:21–28 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus namulong
bahin sa Iyang maulaon nga sakripisyo. Gitudloan usab Niya ang Iyang mga
disipulo nga kinahanglang andam nilang ilimud ang pagka-kinaiyanhon nga tawo
(tan-awa sa Mosiah 3:19), magmasulundon, ug mosakripisyo aron sadya nga
makasunod Kaniya.

Scripture Mastery—Mateo 16:15–19
Dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin diha sa kon unsay ilang nakat-unan
gikan sa Mateo 16. Ikonsiderar ang pagpili og porsyon sa Mateo 16:15–19 nga
memoryahon sa tibuok klase sulod sa mosunod nga mga adlaw. Makita nimo ang
mga ideya sa pagmemorya diha sa apendiks niini nga manwal.
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LEKSYON 20

Mateo 17
Pasiuna
Sila si Jesukristo, Moises, ug Elias [Elijah] mitugyan sa mga
yawe sa priesthood ngadto nilang Pedro, Santiago, ug Juan
didto sa Bukid sa Transpigurasyon. Human milugsong sa

bukid, gipapahawa ni Jesus ang yawa gikan sa batang lalaki.
Didto sa Capernaum, si Jesus milagrusong mihatag og
kwarta nga igbabayad sa buhis alang Kaniya ug ni Pedro.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 17:1–13
Sila si Moises ug Elias mipakita ngadto nilang Pedro, Santiago, ug Juan
Iisa ang usa ka driver’s license, o dapita ang usa ka estudyante nga dunay driver’s
license sa pagpakita niini sa klase.

• Unsa may gitugot nga buhaton sa usa ka tawo nga dunay driver’s license?

I-display o ipakita ang usa ka hulagway sa mga yawe sa sakyanan.

• Nganong importante man nga dunay access sa mga yawe sa sakyanan agig
dugang sa driver’s license?

• Sa unsang paagi nga ang pagbaton og driver’s license ug mga yawe sa
pag-drive og sakyanan matandi ngadto sa awtoridad ug mga yawe sa
priesthood nga gikinahanglan sa pagdumala sa buhat sa Dios? (Ingon nga
kadtong dunay mga driver’s license awtorisado nga maka-drive, daghang lalaki
ang naghupot sa awtoridad sa priesthood. Apan ingon nga ang mga yawe sa
sakyanan makapahimo sa driver sa pagmaneho sa usa lamang ka pihong
sakyanan, ang mga yawe sa priesthood nagtugot sa usa ka indibidwal sa
pagmaneho o pagdumala sa buhat sa Dios sulod sa partikular nga
katungdanan. Ang Presidente sa Simbahan naghupot ug naggamit sa mga
yawe sa priesthood aron sa pagpangulo ug pagdumala sa buhat sa Ginoo dinhi
sa yuta.)

Pahinumdumi ang mga estudyante nga diha sa Mateo 16:19 atong mabasa nga ang
Ginoo misaad sa paghatag kang Pedro sa mga yawe sa gingharian, o sa awtoridad
sa pagdumala sa buhat sa Dios dinhi sa yuta. Nianang higayuna, si Pedro ug ang
matag usa sa laing mga Apostoles nahatagan na sa awtoridad sa priesthood, apan
wala pa sila mahatagi sa mga yawe sa gingharian.

Dapita ang mga estudyante samtang nagtuon sila sa mga kasulatan karon sa
pagpangita kon giunsa pagkadawat ni Pedro ang mga yawe sa gingharian ug sa
unsang paagi nga kining sama nga mga yawe sa kaulahian gitugyan ngadto ni
Joseph Smith ug sa uban sa atong panahon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 17:1–2. Hangyoa ang
klase sa pagsunod ug aron mahibalo kon asa gidala sa Manluluwas sila si Pedro,
Santiago, ug Juan aron maandam sila sa pagdawat sa mga yawe sa priesthood.
Mahimo nimong ipasabut nga ang Manluluwas siguro mipili nila ni Pedro,
Santiago, ug Juan nga mokuyog Kaniya tungod kay moserbisyo sila isip Unang
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Kapangulohan sa Simbahan human sa Pagkabanhaw ug Pagkayab sa Manluluwas
ngadto sa langit (tan-awa sa Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:152).

• Asa man gidala ni Jesus sila si Pedro, Santiago, ug Juan?

• Unsa man ang nahitabo sa Manluluwas didto sa bukid?

• Unsa ang gipasabut sa pagkausab sa panagway [transfigured]?

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang transpigurasyon nagpasabut
“sa kondisyon sa mga tawo kinsa temporaryo nga nausab ang panagway ug
kahimtang—nga mao, misaka sa mas taas nga ang-ang sa
pagka-espirituhanon—aron makalahutay sila sa presensya ug himaya sa
langitnong mga nilalang” (Guide to the Scriptures [Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan], “Transfiguration,” scriptures.lds.org). Nausab ang panagway nila ni
Pedro, Santiago, ug Juan niining higayuna (tan-awa sa D&P 67:11–12).

Isulat ang mosunod nga heading diha sa pisara: Mga indibidwal nga didto sa Bukid
sa Transpigurasyon. Ubos niini nga heading isulat ang Jesukristo, Pedro, Santiago, ug
Juan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 17:3, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon kinsa ang mipakita ngadto kang Jesus ug sa mga Apostoles
didto sa bukid.

• Kinsa man ang mipakita didto sa bukid? (Ipasabut nga si Elias nagpasabut kang
Elijah, ang propeta sa Daang Tugon [tan-awa sa Mateo 17:3, ].)

Idugang ang Moises ug Elijah sa lista diha sa pisara.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut nganong mipakita sila si
Moises ug Elijah didto sa bukid, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog
sa mosunod nga pamahayag ni Propeta Joseph Smith:

“Ang Manluluwas, si Moises, ug Elias (Elijah), mihatag sa mga yawe ngadto ni
Pedro, Santiago, ug Juan, didto sa bungtod, sa dihang nausab ang ilang
panagway sa iyang atubangan” (Mga Pagtulun-an sa mga Presdiente sa
Simbahan: Joseph Smith [2007], 123).

• Sumala ni Joseph Smith, nganong mipakita man si Elijah ug Moises didto sa
bukid? (Aron itugyan ang mga yawe sa priesthood ngadto nilang Pedro,
Santiago, ug Juan. Mahimo usab nimong ipasabut nga sila si Moises ug Elijah
mipakita didto sa Templo sa Kirtland niadtong Abril 3, 1836, aron sa pagpahiuli
sa mga yawe sa priesthood: Gipahiuli ni Moises ang mga yawe sa pagpundok sa
Israel [tan-awa sa D&P 110:11], ug si Elijah aron ipahiuli ang mga yawe nga
may kalabutan sa gahum sa pagbugkos [tan-awa sa D&P 110:13–16]. Kini nga
mga pagpakita didto sa Kirtland naghatag og sumbanan aron masabtan kon
unsay nahitabo didto sa Bukid sa Transpigurasyon.)
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Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo
mipakita kang Joseph Smith.

Ipasabut nga giklaro diha sa Joseph Smith Translation sa Biblia nga si Juan
Bautista—kinsa gipatay ni Herodes—mipakita usab didto sa bukid (tan-awa sa
Joseph Smith Translation, Marcos 9:3 [diha sa “Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan”]; “Elias”). Idugang ang Juan Bautista sa lista diha sa pisara.

Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang pipila ka mga estudyante gikan sa Mateo
17:4–9. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon si kinsa pa ang mipakita
didto sa Bukid sa Transpigurasyon.

• Kinsa pa man ang mipakita didto sa Bukid sa Transpigurasyon? (Idugang ang
Dios nga Amahan sa lista diha sa pisara.)

Pahinumdumi og daklit ang mga estudyante nga ang dispensasyon sa ebanghelyo
mao ang panahon diin ang Langitnong Amahan mitugyan sa awtoridad sa
priesthood, mga ordinansa, ug kahibalo mahitungod sa Iyang plano sa kaluwasan
ngadto sa katawhan dinhi sa yuta pinaagi sa Iyang awtorisado nga mga sulugoon.
Dapita ang usa ka estudyante nga moduol sa pisara ug pabutangi og star tupad sa
matag indibidwal nga gilista diha sa pisara nga mipakita ngadto ni Propeta Joseph
Smith sa atong dispensasyon. (Ang estudyante kinahanglang mobutang og star
tupad sa matag indibidwal nga gilista diha sa pisara.)

Hangyoa ang klase sa pagpasabut kon
kanus-a nahitabo ang matag usa
niining mga pagbisita ug unsa ang
katuyoan niini. (Samtang mipasabut
ang mga estudyante, mahimo nimong
i-display ang mosunod nga mga
hulagway: The First Vision; John the
Baptist Conferring the Aaronic
Priesthood; Melchizedek Priesthood
Restoration; ug Elijah Appearing in the
Kirtland Temple [Libro sa mga Hulagway
sa Ebanghelyo (2009), nu. 90, 93, 94, 95;
tan-awa usab sa LDS.org].)

• Unsa nga kamatuoran ang atong
makat-unan gikan niining mga
panghitabo kalabut sa pagtugyan sa
mga yawe sa priesthood sa matag
dispensasyon? (Ang mga
estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong, apan tabangi
sila nga mahibalo sa mosunod nga kamatuoran: Sa matag dispensasyon,
gitugyan sa Dios ang mga yawe sa priesthood ngadto sa Iyang pinili nga
mga sulugoon aron madumala nila ang Iyang buhat dinhi sa yuta.)

• Nganong importante man nga masayran nga ang samang sumbanan sa
pagtugyan sa mga yawe sa priesthood nga nahitabo sa panahon ni Jesukristo
nasubli sa atong panahon pinaagi ni Propeta Joseph Smith?

• Ang kasamtangang mga propeta ug mga apostoles naghupot ba sa samang
mga yawe nga nadawat ni Joseph Smith? (Oo.) Sa unsang paagi nila nadawat
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Si Juan Bautista mipahiuli sa Aaronic
Priesthood

Sila si Pedro, Santiago, ug Juan mipahiuli sa
Melchizedek Priesthood

kadto nga mga yawe? (Ang mga
yawe gipasa gikan ni Joseph Smith
ngadto ni Brigham Young ug sa
nagsunod nga mga propeta.)

Hunahunaa ang pagdapit sa mga
estudyante sa pagpakigbahin sa ilang
mga pagbati kalabut sa awtoridad sa
priesthood ug sa panalangin nga
makabaton sa mga yawe nga gitugyan
sa atong dispensasyon sama sa
nahitabo panahon sa mortal nga
pangalagad ni Jesukristo.
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Si Elijah mipahiuli sa mga yawe sa pagbugkos
didto sa Templo sa Kirtland

Mateo 17:14–23
Gipapahawa ni Jesus ang yawa gikan sa
batang lalaki
I-summarize ang Mateo 17:14–23
pinaagi sa pagpasabut nga usa ka
amahan midala sa iyang anak nga lalaki
ngadto sa Manluluwas aron ayuhon.
Human giayo ni Jesus ang bata,
gitudloan Niya ang Iyang mga disipulo
nga ang ubang mga panalangin
mabatunan pinaagi lamang sa
pag-ampo ug pagpuasa. Gipanagna
usab Niya ang Iyang kamatayon ug
Pagkabanhaw. (Pahinumdom: Kini nga
mga panghitabo mahisgutan og maayo
diha sa ideya sa pagtudlo alang sa
Marcos 9:14–29.)

Mateo 17:24–27
Si Jesus milagrusong mihatag og kwarta nga igbabayad sa buhis alang Kaniya ug
ni Pedro
Samtang ang mga estudyante nagtuon sa Mateo 17:24–27, dapita sila sa
pagpangita og kamatuoran nga makatabang kanato nga masabtan kon sa unang
paagi nga ang atong mga ehemplo makaimpluwensya sa uban.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa kinatibuk-ang kahulugan
niini nga tudling, ipasabut nga ubos sa balaod ni Moises ang tanang Israelite nga
mga lalaki nga sobra sa 20 anyos kinahanglang mobayad og tinuig nga buhis sa
templo, nga gitawag og tribute (tan-awa sa Exodo 30:13–16). Kini nga kwarta
gigamit sa pagsuporta sa mga galastuhan nga may kalabutan sa pagdumala sa
templo. Ang ubang mga pari ug mga rabbi diha sa katawhan wala ilakip sa
nagdumalang konseho sa pagbayad niini nga buhis.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 17:24–26. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa mga pangutana nga gipangutana sa mga
maniningil og buhis ug ni Jesus ngadto kang Pedro.

• Unsa ang gipangutana sa mga maniningil og buhis ngadto kang Pedro? Unsa
man ang tubag ni Pedro?

• Unsa ang gipangutana ni Jesus kang Pedro? Unsa man ang tubag ni Pedro?

Ipasabut nga ang pulong uban pa [strangers] diha niini nga tudling nagpasabut sa
tanan diha sa gingharian nga dili usa sa mga anak sa hari. Ang “uban pa”
kinahanglang mobayad og buhis, samtang ang mga anak sa hari walay apil.
Gitudloan ni Jesus si Pedro nga tungod kay Anak Siya sa Dios ug ang templo mao
ang balay sa Iyang Amahan (tan-awa sa Mateo 17:25–26; Juan 2:16), dili na Siya
kinahanglang mobayad niini nga buhis ug makapili unta nga dili mobayad.
Hinoon, ang mga maniningil og buhis nagpaabut nga mobayad si Jesus og buhis
tungod kay wala sila makasabut kon si kinsa Siya.

LEKSYON 20

138



Ipabasa og hilum sa mga estudyante ang Mateo 17:27, mangita sa unsay gisugo ni
Jesus nga sunod nga buhaton ni Pedro.

• Unsa man ang gisugo ni Jesus nga sunod buhaton ni Pedro?

• Nganong miingon man si Jesus nga bayaran Niya ang buhis?

Isulat sa pisara ang pulong nga makababag [offend], ug ipasabut nga niini nga
kinatibuk-ang kahulugan ang mga pulong nga “aron dili kita makababag kanila”
posible nga nagpasabut sa kamatuoran nga dili gusto ang Manluluwas nga
mobuhat og bisan unsang butang nga makapanlimbasug sa uban sa
espirituhanong paagi. (Kon wala pa Niya bayari ang buhis, dili unta maayo ang
tan-aw sa ubang mga Judeo ngadto Kaniya ug sa Iyang mga sumusunod ug
mahimong dili kaayo madawaton sa mensahe sa ebanghelyo.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa ehemplo sa Manluluwas?
(Bisan tuod nga ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga
pulong, kinahanglan silang mahibalo sa mosunod nga baruganan: Makasunod
kita sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa paglikay sa mga lihok nga
makapanlimbasug sa uban sa espirituhanong paagi. Isulat sa pisara kini nga
baruganan.)

• Unsa ang uban pang mga sitwasyon diin kini nga baruganan makagiya usab
kanato sa paghimo og husto nga mga pagpili?

• Giunsa kamo sa pagpanalangin samtang naningkamot kamo sa pagsunod sa
ehemplo sa Manluluwas ug sa paglikay sa mga lihok nga makapanlimbasug sa
uban sa espirituhanong paagi?

Ipangutana ang mga pangutana nga makadapit og mga pagbati ug
pagpamatuod
Human masabti sa mga estudyante ang usa ka doktrina o baruganan nga gitudlo diha sa mga
kasulatan, ipangutana ang mga pangutana nga makatabang sa mga estudyante sa
pagpamalandong mahitungod sa nangaging espirituhanong mga kasinatian nga may kalabutan
niana nga doktrina o baruganan. Kini nga mga pangutana makatabang sa mga estudyante nga
mas mobati sa katinuod ug sa kaimportante nianang kamatuoran sa ebanghelyo diha sa ilang
kinabuhi. Sa kasagaran kadtong mga pagbati makamugna og mas lig-ong tinguha nga mas
matinud-anong mosunod sa usa ka baruganan sa ebanghelyo.

Tapusa ang leksyon pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa pagsulat diha sa ilang
mga class notebook o mga scripture study journal og butang nga ilang buhaton
aron mas makasunod sa baruganan nga ilang nahibaloan sa ibabaw.

Ribyu sa Scripture Mastery
Kon ang mga estudyante daling makatultol sa mga scripture mastery passage, mas
masaligon silang motuon sa ebanghelyo, mogamit sa mga baruganan sa
ebanghelyo diha sa ilang kinabuhi, ug motudlo gikan sa mga kasulatan.

Ang pangribyu nga mga kalihokan sa scripture mastery gibutang sa tibuok niining
manwal aron sa pagpaila og nagkadaiyang pamaagi sa pagtabang sa mga
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estudyante nga kanunayng magribyu sa mga bersikulo sa scripture mastery.
Dugang mga kalihokan sa pagribyu makita diha sa appendix niini nga manwal.

Ang mga quiz makatabang sa mga estudyante nga mahinumduman kon unsay
ilang nakat-unan ug masukod ang ilang nakat-unan. Dapita ang mga estudyante
sa pagbasa sa tulo ka mga scripture mastery passage nga napaila na niini nga
manwal. Mahimong usab nimong apilan og pipila ka bag-ong mga tudling.
(Mahimo kang mosugyot nga markahan sa mga estudyante kini nga mga tudling
diha sa ilang mga kasulatan.) Human makabasa ang mga estudyante, eksamina sila
pinaagi sa paghatag kanila og mahinungdanon nga pulong [key word] gikan sa
tudling o pinaagi sa pagbasa og mga pulong gikan sa seminary bookmark. Dayon
hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita sa husto nga tudling diha sa ilang mga
kasulatan.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Mateo 13:24–17:27 (Unit 4)
Mga Materyal para Pagpangandam alang sa Home-Study Teacher
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga summary sa mga panghitabo, mga doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga
estudyante samtang nagtuon sila sa Mateo 13:24–17:27 (unit 4) wala gitumong nga itudlo isip kabahin sa imong
leksyon. Ang leksyon nga imong gitudlo nakatutok lamang sa pipila niining mga doktrina ug mga baruganan. Sunda
ang mga pag-aghat sa Balaang Espiritu samtang naghunahuna ka sa mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Mateo 13:24–58)
Gikan sa sambingay sa trigo ug sa mga bunglayon [tares], nakat-unan sa mga estudyante nga ang Ginoo mopundok
sa mga matarung panahon sa katapusang mga adlaw ug dayon molaglag sa mga dautan atol sa Iyang Pag-anhi. Sa
dugang nga mga sambingay ilang nakat-unan ang mahitungod sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo nga mopuno
sa tibuok yuta ug ang mahangturong mga panalangin nga mahimong moabut niadtong nagsakripisyo aron
makabaton sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Day 2 (Mateo 14)
Gikan sa Mateo 14 nasabtan sa mga estudyante nga pinaagi sa pagpakita og kalooy alang sa uban bisan kon
nakasinati kita og kaguol, nagsunod kita sa ehemplo ni Jesukristo. Nakat-unan usab nila nga kon tinguhaon nato ang
panabang sa Dios kon ang atong pagtuo mohuyang, makadasig Siya kanato gikan sa atong mga kahadlok ug mga
pagduha-duha.

Day 3 (Mateo 15)
Gikan sa instruksyon sa Manluluwas ngadto sa mga escriba ug mga Pariseo, nakat-unan sa mga estudyante nga kon
tinguhaon nato nga mapaduol sa Dios, kinahanglan gayud natong ibutang Iyang mga sugo ibabaw sa bisan unsa
natong mga tradisyon ug mga kustombre. Nakat-unan usab nila nga kon pilion nato nga mohangup sa dautan o sa
dili angay nga mga hunahuna ug mga tinguha, nan kadto nga mga hunahuna ug mga tinguha mopahugaw kanato,
ug nga samtang magpakita kita og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, makadawat kita og mga panalangin sumala
sa atong matarung nga mga tinguha.

Day 4 (Mateo 16–17)
Sa ilang pagtuon sa Mateo 16–17, nakat-unan sa mga estudyante nga ang Simbahan ni Jesukristo gitukod diha sa
pinadayag gikan sa Dios. Nakat-unan usab nila ang mahitungod sa mga yawe sa priesthood nga gitugyan sa karaang
panahon ug sa atong panahon nga motugot sa mga sulugoon sa Ginoo sa pagdumala sa Iyang Simbahan dinhi
sa yuta.

Pasiuna
Gibadlong ni Jesukristo ang mga Pariseo ug ang mga Saduceo nga nangita og
timailhan sa Iyang kabalaan. Mipamatuod si Pedro nga si Jesus mao ang Kristo ug
gisaaran sa mga yawe sa gingharian sa langit. Ang mosunod nga mga ideya sa
pagtudlo makatabang sa mga estudyante nga masabtan kon unsaon sa pagpalig-on
ang ilang mga pagpamatuod.
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Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 16:1–12
Ang mga Pariseo ug ang mga Saduceo nagtinguha og timailhan gikan sa
Manluluwas
Sa dili pa magklase, isulat sa pisara ang mosunod nga mga pulong:

Pinaagi sa pagpakita sa usa ka anghel

Pinaagi sa Espiritu Santo

Pinaagi sa pagtuo sa mga gisulti sa usa ka higala o sakop sa pamilya

Pinaagi sa pagsaksi og usa ka milagro

Sa pagsugod sa leksyon, hangyoa ang mga estudyante sa pagpili og mga pulong
diha sa pisara nga mas naghulagway kon sa unsang paagi nila gustong madawat
ang pagpamatuod sa ebanghelyo. Dapita ang pipila ka mga estudyante sa
pagreport kon hain nga mga pulong ang ilang gipili ug ipasabut kon nganong ila
kining gipili.

Dapita ang mga estudyante samtang nagtuon sila sa Mateo 16 sa pagpangita alang
sa mga kamatuoran kalabut kon unsaon sa Ginoo sa pagtabang kanato aron
makadawat ug malig-on ang atong mga pagpamatuod bahin sa ebanghelyo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 16:1. Hangyoa ang
mga estudyante sa pagsunod, nga mangita sa unsay gusto sa mga Pariseo ug mga
Saduceo gikan kang Jesus.

• Unsa man ang gusto sa mga Pariseo ug sa mga Saduceo gikan kang Jesus?

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Mateo
16:2-4. Hangyoa ang klase sa pagsunod, mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto
sa mga Pariseo ug sa mga Saduceo.

• Unsa nga timailhan ang giingon sa Ginoo nga Iyang ihatag?

Ipasabut nga si Jesus nag-refer ngadto sa propeta sa Daang Tugon nga si Jonas,
kinsa gilamoy sa usa ka “dakong isda” (Jonas 1:17). Ang “paglubong” ni Jonas diha
sa sulod ug dayon sa pagguwa gikan sa tiyan sa isda human sa tulo ka adlaw
nagsimbolo sa kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw ni Jesukristo gikan sa
lubnganan sa ikatulo nga adlaw.

Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut sa timailhan bahin ni propeta Jonas: “Ang paglubong ni Jonas ug ang
pagguwa gikan sa ‘dakong isda’ (Jonas 1:15–17; 2) nagsimbolo sa kamatayon,
paglubong, ug pagkabanhaw ni Kristo” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 711–12).

• Unsa ang gibuhat sa Manluluwas human Niya badlunga ang mga Pariseo ug
ang mga Saduceo?

• Unsa man ang atong makat-unan gikan niini nga kasinatian mahitungod sa dili
angay nga paagi sa pagtinguha og espirituhanong kamatuoran? (Ang mga
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estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga
mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran: Dili kita makadawat og
espirituhanong kamatuoran pinaagi sa pagtinguha og mga timailhan.)

I-summarize ang Mateo 16:5–12 pinaagi sa pagpasabut nga gipasidan-an sa
Manluluwas ang Iyang mga disipulo mahitungod sa sayop nga mga pagtulun-an sa
mga Pariseo ug sa mga Saduceo.

Mateo 16:13–20
Mipamatuod si Pedro mahitungod ni Jesukristo ug gisaaran sa mga yawe sa
gingharian
Ipasabut nga human badlunga ni Jesus ang mga Pariseo ug ang mga Saduceo
tungod sa pagtinguha og timailhan, gitudloan Niya ang Iyang mga disipulo kon sa
unsang paagi nga makadawat og pagpamatuod mahitungod sa kamatuoran. Dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 16:13–14. Hangyoa ang klase
sa pagsunod, nga mangita sa pangutana nga gipangutana ni Jesus ug sa tubag nga
gihatag sa Iyang mga disipulo.

• Unsa ang gipangutana sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo? Giunsa nila sa
pagtubag? (Mahimo nimong ipasabut nga sila si Elias ug Jeremias mao ang mga
propeta sa Daang Tugon nga sila si Elijah ug Jeremias.)

• Unsay mapakita sa ilang tubag ngari nato kalabut sa unsay nasabtan sa mga
tawo kon kinsa si Jesus nianang puntoha sa Iyang pangalagad?

Pahinumdom: Diha sa leksyon alang sa day 4, gitun-an sa mga estudyante ang
scripture mastery passage nga Mateo 16:15–19. Hunahunaa ang paggahin og pipila
ka minutos sa pagribyu sa tudling uban kanila.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 16:15–17. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa ikaduhang pangutana nga gipangutana sa
Manluluwas.

• Unsa man ang ikaduhang pangutana nga gipangutana sa Manluluwas? Giunsa
man pagtubag ni Pedro?

• Sumala sa bersikulo 17, giunsa pagkasayud ni Pedro nga si Jesus Anak sa Dios?
(Ipasabut nga gipadayag sa Langitnong Amahan kini nga kamatuoran ngadto
kaniya pinaagi sa Espiritu Santo.)

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo
kalabut kon unsaon nato sa pagbaton og pagpamatuod mahitungod ni
Jesukristo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga
pulong, apan kinahanglan silang mahibalo sa mosunod nga kamatuoran:
Makabaton kita og pagpamatuod mahitungod ni Jesukristo pinaagi sa
pagpadayag gikan sa Espiritu Santo.)

• Sa inyong hunahuna nganong importante man alang kanato nga makadawat
og pagpamatuod pinaagi sa pagpadayag gikan sa Espiritu Santo imbis nga sa
laing paagi?

Aron matabangan ang mga estudyante nga masabtan ang tahas sa Espiritu Santo
sa pagtabang kanato nga makabaton og pagmamatuod mahitungod sa
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Manluluwas, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga
pamahayag ni Presidente Joseph Fielding Smith:

“Ang Espiritu sa Dios nga namulong sa espiritu sa tawo dunay gahum sa
paghatag sa kamatuoran sa mas dakong epekto ug panabut kay sa kamatuoran
nga gihatag pinaagi sa personal nga kontak bisan sa langitnong mga binuhat.
Pinaagi sa Espiritu Santo ang kamatuoran modulot sa kinahiladman ug sa
kaugatan aron kini dili gayud hikalimtan” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente
sa Simbahan: Joseph Fielding Smith [2013], 208).

• Unsa ang pipila ka mga butang nga atong mabuhat aron maandam ang atong
kaugalingon nga makadawat og pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo?

• Giunsa ninyo pagkasayud nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios ug ang
inyong Manluluwas? Unsay inyong gibuhat aron maandam nga makadawat
nianang pagsaksi gikan sa Espiritu Santo?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsaon nila sa pagpalig-on
ang ilang mga pagpamatuod o unsay angayan nilang buhaton aron makadawat og
pagpamatuod pinaagi sa Espiritu Santo. Awhaga sila nga buhaton ang bisan unsa
nga pag-aghat nga ilang madawat.

Sunod nga Unit (Mateo 18:1–22:26)
Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar og usa ka higayon sa dihang lisud
alang kanila ang pagpasaylo sa laing tawo. Ipahunahuna nila ang mosunod nga
mga pangutana: Nganong mibati ka nga makapangatarungan nga dili mopasaylo
niini nga tawo? Nganong kinahanglan kita nga mopasaylo sa uban sa ilang mga
kalapasan bisan kon mibati kita nga makapangatarungan nga dili mopasaylo
kanila? Ipapangita sa mga estudyante ang mga tubag niini nga mga pangutana
samtang magpadayon sila sa ilang pagtuon sa umaabut nga semana.
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LEKSYON 21

Mateo 18
Pasiuna
Gitudloan ni Jesukristo ang Iyang mga disipulo sa mga
baruganan nga makatabang nila sa paggiya sa Iyang
Simbahan human sa Iyang Pagbayaw. Mihatag usab ang

Ginoo sa sambingay sa walay kalooy nga sulugoon agig
tubag sa pangutana ni Pedro mahitungod sa pagpasaylo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 18:1–20
Gitudloan ni Jesukristo ang Iyang mga disipulo sa mga baruganan nga makatabang
nila sa paggiya sa Iyang Simbahan
Ilista sa pisara ang mosunod nga mga salaod: gibakakan; gikawatan; gibudhian sa
higala. Hangyoa ang mga estudyante sa hilum nga pag-rate sa matag salaod gikan
sa 1 ngadto sa 10, nga ang 1 maoy pinakasayon nga pasayloon ug ang 10 maoy
pinakalisud. Dapita ang pipila ka andam nga estudyante sa pagreport kon giunsa
nila sa pag-rate ang mga salaod.

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong nganong kita kinahanglan nga
mopasaylo sa uban bisan og lisud ang paghimo niini.

Dapita ang mga estudyante samtang sila nagtuon sa Mateo 18 sa pagpangita og
mga kamatuoran nga makatabang nila nga makasabut nganong kinahanglan nga
mopasaylo ta sa uban.

I-summarize ang Mateo 18:1-14 pinaagi sa pagpasabut nga gitudloan ni Jesus ang
Iyang mga disipulo sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon ug mamahimong sama
sa gagmayng bata. Gipasabut usab Niya nga kadtong “nakasala” sa gagmayng mga
bata, mopasalaag kanila, o mopahuyang sa ilang pagtuo, ubos sa hustisya sa Dios
(tan-awa sa mga bersikulo 6–7). Ang Manluluwas dayon mitambag sa Iyang mga
disipulo nga tangtangon sa ilang kinabuhi ang mga butang nga makapasala kanila,
o nagpalisud kanila (tan-awa sa bersikulo 9). (Pahinumdom: Ang mga pagtulun-an
sa Manluluwas nga naa sa Mateo 18:1–14 hisgutan sa mas lapad nga detalye diha
sa mga leksyon sa Marcos 9 ug sa Lucas 15.)

Ipasabut nga human ang Manluluwas mitambag sa Iyang mga disipulo nga
tangtangon sa ilang kinabuhi ang mga butang nga nagpalisud kanila, Siya misulti
kanila unsay angay buhaton sa tawo kon dunay tawo nga makalapas, o makasala
batok kanila. Gitudlo usab Niya sa mga Apostoles ang mga baruganan sa disiplina
sa Simbahan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 18:15, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsay ipabuhat ni Jesus sa Iyang mga disipulo kon dunay
tawo nga makasala batok nila.

• Unsa man ang atong makat-unan gikan niini nga bersikulo kon unsay angay
natong buhaton kon dunay tawo nga makasala batok kanato?
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I-summarize ang Mateo 18:16–17 pinaagi sa pagpasabut nga gisultihan sa
Manluluwas ang Iyang mga Apostoles nga kon ang tawo magdumili sa pagdawat
sa iyang binuhatang sayop ug sa pagkumpisal sa iyang sala, ug may duha o sobra
pa mosaksi batok kaniya, kanang tawhana isalikway sa Simbahan. Mahimo usab
nimong ipasabut nga, kadtong mangulo sa mga Church disiplinary council diin ang
ingon nga mga desisyon pagabuhaton nga magtinguha kanunay sa kabubut-on sa
Ginoo kon isalikway ba ang maong tawo sa Simbahan o i-excommunicate.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 18:18–20. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa nga awtoridad ang nadawat sa mga
Apostoles.

• Unsa nga awtoridad ang gihatag sa mga Apostoles kanila? (Ipasabut nga
gihatag sa Manluluwas ang mga yawe sa priesthood ngadto sa mga Apostoles,
nga naghatag kanila og awtoridad, ubos sa pagdumala ni Pedro, sa paghimo sa
mga ordinansa sa pag-seal ug paghimo og mga paghukom kalabut sa
Simbahan, lakip kon ang nakasala ipabilin ba nga miyembro [tan-awa sa Mateo
16:19].)

• Unsa ang gisaad sa Ginoo ngadto sa Iyang mga Apostoles diha sa mga
bersikulo 19–20? (Mahimo nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante
ang saad diha sa bersikulo 20.)

Mateo 18:21–35
Ang Ginoo mihatag sa sambingay sa walay kalooy nga sulugoon
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga istorya, nga
gisugilon ni Presidente Thomas S. Monson, bahin sa usa ka pamilya kansang duha
ka bulan nga anak namatay:

“[Ang] amahan usa ka tighimo og kabinet ug midesinyo og matahum nga kahon
alang sa lawas sa bililhon niyang anak. Ang adlaw sa paglubong dag-umon,
miduyog sa kasubo nga ilang gibati. Sa naglakaw ang pamilya padulong sa
chapel, nga ang Amahan nagdala sa gamayng lungon, pipila ka higala ang
mitambong. Apan, ang pultahan sa chapel sarado. Ang busy nga bishop
nakalimot sa lubong. Ang paningkamot sa pagkontak kaniya lisud. Wala

masayud sa buhaton, gisipitan sa amahan ang lungon ug, kuyog sa iyang pamilya, gibalik kini sa
balay, naglakaw ubos sa nagbunok nga ulan” (“Hidden Wedges,” Ensign, Mayo 2002, 19).

• Kon sakop kamo niana nga pamilya, unsa kaha ang inyong bation kon ang
bishop wala makaadto sa lubong?

• Nganong lisud ang pagpasaylo sa bishop?

Ipasabut nga human gitudloan sa Manluluwas ang mga Apostoles, nangutana si
Pedro sa Ginoo mahitungod sa pagpasaylo. Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 18:21, ug ipapangita sa mga estudyante ang pangutana
ni Pedro.

• Unsa ang gipangutana ni Pedro sa Manluluwas?
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Ipasabut nga ang ubang lider sa relihiyon sa panahon ni Pedro nagtudlo nga ang
usa ka tawo dili kinahanglang mangayo og pasaylo sa laing tawo lapas sa tulo ka
higayon. Sa pagpangutana sa Ginoo kon kinahanglan ba siyang mopasaylo og tawo
sa ikapito nga higayon, nagtuo si Pedro nga sobra na ang iyang kamapasayloon
(tan-awa sa Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–81], 3:91).
Dapita ang mga estudyate sa pagbasa og hilum sa Mateo 18:22, nga mangita sa
gitubag sa Manluluwas kang Pedro.

• Sigun sa gisulti sa Manluluwas pila ka higayon kita kinahanglang mopasaylo
ngadto sa nakapasilo o nakasala kanato? (Ipasabut nga ang “kapitoan ka pito”
usa ka paagi sa pag-ingon nga walay limit ang pagpasaylo sa uban.)

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa Manluluwas bahin sa
pagpasaylo sa uban? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing
mga pulong, apan siguroha nga mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran:
Ang Ginoo misugo kanato sa pagpasaylo niadtong mga nakapasilo o
nakasala batok kanato.)

• Unsa ang buot ipasabut sa pagpasaylo sa uban? (Ipasabut nga ang pagpasaylo
sa uban mao ang paghigugma sa tawo nga nakapasilo o nakapasakit kanato ug
dili magbaton og ngil-ad nga pagbati ngadto kaniya [tan-awa sa Ang giya
Ngadto sa mga Kasulatan, “Pasaylo,” scriptures.lds.org; D&P 64:9–11]. Ang
pagpasaylo wala magpasabut nga mitugot ta sa uban nga padayong mopasakit
kanato o ang nakasala dili na manubag sa iyang mga gibuhat, sa legal o sa
ubang paagi.)

Ipasabut nga human matubag ang pangutana ni Pedro, gitudloan sa Manluluwas
og usa ka sambingay ang Iyang mga disipulo nga makatabang natong makasabut
nganong kinahanglan tang mopasaylo sa uban.

Grupoha ang mga estudyante nga magpares-pares ug dapita ang matag pares nga
basahon og dungan ang Mateo 18:23–35, nga mangita kon nganong kinahanglan
kitang mopasaylo sa uban. Human sa igong panahon, dapita ang mga estudyante
sa pagreport sa ilang nakit-an.

Imbis ipabasa sa mga estudyante ang Mateo 18:23–35, ikonsiderar ang
pagpasalida sa video nga “Forgive Every One Their Trespasses: The Parable

of the Unmerciful Servant” [6:06]. Samtang magtan-aw ang mga estudyante sa
video, ipapangita nila kon nganong kinahanglan kitang mopasaylo sa uban.
Human sa video, dapita ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an. Kini
nga video anaa sa LDS.org.

Aron matabangan ang mga estudyante nga mas modako ang ilang panabut niini
nga sambingay, kopyaha ang mosunod nga mga pulong diha sa pisara:

Hari Sulugoon Kaubang Sulugoon
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• Pila ang utang sa sulugoon ngadto sa hari? (Isulat ang nakautang sa hari og
10,000 nga kwarta ubos sa Sulugoon.)

Ipasabut nga sa panahon ni Jesus ang “10,000 nga kwarta katugbang na sa
100,000,000 ka denar [Roman nga kwarta]. Ang usa ka denar mao ang sagad nga
sweldo sa komon nga trabahante” (Jay A. Parry and Donald W. Parry,
Understanding the Parables of Jesus Christ [2006], 95). Hangyoa ang mga estudyante
sa pagsubay kon pila ka tuig ang abton aron mabayran sa sulugoon ang iyang
utang pinaagi sa pag-divide sa 100,000,000 ka denar ngadto sa 365 ka adlaw
(100,000,000/365 = 273,973). Isulat ang 273,973 ka tuig sa pisara ubos sa nakautang
sa hari og 10,000 nga kwarta.

• Pila ang utang sa kaubang sulugoon ngadto sa sulugoon? (Isulat ang nakautang
sa sulugoon og 100 nga kwarta ubos sa Kaubang Sulugoon.)

Ipasabut nga sa panahon ni Jesus ang “100 nga kwarta katugbang na sa 100 ka
denar. Buot ipasabut, ang kaubang sulugoon nakautang sa sulugoon og mga 100 ka
adlaw’ nga kantidad sa trabaho, o hapit one-third sa tinuig niyang sweldo. Isulat
ang 100 ka adlaw sa pisara ubos sa nakautang sa sulugoon og 100 nga kwarta.

• Ngano kaha nga giingnan man sa hari ang sulugoon nga usa siya ka dautan kay
wala mopasaylo sa utang sa iyang kaubang sulugoon?

Pangutan-a ang mga estudyante kon si kinsa sa ilang hunahuna ang
girepresentahan sa tulo ka tawo niana nga sambingay? Human sila makatubag,
isulat sa pisara ang posibling mga representasyon: Hari = Langitnong Amahan,
Sulugoon = Kita, Kaubang Sulugoon = Ang mga nakasala kanato.

• Sa inyong hunahuna unsa nga baruganan ang gitinguhang itudlo sa
Manluluwas sa Iyang mga disipulo kon nganong kinahanglan kitang mopasaylo
sa uban? (Kinahanglang mahibaloan sa mga estuyante ang baruganan nga
susama sa mosunod: Kon gusto ta nga pasayloon sa Dios, nan
kinahanglang andam ta nga mopasaylo sa uban. Isulat sa pisara kini nga
baruganan.)

• Unsa ang mahimo sa usa ka tawo kon naglisud siya sa pagpasaylo sa
ubang tawo?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut unsay atong mahimo aron
mas andam kitang mopasaylo sa uban, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa mosunod nga pamahayag ni Presidente James E. Faust sa Unang
Kapangulohan. Kon mahimo, paghimo og handout alang sa matag estudyante.

“Kinahanglan natong ilhon ug sabton ang masuk-anon nga mga pagbati. Ang
paghimo niini magkinahanglan og pagpaubos, apan kon moluhod ug mohangyo
ta sa Langitnong Amahan alang sa usa ka pagbati nga mopasaylo, Siya
motabang kanato. Ang Ginoo nagsugo kanato sa ‘pagpasaylo sa tanan nga mga
tawo’ [D&P 64:10] alang sa atong kaayohan kay ang ‘kasilag mopugong sa
espirituhanong pagtubo’ [Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), 144]. Kon ato

lamang tangtangon gikan sa atong kaugalingon ang kasilag ug kalagot ang Ginoo makahupay
sa atong mga kasingkasing. …
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“… Kon ang trahedya moigo, kinahanglang dili kita motubag pinaagi sa pagpanimalos, apan
hinoon tugutan ang hustisya nga [mohimo sa iyang bahin ug dayon magpadayon]. Dili sayon ang
[pagpadayon] ug haw-angon ang atong kasingkasing sa nagkadako nga kalagot. Ang
Manluluwas midalit kanatong tanan og bililhon nga kalinaw pinaagi sa Iyang Pag-ula, apan
moabot lamang kini samtang kita andam mopapahawa sa dili maayo nga mga pagbati sa
kasuko, kasilag, o panimalos. “Kanatong tanan nga mopasaylo ‘‘sa mga nakautang kanato’’
[Hubad ni Joseph Smith, Mateo 6:13], bisan kadtong nakalapas og seryuso nga mga krimen, ang
Pag-ula makahatag og dakong kalinaw ug kahupayan” (James E. Faust, “Ang Makaalim nga
Gahum sa Pagpasaylo,” Ensign o Liahona, Mayo 2007, 69).

• Unsa ang gisulti ni Presidente Faust nga atong buhaton nga makatabang sa
atong pagpasaylo sa uban?

• Sumala ni Presidente Faust, unsa man ang mahitabo kon mopasaylo ta
sa uban?

Pahinumdumi ang mga estudyante sa istorya nga gipakigbahin ni Presidente
Monson sa pagsugod sa klase ug ipabasa sa usa ka estudyante ang konklusyon sa
istorya:

“Kon ang pamilya mubo pa og kalidad, magmahay unta sila sa bishop ug
mayugot. Dihang nadiskubrihan sa bishop ang trahedya, gibisitahan niya ang
pamilya ug nangayog pasaylo. Bisan og ang kahapdos mailhan gihapon sa iyang
pagpanulti, apan sa luhaang mga mata, ang amahan midawat sa pagbasol, ug
ang duha mihangop uban sa diwa sa pagsinabtanay” (“Hidden Wedges,” Ensign,
Mayo 2002, 19).

• Sa unsang paagi ang Ginoo mitabang ninyo nga mopasaylo sa tawo nga
nakasala o nakapasilo kaninyo?

• Unsa ang nakatabang ninyo sa pagpasaylo sa uban? (Ikonsiderar ang pagdapit
sa mga estudyante nga isulat ang tubag sa pangutana diha sa ilang mga class
notebook o mga scripture study journal.)

Pangutana ug paghimo og mga pagdapit nga makaawhag nila sa
paggamit niini
Ang tumong sa pagtudlo sa ebanghelyo mao ang pagtabang sa mga estudyante nga magamit
ang mga baruganan ug mga doktrina nga naa sa mga kasulatan, makabig, ug madawat ang
mga panalangin nga gisaad para sa mga matinud-anon ug masulundon. Ang mga pangutana ug
mga pagdapit nga nag-awhag sa paggamit niini makatabang sa mga estudyante nga makakita
unsaon nila nga magamit kini nga mga baruganan ug doktrina diha sa kasamtangan ug sa
umaabut nilang mga sitwasyon.

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon si kinsa kaha ang dili nila
mapasaylo. Dapita sila sa pag-ampo nga makabaton og tinguha nga mopasaylo ug
sa katakus nga palabyon ang kahapdos ug kasuko aron si Jesukristo makatabang
nila nga mobati og kalinaw ug kahupayan pinaagi sa Iyang Pag-ula.
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LEKSYON 22

Mateo 19–20
Pasiuna
Nagtudlo si Jesukristo mahitungod sa kasagrado sa
kaminyoon. Gipasabut Niya og maayo ang kaimportante sa
pagpili sa kinabuhing dayon kay sa kalibutanong
katigayunan ug gitudlo ang sambingay sa mga mamumuo

diha sa ubasan [vineyard]. Gipanagna usab ni Jesus ang
Iyang kamatayon ug gitudloan ang Iyang mga disipulo nga
moserbisyo sa uban.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 19:1–12
Nagtudlo ang Manluluwas mahitungod sa kasagrado sa kaminyoon
I-display ang usa ka litrato sa usa ka
malipayong minyo nga managtiayon
nga na-sealed sa templo. Ipasabut nga
ang doktrina sa Ginoo kalabut sa
kaminyoon ug pakigbulag [divorce] lahi
kay sa daghang gituohan sa kalibutan.

• Unsa ang ubang gituohan sa
kalibutan kalabut sa kaminyoon ug
pakigbulag? (Pasidaan: Likayi ang
paggahin og taas kaayong panahon
sa paghisgot sa may kalabutan nga
hilisgutan sama sa kaminyoon sa
sama og sekso [same-sex marriage],
nga makahurot sa panahon palayo
sa ubang importante nga mga
baruganan sa leksyon karon.)

Dapita ang mga estudyante samtang
nagtuon sila sa Mateo 19:1–12 sa
pagpangita sa mga pagtulun-an sa Ginoo kalabut sa kaminyoon ug pakigbulag ug
ipahunahuna ang kaimportante niining mga pagtulun-an ngadto kanila.

Magmahimong sensitibo sa mga panginahanglan ug mga pagbati sa mga
estudyante
Samtang maghisgot kamo sa mga pagtulun-an sa Manluluwas mahitungod sa kaminyoon ug
pakigbulag, magmahimong sensitibo sa mga estudyante nga tingali nakasinati og kasakit o
kabalaka tungod sa panagbulag sa mga ginikanan o ubang mga sakop sa pamilya.
Mainampuong magtinguha ug mosunod sa giya sa Espiritu Santo samtang mangandam ka ug
magtudlo. Hinumdumi ang pagpaminaw og maayo samtang ang mga estudyante mangutana o
mopakigbahin sa ilang mga hunahuna ug mga pagbati.
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Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 19:1–3. Dapita ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa pangutana nga gipangutana sa mga Pariseo
kang Jesus. Dapita ang mga estudyante sa pagreport kon unsay ilang nakit-an.

Ipasabut nga ang mga pulong nga “ang pagpakigbulag niya sa iyang asawa sa
bisan unsang hinungdan” (Mateo 19:3) nagpasabut sa usa ka tawo nga nakigbulag
sa iyang asawa sa bisan unsang rason, bisan kon kini ginagmay o hinakog.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 19:4–6, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas kalabut sa kaminyoon
ug pakigbulag.

• Unsa nga mga kamatuoran kalabut sa kaminyoon ang atong makat-unan gikan
sa tubag sa Manluluwas ngadto sa mga Pariseo? (Ang mga estudyante
mahimong mahibalo og pipila ka mga kamatuoran, apan siguroa sa pagpasabut
og maayo nga ang kaminyoon tali sa lalaki ug babaye usa ka sagradong
relasyon nga gitakda ug giestablisar sa Dios.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 19:7, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa laing pangutana nga gipangutana sa mga Pariseo ngadto sa
Manluluwas.

• Unsa man ang gipangutana sa mga Pariseo sa Manluluwas?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 19:8–9, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita sa tubag sa Manluluwas.

• Sumala sa Manluluwas, nganong gitugutan man ni Moises nga makigbulag ang
mga Israelite? (Tungod sa katig-a sa kasingkasing sa mga tawo.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut kon unsay kalabutan niini
nga pagtulun-an sa atong panahon, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles:

“Ang matang sa kaminyoon nga gikinahanglan sa kahimayaan——mahangturon
ang gidugayon ug diosnon ang kahimili—dili makahunahuna og deborsyo—. Sa
mga templo sa Ginoo, pagakaslon ang magtiayon nga molungtad sa
kahangturan. Apan may pipila ka kaminyoon wala mouswag paingon niana nga
sumbanan. Tungod sa ‘pagkatig-a sa [atong] mga kasingkasing’ [Mateo 19:8],
ang Ginoo sa pagkakaron wala mopatuman og sangputanan sa celestial nga

sumbanan. Siya mitugot sa deborsyado nga tawo sa pagminyo pag-usab nga walay mansa sa
pagkamakasasala nga gihisgutan sa kinatas-ang balaod” (“Deborsyo,” Ensign o Liahona, Mayo
2007, 70).

Hunahunaa ang pagdapit sa mga estudyante nga mopakigbahin sa ilang mga
pagpamatuod nga gitakda ug giestablisar sa Dios ang kaminyoon isip usa ka
sagradong relasyon tali sa lalaki ug babaye.
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Mateo 19:13–30; 20:1–16
Gitudlo ni Jesus ang mahitungod sa kinabuhing dayon ug gihatag ang sambingay sa
mga mamumuo diha sa ubasan [parrasan].
Dapita ang usa ka estudyante nga moduol sa atubangan sa klase. Sultihi ang
estudyante nga kon makahimo siya og 10 ka push-up, makadawat siya og gamayng
ganti (sama sa 10 ka gagmayng kendi). Human makahimo og 10 ka push-up ang
estudyante, hatagi siya sa ganti, ug dayon hangyo og laing volunteer. Hangyoa ang
ikaduhang estudyante sa paghimo og usa ka push-up, ug dayon pangutan-a ang
klase kon sa ilang hunahuna unsa nga ganti ang kinahanglang madawat niini nga
estudyante ug ngano man. Palingkura og balik ang duha ka estudyante. Pahibaloa
ang klase nga sa kaulahian sa leksyon ang ikaduhang estudyante makadawat og
ganti basi sa unsay nakat-unan sa klase diha sa mga kasulatan.

I-summarize ang Mateo 19:13–27 pinaagi sa pagpasabut nga giawhag ni Jesus ang
Iyang mga sumusunod sa pagtinguha og kinabuhing dayon imbis nga kalibutanong
katigayunan. Nangutana si Pedro kon unsay madawat sa mga disipulo tungod kay
ilang gibiyaan ang ilang kalibutanong katigayunan aron mosunod sa Manluluwas.
(Pahinumdom: Ang mga panghitabo niini nga mga bersikulo itudlo og maayo diha
sa leksyon sa Marcos 10.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 19:28–30. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto ni Pedro.

• Sumala sa bersikulo 29, unsa may mapanunod sa matag usa nga mibiya sa
tanan aron mosunod sa Manluluwas?

Ipasabut nga gitudlo dayon sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga disipulo ang
sambingay aron matabangan sila nga makasabut sa tinguha sa Langitnong
Amahan nga hatagan ang tanan Niyang mga anak sa oportunidad nga makadawat
og kinabuhing dayon. Niini nga sambingay, usa ka tawo ang misuhol og mga
mamumuo sa lain-laing oras sa tibuok adlaw aron magtrabaho diha sa iyang
ubasan. Ang normal nga adlaw sa tingtrabaho sa panahon sa Bag-ong Tugon
magsugod sa mga alas 6:00 sa buntag ngadto sa alas 6:00 sa gabii, nga dunay
gamayng kalainan sa gidugayon sa lain-laing panahon sa tuig.

Kopyaha ang mosunod nga tsart diha sa pisara o ihatag kini sa mga estudyante isip
handout.

Mga mamumuo
(Oras sa Pagsugod)

Sweldo nga
Gikasabutan

Mga Oras nga
Gitrabahoan

Gibayran
nga
Kantidad

Sayo sa buntag (alas
6:00 sa buntag)

ika-3 nga oras (alas
9:00 sa buntag)
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Mga mamumuo
(Oras sa Pagsugod)

Sweldo nga
Gikasabutan

Mga Oras nga
Gitrabahoan

Gibayran
nga
Kantidad

ika-6 nga oras (alas
12:00 sa udto)

ika-9 nga oras (alas
3:00 sa hapon)

ika-11 nga oras (alas
5:00 sa hapon)

Dapita ang mga estudyante nga magtrabaho sa ginagmay nga grupo. Ipabasa nila
ang Mateo 20:1–7 diha sa ilang grupo, nga mangita kon unsa kadugay magtrabaho
ang matag grupo sa mga mamumuo ug ang sweldo nga ilang gikasabutan. (“Ang
usa ka sintabo [penny]” nagpasabut sa usa ka denario, nga sinsilyo sa Roma nga
tugbang sa sweldo sa usa ka mamumuo alang sa usa ka adlaw.)

Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka mga estudyante nga moduol sa
pisara ug pasulati ang unang duha ka kolum sa tsart (o ipasulat nila diha sa mga
kopya nga imong gihatag).

• Kinsa sa inyong hunahuna ang kinahanglang bayaran og dako?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 20:8–10, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita sa bayad nga nadawat sa matag grupo sa mga mamumuo.

• Unsa nga bayad ang nadawat sa matag grupo sa mga mamumuo? (Human
makatubag ang mga estudyante, isulat ang 1 ka sintabo sa kada box diha sa
kolum nga gisulatan og “Gibayran nga Kantidad.”)

• Kon apil kamo sa mga mamumuo nga nagtrabaho og tibuok adlaw, unsa nga
mga hunahuna o mga pagbati ang inyo untang nabatunan samtang nakadawat
mo og samang ganti niadtong nagtrabaho og usa lamang ka oras?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 20:11–14. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gisulti niadtong nagtrabaho og
tibuok adlaw ngadto sa tag-iya sa ubasan ug unsay iyang gitubag ngadto kanila.

• Unsa man ang gireklamo niadtong nagtrabaho og tibuok adlaw?

• Unsa may gisulti sa tag-iya sa ubasan agig tubag?

• Sa unsang paagi nga ang tag-iya sa ubasan nahimong makiangayon (o patas)
niadtong nagtrabaho og tibuok adlaw?

Aron matabangan ang mga estudyante nga mahibalo og usa ka kamatuoran gikan
niini nga sambingay, ipasabut nga ang usa ka sintabo mahimong magrepresentar
sa walay katapusan o kinabuhing dayon, sigun sa gihisgutan diha sa Mateo 19:29.
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Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Ihatag sa Dios ang
kinabuhing dayon ngadto sa tanang tawo kinsa …

• Kon ang ganti diha niini nga sambingay nagrepresentar sa kinabuhing dayon,
unsa may girepresentar sa trabaho? (Ang mga estudyante mahimong mogamit
og lain-laing mga pulong, apan siguroa sa pagpasabut og maayo nga ang
trabaho diha niini nga sambingay mahimong magrepresentar sa paghimo ug
pagtuman sa sagradong mga pakigsaad ngadto sa Dios. Human makatubag ang
mga estudyante, kompletuha ang kamatuoran diha sa pisara sigun sa mosunod:
Ihatag sa Dios ang kinabuhing dayon ngadto sa tanang tawo kinsa mopili
sa paghimo ug pagtuman sa sagradong mga pakigsaad ngadto Kaniya.)

Ipasabut nga kini nga kamatuoran makatabang kanato aron masabtan ang kalooy
sa Langitnong Amahan alang sa mga indibidwal kinsa wala makahimo o
makatuman sa mga pakigsaad sayo sa kinabuhi ug alang niadtong walay
oportunidad sa pagbuhat sa ingon hangtud human sa ilang kamatayon (tan-awa sa
D&P 137:7–8).

• Sa inyong hunahuna nganong importante man nga atong masayran nga iIhatag
sa Dios ang kinabuhing dayon ngadto sa tanang tawo kinsa mopili sa paghimo
ug pagtuman sa sagradong mga pakigsaad ngadto Kaniya, nga dili magsapayan
kon kanus-a kana mahitabo?

Pahinumdumi ang mga estudyante mahitungod sa ikaduhang estudyante nga
mihimo og usa lamang ka push-up, ug ipangutana:

• Sa inyong hunahuna unsa nga ganti ang kinahanglang madawat niini nga
estudyante sa paghimo og usa ka push-up? (Hatagi ang estudyante sa samang
ganti nga imong gihatag ngadto sa estudyante nga mihimo og 10 ka push-up.)

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 20:15–16. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa pagtubag sa tag-iya sa ubasan
niadtong mireklamo kalabut sa iyang pagkamahinatagon ngadto sa ubang mga
mamumuo.

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang buot ipasabut sa tag-iya sa ubasan sa
dihang nangutana siya, “Imo ba diay ako nga bagutbotan tungod sa akong
pagkamahinatagon?” (bersikulo 15).

Ipasabut nga si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles miusab sa mga pulong aron masabtan og maayo kini nga pangutana
sama sa mosunod: “Nganong masina kamo tungod sa akong pagkamabination?”
(“Mga Mamumuo sa Ubasan,” Ensign o Liahona, Mayo 2012, 31).

• Unsay buot ipasabut diha sa bersikulo 16 nga “daghan [ang] gitawag, apan
pipila lamang ang napili”? (Ang matawag nagpasabut nga dapiton nga moapil
sa buhat sa Langitnong Amahan. Ang mapili nagpasabut nga makadawat sa
Iyang mga panalangin—lakip na ang panalangin sa kinabuhing dayon.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa bersikulo 16? (Ang mga
estudyante mahimong mahibalo og daghang baruganan, lakip sa mosunod:
Kon pilion natong masina sa mga panalangin sa Langitnong Amahan
ngadto sa uban, nan mahimong mawad-an kita sa mga panalangin nga
gusto Niyang ihatag kanato.)
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Basaha og kusog ang mosunod nga pamahayag ni Elder Jeffrey R. Holland, ug
dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon sa unsang paagi sila matintal
nga masina sa mga panalangin nga gihatag sa Langitnong Amahan ngadto
sa uban:

“Mga kaigsoonan, adunay mga higayon sa atong kinabuhi diin ang usa ka tawo
makadawat og wala damha nga panalangin o nakadawat og espesyal nga
pag-ila. Mohangyo ko kaninyo ayaw og kahiubos—ug ayaw gayud og
kasina——kon maayong mga butang ang mahitabo sa uban—? Dili kita
makuhaan kon ang uban mapanalanginan. Wala kita sa kontest kon si kinsa ang
pinakadatu o ang pinakadaghan og talento o pinakamaanyag o gani ang

pinakadaghan og panalangin. Ang kontest nga anaa gayud kita mao ang kontest batok
sa sala. …

“… Ang pagkasina, pagyam-id, o pagdaut sa uban dili makapalambo [sa inyong kahimtang], ni
ang pagpa-ubos sa ubang tawo makapanindot sa inyong imahe. Busa pagmabination, ug
pagmapasalamaton nga ang Dios mabination. Kini makapalipay” (“Mga Mamumuo sa Ubasan,”
31, 32).

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitungod sa mga kamatuoran nga
nahibaloan sa mga estudyante samtang nagtuon sila sa sambingay sa mga
mamumuo diha sa ubasan.

Isulat sa pisara ang mosunod nga pamahayag. Hatagi ang mga estudyante og
panahon sa pagkompleto sa pamahayag diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal. Basi sa unsay akong nakat-unan gikan niini nga sambingay,
ako mo- …

Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka mga estudyante nga komportable
sa pagbuhat sa ingon sa pagpakigbahin ngadto sa klase sa unsay ilang gisulat.

Mateo 20:17–34
Gipanagna ni Jesus ang Iyang kaugalingong kamatayon ug gitudloan ang Iyang mga
disipulo nga moserbisyo sa uban
I-summarize ang Mateo 20:17–34 pinaagi sa pagpasabut nga gipanagna sa
Manluluwas nga pagabudhian Siya ug pagasilutan og kamatayon inig balik Niya sa
Jerusalem. Gitudloan Niya ang Iyang mga disipulo nga imbis nga magtinguha
alang sa katungdanan ug awtoridad, kinahanglan nilang sundon ang Iyang
ehemplo ug moserbisyo sa uban.
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LEKSYON 23

Mateo 21:1–16
Pasiuna
Si Jesus mihimo sa Iyang madaugong pagsulod ngadto sa
Jerusalem sa pagsugod sa katapusang semana sa Iyang
kinabuhi. Samtang didto Siya, Iyang gilimpyuhan ang templo

sa ikaduhang higayon ug giayo ang buta ug ang bakol kinsa
miadto Kaniya.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Pahinumdom: Sa katapusan niini nga leksyon mao ang katapusang pahina nga
giulohan og “Ang Katapusang Semana, Pag-ula, ug Pagkabanhaw ni Jesukristo.”
Kining mubo nga overview bahin sa katapusang semana sa kinabuhi sa
Manluluwas makatabang nimo ug sa imong mga estudyante nga makasabut sa
mga panghitabo nga misangput sa kamatayon ug Pagkabanhaw ni Jesukristo.
Mahimo nimong gamiton kini nga overview diha sa Marcos, Lucas, ug sa
Juan usab.

Mateo 21:1–11
Gihimo ni Jesukristo ang Iyang madaugong pagsulod sa Jerusalem
I-display ang usa ka klase sa pagkaon o isulat sa pisara ang ngalan sa usa ka
pagkaon. Pangutan-a ang mga estudyante kon nakatilaw na ba sila niini nga
pagkaon ug morekomendar ba sila niini ngadto sa uban. Dapita ang usa ka
estudyante nga morekomendar sa pagkaon sa pagduol sa atubangan sa klase.
Hangyoa siya sa pag-imagine nga wala pay nakatilaw niini nga pagkaon. Tudloi
ang estudyante kon unsay iyang isulti o buhaton aron matabangan ang usa ka tawo
nga maganahang motilaw niini nga pagkaon. Dapita ang estudyante sa pagbalik og
lingkod kon mahuman na. Dayon pangutan-a ang klase:

• Kon wala pa mo makatilaw niini nga pagkaon ganahan ba mong motilaw niini
karon? Ngano man?
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I-display ang usa ka litrato sa
Manluluwas. Ipasabut nga daghang
tawo ang gamay rag nahibaloan bahin
ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo ug
kita dunay responsibilidad sa
pagtabang sa uban nga makat-on
bahin Kaniya.

Hangyoa ang mga estudyante sa
pagpamalandong unsay ilang mahimo
sa pagtabang og tawo nga gustong
mahibalo og dugang mahitungod ni
Jesukristo. Dapita sila sa pagpangita sa
usa ka baruganan samtang nagtuon sila
sa Mateo 21:1–11 nga makatabang nila
samtang mag-awhag sila sa uban sa
pagkat-on og dugang mahitungod ni
Jesukristo.

Ipasabut nga ang Mateo 21 nagrekord sa mga nanghitabo lima ka adlaw sa wala pa
ang Pagkalansang sa Manluluwas. Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang
panon sa katawhan misunod kang Jesus ug sa Iyang mga Apostoles samtang
nagbiyahe ngadto sa Jerusalem gikan sa Jericho (tan-awa sa Mateo 20:17–18, 29).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 21:1–5. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gipabuhat ni Jesus sa Iyang duha ka
disipulo.

• Unsa ang gipabuhat ni Jesus niining duha ka disipulo?

Ipasabut nga ang panagna nga gi-refer diha sa Mateo 21:4–5 makita sa Zacarias
9:9–10. (Dapita ang mga estudyante nga ikonsiderar ang pagsulat niini nga
reference tapad sa bersikulo 5.) Panagna kini mahitungod sa gisaad nga Mesiyas, o
“ang dinihugan nga Propeta, Pari, Hari, ug Tigluwas kansang pag-anhi mahinamon
nga gipaabut sa mga Judeo” (Ang Giya Ngadto sa mga Kasulatan, “Mesiyas,”
scriptures.lds.org). Ipasabut nga sa biblikal nga kapanahunan, ang asno [donkey]
“usa ka simbolo sa harianong Judeo. … Ang pagsakay og usa ka asno … nagpakita
nga si Jesus miabut isip usa ka malinawon ug ‘mapaubsanon’ nga Manluluwas, dili
usa ka tigbuntog sakay sa kabayong igugubat” (New Testament Student Manual
[manwal sa Church Educational System, 2014], 64).

• Unsa ang pipila ka buhat sa managlahing kultura ang nagpakita og
matinahurong pagdawat sa kaharianon?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 21:6–8. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gihimo sa “kadaghanan sa mga tawo”
(bersikulo 8) samtang si Jesus mibiyahe ngadto sa Jerusalem. (Mahimo nimong
ipasabut sa mga estudyante nga ang Joseph Smith Translation, Matthew 21:5,
nagklaro nga usa ra ka hayop ang gidala ug gisakyan.)

• Unsa ang gihimo sa panon sa katawhan nga matinahurong midawat ni Jesus
isip Mesiyas? (Mahimo nimong ipasabut nga ang Ebanghelyo ni Juan nagpiho
nga ang panon sa katawhan migamit og mga “palwa sa palmera” [Juan 12:13].
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Ang mga palwa sa palmera mao ang simbolo sa mga Judeo sa kadaugan ug
kalampusan batok sa mga kaaway. Ang paghapnig og carpet sa dalan, sama sa
gihimo sa panon sa katawhan gamit ang mga palwa ug panapton, usa ka buhat
nga gigamit sa pagtahud og usa ka hari o tigbuntog. Sa paghimo niini, ang
panon sa katawhan midawat ug miabi-abi ni Jesus isip ilang Tigluwas ug Hari.)

I-display ang litrato nga Madaugong
Pagsulod (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo [2009], nu. 50; tan-awa usab
sa LDS.org). Hangyoa ang mga
estudyante sa pag-imagine nga usa sila
sa mga tawo dinhi sa litrato. Basaha og
kusog ang unang bahin sa Mateo 21:9,
ug ipabasa nga kusog og dungan sa
mga estudyante ang singgit sa panon sa
katawhan diha sa ikaduhang bahin
[second half] sa bersikulo nga sama og
kauban sila sa katawhan.

• Unsa nga pulong ang gibalik-balik sa mga tawo? (Hosanna.)

Ipasabut nga ang hosanna nagpasabut nga “luwasa na karon” (Giya Ngadto sa mga
Kasulatan, “Hosanna”). Hangyoa ang mga estudyante nga ikonsiderar ang
pagsulat niini nga depinisyon diha sa ilang mga kasulatan tapad sa bersikulo 9.

Pagmarka ug pagdugang og mubo nga sulat sa mga kasulatan
Ang pagmarka ug pagdugang og mubo nga sulat [annotate] sa mga kasulatan usa sa
pinakamaayong tabang sa mga estudyante nga mahinumduman ang ilang nakat-unan. Ang mga
estudyante makahimo niini pinaagi sa pag-underline, o pag-shade, o pag-outline sa mga key
words o mga pulong. Mahimo usab nilang sulatan og mga depinisyon, mga baruganan,
propetikanhong komentaryo, o personal nga mga panabut ug mga impresyon ang mga margin sa
ilang mga kasulatan.

Ipasabut nga ang bahin sa singgit sa katawhan mituman sa mesiyanikanhong
panagna nga naa sa Salmo 118:25–26. Mahimo nimong isugyot nga isulat sa mga
estudyante kini nga reference tapad sa Mateo 21:9. Ipasabut nga ang harianon ug
mesiyanikanhong tawag nga “Anak ni David” (bersikulo 9) gireserba para sa
manununod sa trono ni David.

• Pinaagi sa pagsinggit niini, unsa ang gideklarar sa katawhan nga kinsa si Jesus?

• Kon nagpuyo mo sa Jerusalem niining panahona, unsa kaha ang inyong
mahunahuna o mga pagbati samtang nasaksihan ninyo ang madaugong
pagsulod sa Manluluwas?

Ipasabut nga liboan ang nadugang nga mga tawo sa Jerusalem nianang panahona
nga nagsaulog sa Pagpalabay. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
Mateo 21:10–11. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa epekto sa kinaiya
sa katawhan ngadto sa uban didto sa Jerusalem.

• Unsa nga pangutana ang gipangutana sa uban bahin sa kinaiya sa katawhan?
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• Sigun sa gihulagway niini nga istorya, unsay posibling mahitabo kon sa publiko
atong gidawat ug gihisgutan ang mahitungod ni Jesukristo? (Ang mga
estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang
mahibalo sila sa mosunod nga baruganan: Samtang atong gidawat ug
gihisgutan sa publiko si Jesukristo, makatabang kita sa uban nga
makapatubo og tinguha nga mahibalo og dugang pa mahitungod Kaniya?
Mahimo nimong isulat sa pisara kini nga baruganan.)

• Unsa ang uban pang sitwasyon gawas sa mga miting sa Simbahan diin sa
publiko atong maila ug mahisgutan si Jesukristo? (Tabangi ang mga estudyante
sa pagsabut nga, kon angay, himoon nato kini sa pormal nga mga sitwasyon,
pinaagi sa social media, ug atol sa pagpakig-istorya sa mga higala, ug mga
silingan.)

• Unsaon nato sa pag-ila ug paghisgot si Jesukristo diha sa publiko nga
makatabang sa uban aron mas magtinguha sila nga mahibalo pa
mahitungod Kaniya?

• Unsaon ninyo sa pagtubag kon pangutan-on mo kon si kinsa si Jesukristo?

Isulat sa pisara ang mosunod nga mga pangutana, ug dapita ang mga estuyante sa
pagtubag sa usa niini diha sa ilang mga class notebook o mga scripture study
journal:

Kanus-a nga ang paningkamot sa laing tawo sa pagdawat ug paghisgot kang
Jesukristo diha sa publiko nakatabang ninyo nga mas magtinguha nga mahibalo
pa mahitungod Kaniya?

Kanus-a kamo (o inyong kaila) nakatabang og tawo aron magtinguha pa siya og
dugang mahitungod ni Jesukristo tungod kay Siya inyong giila ug gihisgutan diha
sa publiko?

Human sa igong panahon, hangyoa ang pipila ka andam nga estudyante sa
pagpakigbahin unsay ilang gisulat.

Awhaga ang mga estudyante sa pagpangita ug pagkuha og oportunidad sa
paghisgot nga ilang giila ug gihisgutan si Jesukristo sa tukmang paagi.

Mateo 21:12–16
Gilimpyuhan ni Jesus ang templo ug giayo ang buta ug ang bakol
I-display ang usa ka litrato sa templo sa Ulahing Adlaw nga mga Santos nga naa
duol sa inyong gipuy-an. Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong ug
paghulagway sa ilang mga hunahuna ug gibati sa katapusan nilang pag-adto sa
templo. Kon ang estudyante wala pa makaadto as templo, hangyoa sila sa
paghulagway kon unsa kahay ilang bation sulod sa templo.

• Unsa ang naa sa templo nga naghimo natong masinati kining mga pagbati?
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I-display ang litrato nga Balay sa Akong
Amahan (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo [2009], nu. 52; tan-awa usab
sa LDS.org). Ipasabut nga human
misulod ang Manluluwas sa Jerusalem,
miadto Siya sa mga nataran sa templo.
Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 21:12–13.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita sa unsay gipanghimo sa ubang
tawo nga nakasilo sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo.

• Giunsa man sa pagtratar sa mga tawo ang balay sa Dios?

Ipasabut nga ang mga bisita nga miadto sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa
Pagpalabay kinahanglang mopalit og mga hayop nga ihalad isip sakripisyo diha sa
templo isip usa ka bahin sa ilang pagsimba. Ang mga tigpailis og kwarta miilis sa
Roman [Roman currency] ug ubang kwarta alang sa kwarta sa templo [temple
currency] aron makapalit og mga hayop, ug ang ubang mga negosyante mibaligya
sa mga hayop.

• Unsa ang sayop mahitungod sa paghimo og ingon niini nga mga negosyo diha
sa mga nataran sa templo?

Mahimo nimong ipasabut nga bisan og gikinahanglan ang ingon niini nga negosyo
ug maayo kini og tuyo, ang dapit nga gihimoan niini ug unsay gihimo sa mga
negosyante walay pagtahud ug walay pagbalaan. Ang bersikulo 13 nag-ingon nga
ang mga tigpailis og kwarta ug mga negosyante mas interesado nga makakwarta
kay sa pagsimba sa Dios ug pagtabang sa uban nga mohimo niini.

• Unsa nga kamatuoran mahitungod sa templo ang atong makat-unan gikan sa
mga pulong ug buhat sa Manluluwas? (Ang mga estudyante mahimong
mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroha nga mahibalo sila sa
mosunod nga kamatuoran: Ang balay sa Ginoo usa ka sagrado nga dapit,
ug Iyang tinguha nga trataron kini uban sa balaan nga pagtahud.)

• Unsaon man nato sa pagpakita og balaang pagtahud sa balay sa Ginoo?

• Sa unsang paagi ang takus nga pagsulod sa templo magpakita og balaang
pagtahud niini?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 21:14. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gihimo sa Manluluwas didto sa templo
human sa paglimpyo niini.

• Unsa ang gihimo sa Manluluwas ngadto sa buta ug sa bakul nga miduol Kaniya
didto sa templo?

• Unsa man ang atong makat-unan gikan niini nga istorya kon unsay mahimo sa
Ginoo ngari nato kon mosulod kita sa templo? Siguroha nga mahibaloan sa
mga estudyante ang mosunod nga mga kamatuoran: Kon mosulod kita sa
templo, ang Ginoo mahimong moayo kanato.)
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• Agig dugang sa pisikal nga balatian, unsa ang uban pang balatian ug mga hagit
ang mahimong ayuhon sa Ginoo kon mosulod kita sa templo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente James E. Faust sa Unang Kapangulohan. Hangyoa ang mga estudyante
nga maminaw sa pagpamatuod ni Presidente Faust bahin sa kamatuoran nga ilang
nahibaloan.

“Mihatag ang Ginoo og lain-laing paagi aron kita makadawat sa [Iyang]
makaayo nga impluwensya. Mapasalamaton ko nga gipahiuli sa Ginoo ang buhat
sa templo dinhi sa yuta. Importante kini nga bahin sa buhat sa kaluwasan alang
sa buhi ug sa mga patay. Ang atong mga templo usa ka sanktwaryo nga atong
kaadtoan diin atong mahikling ang daghang kabalaka sa kalibutan. Ang atong
mga templo mao ang dapit sa kalinaw ug kahilum. Niining balaan nga mga

sanktwaryo sa Dios ‘ginaayo ang kasingkasing nga nangadugmok, ug ginabugkosan niya ang
ilang mga samad.’ (Sal. 147:3.)” (“Spiritual Healing,” Ensign, Mayo 1992, 7).

• Ngano nga ang pagsimba sa balay sa Ginoo makatabang nato nga makasinati
sa Iyang makaayo nga impluwensya?

Ipasabut nga ang pagkaayo nga atong masinati kon mosimba kita sa templo
mahimong diha dayon, sama sa buta, ug sa bakul nga gihulagway niini nga istorya,
o mahimo sab nga dili diha dayon.

• Kanus-a kamo, o inyong mga kaila, nakasinati sa makaayo nga impluwensya
pinaagi sa pagsimba sa templo? (Mahimo usab nga mopakigbahin ka og
kaugalingon nimong kasinatian.)

I-summarize ang Mateo 21:15–16 pinaagi sa pagpasabut nga ang punoan nga mga
sacerdote [pari] ug mga escriba nangasuko sa unsay gibuhat ni Jesus sa templo ug
sa mga tawo nga didto nanagsinggit og “Hosanna” Kaniya. Gipasabut ni Jesus nga
ang pagdawat sa publiko Kaniya nagtuman og usa ka panagna (tan-awa sa Salmo
8:2).

Tapusa pinaagi sa pagpakigbahin sa imong pagpamatuod sa mga kamatuoran nga
gihisgutan dinhi sa leksyon.
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Kahoyng igira
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

LEKSYON 24

Mateo 21:17–22:14
Pasiuna
Human magpabilin sa tibuok gabii didto sa balangay sa
Betania, mibalik si Jesus ngadto sa templo. Sa Iyang
pagbalik, gitunglo Niya ang kahoyng igira. Ang mga lider sa
mga Judeo miadto Kaniya sa templo ug gikwestyon ang

Iyang awtoridad. Gibadlong sila ni Jesus ug gitudloan og
pipila ka mga sambingay nga nagpakita sa mga sangputanan
sa pagsalikway o pagdawat Kaniya ug sa Iyang ebanghelyo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 21:17–32
Gitunglo ni Jesus ang kahoyng igira ug gibadlong ang mga lider sa mga Judeo
Sa dili pa magklase, isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana: Unsa man ang
ubang higayon nga nadiskubrihan ninyo nga dunay butang nga dili maayo kay sa unsay
inyong nakita?

Sa pagsugod sa leksyon, dapita ang usa o dugang pa nga mga estudyante sa
pagpakigbahin sa ilang mga tubag sa pangutana diha sa pisara.

Ipasabut nga ang Mateo 21 nagpresentar og istorya sa usa ka higayon sa dihang si
Jesukristo nakasugat og butang nga dili maayo kay sa unsay makita diha niini.
Ipapangita sa mga estudyante ang mga kamatuoran diha sa Mateo 21 nga
makagiya kanato dili lamang aron makita nga matarung ngadto sa uban apan aron
usab tinuod nga magpakabuhi nga matarung.

Sa paghatag og kinatibuk-ang kahulugan alang sa Mateo 21, ipasabut nga human
himoa ni Jesus ang Iyang madaugong pagsulod sa Jerusalem ug gilimpyuhan ang
templo, nagpabilin Siya sa Betania, usa ka gamayng balangay duol sa Jerusalem.
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 21:18–22. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat sa Manluluwas
pagkasunod adlaw samtang mibiyahe Siya gikan sa Betania balik ngadto sa templo
sa Jerusalem.

• Unsa man ang gihimo sa Manluluwas ngadto sa kahoyng igira?

I-display ang usa ka hulagway sa
kahoyng igira nga dunay mga dahon.
Ipasabut nga ang mga dahon sa
kahoyng igira kasagaran nagpakita nga
ang kahoy dunay bunga. Sa
tingpamulak (dihang ang Manluluwas
nakaagi og kahoyng igira nga walay
bunga), kasagaran ang mga kahoyng
igira mamunga og sayo. Kay kon dili,
nagpasabut kini nga dili na kini
mamunga sa tibuok tuig. Ang kahoy
nga gihulagway dinhi niini nga istorya
kon tan-awon makapamunga, apan
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wala kini mamunga. Usa tingali ka hinungdan nga gitunglo sa Manluluwas ang
kahoyng igira aron tudloan ang Iyang mga disipulo kalabut sa dili maayong mga
lider sa relihiyon sa mga Judeo.

• Basi sa unsay inyong nakat-unan kalabut sa mga lider sa relihiyon sa mga Judeo
sa panahon sa Manluluwas, sa unsang paagi nga ang daghan kanila nahisama
sa kahoyng igira nga gihulagway dinhi niini nga istorya? (Makita sila nga
nagsunod sa Dios apan napakyas sa pagpakita og tinuod nga mga bunga, o
mga buhat, sa pagkamatarung.)

I-summarize ang Mateo 21:23–27 pinaagi sa pagpasabut nga ang uban niining mga
lider sa mga Judeo miduol sa Manluluwas didto sa templo ug mikwestyon sa
awtoridad diin Iyang gihimo ang Iyang madaugong pagsulod ngadto sa Jerusalem
ug milimpyo sa templo. Mitubag ang Manluluwas pinaagi sa pagpangutana kanila
kon ang bunyag (o pangalagad) ba ni Juan Bautista gimando sa Dios o sa tawo.
Kini nga mga lider wala motubag sa pangutana sa Manluluwas tungod sa kahadlok
nga mapanghimaraut ang ilang kaugalingon o makapasilo sa mga tawo nga
midawat kang Juan isip usa ka propeta. Miingon ang Manluluwas nga dili usab Siya
motubag sa ilang mga pangutana ug dayon misaysay og tulo ka mga sambingay
nga nagpakita sa mga lihok sa dili maayong mga lider sa mga Judeo. Ang unang
sambingay naghulagway sa lain-laing paagi sa pagtubag sa duha ka anak nga lalaki
ngadto sa ilang amahan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 21:28–30. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon hain sa anak nga mga lalaki ang mas
susama sa mga lider sa mga Judeo.

• Hain sa anak nga mga lalaki ang mas susama sa mga lider sa mga Judeo? Sa
unsa nga paagi?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 21:31–32. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas ngadto sa
dili maayong mga lider sa mga Judeo pinaagi niini nga sambingay. (Mahimo
nimong ipasabut nga ang mga publican mga maniningil sa buhis ug ang mga
dautang babaye [harlot] mga burikat [prostitute]. Gipakaubos sa mga lider sa mga
Judeo kining duha ka grupo sa mga tawo, nagkonsiderar kanila nga mga
makasasala.)

• Sa unsang paagi nga ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye
nahisama sa unang anak nga lalaki?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas kalabut kon kinsa ang makasulod sa gingharian sa Dios? (Ang
mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan
kinahanglang mahibalo og usa ka kamatuoran nga susama sa mosunod: Aron
makasulod sa gingharian sa Dios, kinahanglan gayud kitang motuman sa
atong Langitnong Amahan ug maghinulsol sa atong mga sala imbis nga
mosulti lamang o magpakaaron-ingnon nga mituman kita Kaniya.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa kaimportante niini nga
kamatuoran, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga
mga sitwasyon:
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Usa ka batan-ong lalaki ang kanunayng mosulti sa iyang ginikanan nga
nagtambong siya sa mga kalihokan sa Simbahan nga ang tinuod moadto diay siya
sa balay sa usa ka higala. Kon kauban niya ang mga lider ug mga magtutudlo sa
Simbahan, mosulti ug molihok siya nga morag gituman niya ang mga sugo sa
Langitnong Amahan, apan sa gawas niadtong mga kahimtang tinuyo niyang
gisupak ang daghan sa mga kasugoan.

• Sa unsang paagi nga ang mga pagpili niining batan-ong lalaki makapapugong
kaniya sa pagsulod sa gingharian sa Dios?

• Kon higala kamo niining batan-ong lalaki, unsa man unta ang inyong isulti
ngadto kaniya aron matabangan siya nga mausab ang iyang kinaiya?

Dapita ang laing estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga sitwasyon:

Usa ka batan-ong babaye ang nakig-tsismis [gossip] sa iyang mga higala kalabut sa
pipila ka mga babaye sa iyang eskwelahan apan nagpakaaron-ingnon nga
mahigalaon ngadto niining mga babaye kon anaa sila. Kanunay siyang mosimba ug
moambit sa sakrament, apan panahon sa mga miting kanunay siyang magpadala
og mga mensahe sa text ngadto sa iyang mga higala nga nag-apil sa mga
pagpanaway niadtong anaa sa iyang palibut.

• Sa unsang mga paagi nga kining batan-ong babaye nagpakaaron-ingnon lang
nga nagtuman sa mga sugo sa Langitnong Amahan?

• Agig dugang sa mga ehemplo niining mga sitwasyon, unsa ang ubang mga
paagi nga tingali matintal kita sa pagpakaaron-ingnon nga nagsunod sa
Langitnong Amahan imbis nga tinuod nga nagsunod Kaniya?

Dapita ang mga estudyante samtang nagpadayon sila sa pagtuon sa Mateo 21 sa
pagpangita kon unsay ilang mabuhat aron malikayan nga mahimong susama sa
kahoyng igira nga wala mamunga.

Mateo 21:33–22:14
Nagtudlo si Jesus sa mga sambingay mahitungod sa dautan nga mga saop ug sa
kaminyoon sa anak nga lalaki sa hari

Ipares-pares ang mga estudyante. Kon mahimo, hatagi ang matag pares
og kopya sa mosunod nga tsart. Ipabasa og kusog sa mga estudyante ang

Mateo 21:33–41 kauban sa ilang mga partner ug ipakompleto ang tsart pinaagi sa
pagsulat kon unsa sa ilang hunahuna ang girepresentar sa katapusang tulo ka mga
simbolo.

Ang Sambingay sa Dautan nga mga Saop

Mateo 21:33–41

Simbolo Kahulugan

Pangulo sa Panimalay Langitnong Amahan
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Mateo 21:33–41

Simbolo Kahulugan

Mga Saop

Mga Sulugoon

Ang anak nga lalaki sa pangulo sa panimalay

Human makompleto sa mga estudyante kini nga kalihokan, ipareport sa pipila ka
parisan ang ilang gisulat. Kon gikinahanglan, klaroha nga ang mga saop
nagrepresentar sa dili maayong mga lider sa mga Israelite, ang mga sulugoon
nagrepresentar sa mga propeta sa Dios, ug ang anak nga lalaki sa pangulo sa
panimalay nagrepresentar ni Jesukristo.

• Unsa man ang gipakita ni Jesus pinaagi niini nga sambingay? (Sulod sa mga
siglo ang ubang mga lider sa Israel misalikway sa mga propeta sa Daang Tugon,
ug ang kasamtangang mga lider sa mga Judeo nagtinguha sa pagpatay kang
Jesus [tan-awa sa New Testament Student Manual (manwal sa Church
Educational System, 2014), 65]).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 21:43. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon kinsa ang hatagan sa gingharian sa Dios (buot
ipasabut ang Simbahan ni Jesukristo ug ang mga panalangin sa ebanghelyo)
human kini gisalikway sa mga lider sa mga Judeo.

• Kinsa may hatagan sa gingharian sa Dios?

Ipasabut nga ang Joseph Smith Translation, Mateo 21:53, miila sa mga Hentil isip
mao ang nasud nga hatagan sa gingharian sa Dios. Mahimo nimong ipasabut nga
ang pulong nga Hentil mahimong magpasabut sa “katawhan nga dili kaliwat sa
Israel … [o] dili kaliwat sa mga Judeo” (Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Hentil, mga,” scriptures.lds.org) o mga nasud nga wala sa kahingpitan sa
awtoridad, mga ordinansa, mga balaod, ug mga pagtulun-an sa Dios. Ang
pagbalhin sa gingharian ngadto sa mga Hentil nagsugod sa dihang ang ebanghelyo
unang gidala ngadto sa mga Hentil pinaagi sa mga Apostoles human sa
Pagkabanhaw sa Manluluwas (tan-awa sa Mga Buhat 10–11; tan-awa usab sa
Mateo 20:16). Nagpadayon kini sa katapusang mga adlaw uban sa Pagpahiuli sa
ebanghelyo pinaagi ni Propeta Joseph Smith, nga nagpuyo sa usa ka Hentil nga
nasud. Isip mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo, apil kita niadtong gihatagan
sa Dios sa Iyang gingharian.

• Sumala sa bersikulo 43, unsay atong responsibilidad isip mga miyembro sa
Simbahan ni Jesukristo? (Siguroa nga ang mga estudyante mahibalo og usa ka
butang nga susama sa mosunod: Isip mga miyembro sa Simbahan ni
Jesukristo, ato ang responsibilidad sa pagpakita og mga bunga sa
pagkamatarung. Gamit ang mga pulong sa mga estudyante, isulat sa pisara
kini nga baruganan.)
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Paduola ang mga estudyante sa pisara ug padrowinga og mga bunga diha sa
kahoyng igira. Pasulati nila ang bunga og mga pulong nga naghulagway sa
matarung nga mga butang nga kinahanglan natong buhaton isip mga miyembro sa
Simbahan ni Jesukristo. Dapita ang mga estudyante sa pagpasabut kon unsay ilang
gisulat pinaagi sa pagpangutana:

• Sa inyong hunahuna nganong importante man alang kanato nga mopakita
niana nga bunga?

• Giunsa kamo sa pagpanalangin samtang naningkamot kamo sa pagpakita og
usa niining mga bunga sa pagkamatarung?

Pagpakigbahin og mga hunahuna, mga pagbati, ug mga kasinatian
Ang pagpakigbahin og mga hunahuna ug may kalabutan nga mga kasinatian makatabang nga
maklaro ang nasabtan sa mga estudyante mahitungod sa mga doktrina ug mga baruganan.
Samtang mipakigbahin ang mga estudyante sa ilang mga kasinatian, ang Espiritu Santo sa
kasagaran mogiya kanila ngadto sa mas lawom nga panabut ug pagpamatuod sa mismong mga
hunahuna nga ilang gipahayag. Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, ang mga hunahuna, mga
pagbati, ug mga kasinatian nga gipakigbahin sa mga estudyante makahatag usab og dakong
epekto sa kasingkasing ug hunahuna sa ubang mga estudyante.

I-summarize ang Mateo 21:45–46 pinaagi sa pagpasabut nga ang mga sacerdote
nga punoan [chief priest] ug mga Pariseo nasuko sa dihang nakaamgo sila nga ang
dautan nga mga saop diha sa sambingay nagrepresentar kanila. Hinoon, gilikayan
nila nga dapatan ang Manluluwas tungod kay nahadlok sila sa reaksyon sa mga
tawo kon ila kining buhaton.

Ipasabut nga diha sa Mateo 22:1–10, atong mabasa nga misaysay si Jesukristo og
usa ka sambingay diin Iyang gitandi ang mga panalangin sa ebanghelyo ngadto sa
kumbira sa kasal nga gihatag sa hari alang sa iyang anak nga lalaki. Ang mga tawo
nga unang gidapit ngadto sa kumbira (nga nagrepresentar sa kadaghanan sa mga
Judeo, lakip na sa mga lider) mibalibad sa pag-adto. Kadtong sunod nga gidapit
(nga nagrepresentar sa mga Hentil) miadto ug nalingaw sa kumbira.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 22:11–14. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo didto sa kumbira sa kasal.

• Ngano kaha nga kini nga bisita gipapahawa man gikan sa kumbira?

Ipasabut nga gituman sa hari ang usa ka karaang kustombre pinaagi sa paghatag sa
iyang mga bisita og limpyo ug tukma nga sinina nga isul-ob atol sa kasal. Bisan pa
niana, kining tawhana mipili nga dili magsul-ob sa sinina nga gihatag sa hari.

• Dinhi niini nga sambingay, unsa kaha ang girepresentar sa mga sinina alang sa
kasal? (Mahimo nimong ipasabut nga diha sa mga kasulatan, ang limpyo nga
mga sinina ug mga kupo sa kasagaran nagsimbolo sa pagkamatarung ug
kaputli niadtong nalimpyo pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo [tan-awa sa New
Testament Student Manual (manwal sa Church Educational System, 2014), 66;
tan-awa usab sa 3 Nephi 27:19].)

Ipasabut nga sa Joseph Smith Translation sa Mateo 22:14 midugang nga dili tanan
nga anaa sa kumbira magsul-ob sa sinina alang sa kasal. Sa ato pa, dili tanan nga
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miila sa Manluluwas, gitawag, ug midawat sa pagdapit nga mahimong kabahin sa
gingharian ang andam ug angayan nga magpuyo sa kahangturan uban Kaniya ug
sa Langitnong Amahan. Ang uban mihimo sa ilang kaugalingon nga dili
kwalipikado alang sa bililhong mga panalangin tungod kay wala sila magsul-ob sa
sinina sa pagkamatarung.

• Sa unsang paagi nga kining sambingay midugang og pagpakita sa baruganan
nga gisulat sa pisara?

Ipamatuod ang kaimportante sa mahangturong mga panalangin nga kita gidapit
aron atong madawat. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong sa unsay
ilang kasamtangang gibuhat nga dawaton ang pagdapit sa Langitnong Amahan
aron makadawat sa tanang mga panalangin sa ebanghelyo. Awhaga sila sa
paggamit sa unsay ilang nakat-unan pinaagi sa pag-andam sa ilang kaugalingon
aron makadawat niini nga mga panalangin.
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LEKSYON 25

Mateo 22:15–46
Pasiuna
Samtang padayon nga nagtudlo si Jesus sa templo, ang mga
Pariseo ug mga Saduceo misulay sa pagbitik Kaniya pinaagi
sa pagpangutana Kaniya og lisud nga mga pangutana.

Malampuson Niyang natubag ang ilang mga pangutana ug
gitudloan sila sa pagsunod sa mga balaod sa yuta ug
pagsunod sa duha ka dagkong mga sugo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Giyahi ang mga estuyante sa pagkat-on
Tabangi ang mga estudyante nga makasabut ug makat-on pag-ayo sa mga baruganan sa
ebanghelyo pinaagi sa paggiya kanila sa pagkat-on. Awhaga sila sa pagsiksik sa mga kasulatan
alang sa panabut, ug tabangi nga madiskubrihan nila sa ilang kaugalingon ang mga
kamatuoran. Hatagi usab ang mga estudyante og mga oportunidad nga makapasabut sa
ebanghelyo sa kaugalingon nilang mga pulong ug mopakigbahin ug mopamatuod sa unsay ilang
nahibaloan ug gibati. Makatabang kini sa mga estudyante dili lang sa pagsabut sa ebanghelyo
apan mobati sa kamatuoran diha sa ilang kasingkasing.

Mateo 22:15–22
Ang mga Pariseo misulay sa pagbitik sa Manluluwas pinaagi sa pagpangutana
Kaniya kon uyon ba sa balaod ang pagbayad og buhis
• Unsa ang pipila ka importanting mga balaod ang giestablisar sa gobyerno sa

atong katilingban? Ngano kaha nga importante man kini?

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og hilum kon duna bay mga balaod
nga dili nila sundon ingon man kinahanglan nilang sundon. Samtang magtuon ang
mga estudyante sa Mateo 22:15–22, ipapangita nila unsay gitudlo ni Jesukristo
mahitungod sa pagtuman sa mga balaod sa yuta.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga atol sa katapusang semana sa kinabuhi sa
Manluluwas, kada adlaw Siyang nanudlo sa templo sa Jerusalem (tan-awa sa Lucas
19:47; 22:53). Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 22:15,
ug hangyoa ang klase sa pagsunod ug mangita kon unsay gitinguha nga buhaton
sa mga Pariseo ngadto sa Manluluwas.

• Unsa ang buot ipasabut sa mga pulong nga “pagbitik kang Jesus pinaagi sa
iyang isulti”?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 22:16–17, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon giunsa sa pagsulay og bitik sa mga Pariseo ang
Manluluwas. Ipasabut nga ang pulong nga bayad sa bersikulo 17 nagpasabut nga
buhis, ug si Cesar maoy emperador sa Kaharian sa Roma, nga nagmando sa Israel
nianang panahona.

• Sa unsang paagi ang ilang pangutana kang Jesus usa ka posible nga bitik? (Kon
mosulti ang Manluluwas nga husto ang pagbayad og buhis ngadto sa Kaharian
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sa Roma, ang mga Judeo mokonsiderar Kaniya nga tigsuporta sa Roma ug dili
matinud-anon sa kaugalingon Niyang katawhan. Kon mosulti si Jesus nga dili
husto ang pagbayad og buhis, ang mga Pariseo makapasangil nga nagbudhi si
Jesus ug ireport Siya ngadto sa mga awtoridad sa Roma.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 22:18–21, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon giunsa sa pagtubag sa Manluluwas ang mga Pariseo.
Ipasabut nga ang mga pulong nga “bayri ninyo si Cesar sa mga butang nga iya ni
Cesar” sa bersikulo 21 nagpasabut sa atong obligasyon sa pagtuman sa sibil nga
mga balaod, sama sa balaod sa pagbayad og buhis. Ipakita ang usa ka sinsilyo ug
pangutan-a:

• Ngano nga ang tubag sa Manluluwas usa ka perpekto nga tubag sa pangutana
sa mga Pariseo?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa pagtulun-an sa
Manluluwas nga angay natong “ihatag ngadto ni Cesar ang mga butang nga iya
ni Cesar? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong,
apan siguroha nga mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran: Gilauman kita
sa Ginoo nga mahimong maayo nga mga lungsuranon ug motuman sa
mga balaod sa yuta [tan-awa usab sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo
1:12].)

• Ngano kaha nga importante man para nato isip mga disipulo ni Jesukristo nga
mahimong maayong mga lungsuranon ug motuman sa mga balaod sa yuta?
(Tan-awa sa D&P 58:21.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og hilum sa Mateo 22:22, nga mangita
unsay reaksyon sa mga Pariseo sa tubag sa Manluluwas. Hangyoa ang mga
estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

Mateo 22:23–34
Gitudloan sa Manluluwas ang mga Saduceo mahitungod sa kaminyoon ug sa
Pagkabanhaw
Ipasabut nga agig dugang sa mga Pariseo, ang mga Saduceo misulay sa pagbitik sa
Manluluwas sa Iyang mga gipanulti samtang nagtudlo Siya sa templo. Aron
matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa mga gituohan sa mga Saduceo,
dapita sila sa pagbasa og hilum sa entry nga “Saduceo” sa ang Giya Ngadto sa mga
Kasulatan. Hangyoa ang mga estudyante nga mangita sa unsay gituohan ug wala
tuohi sa mga Saduceo.

• Unsa nga mga gituohan ang gisalikway sa mga Saduceo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 22:23–28, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon giunsa sa pagsulay og lingla sa mga Saduceo ang
Manluluwas.

• Unsaon ninyo sa pag-summarize ang pangutana sa mga Saduceo ngadto sa
Manluluwas?”

Ipasabut nga ang mga Saduceo tuyo gayud nga wala mogamit sa kustombre sa
Daang Tugon nga gidesinyo para sa mga biyuda (tan-awa sa Deuteronomio 25:5–6;
Giya Ngadto sa mga Kasulatan, “Levirate marriage”). Gisulayan nila nga
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pasubraan kini nga kostumbre pinaagi sa pagpawalay bili sa doktrina sa
Pagkabanhaw.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 22:29–30, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita sa tubag sa Manluluwas sa pangutana sa mga Saduceo.

• Giunsa sa pagtubag sa Manluluwas ang pangutana?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa tubag sa Manluluwas,
dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Si [Jesukristo] wala molimud apan mibutang og limit sa nagpatigbabaw nga
konsepto nga adunay kaminyoon ug pagminyo sa langit. Giingon Niya nga kon
‘sila’ (ang mga Saduceo) maoy hisgutan, nga kon ‘sila’ (‘mga anak sa kalibutan’)
maoy hisgutan, ang pamilya wala ug dili magpadayon sa pagkabanhaw. …

“‘Busa, sa panahon nga sila [kadtong dili, o dili makasunod sa balaod sa
mahangturong kaminyoon] wala na sa kalibutan sila wala maminyo ni ’ [D&P

132:16].

“Mao kana nga, walay kaminyoon ni gihatag ngadto sa kaminyoon sa langit alang miadtong
mga gihisgutan ni Jesus; gani alang niadtong dili motuo sa pagkabanhaw, sigurado usab nga dili
motuo sa ubang makaluwas nga mga kamatuoran” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:606).

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut pa og dugang sa mensahe
sa Manluluwas diha sa Mateo 22:29–30, ipasabut nga ang Ginoo mipadayag og
daghang importanting kamatuoran bahin sa mahangturong kaminyoon ngadto ni
Propeta Joseph Smith. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 132:15–17. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita kon unsa ang gipadayag sa Ginoo kang Joseph Smith mahitungod sa
kaminyoon.

• Kinsa man ang giingon sa Ginoo nga walay “kaminyoon ni [hatagan] og
kaminyoon” (bersikulo 16) sa Pagkabanhaw?

• Unsa nga kamatuoran ang gitudlo sa Ginoo diha sa Mateo 22:30 ug sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 132:15–17 mahitungod sa kaminyoon ug sa sunod nga
kinabuhi? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong,
apan siguroha nga mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran: Kadtong wala
ma-seal sa awtoridad sa priesthood ngadto sa ilang mga bana o asawa
dinhi sa mortalidad o pinaagi sa proxy nga mga ordinansa sulod sa mga
templo dili minyo sa kalibutang moabut.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 22:31–33, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita sa uban pang kamatuoran nga gitudlo sa Manluluwas
ngadto sa mga Saduceo mahitungod sa Pagkabanhaw.

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas diha sa bersikulo 32 nga nagpasabut nga ang
Pagkabanhaw tinuod?

• Unsa ang tubag sa mga tawo dihang nadungog nila ang Manluluwas nga
mitudlo niini nga mga doktrina?
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Mateo 22:34–40
Ang Manluluwas nagtudlo mahitungod sa duha ka dakong sugo
Dapita ang mga estudyante nga isulat nila sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal ang mga sugo kutob sa ilang mahunahunaan sulod sa usa
ka minuto. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport kon pila ka sugo ang ilang
nasulat.

Ipasabut nga ang Judaism nagtudlo nga ang balaod ni Moises naglangkob og 613
ka mga sugo. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo
22:35–36. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa pangutana sa usa ka
Pariseo ngadto sa Manluluwas mahitungod niini nga mga sugo.

Ang Mateo 10:36–39 usa ka scripture mastery passage. Ang pagtuon sa
scripture mastery passages makatabang sa mga estudyante nga molambo ang ilang

panabut sa nag-unang mga doktrina ug maandam sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Mahimo
nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga scripture mastery passage sa lahi
nga paagi aron dali ra nila kining mapangita. I-refer ngadto sa mga ideya sa pagtudlo nga naa sa
katapusan sa leksyon sa pagtabang sa mga estudyante sa ilang pag-master niini nga tudling.

• Unsa ang gipangutana sa Pariseo ngadto sa Manluluwas?

Sa dili pa mangita ang mga estudyante sa tubag sa Manluluwas, dapita sila sa
paglingin sa usa ka sugo diha sa ilang lista nga sa ilang pagtuo maoy “pinakadako,”
o pinakaimportante nga sugo. Dapita ang pipila ka estudyante sa pagreport asa nga
sugo ang ilang gilinginan ug mopasabut nganong kini ang ilang gilinginan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 22:37–40. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa sa pagtubag sa Manluluwas ang
pangutana sa mga Pariseo.

• Unsa ang dako nga sugo? Unsa ang ikaduhang dako nga sugo? (Ipasabut nga
kining duha ka mga sugo anaa sa balaod ni Moises [tan-awa sa Deuteronomio
6:5; Levitico 19:18]. Ipasabut usab nga ang sugo sa Manluluwas nga
“higugmaon mo ang imong isigkatawo” nag-refer usab kon giunsa nato sa
pagtratar ang uban.)

• Ngano kaha nga kining mga sugoa gikonsiderar man nga dako nga mga sugo?

• Unsa ang ipasabut sa bersikulo 40 nga “niining duha ka mga sugo nagasukad
ang tibuok kasugoan ug ang mga propeta”? (Tabangi ang mga estudyante sa
pagsabut nga ang tanang sugo nga gipadayag diha sa balaod ni Moises ug
pinaagi sa mga propeta sa Daang Tugon gidesinyo aron matabangan ang mga
tawo nga makapakita sa ilang gugma ngadto sa Dios ug sa Ilang isigkatawo.)

• Kon ang matag sugo gidesinyo aron kita matabangan nga matuman kining
duha ka sugo, unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa bersikulo
40 mahitungod sa pagtuman sa tanang sugo sa Dios? (Human makatubag ang
mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga mga baruganan: Kon
tinuoray natong gihigugma ang Dios ug gihigugma ang atong mga
silingan sama sa atong kaugalingon, maningkamot kita sa pagtuman sa
tanang sugo sa Dios.)
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Sa paghulagway niini nga baruganan, dapita ang mga estudyante sa pag-refer
ngadto sa lista sa mga sugo nga ilang gihimo diha sa ilang mga class notebook o
mga scripture study journals. Pabutangi nila og star dapit sa mga sugo nga
nagpakita sa gugma alang sa Dios ug butangi og square dapit sa mga sugo nga
nagpakita sa gugma alang sa atong mga silingan. (Ang ubang mga sugo mahimong
mamarkahan og star ug square.) Hangyoa ang mga estudyante nga magpili og usa
sa mga sugo gikan sa ilang lista ug ipasabut sa unsang paagi ang pagsunod niana
nga sugo naghimo natong makapakita sa atong gugma alang sa Dios, gugma alang
sa atong mga silingan, o niining duha.

• Unsa ang inyong mga gibati dihang mipili mo sa pagsunod og usa ka partikular
nga sugo sa pagpakita sa inyong gugma alang sa Dios o para sa laing tawo?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod bahin sa baruganan nga kon tinuoray natong
gihigugma ang Dios ug gihigugma ang atong mga silingan sama sa atong
kaugalingon, atong tumanon ang tanang sugo sa Dios.) Dapita ang mga
estudyante sa paghunahuna og usa ka sugo nga ilang masunod sa mas
matinud-anong paagi nga ikapakita ang ilang gugma sa Langitnong Amahan o sa
laing tawo, ug awhaga sila sa paghimo og tumong nga mahimo kini. Dapita sila
nga isulat kini nga tumong sa ilang mga class notebook o mga scripture study
journal.

Mateo 22:41–46
Gipangutana sa Manluluwas ang mga Pariseo unsay ilang hunahuna mahitungod
ni Kristo
Ipasabut nga human malampusong natubag sa Manluluwas ang mga pangutana sa
mga Pariseo ug mga Saduceo, gipangutana Niya ang mga Pariseo og pipila ka
pangutana.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 22:41–42, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay gipangutana sa Manluluwas sa mga Pariseo.

• Unsa ang gipangutana ni Jesus sa mga Pariseo?

• Giunsa man sa pagtubag sa mga Pariseo?

Ipasabut nga kadaghanan sa mga Judeo nasayud nga si Kristo, o ang Mesiyas, usa
sa kaliwatan ni Haring David. Ang mga Pariseo mituo nga ang Mesiyas
pagakoronahan nga hari sa Israel ug motabang nila nga mapildi ang langyaw nga
mga kaaway (sama sa Roma) ug makadawat sa ilang kagawasan, sama sa gibuhat
ni Haring David sa una. I-summarize ang Mateo 22:43–46 pinaagi sa pagpasabut
nga ang mga Pariseo gitudloan ni Jesus nga sumala sa kaugalingon nilang mga
kasulatan, si Kristo mas labaw pa kay sa anak lang ni David—Siya usab ang Anak sa
Dios. O, sa wala madugay sigun sa gipadayag ni Juan ang Hinigugma, si Jesukristo
mao “ang gamut ug ang kaliwat ni David” (Pinadayag 22:16); Siya ang Ginoo ug
kaliwat ni David.

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna unsaon nila sa pagtubag ang
pangutana nga “Unsay inyong hunahuna kang Kristo?” Tapusa pinaagi sa
pagpakigbahin sa imong pagpamatuod bahin sa Manluluwas.
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Scripture Mastery—Mateo 22:36–39
Hatagi og panahon ang mga estudyante sa pagsulat sa mga pulong gikan sa Mateo
22:36–39 diha sa mga notecard o sa gagmayng piraso nga papel. Dapita ang mga
estudyante sa pagdala sa ilang mga card ug mo-refer niini sa matag karon ug unya
sulod sa tibuok adlaw aron matabangan silang mahinumdom sa pagtuman sa una
ug ikaduhang mga sugo.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Mateo 18:1–22:26 (Unit 5)
Mga Materyal para Pagpangandam alang sa Home-Study Teacher
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga summary sa mga panghitabo, mga doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga
estudyante samtang nagtuon sila sa Mateo 18:1–22:26 (unit 5) dili tuyo nga itudlo isip kabahin sa imong leksyon. Ang
leksyon nga imong itudlo nagtutok lang sa pipila niining mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga pag-aghat
sa Balaang Espiritu samtang ikonsiderar nimo ang mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Mateo 18–20)
Gikan sa sambingay sa walay kalooy nga sulugoon, nakakat-on ang mga estudyante nga kon gusto ta nga mapasaylo
sa Dios, nan kinahanglang andam ta nga mopasaylo sa uban. Nakat-unan usab nila ang kabalaan sa kaminyoon.

Day 2 (Mateo 21:1–16)
Samtang gitun-an sa mga estudyante ang madaugon nga pagsulod sa Manluluwas ngadto sa Jerusalem, ilang
nakat-unan nga kon atong dawaton ug hisgutan si Jesukristo sa publiko, atong matabangan ang uban nga
mopalambo og tinguha nga mahibalo og dugang mahitungod Kaniya. Gumikan sa gihimo sa Manluluwas nga
paglimpyo sa templo, nakat-unan sa mga estudyante nga ang balay sa Ginoo usa ka sagradong dapit, ug tinguha Niya
nga kini atong itratar nga may pagtahud. Nakat-unan usab nila nga kon motambong ta sa templo, ang Dios
moayo kanato.

Day 3 (Mateo 21:17–22:14)
Ang mga estudyante nagtuon mahitungod kon giunsa sa pagtunglo sa Manluluwas ang usa ka kahoyng igira ug
dayon migamit og daghang sambingay samtang nanudlo Siya sa templo. Nakat-unan nila nga aron makasulod sa
gingharian sa Dios, kinahanglang sundon nato ang Langitnong Amahan ug maghinulsol sa atong mga sala kay sa
paglitok lamang o pagpakaaron ingnong Siya atong gisunod. Laing kamatuoran nga nakat-unan sa mga estudyante
mao nga isip mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo, kita ang responsable sa pagdala og mga bunga sa
kamatuoran:

Day 4 (Mateo 22:15–46)
Nakat-unan sa mga estudyante nga gipadayon ni Jesus ang Iyang pagpanudlo sa templo ug gitudloan ang mga tawo
nga ang Ginoo naglaum nga kita mamahimong maayong mga lungsuranon ug magtuman sa mga balaod sa yuta.
Gitudlo sa Manluluwas nga kadtong wala ma-seal sa awtoridad sa priesthood ngadto sa ilang mga bana o asawa dinhi
sa mortalidad o pinaagi sa proxy nga mga ordinansa sulod sa mga templo dili minyo sa kalibutang moabut.
Nakat-unan usab sa mga estudyante nga kon tinuoray natong gihigugma ang Dios ug gihigugma ang atong mga
isigkatawo sama sa atong kaugalingon, maningkamot kita sa pagtuman sa tanang sugo sa Dios.

Pasiuna
Kini nga leksyon nakatabang sa mga estudyante nga makasabut sa kaimportante sa
paghimo ug pagtuman sa sagradong mga pakigsaad uban sa Dios. Nakat-unan
usab nila ang kaimportante sa pagmaya kon ang uban mapanalanginan sa Dios.
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Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 19:28–20:16
Gitudlo ni Jesus ang mahitungod sa kinabuhing dayon ug mihatag bahin sa
sambingay sa mga sulugoon sa ubasan
Dapita ang usa ka estudyante sa pagduol sa atubangan sa klase. Ingna ang
estudyante nga kon maka-push up siya og ka 10, makadawat siya og gamayng
ganti (sama sa 10 ka gagmayng piraso sa candy). Human maka-push up og 10 ang
estudyante, ihatag sa iyaha ang ganti, dayon paghangyo og laing mobulontaryo.
Hangyoa ang ikaduhang estudyante sa paghimo og usa ka push-up, ug dayon
pangutan-a ang klase unsa nga ganti sa ilang hunahuna ang angay madawat sa
estudyante ug ngano. Palingkura og balik ang duha ka estudyante sa ilang
lingkuranan. Pahibaloa ang klase nga unyang taud-taod sa leksyon ang ikaduhang
estudyante makadawat sa iyang ganti basi sa unsay makat-unan sa klase diha sa
mga kasulatan.

Ipasabut nga dihang nanudlo si Jesus sa baybayon sa Judea, nangutana si Pedro
kon unsa ang madawat sa mga disipulo tungod sa pagbiya nila sa kalibutanon
nilang mga kabtangan sa pagsunod sa Manluluwas.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 19:28–30. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto kang Pedro.

• Sumala sa bersikulo 29, unsa ang mapanunud niadtong mobiya sa tanan aron
sa pagsunod sa Manluluwas?

Ipasabut nga gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo ang sambingay aron
matabangan sila nga makasabut sa tinguha sa Langitnong Amahan nga mahatagan
ang tanan Niyang mga anak og oportunidad nga makadawat sa kinabuhing dayon.
Niini nga sambingay, ang tawo nagsuhol og mga mamumuo sa managlahing
panahon sa tibuok adlaw nga motrabaho sa iyang ubasan. Mahimo nimong
ipasabut nga ang normal nga oras nga tingtrabaho sa kapanahunan sa Bag-ong
Tugon tingali magsugod sa alas 6:00 sa buntag hangtud sa alas 6:00 sa hapon, nga
may gamayng kalainan sa magkalahi nga panahon sa tuig.

Kopyaha ang mosunod nga tsart sa pisara o ihatag kini sa mga estudyante isip usa
ka handout:

Mga Mamumuo
(Oras sa Pagsugod)

Gikauyunan
nga Sweldo

Mga Oras nga
Gitrabahoan

Kantidad
nga
Gibayad

Sayo sa buntag
(6:00 a.m.)

ikatulong oras
(9:00 a.m.)
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Mga Mamumuo
(Oras sa Pagsugod)

Gikauyunan
nga Sweldo

Mga Oras nga
Gitrabahoan

Kantidad
nga
Gibayad

ikaunom nga oras
(12:00 p.m.)

ikasiyam nga oras
(3:00 p.m.)

ikaonse nga oras
(5:00 p.m.)

Dapita ang mga estudyante nga magtrabaho sa ginagmayng grupo. Dapita sila sa
pagbasa sa Mateo 20:1–7 diha sa ilang mga grupo, nga mangita unsa ang
gidugayon ang pagtrabaho sa mga mamumuo ug ang sweldo nga ilang
gikasabutan. (Ipasabut nga ang “usa ka sensilyo” nagpasabut nga usa ka denario,
nga usa ka sensilyo sa Romano nga katugbang sa usa ka adlaw nga sweldo sa usa
ka mamumuo.)

Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka estudyante sa pag-adto sa pisara ug
sulatan ang unang duha ka kolum sa tsart (o dapita sila nga isulat kini diha sa mga
kopya nga imong gihatag).

• Kinsa sa inyong hunahuna ang angayang mabayaran og dako?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 20:8–10. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa nadawat nga bayad sa matag grupo sa mga
mamumuo.

• Unsa nga bayad ang nadawat sa matag grupo sa mga sulugoon? (Human
makatubag ang mga estudyante, isulat ang 1 ka sensilyo sa matag box sa kolum
nga may label nga “Kantidad nga Gibayad.”)

• Kon kauban mo sa mga trabahante nga nagtrabaho sa tibuok adlaw, unsa kaha
ang inyong mahunahuna o bation nga nakadawat mo og parehas ra nga ganti
niadtong mitrabaho lang og usa ka oras?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 20:11–14. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gisulti sa mga naghago sa tibuok
adlaw ngadto sa agalon sa ubasan ug unsay iyang gisulti kanila.

• Unsa ang gibagut-butan niadtong mga nagtrabaho sa tibuok adlaw?

• Unsa ang gisulti sa agalon sa ubasan agig tubag?

• Sa unsang paagi nahimong makiangayon (o patas) ang agalon sa ubasan
ngadto sa nagtrabaho og tibuok adlaw?
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Aron matabangan ang mga estudyante nga mahibaloan ang kamatuoran gikan
niini nga sambingay, ipasabut nga ang sweldo nga usa ka sensilyo magrepresentar
og walay katapusan o kinabuhing dayon, sigun sa gihisgutan sa Mateo 19:29. Isulat
sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Ang Dios mohatag og
kinabuhing dayon sa tanang tawo kinsa …

• Kon ang ganti dinhi sa sambingay nagrepresentar og kinabuhing dayon, unsa
ang girepresentaran sa paghago? (Mahimong mohatag og lain-laing tubag ang
mga estudyante apan siguroha nga mapasabut og maayo nga ang paghago niini
nga sambingay mahimong magrepresentar sa paghimo ug pagtuman sa
sagradong mga pakigsaad uban sa Dios. Human makatubag ang mga
estudyante, kompletuha diha sa pisara ang kamatuoran sama sa mosunod: Ang
Dios mihatag og kinabuhing dayon sa tanang tawo nga mipili sa paghimo
ug pagtuman sa sagradong mga pakigsaad uban Kaniya.)

Ipasabut nga kini nga kamatuoran nagtabang natong makasabut sa
kamanggiloy-on sa Langitnong Amahan ngadto sa mga tawo nga dili mohimo og
motuman sa mga pakigsaad sayo sa ilang kinabuhi ug niadtong walay oportunidad
sa paghimo niini hangtud sa ilang pagkamatay (tan-awa sa D&P 137:7–8).

• Sa inyong hunahuna nganong importante man nga atong masayran nga iIhatag
sa Dios ang kinabuhing dayon ngadto sa tanang tawo kinsa mopili sa paghimo
ug pagtuman sa sagradong mga pakigsaad ngadto Kaniya, nga dili magsapayan
kon kanus-a kana mahitabo?

Pahinumdumi ang mga estudyante bahin sa ikaduhang estudyante nga mihimo og
usa ra ka push-up, ug ipangutana:

• Unsa kaha nga ganti ang angayng madawat niini nga estudyante sa paghimo og
usa ka push-up? (Hatagi ang estudyante og parehas nga ganti nga imong
gihatag sa estudyante nga mihimo og 10 ka push-up.)

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 20:15–16. Dapita
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa sa pagsanong sa agalon ang
sulugoon nga mibagutbot sa iyang kamabination ngadto sa ubang trabahante.

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang buot ipasabut sa agalon sa ubasan dihang
nangutana siya “Imo ba diay ako nga bagut-butan tungod sa akong
pagkamahinatagon?” (bersikulo 15).

Ipasabut nga giusab ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha Ka mga
Apostoles kini nga pangutana sama sa mosunod: “Nganong kamo masina man
tungod kay ako mipili nga magmabination?” (“Mga Mamumuo sa Ubasan,” Ensign
o Liahona, Mayo 2012, 31).

• Unsa ang ipasabut diha sa bersikulo 16 nga “adunay daghan nga gitawag, apan
pila lamang ang gipili”? (Ang gitawag nagpasabut nga gidapit sa pag-apil sa
buluhaton sa Langitnong Amahan. Ang gipili nagpasabut nga makadawat sa
Iyang mga panalangin—lakip ang panalangin sa kinabuhing dayon. Tan-awa
usab sa D&P 121:34–40.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa bersikulo 16? (Mahimong
mahibaloan sa mga estudyante ang pipila ka baruganan, lakip sa mosunod:
Kon gipili nato ang pagkasina sa mga panalangin sa Langitnong Amahan
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ngadto sa uban, niana mawala kanato ang mga panalangin nga gusto
Niyang ihatag kanato.)

Basaha og kusog ang pamahayag ni Elder Jeffrey R. Holland, ug dapita ang mga
estudyante sa pagpamalandong kon sa unsang paagi sila tintalon sa pagkasina sa
mga panalangin nga gihatag sa Langitnong Amahan ngadto sa uban:

“Moabut ang mga panahon sa atong kinabuhi diin ang usa ka tawo makadawat
og wala dahumang panalangin o makadawat og pipila ka espesyal nga
pasalamat. Mohangyo ko kanato nga dili ta masakitan—ug dili gayud mobati og
kasina—kon ang swerte moabut sa ubang tawo? Dili kita makuhaan kon ang
uban mapanalanginan. Wala kita maglinumbaay aron makita kinsa ang
pinakakwartahan, pinakamaayog talento o pinakagwapa o pinakabulahan. Ang

lumba nga ato gayud nga giapilan mao ang lumba batok sa sala. …

“… Ang pagkasina, pangyam-id, o pagdaut sa uban dili mopataas sa inyong dungog, gani ang
pagdaut sa uban dili mopalambo sa imahe sa inyong kaugalingon. Busa pagmabination, ug
pagmapasalamaton nga ang Dios mabination. Usa kini sa malipayong paagi sa pagpakabuhi”
(“Laborers in the Vineyard,” 31, 32).

Ipaambit ang inyong pagpamatuod sa mga kamatuoran nga nahibaloan sa mga
estudyante dihang gitun-an nila ang sambingay sa mga trabahante [mamumuo]
sa ubasan.

Isulat ang mosunod nga pamahayag diha sa pisara. Hatagi og panahon ang mga
estudyante nga makompleto ang pamahayag diha sa ilang mga class notebook o
mga scripture study journal. Basi sa akong nakat-unan gikan niini nga sambingay …

Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka estudyante kinsa komportable nga
mopakigbahin sa klase unsay ilang gisulat.

Sunod nga Unit (Mateo 23:1–26:30)
Aron matabangan ang mga estudyante nga maandam para sa sunod nga unit,
dapita sila sa paghunahuna unsaon kaha nga maandam nila og maayo ang ilang
kaugalingon para sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo. Unsa nga mga kamatuoran ang
gitudlo dihang gihatag ni Jesukristo ang sambingay sa napulo ka dalagang birhen,
sa mga talento, ug sa karnero ug sa mga kanding? Unsa nga ordinansa ang gihimo
sa Manluluwas nga puli sa Pagpalabay? Dapita ang mga estudyante sa pagpangita
sa mga tubag samtang tun-an nila ang para sa sunod semana.
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LEKSYON 26

Mateo 23
Pasiuna
Panahon sa katapusang semana sa mortal nga pangalagad
sa Manluluwas, gipanghimaraut Niya ang
pagpakaaron-ingnon sa mga escriba ug mga Pariseo ug

naguol nga ang mga tawo sa Jerusalem dili modawat sa
Iyang gugma ug panalipod.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 23:1–12
Gipanghimaraut sa Manluluwas ang pagkamaut sa mga escriba ug mga Pariseo
Dapita ang mga estudyante sa pagpakita sa usag usa sa ilang hugpong sa mga
kasulatan ug sa pagtino kon kinsa ang adunay kinadak-an nga hugpong.

• Unsa may inyong reaksyon kon dunay mangangkon nga ang tawo nga dunay
kinadak-ang hugpong sa mga kasulatan mao ang labing matarung?

• Nganong dili man kini epektibo nga paagi sa pagtino sa pagkamatarung sa usa
ka tawo?

• Unsa kahay mahitabo kon atong tinuon ang pagkamatarung sa uban pinaagi sa
unsay makita sa gawas? (Lakip sa ubang mga problema, mahimong moresulta
kini nga ang ubang tawo molihok nga magminaut lang.)

• Unsa man ang pagkamaut? (“Ang pulong sa kinatibuk-an nagpasabut sa usa ka
tawo nga magpakaaron-ingnon nga relihiyuso apan dili diay siya tinuod nga
relihiyuso” [Bible Dictionary, “Hypocrite”]. Nagpasabut usab kini sa usa ka
tawo nga magpakaaron-ingnon nga dili relihiyuso apan tinuod gayud diay siya
nga relihiyuso.)

Ipasabut nga isip kabahin sa katapusang mensahe sa Manluluwas diha sa
kadaghanan nga gihatag didto sa templo sa Jerusalem panahon sa katapusang
semana sa Iyang mortal nga pangalagad, Iyang gipanghimaraut ang pagkamaut sa
mga escriba ug mga Pariseo.

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga kamatuoran diha sa Mateo 23
nga makatabang kanila nga masayud unsay buhaton kon makakita sila sa uban nga
molihok diha sa pagminaut ug unsay ilang mabuhat aron mabuntog ang
pagkamaut sa ilang kaugalingong kinabuhi.

Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang pipila ka mga estudyante gikan sa Mateo
23:1–7. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti sa
Manluluwas kalabut sa mga paagi diin ang mga escriba ug mga Pariseo
nagpakamaut. Ipasabut nga ang mga pulong nga “nanaglingkod sa lingkuranan ni
Moises” (bersikulo 2) nagpasabut nga ang mga escriba ug mga Pariseo naghupot
og katungdanan nga dunay awtoridad sa pagtudlo sa doktrina ug sa paghubad ug
pagpatuman sa balaod. Ang mga pulong mahimo usab nga magpasabut sa literal
nga lingkuranan nga makita diha sa karaang mga sinagoga nga gireserba alang
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Usa ka Judeo nga nagsul-ob og mga
pilakteria

niadtong mikonsiderar sa ilang kaugalingon nga mas angayan kay ni bisan kinsa
diha sa sinagoga.

• Sa unsang mga paagi nga ang mga escriba ug mga Pariseo nagpakamaut?

Kon anaa, i-display ang hulagway sa
usa ka tawo nga nagsul-ob og mga
pilakteria, nga gitawag usab og tefillin.
Ipasabut nga nakustombre na sa mga
Judeo nga magsul-ob og mga pilakteria,
nga gagmayng mga kahon nga panit
nga ihigot sa agtang ug sa bukton.
Sulod sa mga pilakteria mao ang
gagmayng linukot nga papel nga
naglangkob og mga kinutlo gikan sa
Hebreohanon nga kasulatan.
Nagsul-ob ang mga Judeo og mga
pilakteria aron matabangan sila nga
makahinumdom sa pagsunod sa mga
sugo sa Dios (tan-awa sa
Deuteronomio 6:4–9; 11:13–21; Exodo
13:5–10, 14–16). Wala gipanghimaraut
sa Ginoo kadtong nagsul-ob og mga
pilakteria, apan Iyang gipanghimaraut
kadtong migamit niini sa pagminaut o
mipadako niini aron makabantay nila
ang uban o aron makita nga mas
importante.

• Sumala sa Mateo 23:5, nganong
gipadak-an man sa mga escriba ug mga Pariseo ang ilang mga pilakteria ug
“ang mga borlas sa ilang mga kupo”?

• Unsa ang ubang mga paagi nga ilang gitinguha “aron lamang sa pagpakita
ngadto sa mga tawo” (bersikulo 5) o makadawat og kalibutanong mga
pasidungog?

• Sumala sa tambag sa Ginoo ngadto sa Iyang mga disipulo diha sa Mateo 23:3,
unsay atong mabuhat kon atong makita ang uban nga naglihok nga nagminaut,
o nagpakaaron-ingnon nga matarung apan dili diay sila tinuod nga matarung?
(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan
kinahanglang mahibalo og usa ka kamatuoran nga susama sa mosunod:
Makapili kita nga mosunod sa mga balaod sa Dios bisan kon atong
makita ang uban nga naglihok nga nagminaut.)

• Nganong importante man nga sundon nato kini nga kamatuoran sa atong
panahon?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 23:8, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsay gitambag sa Ginoo sa mga tawo nga dili nila
angayng buhaton. Ipareport sa mga estudyante ang unsay ilang nakit-an.
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Ipasabut ang mga pulong nga “kamong tanan mga magsoon” (bersikulo 8) ug
ipasabut nga gitudlo sa Manluluwas sa mga tawo nga dili maghunahuna sa ilang
kaugalingon nga mas maayo pa kay sa uban, tungod kay mga anak silang tanan sa
Dios, patas diha sa Iyang panan-aw.

I-summarize ang Mateo 23:9–10 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
mipamatuod nga ang Langitnong Amahan mao ang atong Tiglalang ug nga Siya, si
Kristo, gipadala sa Amahan ug mao ang atong tinuod nga Agalon nga naghatag og
kinabuhi (tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, Mateo 23:6; Matthew 23:7 ).

Ipasabut nga ang mga escriba ug mga Pariseo naghunahuna nga ang katungdanan
ug kahimtang makapahimo nila nga halangdon. Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 23:11–12, ug hangyoa ang klase sa pagpangita kon
kinsa ang giingon sa Manluluwas nga Iyang isipon nga halangdon didto sa
gingharian sa Dios.

• Sumala sa bersikulo 11, kinsa man ang isipon nga halangdon didto sa
gingharian sa Dios?

• Sumala sa bersikulo 12, unsay mahitabo kon kita, sama sa mga Pariseo,
mosulay nga “magapahitaas” (o mobayaw) sa atong kaugalingon ibabaw sa
uban? (Human makatubag ang mga estudyante, siguroa nga ilang nasabtan ang
mosunod nga baruganan: Kon kita mosulay nga magpahitaas sa atong
kaugalingon ibabaw sa uban, kita igapahiubos. Ipasabut nga ang
igapahiubos nagpasabut nga ipaus-os o pakaulawan o dili kaayo tahuron.)

• Sumala sa bersikulo 11–12, unsay mahitabo kon kita mapaubsanon ug
moserbisyo sa uban? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing
mga pulong apan kinahanglang mahibalo sa mosunod nga baruganan: Kon
kita mapaubsanon ug moserbisyo sa uban, ang Ginoo mopataas kanato.)

Ipasabut nga ang pulong “igapahitaas” (bersikulo 12) nagpasabut nga ang Ginoo
mobayaw kanato ug motabang kanato nga mahisama Kaniya.

• Basi sa unsay inyong nakat-unan diha sa Mateo 23, unsay buot ipasabut sa
mamahimong mapaubsanon?

Drowinga sa pisara ang mosunod nga continuum. Dapita ang mga estudyante sa
pagpamalandong sa ilang maayong binuhatan sa eskwelahan, sa panimalay, ug sa
simbahan. Ipahunahuna nila kon asa nila ipahimutang ang ilang kaugalingon diha
niini nga continuum basi sa ilang mga tinguha sa pagbuhat og maayong binuhatan
ug sa ilang mga paningkamot nga magmapaubsanon.

Awhaga ang mga estudyante sa paghinumdom nga kitang tanan mga anak sa
Langitnong Amahan. Mahimo usab nimo silang awhagon nga maghimo og
tumong nga moserbisyo og usa ka tawo matag adlaw sa sunod bulan. Hunahunaa
ang pagpasulat nila niining kasinatian diha sa ilang kaugalingong journal.
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Mateo 23:13–36
Gipahayag ni Jesukristo ang pagkaalaut sa mga escriba ug mga Pariseo
Sa dili pa magsugod ang klase, pag-andam og tulo ka dili sihag nga tasa. Pahiri og
lapok o grasa ang gawas sa una nga tasa ug ang sulod sa ikaduha nga tasa, ug
pasagdi nga limpyo ang ikatulong tasa. I-display ang mga tasa, ug pangutan-a ang
klase kon hain niana ang gusto nilang imnan. Dapita ang usa ka estudyante sa
pagsusi sa mga sulod sa mga tasa ug ipasabut kon hain nga tasa ang gusto niyang
imnan ug ngano man.

• Sa unsang mga paagi nga ang hugaw nga mga tasa nagrepresentar sa
mga maut?

I-summarize ang Mateo 23:13–36 pinaagi sa pagpasabut nga gisaway sa
Manluluwas ang mga escriba ug mga Pariseo tungod sa pagkamaut. Ipatan-aw sa
mga estudyante kini nga mga bersikulo, nga mangita sa pulong nga gibalik-balik sa
Manluluwas diha sa sinugdanan sa pipila ka mga bersikulo. Hangyoa sila sa
pagreport kon unsay ilang nakit-an. Mahimo nimong isugyot nga markahan sa
mga estudyante ang pulong nga alaut diha niini nga mga bersikulo. Ipasabut nga
ang alaut nagpasabut sa kamakaluluoy, kalisud, ug kasubo.

Isulat sa pisara ang mosunod nga mga reference sa kasulatan ug mga pangutana:

Mateo 23:23–24

Mateo 23:25–26

Mateo 23:27–28

Mateo 23:29–36

Sa unsang paagi nga ang mga escriba ug mga Pariseo nagminaut?

Unsa nga mga ehemplo niining matang sa pagkamaut ang atong makita sa atong
panahon karon?

Ipares-pares ang mga estudyante. Ipabasa og kusog sa kada parisan ang matag
reference diha sa pisara ug pahisguti ang mga pangutana diha sa pisara human nila
mabasa ang matag reference. (Encourage students to read the Joseph Smith
Translation excerpts in the footnotes for their assigned passages.)

Tabangi ang mga estudyante nga makatuman sa ilang tahas diha sa
proseso sa pagkat-on
Ang espirituhanong pagkat-on nagkinahanglan og paningkamot ug paggamit sa kabubut-on sa
tigkat-on. Alang sa daghang mga estudyante, ang pagpaningkamot nga makakat-on gikan sa
mga kasulatan mahimong dili pamilyar ug morag lisud. Hinoon, makatabang ka nga sila
makasabut, makadawat, ug makatuman sa ilang tahas diha sa pagkat-on sa ebanghelyo.
Samtang ang mga estudyante aktibong nagtuman sa ilang tahas diha sa pagkat-on sa
ebanghelyo, mamahimong bukas ang ilang kasingkasing sa impluwensya sa Espiritu Santo.
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Human sa igong panahon, hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang
mga tubag.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 23:26, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsay gisulti sa Manluluwas nga angayang buhaton sa
mga Pariseo aron mabuntog ang ilang pagkamaut.

• Unsa may gisulti sa Manluluwas nga angayang buhaton sa mga Pariseo?

• Basi sa gitudlo sa Manluluwas ngadto sa mga Pariseo, unsay mahitabo kanato
samtang maningkamot kita nga malimpyo sa espirituhanong paagi diha sa
sulod nato? (Human makatubag ang mga estudyante, siguroa nga ilang
nasabtan ang mosunod nga baruganan: Samtang maningkamot kita nga
malimpyo sa espirituhanong paagi diha sa sulod nato, makita kini sa
atong dayag nga mga pagpili.)

• Unsa ang kinahanglan gayud natong buhaton aron malimpyo sa
espirituhanong paagi diha sa sulod nato?

• Sa unsang paagi nga ang atong pagkamatarung sa sulod nato makita sa atong
dayag nga mga pagpili?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon hain nga tasa ang mas
nagrepresentar sa ilang kasamtangang espirituhanong kahimtang. Ipamatuod ang
mahitungod sa miaging baruganan, ug awhaga ang mga estudyante sa paghimo og
tumong nga makatabang kanila nga malimpyo sa espirituhanong paagi.

Mateo 23:37–39
Ang Manluluwas naguol nga ang mga tawo sa Jerusalem dili moduol Kaniya
I-display ang usa ka hulagway sa
himongaan nga nanalipod sa iyang
mga piso.

• Nganong ang mga himongaan
motigum man sa ilang mga piso
ilawom sa ilang mga pako? (Aron sa
pagpanalipod kanila gikan sa
peligro. Ipasabut nga ang usa ka
himongaan mosakripisyo sa iyang
kinabuhi aron sa pagpanalipod sa
iyang mga piso.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 23:37–39. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa pagsulti sa Manluluwas nga sama
Siya sa usa ka himongaan.

• Sa unsang paagi nga ang Manluluwas sama sa usa ka himongaan nga
nagatigum sa iyang mga piso?

• Unsay buot ipasabut sa matigum sa Manluluwas?

Ipasabut ang mga pulong “mabiniyaan ug magamingaw ang inyong balay”
(bersikulo 38), ug ipasabut nga ang magamingaw nagpasabut nga walay nagpuyo o
giabandonar. Tungod kay ang mga tawo dili andam nga matigum sa Manluluwas,
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gipasagdan sila nga walay panalipod. Kini nga mga pulong mahimong nagpasabut
sa espirituhanong kahimtang sa mga tawo atol sa panahon ni Jesus ingon man
usab sa umaabut kon ang Jerusalem pagalaglagon.

• Basi sa gitudlo ni Jesus kalabut sa usa ka himongaan ug sa iyang mga piso, unsa
may atong madawat kon andam kita nga matigum sa Manluluwas? (Ang mga
estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang
mahibalo sa mosunod nga baruganan: Kon andam kita nga matigum sa
Manluluwas, nan makadawat kita sa Iyang pag-amuma ug pagpanalipod.)

• Sa unsang paagi nato mapakita sa Manluluwas nga andam kita nga matigum
Niya? (Ilista sa pisara ang mga tubag sa mga estudyante.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa usa ka paagi nga
matigum sila ngadto sa Manluluwas, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Henry B. Eyring sa Unang
Kapangulohan:

“Labaw pa sa makausa [ang Manluluwas] miingon nga Siya motigum kanato
ingon sa himongaan nga magtigum sa iyang mga piso. Siya miingon nga kita
kinahanglan nga mopili nga moduol Kaniya. …

“Usa sa paagi nga buhaton mao ang pagtigum sa mga Santos diha sa Iyang
Simbahan. Tambong sa inyong mga miting, bisan kon kini daw malisud. Kon ikaw
determinado, Siya motabang nimo nga makaangkon og kalig-on sa pagbuhat

niini” (“Diha sa Gahum sa Ginoo,” Ensign o Liahona, Mayo 2004, 18).

• Unsay gisulti ni Presidente Eyring nga atong mabuhat aron mapakita ang atong
kaandam nga matigum sa Manluluwas?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagtan-aw sa lista diha sa pisara mahitungod sa
mga paagi nga mapakita nato ang atong kaandam nga matigum ni Kristo. Dapita
sila sa pagpakigbahin kon giunsa nila pagkadawat sa pag-amuma ug pagpanalipod
pinaagi sa pagtigum ngadto sa Manluluwas sa usa niadtong mga paagi.

Padesisyuni sa mga estudyante kon unsay ilang buhaton nga matigum ngadto sa
Manluluwas aron padayon sila nga makadawat sa Iyang pag-amuma ug
pagpanalipod.
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LEKSYON 27

Joseph Smith—Mateo;
Mateo 24

Pasiuna
Gipanagna ni Jesukristo ang kalaglagan sa Jerusalem ug sa
templo. Gipadayag Niya ang mga timailhan sa Iyang

Ikaduhang Pag-anhi ug misugo sa mga matinud-anon nga
magbantay ug mangandam alang niana nga adlaw.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Ang paglambo isip usa ka magtutudlo
Samtang nagtinguha ka nga molambo ug padayon sa pagtudlo sa paagi nga makapahimuot sa
atong Langitnong Amahan, Siya modasig kanimo sa imong pagpangandam, molig-on sa imong
relasyon ngadto sa mga estudyante, mopalambo sa imong paningkamot, ug mopanalangin
kanimo sa Iyang Espiritu. Motabang Siya nga imong makita unsaon nimo sa paglambo samtang
maningkamot ka nga makatudlo sa paagi nga magiyahan ang mga estudyante nga makasabut
ug mosalig sa mga pagtulun-an ug sa Pag-ula ni Jesukristo.

Joseph Smith—Mateo 1:1–20
Gipanagna ni Jesukristo ang kalaglagan sa Jerusalem ug sa templo
I-display ang litrato sa Ang Ikaduha
nga Pag-anhi (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo [2009], nu. 66; tan-awa usab
sa LDS.org). Hangyoa ang mga
estudyante sa pagpamalandong sa naa
nila nga mga pangutana bahin sa
Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo ug sa
pagsulat niini nga mga pangutana diha
sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal. Ayaw pangayo
og tubag sa mga pangutana niining
higayuna. Dapita ang mga estudyante
sa pagpangita sa mga tubag samtang
magtuon sila sa Joseph Smith—Mateo.

Ipasabut nga ang Joseph Smith—Mateo
mao ang Hubad ni Joseph Smith sa
Mateo 23:39 ug sa Mateo 24.
I-summarize ang Joseph Smith—Mateo
1:1–3 pinaagi sa pagpasabut nga
samtang nanudlo si Jesukristo didto sa
templo sa Jerusalem, nasabtan sa Iyang mga disipulo nga Siya mobalik sa
kalibutan. Dayon si Jesus mibiya sa templo, ug miduol Kaniya ang Iyang mga
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disipulo, nagtinguha nga masayud pa og dugang kon kanus-a ang templo
pagalaglagon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Joseph Smith—Mateo 1:4.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa duha ka pangutana sa mga
disipulo ngadto kang Jesus didto sa Bungtod sa mga Oliba. Dapita ang mga
estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an, ug isulat sa pisara ang mosunod nga
mga pangutana:

1. Kanus-a pagalaglagon ang Jerusalem ug ang templo?

2. Unsa ang mga timailhan sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo ug sa
pagkalaglag sa mga dautan?

Ipasabut nga si Jesukristo mihatag sa unang pangutana diha sa mga bersikulo 5–21,
ug ang ikaduhang pangutana gitubag diha sa mga bersikulo 21–55. Ipares-pares
ang mga estudyante. Sugoa sila sa pagbasa og kusog sa Joseph Smith—Mateo
1:5–12 uban sa ilang kapares, nga mangita sa mga timailhan nga may kalabutan sa
pagkalaglag sa Jerusalem ug sa templo. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport
sa ilang nakit-an.

• Bisan og miingon si Jesus nga ang Iyang mga disipulo mag-antus niining
higayuna, unsa man ang Iyang gisulti mahitungod niadtong kinsa “magpabilin
nga malig-on ug dili mabuntog”? (bersikulo 11).

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa bersikulo 11? (Ang mga
estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang
mahibaloan nila ang mosunod nga baruganan: Kon magpabilin kitang
malig-on ug dili mabuntog, nan kita pagaluwason. Gamit ang mga pulong
sa estudyante, isulat sa pisara kining baruganan.)

• Unsa ang buot ipasabut sa pagmalig-on ug dili mabuntog? Ang (magmalig-on
nagsugyot nga dili matarug, solido, dili matay-og, ug dili mapildi.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa pulong nga pagaluwason
diha sa bersikulo 11, ipasabut nga kon kita lig-on, mahimong dili kita luwas sa
kalisdanan, apan sa katapusan luwas kita sa gingharian sa Dios.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga paragraph.
Hangyoa ang klase nga maminaw sa unsang paagi kadtong nagpabiling lig-on sa
pagsunod sa tambag sa Manluluwas naluwas sa pagkalaglag:

Sa Joseph Smith—Mateo 1:13–18 atong nahibaloan nga gipahimangnoan ni Jesus
ang Iyang mga disipulo nga mangandam sa pag-adto sa mga kabukiran ug dili
mamauli sa ilang balay tungod kay ang Jerusalem sulungon ug laglagon. Iyang
gitagna nga ang mga kalisdanan niadtong mga panahona maoy pinakagrabe nga
sukad nahitabo sa Israel. Niadtong A.D. 70, gibana-bana nga 40 ka tuig human sa
pagpamulong ni Jesus niini, ang mga Romano misulong sa Jerusalem ug mipatay
og kapin sa milyon ka mga Judeo. Nalaglag ang templo, ug walay bisan usa ka bato
ang nagpabilin nga nagkapatong—sama sa gipanagna sa Manluluwas (tan-awa sa
Mateo 24:2). Hinoon, kadtong mga mipatalinghug sa pahimangno ni Jesus luwas
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nga nakaeskapo ngadto sa Pella, sa lungsod nga mga 50 ka milyas ang gilay-on sa
amihanang Jerusalem (tan-awa sa Giya Ngadto sa mga Kasulatan, “Pella”).

• Sa unsang paagi ang kasinatian sa mga Judeo naghulagway sa kaimportante sa
pagpabiling lig-on sa pagsunod sa mga pulong sa Manluluwas?

• Sa unsang paagi kamo napanalanginan tungod sa pagpabiling lig-on sa
pagsunod sa mga sugo?

I-summarize ang Joseph Smith—Mateo 1:19–20 pinaagi sa pagpasabut nga
gipanagna ni Jesus nga bisan og ang mga Judeo mag-antus og hilabihang mga
pagsulay, sila ipreserbar tungod sa pakigsaad sa Dios uban kanila.

Joseph Smith—Mateo 1:21–37
Gipanagna ni Jesus ang mga timailhan sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi
Ipasabut nga agig dugang sa pagpasabut sa mga timailhan nga nagpahimangno sa
kalaglagan sa Jerusalem, gitubag sa Manluluwas ang ikaduhang pangutana sa
iyang mga disipulo pinaagi sa pagpanagna sa mga timailhan bahin sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi.

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Joseph Smith—Mateo
1:21–23. Dapita ang klase sa pagsunod, nga mangita kon nganong gipadayag sa
Ginoo ang mga timailhan sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

• Nganong makatabang man sa mga disipulo ni Jesukristo ang pagkahibalo sa
mga timailhan nga nagtimaan sa Ikaduhang Pag-anhi?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Joseph Smith—Mateo
1:24–26. Hangyoa ang klase sa pagpangita kon sa unsang paagi ang Manluluwas
mopakita sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

• Sa unsang paagi ang Manluluwas mopakita sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi?

• Sa unsang paagi ang pagkahibalo niini makatabang sa mga pinili nga makalikay
sa pagkalingla?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Joseph Smith—Mateo 1:27–31,
nga mangita sa mga timailhan nga mag-una sa Ikaduhang Pag-anhi.

• Unsa nga mga kalisdanan ang sagubangon sa mga tawo sa dili pa moabut ang
Ikaduhang Pag-anhi?

• Basi sa mga bersikulo 27 ug 31, unsa ang gipaabut nga mga timailhan nga
mag-una sa Ikaduhang Pag-anhi? (Ang mga estudyante mahimong mogamit
og lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibaloan nila ang mosunod
nga kamatuoran: Sa dili pa moabut ang Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo,
ang mga pinili sa Ginoo pagapundukon ug ang ebanghelyo masangyaw
sa tibuok kalibutan.)

• Sa unsang mga paagi nga atong nakita kining mga panagna nga nanghitabo?

Ipasabut nga sa Joseph Smith—Mateo 1:32–36 gihulagway ang dugang nga mga
timailhan nga may kalabutan sa Ikaduhang Pag-anhi.

Pahinumdumi ang mga estudyante bahin sa pahimangno sa Manluluwas nga sa
ulahing mga adlaw ang mini nga mga Kristo ug mini nga mga propeta magtinguha
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sa “paglingla sa labing pinili” (bersikulo 22). Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Joseph Smith—Mateo 1:37. Hangyoa ang klase sa pagsunod,
nga mangita kon sa unsang paagi ang mga pinili makalikay sa pagkalingla.

• Sa unsang paagi ang mga pinili makalikay sa pagkalingla?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga bersikulo? (Ang
mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan
kinahanglang mahibaloan nila ang mosunod nga baruganan: Kon atong
ibahandi ang pulong sa Ginoo, nan dili kita malingla. Isulat sa pisara
kining mga baruganan.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut niini nga baruganan, dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga istorya nga gihatag ni
Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Usa sa akong maayong misyonaryo sa akong pagserbisyo pagka-mission
president sa Toronto [Canada] nakigkita nako pipila ka tuig ang milabay.
Nangutana ko niya, ‘Elder, unsay akong ikatabang nimo?’

“‘President,’ miingon siya, ‘sa akong hunahuna nawad-an ko sa akong
pagpamatuod.’

“Dili ko makatuo niini. Nangutana ko niya kon giunsa kana sa pagkahitabo.

“‘Tungod sa unang higayon nga nakabasa ko og mga literatura sa anti-Mormon,’ miingon siya.
‘Duna koy mga pangutana, ug walay motubag nako para niini. Nalibug ko, ug sa akong
hunahuna nawad-an ko sa akong pagpamatuod’” (“When Shall These Things Be?” Ensign, Dis.
1996, 60.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon sila, o ubang tawo nga ilang
nailhan, nakasinati na ba og sama sa nasinati niining kanhi misyonaryo.

• Unsa nga tambag ang inyong ihatag sa tawo nga anaa niini nga sitwasyon?
Ngano man?

Dapita ang usa ka estudyante nga ipadayon sa pagbasa og kusog ang istorya ni
Elder Ballard.

“Nangutana ko niya unsay iyang mga pangutana, ug giingnan ko niya. Mga standard kini nga
isyu sa anti-Church, apan nagkinahanglan ko og gamayng panahon para makatigom og mga
materyal aron makahatag og makahuluganong mga tubag. Mao nga nag-set mi og appointment
10 ka adlaw human niadto, diin giingnan nako siya nga akong tubagon ang matag usa sa iyang
pangutana. Sa mobiya na unta siya, ako siyang gipahunong.

“‘Elder, daghan ka og napangutana nako karon,’ miingon ko. ‘Karon duna koy usa ka
pangutana nimo.’

“‘Oo, President?’

“‘Unsa na kadugay sukad mibasa ka sa Basahon ni Mormon?’ Nangutana ko.

“Napiyong ang iyang mga mata. Mitutok siya sa sawog sa makadiyot. Dayon mitan-aw nako.
‘Dugay na, President,’ mitug-an siya.
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“‘Sige,’ miingon ko. ‘Nahatagan na ko nimo og assignment. Siguro angay lang nga hatagan pud
ta ka. Gusto kong mosaad ka nako nga mobasa ka pinakaminos usa ka oras kada adlaw sugod
karon ug hangtud sa sunod natong appointment.’ Miuyon siya nga buhaton kini.

“Human sa napulo ka adlaw mibalik siya sa akong office, ug andam na ko. Gipagawas nako ang
akong mga papel aron sugdan ang pagtubag sa iyang mga pangutana, apan gipahunong niya ko.

“‘President,’ miingon siya, ‘wala na kana kinahanglana.’ Dayon mipasabut siya: ‘Nasayud ko nga
ang Basahon ni Mormon tinuod. Ako nasayud nga si Joseph Smith propeta sa Dios.’

“‘Nan, maayo kana,’ miingon ko. ‘Apan makadawat ra gihapon kag mga tubag sa imong mga
pangutana. Gitrabahoan ko ni og dugay, mao nga lingkod lang diha og paminaw.’

“Ug akong natubag ang tanan niyang pangutana ug dayon nangutana ko, ‘Elder, unsay imong
nakat-unan gikan niini?’

“Ug miingon siya, ‘Hatagan ang Ginoo og patas nga panahon’” (“When Shall These Things
Be?” 60.)

• Sa unsang paagi kini nga kasinatian naghulagway sa baruganan nga atong
nahibaloan diha sa bersikulo 37?

• Sa unsang paagi ikaw napanalanginan dihang imong gibahandi ang pulong
sa Ginoo?

Joseph Smith—Mateo 1:38–55
Si Jesus mitudlo sa Iyang mga disipulo bahin sa pagkaandam alang sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi.
Ipasabut nga sa paggamit og mga sambingay, si Jesus mitudlo sa Iyang mga
disipulo kon unsaon sa pagbahandi sa Iyang pulong ug maandam para sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi.

Ipares-pares ang mga estudyante. I-assign ang usa ka estudyante sa matag pares sa
pagtuon sa Joseph Smith—Mateo 1:38–46 ug ang usa magtuon sa Joseph
Smith—Mateo 1:47–54. Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga doktrina
ug mga baruganan diha sa gi-assign nila nga mga bersikulo ug sa pagsulat niini.

Human sa igong panahon, hangyoa ang estudyante nga i-summarize ngadto sa
ilang mga kapares ang mga sambingay nga ilang nabasa ug hisgutan ang mosunod
nga mga pangutana:

• Unsa nga mga kamatuoran ang inyong nahibaloan?

• Sa unsang paagi gihulagway sa Manluluwas kining mga kamatuoran diha sa
mga bersikulo nga inyong natun-an?

Dapita ang pipila ka estudyante sa pagreport sa mga kamatuoran nga ilang
nahibaloan, nga naglakip sa mosunod: Ang Langitnong Amahan lang ang
nahibalo kon kanus-a mahitabo ang Ikaduhang Pag-anhi. Kon magbantay
kita sa mga timailhan ug mosunod sa mga sugo sa Ginoo, niana maandam
kita sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas.

Ribyuha ang mga kamatuoran nga nahibaloan diha sa Joseph Smith—Mateo, ug
hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna sa unsang paagi kini nga mga
kamatuoran nakatabang sa pagtubag sa mga pangutana nga ilang gisulat sa
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pagsugod pa sa leksyon. Dapita sila sa pagpamatuod sa mga kamatuoran nga ilang
nakat-unan.

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang mosunod nga pamahayag ni Elder
Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles (kon mahimo, hatagi
ang mga estudyante og mga kopya sa hand out):

“Unsa kaha kon ugma na ang Iyang pag-anhi? Kon mahibalo ta nga ugma na
atong mahimamat ang Ginoo—sa dili pa ta mamatay o sa wala dahuma Niyang
pag-anhi—unsay atong buhaton karon? Unsa kaha nga mga pagkumpisal ang
atong buhaton? Unsa kaha nga mga binuhatan ang dili na nato buhaton? Unsa
kaha nga mga pinansyal ang atong sulbaron? Unsa kaha nga mga pagpasaylo
ang atong ihatag? Unsa kaha nga mga pagpamatuod ang atong ihatag?

“Kon buhaton man nato kining mga butanga nan, nganong dili na man lang karon?”
(“Pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi,” Ensign o Liahona, Mayo 2004, 9).

Dapita ang mga estudyante sa pagsulat og tubag sa mosunod nga pangutana: Kon
ako nasayud nga makigkita ko sa Manluluwas ugma, unsa man ang angay nakong
usbon karon? Awhaga ang mga estudyante nga i-apply unsay ilang gisulat.
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LEKSYON 28

Mateo 25:1–13
Pasiuna
Dihang pribadong gitudloan ni Jesukristo ang Iyang mga
disipulo didto sa Bungtod sa mga Oliba mahitungod sa Iyang

Ikaduhang Pag-anhi, gitudlo Niya ang sambingay sa napulo
ka mga dalagang birhen.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 25:1–13
Gitudlo ni Jesukristo ang sambingay sa napulo ka mga dalagang birhen

Gamita ang mga istorya aron makamugna og atensyon ug makatabang sa
pagsabut
Ang mga istorya makamugna og atensyon sa mga estudyante ug makatabang nga sila
makasabut sa ebanghelyo pinaagi sa mga kasinatian sa uban. Sa paghulagway sa mga
baruganan pinaagi sa modernong mga pulong o sa mga kasulatan, ang mga istorya makatabang
sa mga estudyante nga makasabut sa unsang paagi kana nga mga baruganan mohaum sa ilang
kinabuhi ug mobati og tinguha sa paggamit niini.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga istorya nga
gisugilon ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mahitungod sa usa ka batan-ong returned missionary kinsa mipakigbahin sa
personal niyang kasinatian sa usa ka testimony miting. Dapita ang mga estudyante
sa pag-imagine kon unsa kahay ilang bation kon sila pa kana nga batan-on diha sa
istorya.

“Siya … misulti bahin sa iyang pagpauli sa balay gikan sa usa ka date human
siya na-orden nga elder sa edad nga 18. Usa ka butang ang nahitabo niini nga
date nga dili niya ikapasigarbo. Siya wala modetalye, ni mohimo niini diha sa
publiko. Hangtud karon wala ko masayud sa panghitabo, apan ingon kini ka
makahuluganon ngadto kaniya nga naapektuhan ang iyang espiritu ug pagsalig
sa iyang kaugalingon.

“Samtang naglingkod siya sa iyang sakyanan sa makadiyot diha sa driveway sa iyang
kaugalingong panimalay, naghunahuna sa mga butang ug mibati og tinud-anay nga kasubo sa
nahitabo, ang iyang mama nga dili miyembro sa simbahan nagdagan gikan sa balay diretso sa
iyang sakyanan. Diha-diha miingon ang iyang mama nga ang manghud niini nga lalaki bag-o
lang nahulog didto sa balay, napantok ang iyang ulo ug nagkirig-kirig. Ang amahan nga dili
miyembro sa simbahan diha-diha dayon mitawag og ambulansya, apan dugay-dugay pa
kining moabut.

“Dali ug buhata ang imong mahimo,” siya mituaw. “Wala ba moy himoon sa inyong Simbahan
sa panahon nga sama niini? Ikaw aduna sa ilang priesthood. Dali ug buhata ang imong
mahimo.’ …

“… Niining gabhiona dihang ang usa ka tawo nga iyang gihigugma og maayo nagkinahanglan
sa iyang hugot nga pagtuo ug sa iyang kalig-on, kining batan-ong lalaki walay mahimo. Tungod
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sa pagbati nga iyang gipanlimbasugan ug sa dili maayong butang nga bag-o lang niyang
gihimo—bisan unsa man kadto—dili siya makaduol sa atubangan sa Ginoo ug pangayoon ang
panalangin nga gikinahanglan” (“Ang Pagsalig sa Katakus,” Liahona, Abr. 2014, 58–59).

• Unsa ang inyong mahunahuna kon kamo pa ang anaa sa sitwasyon sa
batan-ong lalaki. Nganong importante kaayo ang pagkaandam sa kanunay?

I-display ang litrato nga Ang
Sambingay sa Napulo ka mga Dalagang
Birhen (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo [2009], nu. 53; tan-awa usab
sa LDS.org). Pahinumdumi ang mga
estudyante nga samtang si Jesukristo
didto sa Bungtod sa mga Oliba uban sa
Iyang mga disipulo, Iya silang gitudloan
mahitungod sa Iyang Ikaduhang
Pag-anhi (tan-awa sa Mateo 24). Dayon
gihatag Niya ang sambingay sa napulo
ka mga dalagang birhen sa paghulagway unsaon nga maandam para sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 25:1–4. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa nag-unang mga elemento niini nga sambingay.
Dapita sila sa pagreport sa ilang nakit-an. Isulat sa pisara ang mosunod nga
mga pulong:

Ang pamanhunon

Mga but-an ug buang-boang nga mga birhen

Mga Lamparahan ug lana

Ipasabut nga sumala sa kustombre sa kasal sa mga Judeo, ang lalaki o
pamanhunon, inubanan sa suod niyang mga higala, inig kagabii moadto sa balay
sa pangasaw-unon alang sa seremonyas sa kasal. Human sa seremonyas, ang mga
nanambong sa kasal moadto sa balay sa lalaki para sa kumbira. Ang mga bisita nga
manguyog gilauman nga magdala og kaugalingon nilang mga lampara o sulo
[suga] nga nagpasabut nga labut sila sa party sa kasal ug aron may madugang nga
kahayag ug katahum sa okasyon.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Mateo
25:5–13. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gihimo sa lima
ka but-an nga mga birhen ug unsay gihimo sa lima ka buang-boang nga
mga birhen.

Imbis ipabasa og kusog sa mga estudyante ang Mateo 25:5–13, mahimo
nimong ipatan-aw sa mga estudyante ang porsyon sa video nga “They That

Are Wise” (time code 0:00–5:46), nga naghulagway sa sambingay sa napulo ka mga
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dalagang birhen. Kini nga video anaa sa Doctrine and Covenants and Church History
Visual Resources DVDs ug sa LDS.org. Sa dili pa sugdan ang video, dapita ang mga
estudyante nga mangita kon unsay gihimo sa lima ka but-an nga mga birhen ug
unsay gihimo sa lima ka buang-boang nga mga birhen.

• Unsa ang gihimo sa lima ka but-an nga mga birhen? Unsa ang gihimo sa lima
ka buang-boang nga mga birhen?

I-refer ngadto sa mga elemento sa sambingay nga nakasulat sa pisara. Hangyoa
ang klase sa pagsulti kon unsa sa ilang hunahuna ang girepresentaran sa matag
elemento.

Isulat ang Jesukristo sunod sa Ang pamanhunon diha sa pisara. Ipasabut nga ang
mga pulong nga “kay ang pamanhunon nadugay man sa pag-abut” (bersikulo 5)
ug “sa pagkatungang gabii dihay singgit nga nag-ingon” (bersikulo 6) nagpasabut
sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.

• Unsa ang atong makat-unan mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo
gikan niini nga mga pulong?

Ipasabut nga ang but-an ug ang buang-boang nga mga dalagang birhen, kinsa
gidapit sa kumbira, nagrepresentar sa mga miyembro sa Simbahan (tan-awa sa
Dallin H. Oaks, “Pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi,” Ensign o Liahona,
Mayo 2004, 8). Isulat ang Mga Miyembro sa Simbahan sunod sa Ang but-an ug
buang-boang nga mga dalagang birhen diha sa pisara.

Dapita ang mga estudyante sa pagribyu ug pagpamalandong sa Mateo 25:8–9,
nganong ang but-ang mga birhen wala man manghatag sa ilang lana ngadto sa
buang-boang nga mga birhen. Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang
mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball. Dapita ang klase sa
pagpaminaw kon unsa ang girepresentaran sa lana ug nganong dili kini mahimong
ipakigbahin.

“Dili kini hinakog o kawalay pagbati. Ang matang sa lana nga gikinahanglan sa
pagbanwag sa dalan ug pagdan-ag sa kangitngit dili mahimong ikabahin.
Unsaon man sa tawo sa pagpakigbahin sa iyang kamasulundon sa baruganan sa
ikapulo; sa malinawong hunahuna gumikan sa matarung nga pagpakabuhi; sa
naangkon nga kahibalo? Unsaon man sa pagpakigbahin sa usa ka tawo sa iyang
pagtuo o pagpamatuod? Unsaon man sa pagpakigbahin sa usa ka tawo sa iyang

kinaiya o kaputli, o sa kasinatian sa misyon? Unsaon man sa pagpakigbahin sa usa ka tawo sa
iyang mga pribelihiyo sa templo? Ang matag usa kinahanglang mokuha nianang matang sa lana
para kaniya mismo. …

“Diha sa sambingay, ang lana mapalit ra sa merkado. Sa atong kinabuhi ang lana sa
pagpangandam matigom tu-lo sa usa ka tu-lo pinaagi sa matarung nga pagpakabuhi. … Ang
matag buhat sa kamahalaron ug kamasulundon mao ang usa ka tu-lo nga gidugang ngadto sa
atong sudlanan” (Faith Precedes the Miracle [1972], 255–56).

• Unsa ang girepresentaran sa lana diha sa sambingay? (Isulat sa pisara ang
tubag sa mga estudyante, sama sa espirituhanong pagpangandam, pagpamatuod,
pagtuo, pagkakabig, ug kasinatian, sunod sa Mga lamparahan ug lana. Sa paghatag
og dugang nga panabut sa simbolo sa lana, mahimo nimong isugyot nga
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basahon sa mga estudyante ang Doktrina ug mga Pakigsaad 45:56–57 ug
i-cross-reference kini sa Mateo 25:8.)

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga sambingay ug
gikan sa mga komentaryo ni Presidente Kimball mahitungod sa pagpanghulam
og espirituhanong pagpangandam? (Human makatubag ang mga estudyante,
isulat sa pisara ang mosunod nga kamatuoran: Dili nato mahulaman ang
espirituhanong pagpangandam gikan sa uban.)

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa sambingay kon unsaon
sa pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi? (Ang mga estudyante
mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroha nga mahibalo sila
sa mosunod nga kamatuoran: Maandam kita sa Ikaduhang Pag-anhi pinaagi
sa pagpalambo sa atong pagpamatuod ug pagkakabig pinaagi sa
inadlawng pagkamatarung. Isulat kini nga kamatuoran diha sa pisara.)

Hatagi og kopya ang mga estudyante sa kauban nga handout. Ipasulat sa
mga estudyante diha sa handout ang mga paagi nga sila makabaton og

“lana” sa espirituhanong pagpangandam.

Pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi
sa Ginoo
Sa pag-andam alang sa Ikaduhang Pag-anhi, akong dugangan og “lana” ang akong “lampara”
pinaagi sa:
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Human sa igong panahon, hangyoa ang pipila ka estudyante sa pagpakigbahin
diha sa klase sa pipila nila ka mga ideya.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa ubang paagi nga
matigom nila ang lana tu-lo sa usa ka tu-lo pinaagi sa matarung nga

pagpakabuhi, ikonsiderar ang pagpasalida sa “They That Are Wise” (time code
5:46–8:44). Dapita ang mga estudyante sa pagdugang og mga ideya diha sa ilang
mga lista samtang nagtan-aw sila sa video.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 25:10–12. Dapita ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gisulti sa pamanhunon ngadto sa
buang-boang nga mga birhen. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang
nakit-an.

Ipasabut nga ang Hubad ni Joseph Smith, sa Mateo 25:11 nagklaro nga ang
pamanhunon miingon, “Kamo wala makaila kanako”.

• Unsa ang gisulti sa pamahayag ngari nato nga “kamo wala makaila kanako”
mahitungod sa lima ka buang-boang nga mga birhen? Sa unsang paagi ang
pagkaila sa Ginoo lahi kay sa basta lang makaila Kaniya?

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga bersikulo kon unsay atong
buhaton aron maandam alang sa pag-anhi sa Ginoo? (Tabangi ang mga
estudyante nga mahibaloan ang mosunod nga baruganan: Aron maandam
alang sa pag-anhi sa Ginoo ug mahimong takus nga magpabilin sa Iyang
presensya, kinahanglang makaila kita Kaniya.)

• Sa bag-ohay lang sa unsang mga paagi nga mas nailhan ninyo ang
Manluluwas?

Pahinumdumi ang mga estudyante sa istorya gikan sa sinugdanan sa leksyon
mahitungod sa batan-ong priesthood kinsa dili andam atol sa panginahanglan.
Ipasabut nga gidali og adto sa batan-on ang hamtong nga lalaki sa iyang ward nga
nagpuyo sa unahan nga dalan. Ang hamtong nga lalaki mihatag og panalangin sa
manghud sa maong batan-on nga mihupay sa iyang kondisyon hangtud miabut
ang mga paramedic. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
pagpamatuod sa batan-ong lalaki sigun sa gisugilon ni Elder Holland:

“‘Walay bisan usa kinsa wala makasinati sa akong nasinati nianang gabhiona
ang masayud sa kaulaw ug sa kasubo nga akong gibati tungod sa pagbati nga
dili takus nga mogamit sa priesthood nga akong gihuptan. Mas labaw kini ka
sakit nga hinumduman alang kanako tungod kay ang akong manghud nga lalaki
ang nanginahanglan kanako ug ang akong minahal nga dili miyembro nga mga
ginikanan nga nalisang ug naglaum kaayo nako. Apan samtang ako nagbarug sa

inyong atubangan karon, ako makasaad kaninyo niini,’ siya miingon. ‘Ako dili hingpit, apan gikan
niadtong gabhiona ako wala na gayud makahimo og bisan unsa nga makapugong kanako sa
pagduol sa atubangan sa Ginoo uban sa pagsalig ug mangayo sa Iyang tabang kon
manginahanglan niini. Ang personal nga katakus mao ang gipakig-awayan niini nga kalibutan
diin kita nagpuyo,’ siya miangkon, ‘apan mao kini ang panag-away nga akong daugon. Gibati
nako ang tudlo sa panghimaraut nga mitulisok kanako makausa sa akong kinabuhi, ug dili na
gyud ko gusto nga bation kini pag-usab kon ako adunay mahimo kalabut niini. Ug, siyempre,’
siya mitapos, ‘makahimo ko sa tanan kalabut niini’” (“Ang Pagsalig sa Katakus,” 59).
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Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna kon unsay ilang gikinahanglan aron
espirituhanong maandam alang sa pag-anhi sa Ginoo ug mahimong takus nga
magpablilin sa Iyang presensya. Mahimo nimo silang awhagon nga linginan ang
usa o duha ka aksyon nga ilang gilista sa handout ug sa paghimo og tumong nga
molihok sa mga paagi nga makapalambo sa ilang espirituhanong pagpangandam.
Ipadala nila ang ilang mga handout isip pahinumdom sa ilang mga tumong.
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LEKSYON 29

Mateo 25:14–46
Pasiuna
Dihang gitudlo ni Jesukristo sa Iyang mga disipulo ang
mahitungod sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi samtang didto sa
Bungtod sa mga Oliba, Iyang gisugilon ang mahitungod sa

sambingay sa mga talento. Gipasabut usab Niya nga Iyang
ibulag ang mga matarung gikan sa mga dautan kon Siya
moanhi pag-usab.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 25:14–30
Si Jesukristo mitudlo sa iyang mga disipulo mahitungod sa sambingay sa
mga talento
Sa dili pa magklase, pagbutang og lima ka sinsilyo sa pikas kilid sa kwarto ug duha
ka sinsilyo sa pikas kilid. Pagbutang og laing walo ka sinsilyo sa imong bulsa.

Sa pagsugod sa leksyon, pagdapit og tulo ka estudyante nga moadto sa atubang
aron motabang nimo sa pag-akting sa sambingay nga gitudlo ni Jesukristo sa Iyang
mga disipulo isip kabahin sa Iyang instruksyon bahin sa Ikaduhang Pag-anhi.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 25:14–18. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay nadawat sa matag sulugoon ug unsay
iyang gihimo niini.

• Unsa ang gihatag sa agalon ngadto sa matag usa niya ka sulugoon? (Ipasabut
nga ang mga talento niini nga sambingay mao ang gidaghanon sa kwarta.
Kuhaa ang walo ka sinsilyo sa imong bulsa, ug ihatag ang lima sa usa ka
estudyante, duha sa lain nga estudyante, ug ang usa sa ikatulo nga estudyante.)

• Unsa ang gihimo sa matag sulugoon sa kwarta nga gihatag diha nila?

Dapita ang estudyante nga dunay lima ka sinsilyo nga mangita sa dugang nga lima
ka sinsilyo gikan sa pikas kilid sa kwarto. Hangyoa ang estudyante nga may duha
ka sinsilyo nga mangita sa dugang nga duha ka sinsilyo gikan sa laing pikas kilid sa
kwarto. Dapita ang estudyante nga may usa ka sinsilyo nga itago o magpakaaron
ingnon nga milubong sa sinsilyo.

Hangyoa ang mga estudyante sa pag-uli diha nimo sa sinsilyo ug manglingkod.
Isulat sa pisara ang mosunod nga mga elemento sa sambingay (nga dili iapil ang
interpretasyon sulod sa parentheses):

Ang agalon sa mga sulugoon (si Ginoong Jesukristo)

Ang mga sulugoon (Mga disipulo sa Ginoo)

Ang mga talento ( Mga gasa ug mga abilidad nga gihatag sa Ginoo sa Iyang mga
disipulo)
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• Unsa ang girepresentaran sa mga elemento diha sa sambingay? (Ipasabut nga
ang pipila ka gasa ug mga abilidad nga naa nato sa mortalidad nadawat ug
napalambo na atol sa atong premortal nga kinabuhi. Kita makapili nga
ipadayon sa pagpalambo kana nga mga gasa ug ang uban atol sa
pagka-mortal.)

• Sumala sa Mateo 25:15, ngano nga gihatagan sa agalon ang matag sulugoon og
lain-laing kantidad sa kwarta? (Human makatubag ang mga estudyante,
ipasabut nga ang mga pulong nga “sumala sa iyang katakus [abilidad]”
nagpasabut nga ang Dios mihatag sa matag usa nato og mga gasa ug mga
abilidad nga atong gikinahanglan sumala sa atong mga kahimtang.)

Basaha og kusog ang mosunod nga mga pangutana, ug dapita ang mga estudyante
sa pagpamalandong niini:

• Asa nga sulugoon ang gibati ninyo nga pareho kaayo ninyo: ang usa ba nga
gihatagan og lima ka talento, duha ka talento, o usa ka talento? Ngano man?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 25:19–21. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa gisulti sa agalon ngadto sa sulugoon kinsa
nakadawat og lima ka talento.

• Unsa ang gisulti sa agalon ngadto sa unang sulugoon?

Ipasabut nga ang pagkahimong “piniyalan sa daghang mga butang” ug ang
“[pag]duyog … sa kalipay sa imong agalon” (Mateo 25:21) nagpasabut sa
pagtuman sa atong balaanong potensyal ug pagdawat og kinabuhing dayon uban
sa Langitnong Amahan.

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa kasinatian sa unang
sulugoon? (Ang mosunod posibling maoy usa ka baruganan nga nahibaloan sa
mga estudyante: Kon matinud-anon kitang migamit sa mga gasa ug
abilidad nga gihatag sa Ginoo kanato, niana atong matuman ang balaanon
natong potensyal ug madawat ang kinabuhing dayon.)

• Unsa ang pipila ka mga example kon unsaon nga kita magmatinud-anon sa
paggamit sa atong mga gasa ug abilidad nga gihatag sa Ginoo kanato?

Ipasabut nga ang ikaduhang sulugoon mahimo ra untang moreklamo dihang
nakita niya nga gihatagan og lima ka talento ang unang sulugoon ug ang iya duha
ra. Hinoon, nagmatinud-anon siya sa paggamit sa mga talento nga gihatag kaniya.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 25:22–23. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa gisulti sa agalon ngadto sa sulugoon kinsa
nakadawat og duha ka talento.

• Unsa ang gisulti sa agalon ngadto sa sulugoon kinsa nakadawat og duha ka
talento?

• Bisan og ang agalon mihatag sa duha ka sulugoon og managlahing kantidad sa
kwarta, ngano kaha nga silang duha nakadawat man og pareho nga tubag
gikan sa ilang agalon?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa kasinatian sa tawo nga
gihatagan og duha ka talento? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibaloan nila ang mosunod nga
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baruganan: Panalanginan kita sa Ginoo kon magmatinud-anon kita sa
paggamit sa mga gasa ug abilidad nga Iyang gihatag kanato, sa bisan kon
unsa kadaghan ang naa nato o unsa man kini. Gamit ang mga pulong sa
estudyante, isulat sa pisara kining baruganan.)

Hangyoa ang klase sa pagpamalandong kon mibati na ba sila nga naay tawo nga
mas daghan o mas maayong gasa ug mga abilidad kay sa ilaha. Itudlo ang
baruganan nga bag-o lang nimong gisulat sa pisara.

• Sa unsang paagi ang paghinumdom niini nga baruganan makatabang nato kon
mobati ta nga naay tawo nga mas daghan o mas maayong gasa ug mga abilidad
kay sa atoa?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Quentin L. Cook sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang paglambo sa kaugalingon natong mga talento maoy pinakamaayong sukod
sa atong personal nga pag-uswag. … Ang pakigkumpara sa mga panalangin
makapaniguro nga magpalayas sa kalipay. Dili mahimong mapasalamaton ta
unya sa samang panahon masinahon usab. Kon tinuoray kitang gusto nga
makabaton sa Espiritu sa Ginoo ug masinati ang kamaya og kalipay, kinahanglan
kitang magmaya sa kaugalingon natong mga panalangin ug

magmapasalamaton” (“Rejoice!” Liahona, Nob. 1996, 29, 30).

• Unsaon man nato sa pagdiskobre ang mga gasa ug abilidad nga gihatag sa
Ginoo kanato?

Hatagi ang matag estudyante og papel ug hangyoa sila sa pagsulat sa ilang ngalan
diha sa ibabaw. Dapita sila nga ipasa ang ilang mga papel ngadto sa estudyante nga
ilang katapad. Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat og usa ka gasa o abilidad
nga ilang nakita sa tawo kansang ngalan naa sa papel. Hangyoa sila nga ipadayon
og pasa ang ilang mga papel libut sa kwarto ug mosulat sa mga gasa og abilidad
nga ilang naobserbahan.

Mag-ugmad og usa ka mahigugmaong palibut, pagtahud, ug katuyoan
Kon mahibalo ang mga estuyante nga sila gihigugma ug gitahud sa ilang magtutudlo ug sa
ubang estudyante, mas ganahan silang moadto sa klase nga andam sa pagkat-on. Ang
pagdawat ug ang gugma nga ilang gibati mopahumok sa ilang kasing-kasing, mopaminus sa
ilang mga kahadlok, ug mopadulot og tinguha ug kamasaligon nga gikinahanglan sa ilang mga
hunahuna, kasinatian, ug mga pagbati diha sa klase.

Human sa pipila ka minutos, hangyoa ang mga estudyante sa pag-uli sa mga papel
ngadto sa mga tag-iya niini. Hatagi og panahon ang mga estudyante sa pagbasa
mahitungod sa mga gasa ug abilidad nga nakita sa uban diha kanila. Dayon
hangyoa sila sa pagsulat diha sa ilang mga papel sa tubag sa mosunod nga
panguta:

• Unsa ang usa ka paagi nga kamo makagamit sa usa sa inyong mga gasa aron
mapadayon ang buhat sa Dios?
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Ipasabut nga ang sambingay sa mga talento naglakip og mga pahimangno bahin sa
mga gasa ug abilidad nga gihatag kanato. Dapita ang pipila ka estudyante nga
magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Mateo 25:24–30. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita kon giunsa sa pagtubag sa agalon ang sulugoon nga
mitago ra sa iyang talento. Human mabasa ang bersikulo 27, ipasabut nga ang tubo
nagpasabut nga interes (ganansya gikan sa pagpamuhunan o pagpahulam og
kwarta).

• Ngano nga ang katapusang sulugoon mitago sa iyang talento? Giunsa man sa
pagsanong sa Ginoo ang pagpili nga gihimo sa sulugoon?

• Bisan tuod og ang sulugoon wala gayud mawad-i sa kwarta sa iyang agalon,
unsay sayop nga nabuhat sa sulugoon?

• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang itubag unta sa agalon ngadto sa sulugoon
kon may giuli pa siya nga duha ka talento?

• Unsa ang nahitabo sa talento nga gihatag sa agalon ngadto sa sulugoon?
(Gibawi kini ug gihatag ngadto sa uban.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa sa mosunod nga pamahayag ni Elder
Sterling W. Sill sa Seventy. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw kon nganong
mawala kanato ang mga gasa ug abilidad kon dili nato kini gamiton sa maayo.

“Nawad-an ang [ikatulong sulugoon] dili tungod kay nakabuhat siya og sayop,
apan tungod kay ang kahadlok ang mipugong kaniya [gikan] sa pagbuhat og
mga butang. Gani mao kini ang proseso nganong ang kadaghanan sa atong
panalangin nawala. …

“… Kon dili gamiton sa usa ka tawo ang mga braso sa iyang kamot mawala ang
iyang kusog. … Kon dili nato palamboon ang atong mga abilidad, mawala ang

atong mga abilidad. Kon ang mga tawo kaniadto wala motahud sa Priesthood, gibawi unta kini
gikan kanila. … Mao usab ang espiritwal, mental o pisikal nga mga talento dili molambo
samtang gilubong kini sa yuta” (The Law of the Harvest [1963], 375).

• Unsa nga mga baruganan ang atong makat-unan gikan sa sulugoon kinsa
mitago sa talento? (Bisan og ang mga estudyante mahimong mosugyot og
lain-laing mga baruganan, siguroha nga mahibaloan nila ang mosunod nga
mga kamatuoran: Ang kahadlok mopugong sa atong paggamit sa mga gasa
ug abilidad nga gihatag sa Ginoo kanato? Kon dili nato palamboon ug
gamiton sa kaayohan ang atong espirituhanong mga gasa, nan mawala
kini kanato.)

• Sa unsang mga paagi nga ang kahadlok mopugong kanato sa paghimo og
maayo gamit ang atong mga gasa ug abilidad?”

Dapita ang mga estudyante sa pagpamatuod sa mga kamatuoran nga ilang
nahisgutan. Awhaga sila sa paggamit niini nga mga gasa ug abilidad sa
pagpadayon sa buhat sa Ginoo.

LEKSYON 29

201



Mateo 25:31–46
Ang Manluluwas nanagna bahin sa pagbulag sa dautan gikan sa matarung sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi
I-display ang litrato sa Ang Ikaduha
nga Pag-anhi (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo [2009], nu. 66; tan-awa usab
sa LDS.org). Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa
Mateo 25:31–33. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita sa unsay
buhaton sa Ginoo ngadto sa mga tawo
sa kalibutan human sa Iyang Ikaduhang
Pag-anhi.

• Unsa ang buhaton sa Ginoo ngadto
sa mga tawo sa kalibutan human sa
Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

• Unsa nga mga hayop ang gigamit sa
Ginoo sa pagrepresentar sa mga
dautan? Sa mga matarung?

Ipares-pares ang mga estudyante.
Dapita ang katunga sa managpares sa
pagbasa og kusog sa Mateo 25:34–40,
nga mangita kon unsaon sa
pagdeterminar sa Ginoo kon ang tawo usa ba ka “karnero” (Mateo 25:32–33).
Dapita ang laing managpares sa pagbasa og kusog sa Mateo 25:41–46, nga mangita
kon unsaon sa pagdeterminar sa Ginoo kon ang tawo usa ba ka “kanding” (Mateo
25:32–33).

Human sa igong panahon, i-assign ang matag pares sa pakigtrabaho uban sa laing
magkapares nga mibasa og laing tudling [passage]. Hangyoa ang mga estudyante
nga i-summarize unsay ilang nabasa ug hisgutan ang mosunod nga mga
pangutana diha sa ilang mga grupo:

• Unsaon sa pag-ila sa Ginoo tali sa mga tawo nga nahigugma Kaniya (karnero)
ug sa mga wala mahigugma Kaniya (mga kanding)?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo?

Ipasulat sa pisara sa usa ka estudyante gikan sa matag grupo ang baruganan nga
nahibaloan sa ilang grupo. Kinahanglang mahibaloan sa mga estuyante ang mga
baruganan nga susama sa mosunod: Samtang atong gihigugma ug
giserbisyuhan ang uban, atong gipakita ang atong gugma sa Ginoo. Kon
atong gikalimtan ang uban, atong gikalimtan ang Ginoo.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut niini nga mga baruganan,
ihatag ang mga pangutana nga susama sa mosunod:

• Unsaon kaha sa tawo nga naa sa tuo nga dapit sa Ginoo sa pagtratar ang iyang
manghud nga nagpatabang sa iyang homework?
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• Unsaon kaha sa tawo nga naa sa wala nga dapit sa Ginoo sa pagtratar ang
kauban niyang estudyante nga natagakan og mga libro diha sa agianan?

• Sa unsang paagi ang pagsabut niini nga baruganan makatabang nga
mapalambo ang atong mga pakigrelasyon sa uban?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon giunsa nila pagtratar ang
uban sa milabayng 24 ka oras. Dapita sila sa paghunahuna kon pilion ba nila ang
paghimo og lahi kon anaa sila sa sama nga sitwasyon sa umaabut. Awhaga ang
mga estudyante sa paghunahuna og mga paagi nga mas makanunay ang ilang
paghigugma ug pagserbisyo sa uban, ug dapita sila sa paglihok sa ilang plano.
Mahimo nimong i-follow up ang mga estudyante sa sunod ninyong pagkita ug
ipareport ang pipila sa ilang positibong mga ksinatian.
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LEKSYON 30

Mateo 26:1–30
Pasiuna
Duha ka adlaw sa wala pa ang Pagpalabay [Passover],
nakigsabut si Judas sa mga lider sa mga Judeo nga

nagtinguha sa pagpatay kang Jesus. Sa gabii sa Pagpalabay,
gipasiugdahan ni Jesus ang sakrament.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Andama ang matag leksyon nga maghunahuna sa mga estudyante
Samtang nangandam ka sa pagtudlo, hunahunaa kon unsa ang imong panghinaut nga gamiton
sa mga estudyante ang mga doktrina ug mga baruganan nga gitudlo diha sa leksyon. Si
Presidente Thomas S. Monson mipahinumdom sa mga magtutudlo sa ebanghelyo nga “ang
katuyoan sa pagtudlo sa ebanghelyo … dili ang ‘pagbu-bu og impormasyon’ ngadto sa
hunahuna sa mga sakop sa klase. … Ang tumong mao ang pagdasig sa indibidwal nga
maghunahuna, mobati, ug dayon mobuhat kalabut sa pagsunod sa mga baruganan sa
ebanghelyo” (sa Conference Report, Okt. 1970, 107).

Mateo 26:1–16
Nakigsabut si Judas sa mga lider sa mga Judeo nga nagtinguha sa pagpatay
kang Jesus
Sa dili pa magklase, pag-andam og lamesa pinaagi sa pagtabon niini og mantil ug
ibutang sa ibabaw niini ang pipila ka piraso nga flatbread (o crackers) ug usa ka
tasa. Human sa debosyonal ipasabut nga atol sa panahon ni Kristo, kining mga
butanga, lakip na sa uban, makita diha sa lamesa sa mga Judeo atol sa Pagpalabay.

• Unsa man ang katuyoan sa kasaulogan sa Pagpalabay? (Ang Pagpalabay
gipasiugdahan sa panahon ni Moises aron sa pagpahinumdom sa mga anak sa
Israel nga ang tiglaglag nga anghel milabay sa ilang mga balay ug mipatay sa
panganay nga mga anak didto sa Ehipto [tan-awa sa Exodo 12:21–28;
13:14–15]. Isip kabahin sa Pagpalabay, ang mga Israelite misakripisyo og nating
karnero ug mibutang sa dugo niini sa balabag sa ilang pultahan [doorpost].
Kining nating karnero nagsimbolo sa pag-anhi sa Mesiyas, kansang maulaong
sakripisyo moluwas sa katawhan gikan sa kamatayon ug sala [tan-awa sa Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pagpalabay,” scriptures.lds.org].)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:1–2. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus nga mahitabo human sa
Pagpalabay.

• Unsa may gisulti ni Jesus nga mahitabo human sa Pagpalabay?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:3–5. Hangyoa ang
klase sa pagsunod ug ilhon kon kinsay nagplano sa pagpatay kang Jesus niining
panahona.
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• Nganong nakahukom man ang mga escriba ug mga Pariseo nga maghulat
hangtud mahuman ang Pagpalabay sa pagpatay kang Jesus?

I-summarize ang Mateo 26:6–13 pinaagi sa pagpasabut nga samtang didto sa
Betania si Jesus, usa ka babaye ang miduol Kaniya ug midihog kaniya og mahalon
kaayo nga pahumot aron sa pag-ila sa Iyang nagsingabut nga kamatayon ug
lubong. Ang uban sa Iyang mga disipulo, lakip na ni Judas, nga usa sa Napulog
Duha ka mga Apostoles ug ang tresurero sa grupo, mireklamo nga ang pahumot
mabaligya unta aron itabang sa mga kabus. Hinoon, si Judas dili gayud tinud-anay
nga nabalaka alang sa mga kabus apan usa ka kawatan nga gustong iyahon ang
kwarta (tan-awa sa Juan 12:4–6). (Pahinumdom: Ang pagdihog kang Jesus didto sa
Betania mahisgutan og maayo diha sa leksyon sa Marcos 11–14.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:14–16. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat ni Judas human siya
kasab-i sa Manluluwas tungod sa pagreklamo.

• Unsa may gibuhat ni Judas? (Nakigsabut siya sa mga sacerdote nga punoan sa
pagtabang kanila aron matultolan ug masikop si Jesus.)

• Pila may gibayad sa mga sacerdote nga punoan kang Judas aron itugyan si Jesus
ngadto kanila?

Ipasabut nga “sumala sa balaod ni Moises, ang katloan ka siclo nga salapi [thirty
shekels of silver] maoy ibayad sa tag-iya alang sa kamatayon sa usa ka ulipon
(tan-awa sa Exodo 21:32). … Ang bili sa pagbudhi nagpakita kon unsa ka ubos ang
pagtagad ni Judas ug sa mga sacerdote nga punoan alang sa Manluluwas” (New
Testament Student Manual [manwal sa Church Educational System, 2014], 81).
Natuman usab niini ang panagna sa Daang Tugon mahitungod sa pagbudhi ni
Judas sa Manluluwas (tan-awa sa Zacarias 11:12).

Mateo 26:17–25
Nangaon si Jesus ug ang Iyang mga disipulo sa pagkaon alang sa Pagpalabay
I-display ang usa ka salamin ug ipangutana:

• Unsa man ang ubang mga paagi nga ang salamin makatabang kanato?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan:

“Kasagaran atong likayan ang pagtan-aw og maayo sa atong mga kalag ug
pag-atubang sa atong mga kahuyang, limitasyon, ug mga kahadlok. …

“Apan ang klarong pagtan-aw sa atong mga kaugalingon mahinungdanon sa
atong espirituhanong paglambo ug kaayohan. …

“Mosugyot ko nga ang balaang kasulatan ug mga pakigpulong nga gihatag sa
kinatibuk-ang komperensya naghatag og mga baruganan nga magamit nato sa

pag-eksamin sa atong kaugalingon” (“Ako ba, Ginoo?” Ensign o Liahona, Nob. 2014, 58).

• Sa unsa kaha nga paagi nga ang mga kasulatan ug mga pakigpulong nga
gihatag sa kinatibuk-ang komperensya mahimong sama sa usa ka salamin?
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Samtang ang mga estudyante nagtuon sa Mateo 26:17–25, dapita sila sa pagpangita
og baruganan nga makatabang nga ilang maila ang ilang mga kahuyang ug
makabuhat sa pagbuntog niini.

I-summarize ang Mateo 26:17–19 pinaagi sa pagpasabut nga gisultihan ni Jesus ang
Iyang mga disipulo nga siguruon nga duna silay lawak didto sa Jerusalem alang sa
pagpangaon sa Pagpalabay.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:20–21. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus sa Iyang mga
Apostoles atol sa pagpangaon sa Pagpalabay.

• Unsa may gisulti ni Jesus sa Iyang mga Apostoles?

• Kon usa pa kamo sa mga Apostoles, unsa kaha ang inyong nahunahunaan
niining higayuna?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:22. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa reaksyon sa mga Apostoles ngadto sa
pamahayag ni Jesus.

• Unsa may gipangutana sa mga Apostoles?

• Unsa may gitudlo kanato sa pangutana nga “Ako ba, Ginoo?” kalabut sa onse
ka matinud-anong mga Apostoles?

• Basi niini nga istorya, unsa nga baruganan ang atong makat-unan kalabut kon
giunsa pagtubag sa mga disipulo ni Jesukristo kon makadungog sila sa mga
pulong sa Ginoo? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang
mosunod nga baruganan: Sa dihang nadungog sa mga disipulo ang pulong
sa Ginoo, ilang gisusi ang ilang kaugalingong kinabuhi kon sa unsang
paagi nila kini magamit.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Uchtdorf:

“Ang mga disipulo wala magduda sa kamatuoran sa unsay gisulti [ni Jesus]. Ni
sila milingi sa palibut, mitudlo sa lain, ug nangutana, ‘Siya ba?’

“Hinoon, ‘sila nanagsubo pag-ayo, ug misugod sila sa pagtinagsag ingon kaniya,
Ako, ba Ginoo?’ [Mateo 26:22].

“Naghunahuna ko kon unsa kahay buhaton sa matag usa kanato. … Motan-aw
kaha kita sa naglibut kanato ug moingon sa atong mga kasingkasing, ‘Si Brother

Johnson siguro iyang gipasabut. Dugay na kong nagduda niya,’ o ‘Maayo kay naa dinhi si Brother
Brown. Kinahanglan gayud siya nga makadungog niini nga mensahe’? O kita kaha, sama
niadtong mga tinun-an sa karaan, motan-aw sa kaugalingon ug mangutana nga matugkaron:
‘Ako ba?’ (“Ako ba, Ginoo?” 56).

• Unsa man ang ubang mga ehemplo kon sa unsang paagi kaha kita matintal sa
pagbaliwala sa mga pulong sa Ginoo ug maghunahuna nga alang kini sa
laing tawo?
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Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Uchtdorf, ug hangyoa ang klase sa pagpaminaw sa unsay gidapit nga ipabuhat ni
Presidente Uchtdorf kanato kon makadungog kita sa mga pulong sa sa Ginoo:

“Niining yano nga mga pulong, ‘Ako ba, Ginoo?’ anaa ang sinugdanan sa kaalam ug ang dalan
sa personal nga pagkakabig ug malungtarong kausaban. …

Ihiklin nato ang atong garbo, motan-aw lapas sa atong panghambog, ug sa kamapainubsanon
mangutana, ‘Ako ba, Ginoo?’

“Ug kon mahitabo nga ang tubag ‘Oo, akong anak, adunay mga butang nga kinahanglan
nimong ayohon, butang nga ako makatabang nimo nga mabuntog,’ ako nag-ampo nga atong
dawaton kini nga tubag, mapainubsanong moangkon sa atong mga sala ug kasaypanan, ug
mag-usab sa atong binuhatan pinaagi sa pagkamaayo” (“Ako ba, Ginoo?” 56, 58).

• Sa unsang paagi nga kamo napanalanginan dihang gigamit ninyo ang mga
pulong sa Ginoo ug mihimo og mga kausaban sa inyong kinabuhi?

Ipamatuod ang mahitungod sa baruganan nga nahibaloan na sa mga estudyante.
Ipasusi sa mga estudyante ang ilang kaugalingong kinabuhi kon makadungog o
makabasa sila sa mga pulong sa Ginoo ug sa pagbuhat dayon sa mga pag-aghat
nga ilang madawat.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:23–25. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto sa mga
pangutana sa mga Apostoles.

Ipasabut nga pagkahuman dayon nga gipahibalo ni Jesus nga si Judas mao ang
mobudhi Kaniya, mibiya si Judas (tan-awa sa Juan 13:30).

Mateo 26:26–30
Gipasiugdahan ni Jesukristo ang sakrament atol sa Pagpalabay
I-display ang hulagway sa Katapusang
Panihapon [The Last Supper] (Libro sa
mga Hulagway sa Ebanghelyo [2009],
nu. 54; tan-awa usab sa LDS.org).
Ipahibalo sa mga estudyante nga
samtang mikaon ang Manluluwas sa
pagkaon sa Pagpalabay kauban sa Iyang
mga Apostoles, gipasiugdahan Niya
ang ordinansa sa sakrament.

Ipasulat sa mga estudyante diha sa
ilang mga class notebook o mga
scripture study journal ang ilang mga tubag sa mosunod nga mga pangutana
(mahimo nimong isulat kini nga mga pangutana diha sa pisara sa dili pa magklase):
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Sa katapusan ninyong pag-ambit sa sakrament, unsay inyong gibuhat? Unsay
inyong gihunahuna? Unsay inyong gibati?

Iisa ang tasa ug ang pan nga gi-display diha sa lamesa. Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:26–29. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat sa Ginoo sa pan ug sa sulod sa tasa.

• Unsa may gibuhat sa Ginoo sa pan ug sa sulod sa tasa?

• Sumala niini nga mga bersikulo, unsay girepresentar niining mga simbolo sa
sakrament? (Kinahanglang mahibalo ang mga estudyante sa mosunod nga
baruganan: Ang mga simbolo sa sakrament nagrepresentar sa lawas ug sa
dugo ni Jesukristo, nga Iyang gisakripisyo alang kanato.)

Pasabta ang mga estudyante nga ang Hubad ni Joseph Smith naghatag og dugang
nga panabut niini nga mga bersikulo. Ipabasa og hilum sa mga estudyante ang
kinutlo gikan sa Hubad ni Joseph Smith, Mateo 26:22 nga makita diha sa Ang Giya
ngadto sa mga Kasulatan . Ipabasa usab nila ang Hubad ni Joseph Smith, Mateo
26:24–25 (diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan). Hangyoa ang mga
estudyante sa pagpangita kon unsay dinasig nga mga kausaban nga gihimo ngadto
niini nga mga bersikulo, nga makatabang kanato nga makasabut sa importante nga
katuyoan sa sakrament.

• Nganong gipasiugdahan man ni Jesukristo ang sakrament? (Human makatubag
ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga kamatuoran:
Gipasiugdahan ni Jesukristo ang sakrament aron mahinumdom kita
Kaniya ug sa Iyang Pag-ula sa atong mga sala.)

• Unsa ang ubang mga butang nga atong mahimo aron masiguro nga
makatabang kanato ang sakrament nga mahinumduman si Jesukristo ug ang
Iyang Pag-ula sa atong mga sala?

• Sa unsang paagi nga ang pagpaningkamot sa paghinumdom sa Manluluwas ug
sa Iyang Pag-ula makaimpluwensya sa inyong mga pagbati ug mga kasinatian
samtang nag-ambit sa sakrament?

Aron matabangan ang mga estudyante nga mahibalo og laing baruganan,
ipangutana:

• Sumala sa mga bersikulo 27–28, unsa may gitugutan nga atong madawat
tungod sa pagpaagas sa dugo ni Kristo samtang nag-ambit kita sa sakrament?
(Usa ka kapasayloan sa atong mga sala.)

Ipasabut nga ang pagkaon lamang sa pan ug pag-inum sa tubig atol sa sakrament
dili awtomatik nga mohimo natong kwalipikado nga makadawat og kapasalyoan, o
pagpasaylo, sa atong mga sala. Kinahanglan kita nga magpakita og hugot nga
pagtuo kang Jesukristo, maghinulsol, ug moambit sa sakrament uban sa tinuod nga
katuyoan pinaagi sa kanunay nga paghinumdom Kaniya ug pagpaningkamot sa
pagtuman sa Iyang mga sugo. Pinaagi sa takus nga pag-ambit sa sakrament, atong
gibag-o ang atong mga pakigsaad sa bunyag. Isulat sa pisara ang mosunod nga
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kamatuoran: Kon maghinulsol ug moambit kita sa sakrament uban sa tinuod
nga katuyoan, makadawat kita og kapasayloan sa atong mga sala.

Ipasulat sa mga estudyante diha sa ilang mga class notebook o mga scripture study
journal kon unsaon nila paggamit ang mga kamatuoran kalabut sa sakrament nga
ilang nahibaloan diha sa Mateo 26. Dapita ang pipila ka mga estudyante nga
komportable sa pagbuhat sa ingon sa pagpakigbahin sa ilang mga tubag ngadto
sa klase.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:29. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa gisulti sa Manluluwas kon kanus-a ang sunod
Niya nga pag-ambit sa sakrament. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport kon
unsay ilang nakit-an.

Ipasabut nga “ang sakrament wala lamang magsimbolo sa Pag-ula sa Manluluwas
apan nagpaabut sa panahon nga Siya mobalik sa yuta diha sa himaya (tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 11:26)” (New Testament Student Manual, 83). Kon atong
tumanon ang atong mga pakigsaad ug molahutay sa katapusan, malakip kita
niadtong moambit sa sakrament kauban ang Manluluwas sa umaabut nga
panahon (tan-awa sa D&P 27:4–14).

Tapusa pinaagi sa pagpakigbahin sa imong pagpamatuod mahitungod sa mga
kamatuoran nga nahibalon diha sa leksyon karon.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Mateo 23:1–26:30 (Unit 6)
Mga Materyal para Pagpangandam alang sa Home-Study Teacher
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga summary sa mga panghitabo, mga doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga
estudyante samtang nagtuon sila sa Mateo 23:1–26:30 (unit 6) dili tuyo nga itudlo isip kabahin sa imong leksyon. Ang
leksyon nga imong itudlo nagtutok lang sa pipila niining mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga pag-aghat
sa Balaang Espiritu samtang ikonsiderar nimo ang mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Mateo 23)
Gitun-an sa mga estudyante ang pagbadlong ni Jesus ngadto sa mga lider sa mga Judeo ug nakakat-on nga mahimo
ra kitang mopili sa pagsunod sa mga balaod sa Dios bisan og ang uban nakita nato nga nagpakaaron ingnon sa ilang
mga lihok. Nakat-unan nila nga kon sulayan nato ang pagpataas sa kaugalingon labaw kay sa uban, ipaubos kita, ug
kon mapainubsanon ta ug moserbisyo sa uban, ang Ginoo mopataas kanato. Nakat-unan usab nila nga kon
maningkamot ta sa pagkahimong espirituhanong limpyo sa sulod, makita kini sa gawas nato nga mga pagpili, ug kon
andam ta nga pundukon sa Manluluwas, niana atong madawat ang Iyang pagpangga ug proteksyon.

Day 2 (Mateo 24)
Gikan sa pakigpulong sa Manluluwas mahitungod sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi, nakat-unan sa mga estudyante ang
mosunod: Kon magpabilin kitang malig-on ug dili mabuntog, nan kita pagaluwason. Sa dili pa moabut ang Ikaduhang
Pag-anhi ni Jesukristo, ang mga pinili sa Ginoo pagapundukon ug ang ebanghelyo masangyaw sa tibuok kalibutan.
Kon atong ibahandi ang pulong sa Ginoo, nan dili kita malingla. Ang Langitnong Amahan lang ang nahibalo kon
kanus-a mahitabo ang Ikaduhang Pag-anhi. Kon magbantay kita sa mga timailhan ug motuman sa mga sugo sa
Ginoo, nan maandam kita sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas.

Day 3 (Mateo 25)
Samtang gitun-an sa mga estudyante ang sambingay sa napulo ka mga dalagang birhen, nakat-unan nila nga dili kita
mahimong makapanghulam og espirituhanong pagpangandam gikan sa uban ug nga kita maandam sa Ikaduhang
Pag-anhi pinaagi sa pagpalambo sa atong pagpamatuod ug pagkakabig pinaagi sa inadlawng pagkamatarung.
Nakat-unan usab nila nga aron maandam alang sa pag-anhi sa Ginoo ug mahimong takus nga magpabilin sa Iyang
presensya, kinahanglang makaila kita Kaniya. Sa makadiyot gitun-an sa mga estudyante ang sambingay sa mga
talento ug nakakat-on nga ang kahadlok mopugong nato sa paggamit sa mga gasa ug abilidad nga gihatag sa Ginoo
kanato, ug kon dili nato palamboon ug gamiton ang atong espirituhanong mga gasa alang sa kaayohan, nan kini
mawala ra kanato.

Day 4 (Mateo 26:1–30)
Samtang gitun-an sa mga estudyante ang katapusang mga adlaw sa mortal nga pagpangalagad ni Jesukristo, ilang
nakat-unan nga dihang nadungog sa mga disipulo ni Jesukristo ang mga pulong sa Ginoo, ilang gisusi ang
kaugalingon nilang kinabuhi aron makita unsaon nila kini sa paggamit. Ilang nakat-unan nga ang mga sakrament
emblem nagrepresentar sa lawas ug dugo ni Jesukristo, nga Iyang gisakripisyo alang nato ug nga si Jesukristo mihimo
sa sakrament aron kita mahinumdom Kaniya ug sa Iyang Pag-ula alang sa atong mga sala. Nakat-unan usab nila nga
kon kita maghinulsol ug moambit sa sakrament uban sa tinuod nga katuyoan, malimpyuhan kita sa atong mga sala.
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Pasiuna
Dihang gitudlo ni Jesukristo sa Iyang mga disipulo ang mahitungod sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi samtang didto sa Bungtod sa mga Oliba, Iyang gisugilon ang
mahitungod sa sambingay sa mga talento.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 25:14–30
Si Jesukristo mitudlo sa iyang mga disipulo sa sambingay sa mga talento
Sa dili pa magklase, pagbutang og lima ka sinsilyo sa pikas kilid sa kwarto ug duha
ka sinsilyo sa pikas kilid. Pagbutang og laing walo ka sinsilyo sa imong bulsa.

Sa pagsugod sa leksyon, pagdapit og tulo ka estudyante nga moadto sa atubang
aron motabang nimo nga i-akting ang sambingay nga gitudlo ni Jesukristo sa Iyang
mga disipulo isip kabahin sa Iyang instruksyon bahin sa Ikaduhang Pag-anhi.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 25:14–18. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay nadawat sa matag sulugoon ug unsay
iyang gihimo niini.

• Unsa ang gihatag sa agalon ngadto sa matag usa niya ka sulugoon? (Ipasabut
nga ang mga talento niini nga sambingay mao ang gidaghanon sa kwarta.
Kuhaa ang walo ka sinsilyo sa imong bulsa, ug ihatag ang lima ngadto sa usa ka
estudyante, duha sa lain nga estudyante, ug ang usa sa ikatulo nga estudyante.)

• Unsa ang gihimo sa matag sulugoon sa kwarta nga gihatag diha nila?

Dapita ang estudyante nga dunay lima ka sinsilyo nga mangita sa dugang nga lima
ka sinsilyo gikan sa pikas kilid sa kwarto. Hangyoa ang estudyante nga may duha
ka sinsilyo nga mangita sa dugang nga duha ka sinsilyo gikan sa laing pikas kilid sa
kwarto. Dapita ang estudyante nga may usa ka sinsilyo nga itago o magpakaaron
ingnon nga milubong sa sinsilyo.

Hangyoa ang mga estudyante sa pag-uli diha nimo sa mga sinsilyo ug
manglingkod. Isulat sa pisara ang mosunod nga mga elemento sa sambingay (nga
dili iapil ang interpretasyon sulod sa parentheses):

Ang agalon sa mga sulugoon (si Ginoong Jesukristo)

Ang mga sulugoon (Mga disipulo sa Ginoo)

Ang mga talento (Mga gasa ug mga abilidad nga gihatag sa Ginoo sa Iyang mga
disipulo)

• Unsa ang girepresentaran sa mga elemento diha sa sambingay? (Kon
gikinahanglan, tabangi ang mga estudyante nga mahibaloan kon si kinsa ug
unsa ang girepresentaran sa mga elemento. Isulat sa pisara ang mga
interpretasyon sunod sa mga elemento. Ipasabut nga ang pipila ka mga gasa ug
mga abilidad nga naa nato sa mortalidad nadawat ug napalambo na atol sa
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atong premortal nga kinabuhi. Kita makapili nga ipadayon sa pagpalambo kana
nga mga gasa ug ang uban atol sa pagka-mortal.)

• Sumala sa Mateo 25:15, ngano nga gihatagan sa agalon ang matag sulugoon og
lain-laing kantidad sa kwarta? (Human makatubag ang mga estudyante,
ipasabut nga ang mga pulong nga “sumala sa iyang katakus” nagpasabut nga
ang Dios mihatag sa matag usa nato og mga gasa ug mga abilidad [katakus]
nga atong gikinahanglan sumala sa atong mga kahimtang. Ang tanan
gihatagan og esprituhanong gasa gikan sa Dios [tan-awa sa D&P 46:11].
Ipasabut nga ang kantidad sa talento nga gihatag kanato dili maoy indikasyon
sa atong personal nga bili.)

Basaha og kusog ang mosunod nga mga pangutana, ug dapita ang mga estudyante
sa pagpamalandong niini:

• Asa nga sulugoon ang gibati ninyo nga pareho kaayo ninyo: ang usa ba nga
gihatagan og lima ka talento, duha ka talento, o usa ka talento? Ngano?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 25:19–21. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa gisulti sa agalon ngadto sa sulugoon kinsa
nakadawat og lima ka talento.

• Unsa ang gisulti sa agalon ngadto sa unang sulugoon?

Ipasabut nga ang pagkahimong “piniyalan sa daghang mga butang” ug ang
“[pag]duyog … sa kalipay sa imong agalon” (Mateo 25:21) nagpasabut sa
pagtuman sa atong balaanong potensyal ug pagdawat og kinabuhing dayon uban
sa Langitnong Amahan.

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa kasinatian sa unang
sulugoon? (Ang mosunod posibling maoy usa ka baruganan nga nahibaloan sa
mga estudyante: Kon matinud-anon kitang migamit sa mga gasa ug
abilidad nga gihatag sa Ginoo kanato, niana atong matuman ang atong
balaanong potensyal ug madawat ang kinabuhing dayon.)

• Unsa ang pipila ka mga example kon unsaon nga kita magmatinud-anon sa
paggamit sa atong mga gasa ug abilidad nga gihatag sa Ginoo kanato?

Ipasabut nga ang ikaduhang sulugoon mahimo ra untang moreklamo dihang
nakita niya nga gihatagan og lima ka talento ang unang sulugoon ug ang iya duha
ra. Hinoon, nagmatinud-anon siya sa paggamit sa mga talento nga gihatag kaniya.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 25:22–23. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa gisulti sa agalon ngadto sa sulugoon kinsa
nakadawat og duha ka talento.

• Unsa ang gisulti sa agalon ngadto sa sulugoon kinsa nakadawat og duha ka
talento?

• Bisan og ang agalon mihatag sa duha ka sulugoon og managlahing kantidad sa
kwarta, ngano kaha nga silang duha nakadawat man og pareho nga tubag
gikan sa ilang agalon?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa kasinatian sa tawo nga
gihatagan og duha ka talento? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibaloan nila ang mosunod nga
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baruganan: Panalanginan kita sa Ginoo kon magmatinud-anon kita sa
paggamit sa mga gasa ug abilidad nga Iyang gihatag kanato, bisan kon
unsa kadaghan ang naa nato o unsa man kini. Gamit ang mga pulong sa
mga estudyante, isulat sa pisara kining baruganan.)

Hangyoa ang klase sa pagpamalandong kon mibati na ba sila nga naay tawo nga
mas daghan o mas maayong gasa ug mga abilidad kay sa ilaha. Itudlo ang
baruganan nga bag-o lang nimong gisulat sa pisara.

• Sa unsang paagi ang paghinumdom niini nga baruganan makatabang nato kon
mobati ta nga naay tawo nga nakadawat og mas daghan o mas maayong mga
gasa ug abilidad kay sa atoa?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Quentin L. Cook sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang paglambo sa kaugalingon natong mga talento maoy pinakamaayong sukod sa
atong personal nga kauswagan. … Ang pakigkumpara sa mga panalangin
makapaniguro nga magpalayas sa kalipay. Dili mahimong mapasalamaton ta unya
sa samang panahon masinahon usab. Kon tinuoray kitang gusto nga makabaton sa
Espiritu sa Ginoo ug masinati ang kamaya og kalipay, kinahanglan kitang
magmaya sa kaugalingon natong mga panalangin ug magmapasalamaton”
(“Rejoice!” Liahona, Nob. 1996, 29, 30).

• Unsaon man nato sa pagdiskobre ang mga gasa ug abilidad nga gihatag sa
Ginoo kanato?

Hatagi ang matag estudyante og papel ug hangyoa sila sa pagsulat sa ilang ngalan
diha sa ibabaw. Dapita sila nga ipasa ang ilang mga papel ngadto sa estudyante nga
ilang katapad. Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat og usa ka gasa o abilidad
nga ilang nakita niana nga tawo kansang ngalan naa sa papel. Sugoa sila nga
ipadayon ang pagpasa sa papel libut sa kwarto ug pagsulat sa mga gasa ug abilidad
nga ilang naobserbahan.

Human sa pipila ka minutos, hangyoa ang mga estudyante sa pag-uli sa mga papel
ngadto sa mga tag-iya niini. Hatagi og panahon ang mga estudyante sa pagbasa
mahitungod sa mga gasa ug abilidad nga nakita sa uban diha kanila. Dayon
hangyoa sila sa pagsulat diha sa ilang mga papel sa tubag sa mosunod nga
panguta:

• Unsa ang usa ka paagi nga kamo makagamit sa usa sa inyong mga gasa sa
pagpadayon sa buhat sa Ginoo?

Ipasabut nga ang sambingay sa mga talento naglakip og mga pahimangno bahin sa
mga gasa ug abilidad nga gihatag kanato. Dapita ang pipila ka estudyante nga
magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Mateo 25:24–30. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita kon giunsa sa pagtubag sa agalon ang sulugoon nga
mitago sa iyang talento. Human mabasa ang bersikulo 27, ipasabut nga ang tubo
nagpasabut nga interes (ginansya gikan sa pagpamuhunan o pagpahulam og
kwarta).

• Ngano nga ang katapusang sulugoon mitago sa iyang talento? Giunsa man sa
pagsanong sa Ginoo ang pagpili nga gihimo sa sulugoon?
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• Bisan tuod og ang sulugoon wala gayud mawad-i sa kwarta sa iyang agalon,
unsay sayop nga nabuhat sa sulugoon?

• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang itubag unta sa agalon ngadto sa sulugoon
kon may giuli pa siya nga duha ka talento?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamatuod sa mga baruganan nga ilang
nahisgutan. Awhaga sila sa paggamit niini nga mga gasa ug abilidad aron sa
pagpadayon sa buhat sa Ginoo.

Sunod nga Unit (Mateo 26:31–Mark 3)
Ipasabut nga sa sunod semana magtuon ang estudyante sa detalye sa Pag-ula ni
Jesukristo, nga nagsugod sa Iyang pag-antus sa Tanaman sa Getsemani ug
nagpadayon hangtud sa wala masubay sa balaod nga mga paghusay,
pamugal-bugal, mga pagbunal, ug sa Iyang kamatayon hangtud sa pagkalansang,
ug sa katapusan misangput sa Iyang mahimayaong Pagkabanhaw.
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LEKSYON 31

Mateo 26:31–75
Pasiuna
Sa tanaman sa Getsemani, gisugdan ni Jesukristo sa pagdala
diha sa Iyang Kaugalingon ang mga sala sa tanang katawhan
isip kabahin sa Iyang Pag-ula. Si Jesus gibudhian ni Judas
ngadto sa mga lider sa mga Judeo. Dayon si Jesus gihusay sa
ilegal nga paagi sa atubangan ni Caiaphas, ang high priest,

diin sayop nga mga pasangil ang gipasaka batok Kaniya. Sa
laing bahin, sa tulo ka higayon gilimud ni Pedro nga siya
nakaila sa Manluluwas ngadto sa mga nakaila kaniya isip
usa sa mga disipulo ni Kristo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 26:31–46
Si Jesukristo nag-antus sa Tanaman sa Getsemani
Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa mosunod nga mga sitwasyon:
Usa ka batan-ong lalaki gisultihan sukad sa iyang kabatan-on nga iyang
katungdanan ang pagserbisyo og usa ka full-time nga misyon. Isip usa ka tin-edyer,
nasayud gihapon siya nga kinahanglan siyang magmisyon apan naglisud sa iyang
pasalig sa pag-adto. Mas interesado siya sa ubang oportunidad ug nabalaka nga
ang pagmisyon mopugong niya nga maangkon ang maong mga oportunidad.

• Unsa ang uban pang mga sitwasyon nga ang mga batan-ong lalaki ug babaye
lahi og gusto kay sa gusto sa Langitnong Amahan nga ilang buhaton? (Ilista sa
pisara ang mga tubag sa mga estudyante.)

• Ngano nga lisud man usahay ang paghimo sa unsay gusto sa Langitnong
Amahan nga atong buhaton?

Ipapangita sa mga estudyante ang mga baruganan diha sa Mateo 26:31–46 nga
makatabang nila samtang maglisud sila sa pagsunod sa kabubut-on sa
Langitnong Amahan.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga sigun sa narekord sa Mateo 26:1–30, ang
Ginoo mikaon sa kasaulogan sa Pagpalabay uban sa Iyang mga Apostoles ug
mipasiugda sa sakrament.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Mateo
26:31–35. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gipanagna ni
Jesus nga mahitabo sa Iyang mga Apostoles.

• Unsa ang giingon ni Jesus nga mahitabo sa mga Apostoles nianang gabhiona?

Ipasabut nga dinhi sa mga pulong, ang pulong nga managpanibog [offended]
nagpasabut nga motalikod o mobiya.

• Giunsa sa pagsanong ni Pedro ug uban nga mga Apostoles kon unsay gisulti sa
Manluluwas?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:36–38. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon diin si Jesus ug ang mga Apostoles miadto
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Bungtod sa mga Oliba

Tanaman sa Getsemani

human sa kasaulogan sa Pagpalabay. Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa
ilang nakit-an.

Hangyoa ang mga estudyante sa pag-adto sa Mga Hulagway sa Biblia, nu. 11,
“Bungtod sa mga Oliba” ug nu. 12, “Tanaman sa Getsemani” sa Santos sa Ulahing
mga Adlaw nga edisyon sa King James Bible. Ipasabut nga ang Getsemani mao ang
tanaman sa mga kahoy nga oliba nga nahimutang sa Bungtod sa mga Oliba nga
naa lang gawas sa mga paril sa Jerusalem ug ang ngalan nga Getsemani nagpasabut
nga “pugaanan para sa lana.”

• Unsa nga mga pulong diha sa
bersikulo 36-38 ang naghulagway sa
gibati ni Jesus dihang misulod Siya
sa Getsemani?

Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Mateo 26:39, ug
hangyoa ang klase sa pagpangita kon
unsay gibuhat ni Jesus human
“nakalakaw siya sa unahan og diyutay”
ngadto sa tanaman.

• Unsa nga mga pulong diha sa mga
bersikulo 37–39 ang naghulagway
sa lisud nga palas-anon nga gisinati
ni Jesus?

• Unsa ang gihangyo ni Jesus sa
Amahan nga isaylo gikan Kaniya?

Guniti pataas ang usa ka kopa. Ipasabut
nga ang kopa nga gipasabut sa
Manluluwas mao ang simbolo sa
mapait nga pag-antus nga Iyang
nasinati isip kabahin sa Pag-ula. Sa
Getsemani, gisugdan ni Jesus ang
pagdala sa Iyang kaugalingon sa mga
sala ug pag-antus sa tanang katawhan
isip kabahin sa Iyang talagsaong
maulaong sakripisyo.

Pagtudlo mahitungod sa pag-antus ni Jesukristo sa Getsemani
Dunay tulo ka istorya sa mga hitabo nga nahitabo sa Getsemani. Niini nga manwal, ang leksyon
para sa Mateo 26 nagtutok bahin sa pagtugyan sa Manluluwas ngadto sa kabubut-on sa
Amahan. Ang leksyon para sa Marcos 14 naghisgot bahin sa unsay giantus ni Jesus didto sa
Getsemani. Ang leksyon para sa Lucas 22 naghatag og gibug-aton sa kahilabihan sa Iyang
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pag-antus. Ang pagtudlo sa mga estudyante bahin niining lahi nga aspeto sa Pag-ula maghatag
kanila og lahi nga mga kasinatian samtang tun-an nila ang matag istorya.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa pamahayag ni Elder Jeffrey R.
Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, kinsa mipasabut unsay
gipangayo ni Jesus sa Amahan dihang mihangyo Siya nga ang kopa isaylo
gikan Kaniya:

“Ang Ginoo miingon, uban sa pagbati, ‘Kon duna may laing agianan, kana ang
akong agian. Kon duna may laing paagi—laing paagi—kalipay Ko nga buhaton
kini.’ … Apan sa katapusan, ang kopa wala isaylo” (“Teaching, Preaching,
Healing,” Ensign, Ene. 2003, 41).

Mahimo kang mosugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga pulong nga
“ngani, dili sumala sa akong pagbuot kondili sa imo.” (bersikulo 39).

• Bisan og si Jesus mihangyo og usa ka lahi nga paagi nga matuman ang mga
katuyoan sa Amahan, unsa man ang Iyang gihimo aron matuman ang Pag-ula?
(Kinahanglang mahibaloan sa mga estudyante ang kamatuoran susama sa
mosunod: Gitugyan ni Jesukristo ang Iyang kabubut-on ngadto sa
kabubut-on sa Amahan sa pagtuman sa Pag-ula.)

• Unsa ang atong makat-unan mahitungod kang Jesus gumikan sa Iyang
kaandam nga motugyan ngadto sa kabubut-on sa Langitnong Amahan bisan
og nagpasabut kini nga mag-antus Siya sa hilabihan ug sa katapusan mamatay?

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Atong gisunod ang
ehemplo ni Jesukristo kon kita …

• Unsaon ninyo sa pagkompleto kini nga pamahayag basi sa unsay atong
nakat-unan gikan sa Mateo 26:39? (Gamit ang mga pulong sa mga estudyante,
kompletuha ang pamahayag aron maporma ang mosunod nga kamatuoran:
Atong gisunod ang ehemplo ni Jesukristo kon pilion nato ang pagtugyan
sa atong kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa Amahan.)

Pahinumdumi ang mga estudyante sa sitwasyon mahitungod sa batan-ong lalaki
kinsa nagduha-duha sa pagmisyon, ingon man ang ubang sitwasyon nga nakalista
sa pisara.

• Sa unsang paagi ang ehemplo sa Manluluwas makalig-on kanato atol niini nga
mga sitwasyon?

Dapita ang mga estudyante nga hunahunaon ang mga higayon dihang bisan og
ang ilang mga tinguha lahi kay sa kabubut-on sa Langitnong Amahan, sa
katapusan gipili nila ang pagsunod sa Iyang kabubut-on. Hangyoa ang pipila ka
estudyante nga mopakigbahin sa ilang mga kasinatian ug mopasabut nganong
kana ang ilang gipili ug unsay ilang gibati mahitungod niini?
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Awhaga ang mga estudyante sa pag-ila og piho nga mga paagi nga masunod nila
ang ehemplo ni Jesukristo pinaagi sa pagtugyan sa ilang kabubut-on ngadto sa
kabubut-on sa Langitnong Amahan.

Dapita ang mga estudyante sa pagribyu sa Mateo 26:37–38, nga mangita sa mga
instruksyon sa Manluluwas ngadto kang Pedro, Santiago, ug ni Juan sa Getsemani.

• Unsa nga mga instruksyon ang gihatag ni Jesus kang Pedro, Santiago, ug
ni Juan?

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang ipasabut sa instruksyon nga “pagtukaw
kamo uban kanako”? (bersikulo 38).

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut nganong ang mga disipulo
nagkinahanglan sa instruksyon sa Manluluwas sa pagtukaw uban Kaniya, ipasabut
nga dihang ang mga disipulo miadto sa tanaman, sila “misugod sa hilabihan nga
pagkahibulong, ug paglibug kaayo, ug pagmulo diha sa ilang mga kasingkasing,
natingala kon kini ba ang Mesiyas” (Hubad ni Joseph Smith, Marcos 14:36 [sa mga
pinili gikan sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia]). Sa pagsugo sa Iyang mga disipulo
nga magtukaw uban Kaniya, gipahimangnoan sila ni Jesus nga magmalig-on kay
ang ilang pagtuo Kaniya pagasulayan.

• Nganong ang mga disipulo natingala kon si Jesus ba gayud ang Mesiyas?
(Daghang mga Judeo wala makasabut nga ang Mesiyas mag-antus ug mamatay
apan ilang gilauman nga ang Mesiyas maoy maghimong gawasnon sa mga
Judeo pinaagi sa pagpapalagpot sa mga Romano.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:40, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsay nakit-an ni Jesus nga gibuhat niining tulo ka
Apostoles samtang Siya nag-ampo. Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa
ilang nakit-an. Ipasabut nga ang Hubad ni Joseph Smith sa Lucas 22:45 nag-ingon
nga nahikatulog ang mga disipulo, “kay sila puno sa kasubo.”

• Unsa kaha ang gikasub-an sa mga Apostoles?

• Unsa kaha ang inyong bation kon kamo pa ang naa sa ilang kahimtang ug
nakabantay nga nakatulog mo kay sa magtukaw uban sa Manluluwas?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:41, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa unsay gipabuhat ni Jesus sa Iyang mga disipulo. Dapita ang
mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa mga gitudlo sa
Manluluwas niini nga mga Apostoles? (Kinahanglang mahibaloan sa mga
estudyante ang baruganan nga susama sa mosunod: Kon magtukaw kita ug
mag-ampo sa kanunay, makabaton kita og kusog sa pagbatok sa
tintasyon.)

• Unsa sa inyong hunahuna ang ipasabut sa mga pulong nga “sa pagkatinuod
matinguhaon ang espiritu apan maluya ang lawas” (bersikulo 41)? Unsa ang
kalabutan niini sa pagbatok sa tintasyon?

• Hinumdumi nga ang “pagtukaw” nagpasabut nga magmata, alerto, o
mabinantayon. Sa unsang paagi ang espirituhanong pagtukaw ug pag-ampo
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makatabang nato sa pagbuntog sa atong mga kahuyang ug pagbatok sa
tintasyon?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon sila ba, sama sa mga
Apostoles sa Getsemani, wala makabatok sa tintasyon tungod kay wala sila
mag-ampo ug magtukaw. Hangyoa sila sa paghunahuna sa unsang paagi kana nga
pagpili nakaapekto kanila. Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa mga
panahon nga sila nakabatok sa tintasyon pinaagi sa pag-ampo ug pagtukaw.

• Unsa ang nakatabang ninyo nga mapadayon ang espirituhanong pagtukaw ug
pag-ampo?

Ipamatuod nga makabatok kita sa tintasyon kon kita padayong magtukaw ug
mag-ampo. Dapita ang mga estudyante sa pagsulat sa papel kon unsay ilang
mahimo aron mas makapadayon sa pagtukaw ug pag-ampo. Awhaga sila nga
dalhon nila ang ilang papel aron mapahinumduman sila sa ilang tumong.

I-summarize ang Mateo 26:42–46 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus nag-ampo sa
tulo ka higayon sa Tanaman sa Getsemani. Sa matag higayon gipahayag Niya ang
Iyang kaandam nga mosunod sa kabubut-on sa Iyang Amahan.

Mateo 26:47–75
Si Jesukristo gidakop ug gihusay sa atubangan ni Caifas
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Gerald N. Lund, kinsa sa wala madugay nahimong sakop sa Seventy:

“Hunahunaa si [Jesukristo,] ang Binuhat kansang gahum, kahayag, himaya
naghupot sa kalibutan sa hapsay, ang Binuhat kinsa namulong ug ang mga solar
system, mga galaxy, ug mga bitoon mitunga—mibarug atubangan sa mga
tawong dautan ug gihukman nila isip binuhat nga walay hinungdan o bili!”
(“Knowest Thou the Condescension of God?” sa Doctrines of the Book of
Mormon: The 1991 Sperry Symposium, ed. Bruce A. Van Orden and Brent L. Top

[1992], 86).

Isulat sa pisara ang Mateo 26:47–68. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita
niini nga mga bersikulo, kon giunsa ni Jesukristo nga padayong mitugyan ngadto
sa kabubut-on sa Langitnong Amahan bisan sa dili maayo ug sayop nga paghukom
Kaniya sa dautang mga tawo. Mag-agad sa panginahanglan sa imong mga
estudyante, mahimong basahon ninyong tanan og kusog kini nga bersikulo sa
tibuok klase, ipares-pares ang mga estudyante sa pagbasa og kusog sa mga
bersikulo, o sugoa ang mga estudyante nga basahon kini sa hilum.

Imbis ipabasa sa mga estudyante ang Mateo 26:47–68, mahimo nimong
ipasalida ang porsyon sa mosunod nga mga video gikan sa “The Life of Jesus

Christ Bible Videos: (1) “The Savior Suffers in Gethsemane” (time code 5:53–8:30),
nga nagpakita sa pagbudhi ni Judas kang Jesukristo ug gidakop, ug ang (2) “Jesus Is
Tried by Caiaphas, Peter Denies Knowing Him” (time code 0:00–1:40), nga
nagpakita nga si Jesus gihusay ni Caifas, gibunalan, ug gilud-an. Kini nga mga
video anaa sa LDS.org.
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Human sa igong panahon, pangutan-a sa mosunod:

• Giunsa ni Jesukristo sa pagtugyan ngadto sa kabubut-on sa Langitnong
Amahan bisan sa dili maayo ug sayop nga paghukom Kaniya sa dautang
mga tawo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:53. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay giingon ni Jesus nga Iya untang
mabuhat niini nga panghitabo.

• Unsa kaha unta ang mabuhat sa Manluluwas?

• Imbis mangayo og dagsa sa mga anghel o bisan unsang diosnong gahum nga
moluwas Kaniya, unsa man ang gihimo ni Jesus?

• Unsa ang gitudlo niini diha ninyo mahitungod sa kaandam sa Manluluwas sa
paghimo sa kabubut-on sa Langitnong Amahan sa bisan unsang mga
kahimtang?

Bisan og si Jesukristo dunay gahum sa paglaglag sa mga tawo nga mibunal ug
miluwa Kaniya, Siya andam nga miantus ug milahutay (tan-awa sa 1 Nephi 19:9).
Ang mga lider ug mga sundalo wala makamatikud sa walay kinutubang gahum
nga madawat ni Jesus kon kini kabubut-on pa sa Amahan nga Iyang buhaton.

Ipasabut nga sigun sa narekord sa bersikulo 56, ang panagna sa Manluluwas nga
ang mga Apostoles motalikod Kaniya natuman. Hinoon, kini nga pagtalikod
temporaryo lamang.

I-summarize ang Mateo 26:69–75 pinaagi sa pagpasabut nga samtang gihusay si
Jesus human sa Iyang pagkadakop, si Pedro sa tulo ka higayon milimud nga siya
nakaila Kaniya. (Pahinumdom: Kini nga paglimud hisgutan og maayo diha sa
leksyon sa Lucas 22.)

Ipamatuod ang mga kamatuoran nga nia niini nga leksyon.
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LEKSYON 32

Mateo 27:1–50
Pasiuna
Isip kabahin sa konspirasiya sa pagpatay kang Jesukristo,
gidala sa mga lider sa mga Judeo si Jesus ngadto kang
Poncio Pilato, ang Romano nga gobernador. Gitugyan ni

Pilato si Jesus aron ipalatigo ug ilansang sa krus. Mipaubos si
Jesus sa pag-antus ug kamatayon aron matuman ang
kabubut-on sa Iyang Amahan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 27:1–25
Gitugyan si Jesus ngadto kang Pilato aron pagahukman nga ilansang sa krus
Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa mosunod nga mga pangutana:

• Kon mahimo kamong saksi sa usa ka hitabo sa kasulatan, unsa man ang
inyong pilion?

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga tubag.
Ipasabut nga panahon sa leksyon, tun-an sa mga estudyante ang usa sa labing
mahinungdanon nga mga panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Dapita ang mga
estudyante sa paghunahuna nga nahimong mga saksi sa unsay nahitabo.

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Karon akong nakita
ug nabati …

I-refer ngadto sa wala mahuman nga pamahayag diha sa pisara, ug ipasabut nga
ang mga estudyante makabaton og oportunidad sa pagkompleto sa pamahayag sa
katapusan sa leksyon basi sa unsay ilang nasinati atol sa ilang pagtuon sa Mateo
27:1–50.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga sa dihang gidakop si Jesus, “mitalikod
kaniya ang tanan nga mga tinun-an ug nangalagiw” (Mateo 26:56). Ang sacerdote
nga punoan nga si Caifas ug ang Sanhedrin mipasangil kang Jesus og
panamastamas [blasphemy]—usa ka krimen nga kamatayon ang silot ubos sa
balaod sa mga Judeo; hinoon, ubos sa lagda sa Roma, ang mga Judeo walay gahum
nga pagahukman og kamatayon ang tawo tungod sa panamastamas. Busa, ang
mga lider sa mga Judeo nangita og kalapasan ubos sa balaod sa Roma aron
masilutan si Jesus og kamatayon.

I-summarize ang Mateo 27:1–10 pinaagi sa pagpasabut nga ang mga lider sa mga
Judeo mitugyan kang Jesus ngadto kang Poncio Pilato, ang Romano nga
gobernador sa Judea. Sa dihang nakita kini ni Judas, nagbasol siya sa iyang pagpili
nga budhian si Jesus, nagtinguha nga iuli ang kwarta nga iyang nadawat gikan sa
mga lider sa mga Judeo, ug dayon mitapos sa iyang kaugalingong kinabuhi. Tungod
kay ang mga salapi “bili sa dugo” (Mateo 27:6) ug busa wala masubay sa balaod
nga idugang kini sa panudlanan, ang mga lider sa mga Judeo migamit sa kwarta sa
pagpalit sa yuta sa magkokolon, diin didto ilubong ang mga dumuluong (o mga
langyaw). Gikutlo ni Mateo kini nga hitabo isip katumanan sa usa ka panagna nga
makita diha sa Zacarias 11:12–13.
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Magdungan og basa sa mga kasulatan diha sa klase
Ang pagdungan og basa sa mga kasulatan diha sa klase makatabang sa mga estudyante nga
mapamilyar ug mas makasabut sa mga bersikulo nga ilang gitun-an ug makatabang kanila nga
mas masaligong mobasa sa mga kasulatan nga sila ra. Awhaga ang pagbasa sa kasulatan isip
usa ka klase pinaagi sa paghangyo sa mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog
gikan sa gi-assign nga mga tudling. Ayaw pakaulawi ang mga estudyante nga dili kaayo
maayong mobasa o kinsa maulawon tingali. Kadtong dili ganahan nga mobasa og kusog
kinahanglan nga dili pugson sa pagbuhat sa ingon.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Mateo 27:11–14. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa pasangil nga
gihimo sa mga lider sa mga Judeo kang Jesus diha sa atubangan ni Pilato.

• Sumala sa bersikulo 11, unsa man ang gipangutana ni Pilato kang Jesus?

Ipasabut nga ang mga lider sa mga Judeo mipasangil kang Jesus og pagbudhi
[treason], o pagsulay sa pagbuntog sa gobyerno sa Roma, ug miingon nga
gipahayag ni Jesus ang Iyang kaugalingon nga usa ka hari ug nagtinguha sa
pagtukod og Iyang kaugalingong gingharian.

• Sumala sa bersikulo 14, ngano nga si Pilato nahibulong og dako?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong sa unsa unta ang ilang masulti
ngadto kang Pilato sa pagdepensa sa Manluluwas kon duna pa lang silay
oportunidad sa pagsulti. Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa
ilang mga hunahuna ngadto sa klase.

I-summarize ang Mateo 27:15–16 pinaagi sa pagpasabut nga matag tuig atol sa
Kasaulogan sa Pagpalabay, nabatasan na sa Romano nga gobernador nga buhian
ang usa ka nakonbikto nga kriminal. Gitugutan ang mga tawo nga mopili og usa ka
binilanggo aron buhian. Usa ka ilado nga binilanggo nianang higayuna sa panahon
sa pagsentensya kang Jesus mao ang usa ka tawo nga ginganlan og Barabbas, kinsa
nakonbikto nga kawatan, usa ka rebelde batok sa awtoridad sa Roma, ug
mamumuno.

Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang pipila ka mga estudyante gikan sa Mateo
27:17–25. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gipangutana ni
Pilato sa pundok sa katawhan kinsa nagpundok sa palasyo sa gobernador.

• Sumala sa mga bersikulo 17 ug 21, unsa may gipangutana ni Pilato sa pundok
sa katawhan?

• Unsa man kaha ang mga rason ni Pilato sa pagtanyag nga buhian si Jesus imbis
nga si Barabbas?

• Nganong sa katapusan gibuhian man ni Pilato si Barabbas ug gitugyan si Jesus
aron ilansang sa krus?
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Mateo 27:26–50
Si Jesukristo gilatigo, gibugal-bugalan, ug gilansang sa krus
Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 27:26, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsa ang gibuhat ngadto kang Jesus sa wala pa Siya
gilansang sa krus.

• Unsa may gipasabut sa ipalatigo? (Balik-balikon og latus.)

Mahimo nimong i-display ang usa ka gamayng bato nga dunay talinis o
gansang-gansangon nga tumoy ug ipasabut nga ang latus nga gigamit alang sa
paghampak sa kasagaran dunay talinis nga mga butang (sama sa mga piraso sa
bato, puthaw, o bukog) nga ibutang diha niini. Kining matang sa silot kasagaran
gitagana lamang alang niadtong mga sulugoon, samtang ang mga tawo nga dunay
dugo sa mga halangdon o gawasnong mga tawo sa Roma bunalan gamit ang
puspos. Daghang tawo ang wala makaagwanta sa paglatigo tungod sa grabe nga
pisikal nga kasakit nga dala niini.

Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang pipila ka mga estudyante gikan sa Mateo
27:27–32. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat sa mga
sundalong Romano ngadto kang Jesus.

• Unsa may gibuhat sa mga sundalong Romano sa pagbugal-bugal kang Jesus?

• Sa inyong hunahuna nganong nangita man og tawo ang mga sundalo aron
pas-anon ang krus ni Jesus? (Hilabihan na siguro kaluya si Jesus human
makasinati sa dili mahunahuna nga kasakit ug pagkawala og daghang dugo
samtang nag-antus didto sa Getsemani ug samtang gilatigo.)

• Kay nasayud nga si Jesus mao ang Anak sa Dios ug ang Manluluwas sa
kalibutan, unsa kaha ang inyong bation kon gipugos mo sa pagpas-an sa krus
ni Jesus?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 27:33–34, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsa nga butang nga nagdumili si Jesus sa pagbuhat
sa wala pa gilansang sa krus.

• Unsa nga butang nga nagdumili si Jesus sa pagbuhat? (Moinum sa unsay
gitanyag ngadto Kaniya.)

Ang pagtanyag niini nga ilimnon usa ka katumanan sa panagna nga makita diha sa
Salmo 69:21. Mahimo nimong ipasabut nga ang suka nga “sinambugan og apdo”
(Mateo 27:34), o sama sa girekord ni Marcos, “bino nga sinambugan og mirra”
(Marcos 15:23), nabatasan na nga itanyag aron makuhaan ang pag-antus sa tawo
nga himatyon. Pinaagi sa pagdumili nga moinum, gipili ni Jesus nga dili makuhaan
ang Iyang gibati ug nagpakita og determinasyon nga magpabiling
nakahimungawong [conscious] sa nahabiling bahin sa Iyang maulaong mga
pag-antus.

Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang pipila ka mga estudyante gikan sa Mateo
27:35-45, ug hangyoa ang klase sa pagpangita og dugang nga mga butang nga
gibuhat sa mga tawo sa pagbugal-bugal o pagtintal kang Jesus.

• Giunsa man sa mga tawo sa pagbugal-bugal o pagtintal kang Jesus?
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• Kay nasayud nga si Jesus dunay gahum sa pagluwas sa Iyang kaugalingon, sa
inyong hunahuna ngano nga wala man Siya manaug gikan sa krus?

Ipabasa og hilum sa mga estudyante ang Mateo 27:46, nga mangita sa unsay gisulti
ni Jesus samtang naa didto sa krus.

• Unsa may gisulti ni Jesus? (“Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako?”)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut kon unsay nahitabo niining
gutloa, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga
pamahayag ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

“Sa bug-os nga pagsalig sa akong kalag ako mopamatuod nga … ang perpekto
nga Amahan wala mobiya sa Iyang Anak niana nga oras. Sa pagkatinuod,
personal nako kini nga pagtuo nga sa tanang mortal nga pangalagad ni Kristo
ang Amahan wala pa gayud sukad mahimong suod kaayo sa Iyang Anak kay sa
niadtong kinasakitan nga katapusang gutlo sa pag-antus. Bisan pa, … ang
Amahan sa mubong higayon mitangtang gikan kang Jesus sa kahupayan sa

Iyang Espiritu, mitangtang sa Iyang personal nga presensya” (“Walay Bisan Usa nga Nakig-uban
Kaniya,” Ensign o Liahona, Mayo 2009, 87–88).

• Sa inyong hunahuna nganong gikuha man sa Langitnong Amahan ang Iyang
Espiritu gikan ni Jesus atol nianang gutloa?

Aron matabangan ang mga estudyante nga mahibalo og kamatuoran gikan
bersikulo 46, basaha ang nahabiling pamahayag ni Elder Holland:

“Kadto gikinahanglan; sa pagkatinuod mao kadto ang sentro sa kamahinungdanon sa Pag-ula,
nga kining perpekto nga Anak kinsa wala gayud makapamulong og dautan, wala makabuhat og
sayop, wala makahikap og mga hugaw nga butang, kinahanglang masayud kon unsay bation sa
ubang tawhanong kaliwat—kitang tanan—kon kita makabuhat sa ingon nga mga sala. Aron
mahimo ang Iyang Pag-ula nga walay katapusan ug mahangturon, kinahanglan Siyang
motagamtam kon unsay bation sa pagkamatay dili lamang sa pisikal apan usab sa
espirituhanong paagi, aron mabatyagan unsay bation kon ang balaang Espiritu mobiya, unsay
bation kon siya gitalikdan sa hingpit, kapait ug kawalay paglaum nga pag-inusara” (“Walay
Bisan Usa nga Nakig-uban Kaniya,” 88).

• Basi sa Mateo 27:46 ug sa pamahayag ni Elder Holland, unsaon ninyo sa
pag-summarize ang nasinati sa Manluluwas isip kabahin sa Pag-ula? (Ang mga
estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga
mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran: Isip kabahin sa Pag-ula, gibati ni
Jesukristo ang pagbiya sa Espiritu sa Langitnong Amahan.)

• Sumala ni Elder Holland, nganong nasinati man ni Jesukristo ang pagbiya sa
Espiritu? (Aron bation kon unsa ang mamatay sa espirituhanong paagi.)

Ipasabut nga masinati nato ang espirituhanong kamatayon, o ang pagbiya sa
Espiritu sa Langitnong Amahan, kon makasala kita. Ipamatuod nga tungod kay
nasinati ni Jesukristo ang espirituhanong kamatayon didto sa Tanaman sa
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Getsemani ug didto sa krus, makatabang Siya kanato kon mahibulag kita gikan sa
Espiritu sa Langitnong Amahan tungod sa atong sayop nga mga pagpili.
Makatabang usab Siya kanato kon mobati kita nga nag-inusara.

Ipabasa og hilum sa mga estudyante ang Mateo 27:50 ug ang kinutlo gikan sa
Joseph Smith Translation, sa Mateo 27:54, nga miusab sa bersikulo nga nag-ingon
“Si Jesus, sa dihang miusab pagtuwaw sa makusog nga tingog, nag-ingon,
Amahan, nahuman na, natuman ang imong pagbuot, mitugyan sa iyang espiritu”,
nga mangita kon unsa pa ang gisulti sa Manluluwas samtang didto sa krus.

• Sumala sa Joseph Smith Translation niini nga bersikulo, nganong giantus man
ni Jesus ang tanan? (Kinahanglang mahibalo ang mga estudyante sa mosunod
nga kamatuoran: Nag-antus si Jesukristo aron matuman ang kabubut-on sa
Langitnong Amahan.)

Pahinumdumi ang mga estudyante sa miaging leksyon, diin ilang gitun-an ang
Mateo 26 ug nakakat-on kalabut sa pag-antus sa Manluluwas didto sa Getsemani
ug sa Iyang kaandam nga motugyan sa Iyang kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa
Amahan. Mahimo nimong isugyot nga isulat sa mga estudyante ang Mateo 26:39
isip cross-reference diha sa ilang kasulatan tupad sa Mateo 27:50 aron matabangan
sila nga makahinumdom nga gibuhat ni Jesus ang unsay Iyang gisaad nga buhaton.

• Nganong kabubut-on man sa Amahan nga masinati ni Jesus ang mga
pag-antus nga Iyang nasinati, sugod sa Getsemani ug natapos didto sa krus?

Aron maribyu ug matabangan ang mga estudyante nga mobati sa
kamatuoran ug kaimportante sa mga panghitabo, mga doktrina, ug mga

baruganan nga ilang nakat-unan gikan saMateo 27, mahimo nimong ipakita ang
Mormon Messages nga video nga “None Were with Him” (4:25). Kini nga video
naglakip og usa ka pag-drama mahitungod sa Paglansang sa Krus ug Pagkabanhaw
sa Manluluwas ug usa ka kinutlo gikan sa “Walay Bisan Usa nga Nakig-uban
Kaniya” (Ensign o Liahona, Mayo 2009, 86–88), usa ka pakigpulong sa Abril 2009
nga kinatibuk-ang komperensya nga gihatag ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Ang video makita sa LDS.org.

Ipasabut nga usa sa labing maayo nga mga paagi sa pagpakita sa Ginoo sa atong
pasalamat sa unsay Iyang giantus alang kanato mao ang pagpakabuhi nga
matarung. I-refer og balik ngadto sa dili kompleto nga pamahayag nga imong
gisulat sa pisara sa pagsugod sa klase: “Karon akong nakita ug gibati …” Dapita
ang mga estudyante sa pagkompleto sa mga pulong diha sa ilang mga class
notebook o mga scripture study journal. Human sa igong panahon, mahimo
nimong dapiton ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa unsay ilang
gisulat.
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LEKSYON 33

Mateo 27:51–28:20
Pasiuna
Sa pagkamatay ni Jesukristo, ang tabil sa templo nagisi sa
duha ka bahin. Ang mga lider sa Judeo mipetisyon ni Pilato
nga gwardiyahan ang gilubngan sa lawas ni Jesus. Si

Jesukristo nabanhaw ug nagpakita sa daghang tawo, lakip
ngadto sa Iyang mga Apostoles. Gisugo Niya ang Iyang mga
Apostoles sa pagdala sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 27:51–56
Sa pagkamatay ni Jesukristo, ang tabil sa templo nagisi ug ang kalibutan natay-og
Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna kon sila o ubang tawo nga ilang
nailhan, namatyan na ba og tawo nga ilang suod? Dayon pangutan-a ang klase:

• Ngano nga lisud man ang mamatyan og usa ka minahal?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran samtang
magtuon sila sa Mateo 27:51–28:20 nga makatabang nila nga mahupay kon
mamatyan sila og usa ka minahal. Sa paghatag og kinatibuk-ang kahulugan sa
karon nga leksyon, mahimo nimong hangyoon ang mga estudyante nga
i-summarize og kadiyot kon unsa ang nasinati ni Jesukristo sa tunga-tunga nga
panahon dihang Siya gidakop ug dihang Siya gilansang.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 27:51. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo sa templo dihang namatay
si Jesus.

• Unsa ang nahitabo dihang mamatay si Jesus? NO TRANSLATION
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Ikonsiderar ang pagkopya diha sa pisara
sa kauban nga diagram sa sulod
sa templo.

Ipasabut nga sa panahon ni Jesus, ang
templo dunay duha ka kwarto: ang
Dapit nga Balaan ug ang Dapit nga
Labing Balaan. Ang Dapit nga Labing
Balaan nagrepresentar sa presensya sa
Dios. Kining duha ka kwarto gibahin
pinaagi sa usa ka tabil, o kurtina. Kausa
sa matag tuig, sa Adlaw sa Pag-ula, ang
halangdong pari moagi gikan sa Dapit
nga Balaan lahus sa tabil sa templo ug
mosulod ngadto sa Dapit nga Labing
Balaan, diin iwisik niya ang dugo nga
halad sa pasig-uli [sin offering] aron sa
pagtubos sa mga sala sa tanang
kongregasyon sa Israel (tan-awa sa
Levitico 16). Dihang ang tabil sa templo
nagisi sa duha ka bahin sa pagkamatay
ni Kristo, usa kadto ka mahinuklugong
simbolo nga si Jesukristo, ang Labing
Halangdon nga Pari, miagi lahus sa
tabil sa kamatayon ug sa dili madugay
mosulod ngadto sa presensya sa Dios
nga Amahan.

Aron matabangan ang mga estudyante nga mas makasabut sa kahulugan sa
pagkagisi sa tabil, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod
nga pamahayag ni Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

“Ang Dapit nga Labing Balaan bukas na karon alang sa tanan, ug ang tanan,
pinaagi sa maulaon nga dugo sa Kordero, makasulod na karon sa pinakataas ug
labing balaan sa tanang dapit, niana nga gingharian diin ang mahangturong
kinabuhi nahimutang. … Ang mga ordinansa nga gihimo lahus sa tabil sa
karaang templo usa ka pagkasusama sa unsay buhatunon ni Kristo, nga karon
iya nang nahimo, ang tanang tawo makahimo na sa pag-agi sa tabil ngadto sa

presensya sa Ginoo aron mapanunod ang hingpit nga kahimayaan” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:830).

• Unsang importante nga kamatuoran ang atong makat-unan mahitungod sa
Pag-ula ni Jesukristo gumikan sa pagkagisi sa tabil? (Human makatubag ang
mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga kamatuoran: Tungod sa
Pag-ula ni Jesukristo, tanan kita makasulod sa presensya sa Dios kon
maghinulsol kita ug motuman sa atong mga pakigsaad.)
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• Sa unsang paagi nga ang Pag-ula ni Jesukristo naghimong posible nga kita
makabalik sa presensya sa Dios?

Ipasabut nga bisan og ang Pag-ula ni Jesukristo naghimong posible nga kita
makabalik sa presensya sa Dios, kinahanglan kitang mohimo sa atong bahin nga
mahimong takus nga makig-uban sa atong Langitnong Amahan sa kahangturan.

• Unsa ang kinahanglan natong buhaton aron mahimong takus nga makig-uban
sa Langitnong Amahan sa kahangturan?

I-summarize ang Mateo 27:52–56 pinaagi sa pagpasabut nga human sa
Pagkabanhaw ni Jesukristo, daghang matarung nga mga tawo nga patay na
nabanhaw usab ug mipakita sa daghang mga tawo sa Jerusalem. Kining mga
bersikulo naghisgot usab nga ang uban sa mga nakasaksi sa pagkamatay ni Jesus
mao ang Romano nga kapitan ug daghang kababayen-an.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 27:54. Hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsay gibati sa Romano nga kapitan ug sa iyang mga
kaubanan dihang nasaksihan nila ang panghitabo human sa paglansang sa
Manluluwas.

• Unsa ang gibati sa kapitan ug sa iyang mga kauban.

• Unsa ang ilang nakita nga maoy hinungdan nga nakapamahayag sila nga “sa
pagkatinuod [si Jesus] ang Anak sa Dios”?

Mateo 27:57–66
Ang mga lider sa mga Judeo nakigkunsabo ni Pilato nga gwardiyahan ang gilubngan
ni Jesus
I-summarize ang Mateo 27:57–61 pinaagi sa pagpasabut nga human sa kamatayon
ni Jesus, may usa ka dato nga disipulo ginganlan og Jose sa Arimatea iyang
“gipangayo [gihangyo] ang lawas ni Jesus” (bersikulo 58). Giputos Niya ang lawas
ni Jesus og usa ka limpyong panapton, gipahimutang kini sa lubnganan (o
building) nga iyang gipanag-iya, ug dayon gialihan og dakong bato ang ganghaan
sa lubnganan.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Mateo
27:62–66. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gihangyo sa
punoan sa mga pari ug mga Pariseo ngadto kang Pilato.

• Unsa ang gihangyo sa punoan [daku-dako] sa mga pari ug mga Pariseo ngadto
kang Pilato.

• Nganong nagtinguha man sila niini?

Mateo 28:1–20
Si Jesukristo nabanhaw ug mipakita ngadto sa daghang tawo
Ipasabut nga sayo sa unang adlaw sa semana, o Dominggo, si Maria Magdalena ug
ang laing babaye ginganlan og Maria miadto sa lubnganan aron sa paghaplas sa
lawas ni Jesus isip pagpahayag sa ilang gugma ug pagdayeg. Dapita ang pipila ka
estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Mateo 28:1–6.
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• Unsa ang nakita sa mga babaye dihang nangabut sila sa lubnganan? (Ipasabut
nga ang Joseph Smith Translation nagklaro nga ang mga babaye nakakita og
duha ka anghel, dili usa.

• Unsa kaha ang inyong reaksyon kon nakakita mo og duha ka anghel? Unsa ang
reaksyon sa mga gwardiya?

• Sumala sa mga bersikulo 5–6, unsay gisulti sa mga anghel ngadto sa
mga babaye?

• Unsa nga mga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga mga pulong?
(Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga
kamatuoran: Si Jesukristo nabanhaw gikan sa pagkamatay.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa doktrina sa
Pagkabanhaw, grupoha sila nga magtinagurha o tinagutlo ug ipakompleto

nila ang mosunod nga handout diha sa ilang mga grupo:

“Siya nabanhaw” (Mateo 28:6)
Tun-i ang entry nga giulohan og “Pagkabanhaw” sa ang Giya Ngadto sa mga Kasulatan. Hisguti ang
mga pangutana sa ubos ug irekord ang inyong mga tubag diha sa mga luna nga gihatag.

Unsa ang kalainan tali sa nabuhi og balik ug sa
nabanhaw?

Unsa ang mahitabo sa tanang katawhan agig
resulta sa Pagkabanhaw ni Jesukristo?

Sa unsang paagi ang pagkasabut sa doktrina sa
Pagkabanhaw naghatag og kahupayan alang sa
mga namatyan og mga minahal?

Hangyoa ang pipila ka estudyante nga mopakigbahin sa klase kon unsay ilang
nakat-unan gumikan sa pagkompleto sa handout.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Gordon B. Hinckley:

“Ang milagro niana nga kabuntagon sa pagkabanhaw, nianang unang Pasko sa
Pagkabanhaw, usa ka milagro sa tanang katawhan. Milagro kadto sa gahum sa
Dios, kansang Hinigugma nga Anak mihatag sa Iyang kinabuhi sa pag-ula alang
sa mga sala sa tanan, usa ka sakripisyo sa paghigugma alang sa tanang anak sa
Dios. Sa paghimo sa ingon Iyang gibugto ang mga gapos sa kamatayon. …

“Ug sama sa Iyang pagpabangon sa Iyang lawas ug paggula gikan sa lubnganan,
mao usab kitang tanan makatagamtam og pagpahiuli sa lawas ug sa espiritu aron mahimo nga
buhi nga kalag sa adlaw nga kita mabanhaw.

“Busa, kita magmaya, ingon man ang daghan, ug ang tanang katawhan, kon atong
hinumduman ang pinakamahimayaon, pinakamahupayon, pinakamahinamon sa tanang
panghitabo sa kasaysayan sa tawo—ang kadaugan batok sa kamatayon” (“The Victory over
Death,” Ensign, Abr. 1997, 4).
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 28:7–10.

• Sumala sa bersikulo 7, unsay gisugo sa mga anghel nga buhaton sa
mga babaye?

• Ngano kaha nga ang mga babaye nanglakaw man uban sa “kahadlok ug
dakong kalipay”?

• Unsa ang nahitabo sa mga babaye dihang nanglakaw sila aron sa pagsulti sa
mga disipulo mahitungod sa ilang nasinati?

I-summarize ang Mateo 28:11–15 pinaagi sa pagpasabut nga dihang nagdali sila
nga ibalita sa mga disipulo ang mahitungod sa Pagkabanhaw ni Jesus, ang punoan
sa mga pari nakadungog sa nanghitabo gikan sa mga sundalo nga naggwardiya sa
lubnganan. Ang mga lider sa mga Judeo nangahadlok nga basin mahibaloan sa
mga tawo ang tinuod, mao nga gibayaran nila ang mga gwardiya aron isabwag ang
bakak nga gikuha sa mga disipulo ang Iyang lawas gikan sa lubnganan samtang
nakatulog sila.

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Mateo 28:16–18. Dapita ang klase sa
pagsunod, nga mangita sa panalangin nga midangat ngadto sa onse ka mga
Apostoles dihang gisunod nila ang pulong sa mga babaye sa pag-adto sa Galilea.

• Unsa nga panalangin ang midangat sa onse ka mga disipulo tungod kay
gisunod nila ang pulong sa mga babaye?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 28:19–20. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gisugo sa Manluluwas nga buhaton
sa Iyang mga Apostoles human sila nakakita Kaniya.

Ang Mateo 28:19–20 usa ka scripture mastery passage. Ang pagtuon sa
scripture mastery passages makatabang sa mga estudyante nga molambo ang ilang

panabut sa nag-unang mga doktrina ug maandam sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Mahimo
nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga scripture mastery passage sa lahi
nga paagi aron dali ra nila kining mapangita. I-refer ngadto sa mga ideya sa pagtudlo nga naa sa
katapusan sa leksyon sa pagtabang sa mga estudyante sa ilang pag-master niini nga tudling.

Para sa pagpasabut sa scripture mastery ug sa lista sa dugang nga mga kalihokan nga
makatabang sa mga estudyante sa pag-master niining gipili nga mga tudling, tan-awa ang
apendiks niini nga manwal.

• Unsa ang gisugo nga buhaton sa mga Apostoles human nila makita ang
Manluluwas?

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa ilang kasinatian mahitungod sa atong
responsibilidad gumikan sa pagkaangkon nato og pagpamatuod kang
Jesukristo? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang
mosunod nga baruganan: Dihang nakaangkon ta og pagpamatuod kang
Jesukristo, may responsibilidad kita sa pagpamatuod mahitungod Kaniya
ngadto sa uban.)

Dapita ang mga estudyante sa pag-adto sa pisara ug ipasulat ang mga paagi nga
kita makapamatuod mahitungod ni Jesukristo ngadto sa uban. Mahimo usab
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nimong dapiton ang mga estudyante nga mopasabut o mohatag og mga ehemplo
sa mga ideya nga ilang gisulat. Dayon ikonsiderar ang mosunod nga mga
pangutana:

• Sumala sa bersikulo 20, unsay gisaad sa Manluluwas nga ihatag sa Iyang mga
Apostoles?

• Sa unsang mga paagi nga “kauban ninyo,” ang Ginoo o motabang ninyo, sa
inyong mga paningkamot sa pagpakigbahin sa ebanghelyo?

Awhaga ang mga estudyante nga mopakigbahin sa ilang mga pagpamatuod
mahitungod ni Jesukristo ngadto sa uban. Aron matabangan sila nga mahimo kini,
hangyoa ang mga estudyante sa paggamit og usa sa mga ideya nga nalista diha sa
pisara sa paghimo og personal nga tumong sa pagpamatuod mahitungod ni
Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo ngadto sa mga sakop sa pamilya, mga higala, ug
sa uban. Dapita ang mga estudyante sa pagsulat sa ilang tumong diha sa ilang mga
class notebook o mga scripture study journal.

Scripture Mastery—Mateo 28:19–20
Aron matabangan ang mga estudyante nga makamemorya sa scripture mastery
passage, ipares-pares ang mga estudyante ug ipasulat sa papel ang tudling sa usa
ka sakop sa matag pares. Hangyoa ang mga estudyante sa paggunting sa papel,
nga ipabilin ang mga pulong nga naa sa tudling sa kasulatan. Hangyoa ang mga
estudyante sa pagsagul-sagol sa pinikas-pikas nga papel ug dayon i-arrange kini sa
hustong han-ay (nga mag-refer sa ilang mga kasulatan kon gikinahanglan).
Ipapraktis kanunay sa mga estudyante hangtud nga dili na sila kinahanglang
magtan-aw sa ilang mga kasulatan. Awhaga ang mga estudyante sa pagtangtang
og usa ka papel ug i-recite sa ilang hunahuna ang gitangtang nga mga pulong.
Human mamemorya sa mga estudyante ang usa sa mga pulong, awhaga sila sa
pagtangtang og laing mga pulong ug balikon sa hunahuna ang mga pulong nga
naa sa duha ka papel. Tuguti nga ipadayon nila kini nga proseso hangtud nga ilang
ma-recite diha sa ilang mga hunahuna ang tibuok nga tudling.
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Pasiuna sa Ebanghelyo
Sumala ni San Marcos
Nganong kinahanglang tun-an kini nga basahon?
Ang basahon ni Marcos nagsaysay sa pangalagad, kamatayon ug Pagkabanhaw ni
Jesukristo sa paspas nga pagkaistorya nga kasagaran nakatutok sa gamhanan nga
mga binuhatan sa Manluluwas. Ang nag-una niini mao ang Pag-ula, diin gitataw ni
Marcos nga maoy sentro sa misyon ni Jesus isip ang dugay na nga gisaad nga
Mesiyas. Pinaagi sa pagtuon sa istorya ug pagpamatuod ni Marcos kon giunsa sa
Manluluwas pagtuman sa Iyang maulaon nga misyon, ang mga estudyante mas
makabig ngadto sa ebanghelyo ug makakaplag og kaisug sa pagsunod sa
Manluluwas.

Kinsa ang nagsulat niini nga basahon?
Si Marcos (gitawag usab og Juan Marcos) mao ang tagsulat niini nga basahon.
Bisan tuod og si Marcos dili usa sa orihinal nga mga disipulo ni Jesukristo, sa wala
madugay siya nakabig ug nahimo nga usa ka assistant ngadto ni Apostol Pedro, ug
tingali nasulat niya ang Ebanghelyo basi sa unsay iyang nakat-unan gikan ni Pedro
(tan-awa sa Bible Dictionary, “Marcos”).

Si Marcos ug ang iyang inahan, si Maria, nagpuyo sa Jerusalem; ang ilang
panimalay mao ang pundokanan sa pipila sa labing unang mga Kristiyano
(tan-awa sa Mga Buhat 12:12). Si Marcos mibiya sa Jerusalem aron sa pagtabang ni
Bernabe ug Saulo (Pablo) sa ilang unang misyonaryong panaw (tan-awa sa Mga
Buhat 12:25; 13:4–6, 42–48). Si Pablo sa wala madugay misulat nga si Marcos uban
kaniya didto sa Roma (tan-awa sa Mga Taga-Colosas 4:10; Filemon 1:24) ug
midayeg kang Marcos isip usa ka kauban kinsa “kapuslan pag-ayo sa pag-alagad
[kaniya]” (2 Timoteo 4:11). Si Pedro mitawag kaniya nga “si Marcos akong anak”
(1 Pedro 5:13), nagpasabut sa kasuod sa ilang relasyon.

Kanus-a ug asa man kini gisulat?
Wala gayud kita tukma nga nahibalo kon kanus-a nasulat ang Ebanghelyo ni
Marcos. Si Marcos tingali misulat sa iyang Ebanghelyo sa Roma niadtong mga
A.D. 64 ug A.D. 70, tingali wala madugay human si Apostol Pedro gipatay sa mga
A.D. 64.

Ngadto kang kinsa man kini gisulat ug ngano?
Ang Ebanghelyo ni Marcos naglangkob og mga detalye—sama sa gihubad nga mga
kinutlo nga Aramaic, Latin nga mga sinultihan, ug mga pagpasabut sa Judeo nga
mga kustumbre—nga ingon og gituyo alang sa mga mamiminaw nga kadaghanan
mga taga-Roma ug sa mga katawhan gikan sa ubang mga nasud nga hentil, ingon
man usab niadtong nakabig ngadto sa Kristiyanismo, labing siguro sa Roma ug sa
tibuok Kagamhanan sa Roma. Daghan ang nagtuo nga si Marcos tingali uban ni
Pedro sa Roma atol sa panahon nga ang grabeng mga pagsulay sa pagtuo nasinati
sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok Kagamhanan sa Roma.
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Ang ikatulo nga bahin sa Ebanghelyo ni Marcos nagsaysay sa mga pagtulun-an ug
kasinatian sa Manluluwas atol sa katapusang semana sa Iyang kinabuhi. Si Marcos
mihatag og pagsaksi nga ang pag-antus sa Anak sa Dios sa katapusan
nagmalampuson batok sa dautan, sala ug kamatayon. Kini nga pagpamatuod
nagpasabut nga ang mga sumusunod sa Manluluwas dili kinahanglan mahadlok;
sa dihang sila nag-atubang og pagpanggukod, mga pagsulay, o bisan kamatayon,
sila nagsunod sa ilang Agalon. Sila masaligon nga makalahutay, nasayud nga ang
Ginoo motabang kanila ug nga ang tanan Niyang mga saad sa katapusan
matuman.

Unsa ang pipila sa kalainan niini nga basahon?
Ang Ebanghelyo ni Marcos dali ug kalit nga gisugdan ug nagmentinar og paspas
nga pagka-istorya, nagsaysay sa mga panghitabo nga nagsunod-sunod. Si Marcos
kanunay nga migamit sa pulong nga diha-diha ug dayon, naghatag sa epekto nga
paspas nga pagkasaysay ug aksyon.

Bisan tuod sobra sa 90 porsyento sa materyal diha sa Marcos anaa usab sa Mateo
ug Lucas, ang istorya ni Marcos kasagaran naglakip og dugang nga mga detalye
nga nagtabang kanato nga hingpit nga makadayeg sa kalooy sa Manluluwas ug sa
mga tubag sa mga tawo nga naglibut Kaniya (itandi ang Marcos 9:14–27 ngadto sa
Mateo 17:14–18). Sama pananglit, si Marcos misaysay sa malukpanong paghangup
nga nadawat sa Manluluwas gikan niadtong anaa sa Galilea ug bisan asa sa sayo
nga bahin sa Iyang pagpangalagad (tan-awa sa Marcos 1:32–33, 45; 2:2; 3:7–9; 4:1).
Si Marcos usab mainampingong misaysay sa negatibong reaksyon sa mga escriba
ug mga Pariseo, kansang pagsupak misamot gikan sa pagkamaduha-duhaong mga
hunahuna (tan-awa sa Marcos 2:6–7) ngadto sa pagplano sa pagpatay ni Jesus
(tan-awa sa Marcos 3:6).

Lakip sa mga mahinungdanong tema diha sa Marcos mao ang mga pangutana kon
kinsa si Jesus ug kinsa ang nakasabut sa Iyang pagkatawo, ingon man usab sa tahas
sa disipulo isip usa ka tawo kinsa kinahanglang “magpas-an sa iyang krus ug
magasunod [kang Jesus]” (Marcos 8:34). Agig dugang, ang Marcos mao lamang
ang Ebanghelyo nga nagsaysay sa sambingay sa binhi nga nagatubo (tan-awa sa
Marcos 4:26–27), ang pag-ayo sa usa ka tawo nga bungol sa rehiyon sa Decapolis
(tan-awa sa Marcos 7:31–37), ug sa hinay-hinay nga pagkaayo sa usa ka tawo nga
buta sa Betsaida (tan-awa sa Marcos 8:22–26).

Outline
Marcos 1–4 Si Jesus gibunyagan ni Juan Bautista ug nagsugod sa pagsangyaw,
pagtawag og mga disipulo, ug pagbuhat og mga milagro. Samtang nagkadaghan
ang oposisyon batok Kaniya, Siya nagtudlo pinaagi sa mga sambingay.

Marcos 5–7 Ang Manluluwas nagpadayon sa pagbuhat og daghang mga milagro,
nagpakita sa Iyang kamanggiloy-on sa uban. Human si Juan Bautista gipatay, si
Jesus nagpakaon sa kapin sa lima ka libo ka mga tawo ug milakaw sa tubig. Si Jesus
nagtudlo batok sa sayop nga mga tradisyon.

Marcos 8–10 Si Jesukristo nagpadayon sa pagbuhat og mga milagro. Si Pedro
nagpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo. Ang Manluluwas katulo nanagna sa
Iyang pag-antus, kamatayon ug Pagkabanhaw, apan ang Iyang mga disipulo wala
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pa hingpit nga nakasabut sa Iyang gipasabut. Siya nagtudlo kanila kabahin sa
pagkamapainubsanon ug pagserbisyo nga gikinahanglan sa Iyang mga disipulo.

Marcos 11–16 Atol sa katapusang semana sa Iyang kinabuhi, ang Manluluwas
misulod sa Jerusalem, nagtudlo sa Iyang mga disipulo, nag-antus sa Getsemani, ug
gilansang sa krus. Si Jesukristo nabanhaw.
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LEKSYON 34

Marcos 1
Pasiuna
Si Juan Bautista nagsangyaw sa “bunyag sa paghinulsol
alang sa kapasayloan sa mga sala” (Marcos 1:4). Human si
Juan mibunyag ni Jesus, ang Manluluwas misugod sa
pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagbuhat og mga milagro

pinaagi sa balaan nga gahum ug awtoridad. Siya mipagula
[mipahawa] sa mahugaw nga mga espiritu ug miayo og
sanglahon. Ang Iyang pagkainila mikatap sa Galilea.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Marcos 1:1–20
Si Jesus nagsugod sa Iyang pangalagad
Pipila ka adlaw sa wala pa ang klase, hangyoa ang duha ka mga estudyante nga
daklit nga mopakigbahin sa ilang mga pagpamatuod kabahin ni Jesukristo diha sa
klase. Human sa debosyonal, dapita ang duha ka mga estudyante sa pagpakigbahin
sa ilang mga pagpamatuod sa Manluluwas. Pagkahuman, pangutan-a ang klase:

• Unsay bililhon sa pagpaminaw og mga pagpamatuod gikan sa pipila ka mga
indibidwal kay sa gikan lang sa usa ka tawo?

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang bililhon mahitungod sa pagtuon sa
pagpamatuod ni Marcos karon nga inyo na nga natun-an ang pagpamatuod
ni Mateo?

Pagdapit og mga estudyante sa pagbasa og paspas sa Marcos 1:1–4, 9–11 sa hilum
nga paagi, nga mangita sa panghitabo diin gisugdan ni Marcos ang iyang istorya sa
kinabuhi sa Manluluwas.

• Sa unsa nga panghitabo gisugdan ni Marcos ang iyang istorya?

Ipasabut nga ang asoy ni Marcos sa kinabuhi sa Manluluwas lahi kay sa kang
Mateo. Kalit kini nga nagsugod ug paspas, gihatagan og gibug-aton ang kabalaan
sa Manluluwas pinaagi sa pagtutok diha sa Iyang mga buhat ug mga milagro. Si
Marcos tingali misulat sa iyang asoy basi sa unsay iyang nakat-unan gikan ni
Apostol Pedro.

I-summarize ang Marcos 1:12–20 pinaagi sa pagpasabut nga human si Jesus
nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw, Siya gitintal sa yawa. Siya usab misangyaw og
paghinulsol sa Galilea ug mitawag og mga disipulo nga mosunod Kaniya.
(Pahinumdom: Kini nga mga asoy gitudlo og maayo diha sa mga leksyon sa
Mateo 4.)

Marcos 1:21–39
Si Jesus nagpapahawa sa mga yawa ug nag-ayo sa masakiton
Isulat ang mga pulong nga Teritoryo sa Kaaway diha sa pisara ug pangutan-a ang
mga estudyante unsa nga mga kakuyaw ang atubangon sa usa ka sundalo diha sa
teritoryo sa kaaway.
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Kamong mga batan-on nagdako sa teritoryo sa kaaway.

“Atong nasayran gikan sa mga kasulatan nga may gubat sa langit ug nga si
Lucifer nakigbatok ug, uban sa iyang mga sumusunod, ‘gitambog ngadto sa yuta’
[Pinadayag 12:9]. Determinado siya sa pagbalda sa plano sa atong Langitnong
Amahan ug nagtinguha sa pagkontrolar sa mga hunahuna ug lihok sa tanan” (“
Tambag ngadto sa mga Kabatan-onan, ” Ensign o Liahona, Nob. 2011, 16).

• Sa unsang mga paagi nga ang atong kinabuhi dinhi sa yuta sama nga anaa sa
teritoryo sa kaaway?

Hangyoa ang mga estudyante sa pag-isa sa ilang mga kamot kon sila mibati na ba
nga nabug-atan tungod sa dautang mga impluwensya ug mga tintasyon nga
naglibut kanila. Samtang ang mga estudyante nagtuon sa Marcos 1:21–39, dapita
sila sa pagpangita og usa ka kamatuoran nga motabang kanila kon sila
mag-atubang sa dautang mga impluwensya ug mga tintasyon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 1:21–22. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat ni Jesus sa Capernaum ug
giunsa pagtubag sa mga Judeo.

• Nganong nahibulong man ang mga Judeo sa mga pagtulun-an sa Manluluwas?

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang gipasabut nga si Jesus nagtudlo “ingon nga
may kagahum”? (Marcos 1:22).

Ipasabut nga ang mga escriba gikonsiderar nga mga eksperto sa balaod ni Moises.
Sa ilang pagsangyaw kanunay silang mikutlo sa kanhi mga kadagkoan sa balaod
(tan-awa sa New Testament Student Manual [manwal sa Church Educational System,
2014], 103). Agig pagkumparar, si Jesus namulong uban sa gahum ug awtoridad sa
Iyang Amahan ug isip ang bantugang Jehova kinsa mihatag sa balaod ni Moises
(tan-awa sa Joseph Smith Translation, Matthew 7:37 ).

Ipabasa sa mga estudyante ang Marcos 1:23–26 sa hilum nga paagi, o
ipakita sa klase ang video nga “Jesus Heals a Possessed Man” (1:48) gikan

sa The Life of Jesus Christ Bible Videos, anaa sa LDS.org. Hangyoa ang klase sa
pagpangita unsa ang nahitabo samtang nagtudlo si Jesus sa sinagoga. Hangyoa ang
mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan. Ipasabut nga ang
“hugaw nga espiritu” nagpasabut sa dautang espiritu.

• Unsay nahibaloan sa hugaw nga espiritu mahitungod ni Jesus?

• Giunsa man pagkahibalo sa hugaw nga espiritu kon kinsa si Jesus? (Ang
dautang mga espiritu nga nagtinguha sa pag-angkon og pisikal nga mga lawas
mao ang mga sumusunod ni Lucifer. Sila nagpuyo sa presensya sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo sa wala pa gisalikway gikan sa langit.)

• Kon kamo diha sa sinagoga kaniadto, unsa kaha ang inyong hunahuna
mahitungod ni Jesus?
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Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 1:27–28. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay reaksyon sa mga tawo human
makakita ni Jesus nga mipagula sa hugaw nga espiritu gikan sa tawo.

• Unsa man ang reaksyon sa mga tawo?

• Unsa man ang gitudlo niini nga asoy kanato mahitungod sa gahum sa
Manluluwas? (Ang mga estudyante kinahanglang moila og kamatuoran sama
sa mosunod: Ang Manluluwas adunay gahum batok sa yawa ug sa iyang
mga sumusunod.)

• Sa unsang paagi nga ang pagkasayud niini nga kamatuoran nagtabang kanato
kon kita nabug-atan tungod sa dautang mga impluwensya ug mga tintasyon
nga naglibut kanato?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente James E. Faust sa Unang Kapangulohan:

“Si [Joseph Smith] mipahayag, ‘Ang dautan nga mga espiritu adunay ilang mga
utlanan, mga kinutuban, ug mga balaod pinaagi diin sila gidumala” (sa History
of the Church, 4:576). Busa si Satanas ug ang iyang mga anghel dili gamhanan
sa tanan. …

“… Ang mga paningkamot ni Satanas mahimong masanta sa tanan nga moduol
ngadto kang Kristo pinaagi sa pagsunod sa mga pakigsaad ug mga ordinansa sa

ebanghelyo”(“Serving the Lord and Resisting the Devil,” Ensign, Sept. 1995, 6, 7).

• Sumala ni Presidente Faust, unsay atong mabuhat aron sa pagdawat sa mas
dako nga gahum sa pagpakigbatok sa yawa?

• Sumala sa bersikulo 28, unsay nahitabo human ang Manluluwas mipapahawa
sa dautan nga espiritu?

I-summarize ang Marcos 1:29–39 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
miayo sa ugangan nga babaye ni Simon Pedro nga gihilantan, miayo sa daghan
pang uban nga masakiton, ug mipapahawa sa daghang mga yawa. Si Jesus
mipadayon sa pagsangyaw sa Galilea.

Marcos 1:40–45
Si Jesus nag-ayo og sanlahon
Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og paspas sa Marcos 1:40 sa hilum nga
paagi, nga mangita kon kinsa ang miduol sa Manluluwas samtang Siya
nagpadayon sa pagsangyaw sa Galilea. Hangyoa ang mga estudyante nga moreport
sa unsay ilang nakat-unan. Pagdapit og estudyante sa pag-adto sa atubangan.
Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna nga ang estudyante sa atubangan
sa kwarto adunay sanla.

Ipasabut nga ang sanla usa ka malungtaron nga sakit nga moataki sa panit, mga
ugat, mga mata, mga bukog, ug ubang bahin sa lawas. Kon dili matambalan,
moresulta kini ngadto sa usa ka masakit nga kamatayon. Sa karaang panahon,
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gituohan nga si bisan kinsa nga makahikap og sanlahon matakdan sa sakit. Itudlo
ang estudyante sa atubangan sa kwarto ug pangutana:

• Kon si (pangalan sa estudyante) usa ka sanlahon nga nagpuyo sa karaang
panahon, unsaon kaha siya sa pagtratar?

Ipasabut nga aron sa pagpanalipod sa panglawas ug kaayohan sa komunidad, ang
mga sanlahon pugson nga papuy-on sa gawas sa lungsod. Ang balaod
nagkinahanglan nga sila mosinggit og “Hugaw!” sa pagpasidaan ni bisan kinsa nga
nagpaduol kanila (tan-awa sa Bible Dictionary, “Leper”; Levitico 13:44–46).
Hangyoa ang pipila ka mga estudyante sa pagdrama-drama niini nga talan-awon
pinaagi sa paglakaw nga molabay sa estudyante kinsa nagrepresentar sa sanlahon.
Sa ilang pag-agi, hangyoa ang estudyante nga nagrepresentar sa sanlahon nga
mosinggit og “Hugaw! Hugaw!” Pangutan-a ang mga estudyante nga nanglakaw
unsay ilang buhaton niini nga sitwasyon. Dayon palingkura ang mga estudyante.

• Sa unsang paagi nga ang pagkaadunay sanla makaapekto sa inyong kinabuhi?

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna nga mga sanlahon sila sa panahon ni
Jesukristo. Pangutan-a sila kon unsay ilang buhaton kon sila nakakita sa
Manluluwas nga nagsingabut.

• Sumala sa Marcos 1:40, unsa man ang gibuhat sa sanlahon sa dihang iyang
nakita ang Manluluwas? (Ipasabut nga ang pulong nangamuyo nagpasabut nga
nagpakilooy o naghangyo.)

• Giunsa sa sanlahon sa pagpakita sa iyang hugot nga pagtuo ni Jesukristo? Sa
unsang paagi nga ang mga pulong “kon buot ka” nagpasabut sa hugot nga
pagtuo sa sanlahon?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa Marcos 1:41–42 sa hilum nga paagi, nga
mangita kon unsay gibuhat sa Manluluwas sa hangyo sa tawo .

• Unsay nakapainteres kaninyo mahitungod sa gibuhat sa Manluluwas sa
paghangyo sa tawo?

• Kon kamo kadto ang sanlahon, unsay kahulugan niana kaninyo nga hikapon sa
Manluluwas? Ngano man?

• Sa unsang paagi nga mausab ang inyong kinabuhi kon si Jesukristo miayo sa
inyong sanla?

Isulat ang mosunod nga pahayag diha sa pisara: Sa unsang paagi nga ang sanla
makumpara sa sala?

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut kon sa unsang paagi ang
sanla ikapahisama sa pagpakasala (tan-awa sa Levitico 14), dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder Bruce R.
McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:
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“Ang sanla sa kapanahonan sa biblia, agig dugang sa makapaalaut nga pisikal
nga mga epekto niini, gitan-aw nga simbolo sa sala ug pagkahugaw, nagpasabut
nga sama nga kining dautan nga sakit mokutkut ug modaut sa pisikal nga
panglawas, mao usab ang sala nagkutkut ug nagdaut sa espiritwal nga bahin sa
tawo” (The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–81], 2:45).

• Sa unsang mga paagi nga ang sanla makumpara sa sala? (Sa pagkumpara sa
sanla ngadto sa sala, siguroa nga ang mga estudyante makasabut nga ang mga
sakit dili kinahanglan nga tungod dayon sa sala.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pag-usab og basa og kusog sa Marcos 1:40–42,
niining higayuna ipuli ang makasasala ngadto sa sanlahon ug ang sala ngadto sa
sanla. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon sa unsang paagi atong
maikumpara ang pagkaayo niini nga sanlahon ngadto sa pagkalimpyo gikan
sa sala.

Pagpahisama sa mga kasulatan sa atong mga kaugalingon
Ang pagpahisama sa mga kasulatan sa atong mga kaugalingon nagpasabut sa pagkumpara
kanila sa atong kaugalingong mga kinabuhi. Samtang ang mga estudyante makakita sa mga
pagkasusama tali sa ilang kaugalingong mga kasinatian ug sa mga gisaysay sa mga kasulatan,
sila mas makaila sa mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo. Ang mga estudyante usab
mas makakita kon unsaon sa paggamit niini nga mga doktrina ug mga baruganan sa ilang mga
kinabuhi.

• Samtang imong gibasa ang mga bersikulo niini nga paagi, unsa nga mga
pulong ang nagsugyot sa ideya nga mapasaylo?

• Sa unsang paagi nga atong maikumpara ang gibuhat sa sanlahon aron
malimpyohan sa sanla ngadto sa unsay kinahanglan natong buhaton aron
malimpyohan sa sala?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan pinaagi sa pagkumpara sa
pagkaayo sa sanlahon ngadto sa pagkalimpyo gikan sa sala? (Ang mga
estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga
mahibalo sila sa mosunod nga baruganan: Samtang kita mogamit sa hugot
nga pagtuo ug moduol sa Manluluwas, Siya malooy kanato ug molimpyo
kanato gikan sa sala. Gamit ang mga pulong sa mga estudyante, isulat kini
nga baruganan diha sa pisara.)

• Sa unsang mga paagi nga kita kinahanglang mogamit sa hugot nga pagtuo ug
moduol ngadto sa Manluluwas aron Siya makapasaylo kanato sa atong
mga sala?

Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar pag-usab kon unsa ang kinabuhi sa
sanlahon sa wala pa ug sa human na siya naayo.

• Sa unsang paagi ang pagduol kang Jesukristo aron malimpyohan gikan sa sala
makausab sa kinabuhi sa usa ka tawo?

LEKSYON 34

239



• Kanus-a ka nakakita nga nausab ang kinabuhi sa usa ka tawo human
malimpyohan sa sala pinaagi sa Pag-ula ni Kristo? (Pasidan-i ang mga
estudyante batok sa paghingalan sa mga indibidwal o paghisgut sa ilang mga
sala kaniadto.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsa nga mga sala sila
kinahanglan nga malimpyohan. Dapita ang mga estudyante sa pagduol ngadto sa
Manluluwas pinaagi sa paggamit og hugot nga pagtuo diha Kaniya pinaagi sa
pag-ampo, paghinulsol, ug pagkamasulundon aron Siya makahimo kanila nga
limpyo. Ikonsiderar ang pagpakigbahin sa imong pagpamatuod sa makalimpyo nga
gahum sa Pag-ula sa Manluluwas.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Marcos
1:43–45. Hangyoa ang klase sa pagpangita sa mga instruksyon nga gihatag sa
Manluluwas ngadto sa naayong sanlahon. Hangyoa ang mga estudyante nga
moreport sa unsay ilang nakat-unan.

Ipasabut nga ang balaod ni Moises nagkinahanglan nga kadtong naayo sa sanla
mopakita sa ilang kaugalingon ngadto sa usa ka sacerdote [pari] sa templo ug
mohalad og sakripisyo.

• Unsa man ang gibuhat sa tawo human siya gipasidan-an sa Manluluwas nga
dili manugid sa uban?

• Unsa ang nahitabo tungod sa pagpakatap sa tawo sa balita sa iyang pagkaayo?

Ikonsiderar ang pagtapos sa leksyon pinaagi sa pagpangutana sa mga estudyante
unsa ang nakaipainteres kaayo kanila sa mga buhat ni Jesukristo nga narekord diha
sa Marcos 1.
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LEKSYON 35

Marcos 2–3
Pasiuna
Si Jesus mipasaylo ug miayo sa usa ka paralitiko ug dayon
mitawag ni Mateo sa pagsunod Kaniya. Iyang gitudloan ang
mga escriba ug mga Pariseo kabahin sa adlawng
Igpapahulay. Ang Manluluwas mipadayon sa pag-ayo sa

daghang mga tawo, mipadala sa Iyang mga Apostoles sa
pagsangyaw, ug mipasidaan batok sa pagpamulong sa
pagpasipala batok sa Espiritu Santo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Marcos 2:1–12
Si Jesus nagpasaylo ug nag-ayo sa usa ka paralitiko
Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna nga ang usa ka tawo nga ilang
gimahal nag-antus sa usa ka makahulga sa kinabuhi nga pisikal nga hagit nga
nagkinahanglan og espesyal nga pagtambal.

• Kinsa man ang inyong tinguhaon nga motabang sa inyong minahal?
Ngano man?

• Unsay andam ninyong buhaton kon adunay usa lamang ka doktor nga
makatabang apan lisud ang pagpaeskedyul niini nga doktor?

I-summarize ang Marcos 2:1–4 pinaagi sa pagpasabut nga sa balangay sa
Capernaum sa Galilea, dihay usa ka tawo “nga paralitiko” (bersikulo 3), diin
nagpasabut nga siya paralisado. Upat ka laing mga tawo nagyayong niining
tawhana ngadto sa balay diin anaa si Jesus. Sa dihang ilang nahibaloan nga ang
balay puno kaayo nga sila dili makasulod niini, ilang gibuslotan ang atop sa balay
ug ilang gipaubos ang paralitiko ngadto sa presensya sa Manluluwas.

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 2:5, ug dapita ang
klase sa pagpangita kon unsa ang gisulti ni Jesus ngadto sa paralitiko. Hangyoa ang
mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpuli-puli og basa og kusog sa Marcos
2:6–12. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay sunod nga
nahitabo.

• Sumala sa mga bersikulo 6–7, unsa man ang reaksyon sa “pipila sa mga
escriba” sa mga pulong sa Manluluwas? (Sila nasuko sa Iyang pag-angkon nga
mohatag og kapasayloan sa mga sala.)

• Unsay gipangutana ni Jesus sa mga escriba?

• Unsay gipakita ug gitudlo sa Manluluwas pinaagi sa pag-ayo niini nga tawo?
(Human makatubag ang mga estudyante, tabangi sila nga makahibalo sa
mosunod nga kamatuoran: Si Jesukristo anaay gahum sa pag-ayo kanato sa
espiritwal ug pisikal nga paagi.)

Ipasabut nga sa dihang nakita sa mga escriba ang paralitiko nga mibangon sa
higdaanan ug milakaw, sila gihatagan og dili ikalimod nga ebidensya nga si
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Jesukristo adunay gahum sa pag-ayo sa masakiton ug sila nakadungog Kaniya nga
nagpamatuod nga Siya makapasaylo sa mga sala. Hinoon, walay timailhan nga
kining mga tawhana miduol ni Jesus human niana ug nangayo og kapasayloan sa
ilang kaugalingong mga sala.

(Pahinumdom: Ang mga panghitabo nga girekord diha sa Marcos 2:1–12
pagahisgutan og maayo diha sa leksyon alang sa Lucas 5.)

Marcos 2:13–22
Si Jesus mitawag ni Mateo sa pagsunod Kaniya ug nagkaon uban sa mga maniningil
sa buhis [publican] ug sa mga makasasala
Ipares-pares ang mga estudyante ug hatagi ang matag paris og usa ka piraso nga
papel. Dapita ang mga estudyante sa paghisgot sa mosunod nga pangutana uban
sa ilang pares ug ilista ang ilang mga tubag diha sa ilang papel.

• Unsa ang pipila ka rason nganong ang mga tawo dili magtinguha sa
kapasayloan sa Ginoo alang sa ilang mga sala?

Hangyoa ang pipila ka mga estudyante sa pagreport sa ilang mga tubag, nga
mahimong maglakip sa mosunod: ang ubang tawo tingali dili gusto nga mohunong
sa pagpakasala; ang uban tingali dili gusto nga moangkon o mokumpisal sa ilang
mga sala tungod sa garbo o kaulawan; ang uban tingali naglaum nga ang Ginoo
mopasaylo kanila bisan kon sila dili maghinulsol; ug ang uban tingali nagtuo nga
ang Ginoo adunay gahum sa pagpasaylo, apan sila kulang sa hugot nga pagtuo nga
Siya mopasaylo sa ilang piho nga mga sala.

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran diha sa Marcos
2:13–22 nga makaawhag kanato sa pagtinguha og kapasayloan sa Ginoo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 2:13–15. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat ni Jesus human giayo ang
paralisado nga tawo.

• Unsay gibuhat sa Manluluwas human sa pag-ayo niini nga tawo?

• Unsa ang reaksyon ni Levi sa pagdapit sa Manluluwas?

Ipasabut nga si Levi nailhan usab sa ngalan nga Mateo ug ang samang Mateo nga
misulat sa Ebanghelyo ni Mateo. Ang mga pulong nga “naglingkud sa buhisanan”
(bersikulo 14) nagpasabut nga si Mateo usa ka publikano ug “usa ka tigpaniningil
sa buhis alang sa mga Romano diha sa Capernaum, malagmit nag-alagad ni
Herodes Antipas” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Mateo”). Daghang mga Judeo
ang naglagot sa mga maniningil sa buhis tungod kay ilang nakita ang mga
maniningil sa buhis isip mga maluibon kinsa nangolekta og kwarta gikan sa ilang
kaugalingon nga mga katawhan alang sa mga taga-Roma.

• Sumala sa bersikulo 15, unsay gibuhat ni Mateo alang sa Manluluwas ug sa
Iyang mga disipulo?

• Kinsa pa man ang mitambong niini nga kumbira?

Ipasabut nga atol sa mortal nga pangalagad sa Manluluwas, ang pakig-uban og
kaon nagpasabut og mas labaw pa kay sa yano lang nga pagdungan sa pagkaon ug

LEKSYON 35

242



pag-inom. Kini nagpasabut nga ang higot sa panaghigalaay ug kalinaw anaa
taliwala sa tanan nga mga tawo nga mitambong.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 2:16, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsay reaksyon sa mga escriba ug Pariseo sa dihang ilang
nakita ang Manluluwas nga nagkaon uban sa mga maniningil sa buhis.

• Unsa ang gisulti sa mga escriba ug mga Pariseo?

• Ngano kaha nga gisaway nila si Jesus tungod sa pakigkaon uban sa mga
maniningil sa buhis ug mga makasasala?

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 2:17, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita sa tubag sa Manluluwas ngadto sa pagpanaway sa mga
escriba ug mga Pariseo.

• Unsa nga pulong ang gigamit sa Manluluwas sa paghulagway sa Iyang
kaugalingon? (Ipasabut nga pinaagi sa paggamit sa pulong nga mananambal,
ang Manluluwas mimatuod sa Iyang gahum sa pag-ayo sa espiritwal ug pisikal
nga paagi.)

• Sa unsang paagi nga ang tubag sa Manluluwas nakatabang sa mga escriba ug
mga Pariseo nga makasabut nganong Siya nakig-uban sa mga maniningil sa
buhis ug makasasala?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa bersikulo 17
mahitungod sa unsay reaksyon sa Manluluwas sa atong mga sala? (Human
makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga kamatuoran:
Ang Manluluwas nagtinguha sa pagtabang kanato nga maghinulsol sa
atong mga sala ug mamaayo.)

• Nganong importante man nga motuo nga si Jesus nagtinguha sa pagtabang
kanato nga maghinulsol ug mamaayo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Craig A. Cardon sa Seventy:

“Nahigugma ang Ginoo kanato ug gusto nga kita makasabut sa Iyang
pagkaandam sa pagpasaylo. …

“… Kitang tanan, lakip niadtong nakigbisog sa pagbuntog sa mga makaadik nga
kinaiya sama sa drugas o pornograpiya ug niadtong suod nila, makahibalo nga
ang Ginoo moila sa atong matarung nga mga paningkamot ug mahigugmaong
mopasaylo kon makompleto ang paghinulsol” (“Ang Manluluwas Gusto nga

Mopasaylo,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 16).

• Unsaon nato sa pagkahibalo nga ang Ginoo nagtinguha sa pagtabang kanato
nga maghinulsol ug modawat sa Iyang pagpasaylo?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon sama ba sila sa mga
maniningil sa buhis ug makasasala (kinsa miila sa ilang panginahanglan sa
Manluluwas ug miduol ngadto Kaniya) o sama sa mga escriba ug mga Pariseo
(kinsa wala moduol ngadto sa Manluluwas aron magtinguha sa Iyang pagpasaylo
ug makaayo nga gahum).
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Pagpamatuod sa gahum ug tinguha sa Manluluwas sa pag-ayo kanato, ug awhaga
ang mga estudyante sa pagtinguha sa Iyang pagpasaylo pinaagi sa paghinulsol kon
gikinahanglan.

I-summarize ang Marcos 2:18–22 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus mitudlo
nganong ang Iyang mga disipulo wala magpuasa samtang Siya nag-uban kanila.
Mitudlo usab Siya nganong lisud alang sa pipila ka mga tawo ang pagdawat sa
Iyang ebanghelyo. (Pahinumdom: Kini nga mga pagtulun-an pagahisgutan og
maayo diha sa leksyon alang sa Lucas 5.)

Marcos 2:23–3:6
Si Jesus nagtudlo kabahin sa Igpapahulay
Pangutan-a ang mga estudyante kon nakasulay ba sila nga dili moapil sa usa ka
kalihokan aron sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay. Dapita ang pipila sa
pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian.

Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana ug dapita ang mga estudyante sa
pagpamalandong niini samtang sila nagpadayon sa pagtuon sa Marcos 2–3: Unsaon
nimo pagkasayud nga ang usa ka kalihokan angayan nga buhaton sa Adlaw nga
Igpapahulay?

Tungaa ang klase. Dapita ang katunga sa pagbasa sa Marcos 2:23–28 sa hilum nga
paagi. (Awhaga kini nga mga estudyante sa pagbasa usab sa Joseph Smith
Translation, Mark 2:26–27). Ipabasa sa laing tunga ang Marcos 3:1–6 sa hilum nga
paagi. Sultihi ang mga estudyante sa pagpangita kon unsay gibuhat sa Manluluwas
ug sa Iyang mga disipulo nga gituohan sa mga Saduceo nga usa ka pagsupak sa
sugo sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay.

Human sa igong panahon, ipangutana ang mosunod:

• Unsa man ang gituohan sa mga Pariseo nga ginadili nga buhaton sa
Manluluwas ug sa Iyang mga disipulo sa Igpapahulay? (Pagsanggi og mais ug
pag-ayo sa usa ka tawo.)

• Nganong gikonsiderar man sa mga Pariseo nga supak sa balaod sa Dios ang
mosanggi og mais o moayo og tawo sa Igpapahulay?

Kon gikinahanglan, pahinumdumi ang mga estudyante nga ang mga magtutudlo
nga Judeo midugang sa ilang kaugalingong mga lagda ug mga interpretasyon,
gitawag nga bina-ba nga balaod [oral law] o tradisyon, ngadto sa balaod ni Moises.
Kining gidugang nga mga lagda gituyo aron malikayan ang pagsupak sa balaod sa
Dios, apan kini usab nakapugong sa pipila ka mga tawo sa pagsabut sa tinuod nga
katuyoan sa piho nga mga sugo, lakip ang sugo sa pagbalaan sa adlawng
Igpapahulay.

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Makahimo kita sa
pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay pinaagi sa …

• Unsaon ninyo pagkompleto niini nga pamahayag basi sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas diha sa Marcos 2–3? (Human makatubag ang mga estudyante,
kompletuha ang pamahayag sa pisara aron mapasabut niini ang mosunod nga
kamatuoran: Makahimo kita sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay
pinaagi sa paghimaya sa Dios ug paghimo og mga maayong buhat.)
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• Sa unsang mga paagi nga kita makahimaya sa Dios sa Iyang balaan nga adlaw?

• Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa paghimo og maayong buhat sa
Igpapahulay?

Pangutana og mga pangutana nga makatabang sa mga estudyante nga
makasabut sa mga doktrina ug mga baruganan
Human ang mga estudyante mahibalo sa mga doktrina ug mga baruganan, kinahanglang
makasabut sila niini usa pa nila kini magamit sa makahuluganon nga paagi. Pangutana og mga
pangutana nga mogiya sa mga estudyante ngadto sa mas klaro nga pagsabut sa usa ka
partikular nga doktrina o baruganan o nga modasig kanila sa pagkonsiderar sa usa ka
baruganan sa modernong konteksto. Usab dapita ang mga estudyante sa pagpasabut sa ilang
panabut sa doktrina o baruganan.

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut kon unsaon nila
pagdeterminar sa mga kalihokan nga angay alang sa Igpapahulay, ipabasa og
kusog sa usa ka estudyante ang mosunod nga pamahayag ni Presidente James E.
Faust sa Unang Kapangulohan:

“Asa man ang linya nga nagtimaan sa unsay madawat ug dili madawat sa
Igpapahulay? Sulod sa mga sumbanan, ang matag usa kanato kinahanglang
motubag niini nga pangutana sa atong kaugalingon. Samtang kini nga mga
sumbanan anaa sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa modernong mga
propeta, kinahanglan usab nga masulat gayud kini sa atong mga kasingkasing
ug madumala pinaagi sa atong konsyensya. … Malagmit wala kaayoy seryuso

nga kalapasan sa pagsimba sa Igpapahulay kon kita mapainubsanong moduol ngadto sa Ginoo
ug ihalad kaniya ang tibuok natong kasingkasing, kalag, ug hunahuna. (Tan-awa sa Mat. 22:37.)

“Kon unsa ang angay o dili angay sa adlaw nga Igpapahulay pagahukman sa matag usa kanato
pinaagi sa pagpaningkamot nga mahimong matinuoron sa Ginoo. Sa adlaw nga Igpapahulay
atong buhaton ang unsay kinahanglan natong buhaton ug unsay angay natong buhaton uban sa
matinahuron nga kinaiya ug dayon limitahan ang uban natong mga kalihokan” (“Ang Adlaw sa
Ginoo,” Ensign, Nob. 1991, 35).

• Sa unsang paagi kamo mibati nga napanalanginan samtang kamo naningkamot
sa pagsimba sa Dios ug pagbuhat og mga maayo sa Igpapahulay?

Awhaga ang mga estudyante sa pagpamalandong og usa ka paagi nga mas
mabalaan nila ang adlaw nga Igpapahulay ug sa pagsulat og usa ka tumong sa
pagbuhat niini diha sa ilang mga notebook sa klase o mga scripture study journal.

Marcos 3:7–35
Si Jesus nag-ayo og daghang mga tawo, nagpadala sa Iyang mga Apostoles sa
pagsangyaw, ug nagpasidaan sa uban kabahin sa pagpasipala
I-summarize ang Marcos 3:7–35 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus miadto sa
Dagat sa Galilea [Lanaw sa Galilea] ug miayo sa daghang mga tawo kinsa misunod
Kaniya, lakip sa pipila nga adunay mahugaw nga mga espiritu. Human makapili sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, si Jesus mi-orden kanila ug mipadala kanila aron
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sa pagsangyaw, pag-ayo ug pagpapahawa sa mga yawa. Dayon siya mipasidaan sa
mga escriba mahitungod sa pagsulti sa pagpasipala batok sa Espiritu Santo ug
mitudlo nga ang Iyang pamilya mao ang mga tawo nga nagbuhat sa kabubut-on sa
Langitnong Amahan.

(Pahinumdom: Pipila ka mga panghitabo nga girekord diha sa Marcos 3:7–35 mas
gihisgutan og maayo diha sa leksyon alang sa Mateo 12:22–35.)

Sa pagtapos, mahimo kang mopamatuod sa mga kamatuoran nga gitudlo sa
leksyon.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Mateo 26:31–Marcos 3:35
(Unit 7)

Materyal sa Pagpangandam alang sa Magtutudlo sa Home-Study
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga summary sa mga panghitabo, doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga estudyante
samtang sila nagtuon sa Mateo 26:31–Marcos 3 (unit 7) wala gitumong nga itudlo isip kabahin sa imong leksyon. Ang
leksyon nga imong gitudlo nakatutok sa pipila lamang niini nga mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga
aghat sa Espiritu Santo samtang ikonsiderar nimo ang mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Mateo 26:31–75)
Samtang ang mga estudyante nagtuon sa pag-antus ni Jesus didto sa Tanaman sa Getsemani, sila nakakat-on nga si
Jesukristo mitugyan sa Iyang kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa Amahan aron sa pagtuman sa Pag-ula ug nga kita
nagsunod sa ehemplo ni Jesukristo kon kita mopili sa pagtugyan sa atong kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa
Langitnong Amahan. Gikan sa mga instruksyon sa Manluluwas ngadto sa mga Apostoles didto sa Getsemani, ang
mga estudyante nakakat-on nga kon kita magbantay ug mag-ampo kanunay, kita makabaton og kalig-on sa
pagbuntog sa tintasyon.

Day 2 (Mateo 27–28)
Gikan sa istorya sa Pagkalansang sa Krus sa Manluluwas, ang mga estudyante nakakat-on nga isip kabahin sa Pag-ula,
si Jesukristo mibati sa pagbiya sa Espiritu sa Langitnong Amahan. Sila usab nakakat-on nga si Jesukristo nag-antus
aron sa pagtuman sa kabubut-on sa Langitnong Amahan, sama sa Iyang gisaad sa Mateo 26. Ug samtang ang mga
estudyante nagtuon sa istorya sa pagkagisi sa tabil sa templo sa pagkamatay sa Manluluwas, sila nakakat-on nga kini
nagsimbolo sa kamatuoran nga tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, kitang tanan makasulod ngadto sa presensya sa Dios
kon kita maghinulsol ug motuman sa atong mga pakigsaad.

Day 3 (Marcos 1)
Gikan sa istorya ni Jesus nga mipagula sa dautan nga espiritu, ang mga estudyante nakakat-on nga ang Manluluwas
adunay gahum batok sa yawa ug sa iyang mga sumusunod. Ang mga estudyante usab nakakat-on nga sama nga si
Jesus adunay kalooy ug milimpyo sa sanlahon, kon kita mogamit sa hugot nga pagtuo ug moduol sa Manluluwas, Siya
maluoy kanato ug molimpyo kanato gikan sa sala.

Day 4 (Marcos 2–3)
Samtang ang mga estudyante nagtuon sa pagpasaylo ug pagkaayo sa paralitiko nga tawo, sila nakakat-on nga si
Jesukristo adunay gahum sa pag-ayo kanato sa espiritwal ug pisikal nga paagi. Samtang sila nagtuon mahitungod ni
Jesus nga mikaon uban sa mga maniningil sa buhis ug mga makasasala, sila nakakat-on nga ang Manluluwas
nagtinguha sa pagtabang kanato nga maghinulsol sa atong mga sala ug mamaayo. Samtang nagbasa sila mahitungod
sa mga Pariseo nga nanghimaraut ni Jesus ug sa Iyang mga disipulo tungod sa pagsupak sa Igpapahulay, ang mga
estudyante nakakat-on nga kita makabalaan sa adlaw nga Igpapahulay pinaagi sa paghimaya sa Dios ug sa paghimo
og maayo nga mga buhat.
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Pasiuna
Si Jesukristo nabanhaw ug mipakita ngadto sa daghang mga indibidwal, lakip na sa
Iyang mga Apostoles. Iyang gisugo ang Iyang mga Apostoles sa pagdala sa
ebanghelyo ngadto sa tanang kanasuran.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Mateo 28
Si Jesukristo nabanhaw ug mipakita ngadto sa kadaghanan
Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna kon sila o ilang kaila adunay suod
nga namatay. Dayon pangutan-a ang klase:

• Nganong ang kamatayon sa usa ka minahal mahimong lisud alang kanato?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran samtang sila
nagtuon sa Mateo 28 nga makatabang kanila sa pagkaplag og kahupayan kon ang
usa ka minahal mamatay.

Ipasabut nga sayo pa sa unang adlaw sa semana—Dominggo—si Maria Magdalena
ug ang laing babaye nga ginganlan og Maria miadto sa lubnganan diin
gipahimutang ang lawas ni Jesus.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Mateo 28:1–6. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nakita sa
mga babaye sa pagduol nila sa pantiyon.

• Unsa ang nakita sa mga babaye sa ilang pagduol sa pantiyon? (Ipasabut nga
ang Hubad ni Joseph Smith alang niini nga mga bersikulo nagklaro nga ang
mga babaye nakakita og duha ka mga anghel, dili usa [tan-awa usab sa Juan
20:12].)

• Unsa kaha ang inyong reaksyon kon nakakita kamo og duha ka mga anghel?

• Sumala sa bersikulo 4, unsa man ang reaksyon sa mga bantay?

• Sumala sa bersikulo 5–6, unsay gisulti sa mga anghel ngadto sa mga babaye?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga mga pulong?
(Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga
kamatuoran: Si Jesukristo nabanhaw gikan sa patay.)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut sa doktrina sa
Pagkabanhaw, grupoha sila sa tagduha o tagtulo ka mga estudyante ug

dapita sila sa pagkompleto sa gilakip nga handout sa ilang mga grupo.

“Siya nabanhaw” (Matthew 28:6)
Tun-i ang natala nga giulohan og “Pagkabanhaw” sa Giya ngadto sa mga Kasulatan. Dayon hisguti
ang mga pangutana sa ubos ug i-rekord ang imong mga tubag sa mga luna nga giandam.

Unsa ang kalainan tali sa pagkabuhi gikan sa
patay ug sa pagkabanhaw?
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Unsay mahitabo sa tanang katawhan isip resulta
sa Pagkabanhaw ni Jesukristo?

Sa unsang paagi ang pagsabut sa doktrina sa
Pagkabanhaw makahatag og kahupayan alang
niadtong nawad-an sa mga minahal?

Hangyoa ang pipila ka mga estudyante sa pagreport ngadto sa klase sa ilang
nakat-unan pinaagi sa pagkompleto sa handout.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Gordon B. Hinckley:

“Ang milagro nianang buntag sa pagkabanhaw, ang unang Dominggo sa pasko
sa Pagkabanhaw, mao ang milagro alang sa tanang katawhan. Mao kini ang
milagro sa gahum sa Dios, kansang Hinigugmang Anak mihatag sa Iyang
kinabuhi aron sa pagtubos sa mga sala sa tanan, usa ka sakripisyo sa gugma
alang sa matag anak nga lalaki ug anak nga babaye sa Dios. Sa pagbuhat niini
Siya mibugto sa mga silyo sa kamatayon. …

“Ug maingon nga Siya mibangon ug migula gikan sa lubnganan, maingon man usab nga kitang
tanan makatagamtam sa pag-uban pag-usab sa lawas ug espiritu nga mahimong buhi nga mga
kalag sa adlaw sa atong kaugalingon nga pagkabanhaw.

“Busa, kita magmalipayon sama sa kadaghanan, ug angay lang ang tanan nga mga katawhan,
kon atong hinumduman ang labing mahimayaon, labing makahupay, ang labing mapasaligon sa
tanang mga panghitabo sa tawhanong kasaysayan—ang kadaugan batok sa kamatayon” (“Ang
Kadaugan batok sa Kamatayon,” Liahona, Abril 1997, 4).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 28:7–10. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ngadto sa mga babaye didto sa
lubnganan ni Jesus.

• Sumala sa bersikulo 7, unsay gisugo sa mga anghel nga buhaton sa
mga babaye?

• Ngano kaha nga ang mga babaye mibiya “uban sa kahadlok ug dakong
kalipay”? (Mateo 28:8).

• Unsay nahitabo sa mga babaye sa dihang nanugid sila sa ilang kasinatian
ngadto sa mga disipulo?

I-summarize ang Mateo 28:11–15 pinaagi sa pagpasabut nga samtang ang mga
babaye nagdali sa pagdala sa balita sa Pagkabanhaw ni Jesus ngadto sa mga
disipulo, ang mga sacerdote nga punoan nakadungog sa nahitabo gikan sa mga
sundalo nga mibantay sa lubnganan. Ang mga lider nga Judeo nangahadlok nga
ang mga katawhan masayud sa kamatuoran, mao nga ilang gibayran ang mga
bantay sa pagpakatap og mga bakak nga ang mga disipulo sa Manluluwas mikuha
sa Iyang lawas gikan sa lubnganan samtang ang mga bantay nakatulog.
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Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 28:16–18. Dapita
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa panalangin nga miabut ngadto sa onse ka
mga Apostoles samtang sila misunod sa mensahe nga gihatag kanila sa mga
babaye ug miadto sa Galilea.

• Unsa nga panalangin ang miabut ngadto sa onse ka mga Apostoles tungod sa
ilang pagsunod sa mensahe nga moadto sa Galilea? (Sila nakakita sa nabanhaw
nga Ginoo.)

Dapita ang mga estudyante sa pagbarug ug magdungan sa pagbasa og kusog sa
Mateo 28:19–20. Pahinumdumi sila nga kini usa ka scripture mastery passage.

Hangyoa ang klase sa pagribyu sa mga bersikulo 19–20, nga mangita kon unsay
gipabuhat sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga Apostoles human sila
makakita Kaniya.

• Unsa man ang gisugo ngadto sa mga Apostoles nga ilang buhaton human sila
makakita sa Manluluwas?

• Unsa man ang atong makat-unan gikan sa ilang kasinatian kalabut sa atong
responsibilidad samtang kita makaangkon og pagpamatuod kabahin ni
Jesukristo? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang
mosunod nga baruganan: Samtang kita makaangkon og pagpamatuod
kabahin ni Jesukristo, kita adunay responsibilidad sa pagpamatuod
Kaniya ngadto sa uban.)

Pahinumdumi ang mga estudyante nga isip kabahin sa ilang leksyon sa
home-study sa Mateo 27–28, sila milista og mga paagi nga sila makapamatuod ni
Jesukristo ngadto sa uban (buluhaton 3 diha sa Unit 7: Day 2 nga leksyon). Dapita
ang mga estudyante sa pagpakigbahin unsay ilang gisulat ug sa pagpasabut ug
paghatag og mga ehemplo sa ilang mga ideya. Mahimo nimong ilista ang ilang
mga ideya diha sa pisara.

• Sumala sa Mateo 28:20, unsa ang gisaad sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga
disipulo?

• Sa unsang paagi nga ang Ginoo “magauban kaninyo,” o mitabang kaninyo, sa
inyong mga paningkamot sa pagpakigbahin sa ebanghelyo?

Ikonsiderar ang pagdapit sa mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga
pagpamatuod kabahin ni Jesukristo diha sa klase, sa ginagmay nga mga grupo, o
magpares. Mahimo usab nimong ipakigbahin ang imong pagpamatuod kabahin ni
Jesukristo diha sa klase. Pahinumdumi ang mga estudyante nga sila usab misulat
og usa ka tumong sa ilang assignment sa scripture study journal kabahin sa paagi
kon unsaon nila pagpamatuod ngadto sa uban kabahin ni Jesukristo. Pagdapit og
pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga tumong diha sa klase.

Sunod nga Unit (Marcos 4–9)
Pasabta ang mga estudyante nga sa sunod unit sila mas makakat-on pa
mahitungod sa mga milagro nga gihimo ni Jesukristo, sama sa paglakaw ibabaw sa
tubig, pagpagula sa mga yawa gikan sa usa ka tawo, ug pagbuhi sa usa ka
batan-ong babaye gikan sa patay. Pangutan-a ang mga estudyante kon nakasinati
na ba sila og grabeng unos ug unsay ilang gibati atol niini. Dapita sila sa
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pagkonsiderar kon mibati na ba sila nga daw adunay grabe nga mga unos o mga
hagit sa ilang personal nga kinabuhi. Dapita sila, samtang nagtuon sila sa
Marcos 4–9 sa mosunod nga semana, sa pagpangita og mga paagi sa pagkakaplag
og kalinaw taliwala sa mahagitong panahon.
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LEKSYON 36

Marcos 4–5
Pasiuna
Sa baybayon sa Dagat sa Galilea [Lanaw sa Galilea], si Jesus
mitudlo sa Iyang mga disipulo gamit ang mga sambingay.
Samtang didto sa dagat, ang Manluluwas mipahunong sa
unos. Si Jesus mipakita sa Iyang pagkahawud batok sa mga

yawa pinaagi sa pagpagula kanila gikan sa usa ka tawo.
Samtang nangalagad sa Capernaum, Siya miayo sa usa ka
babaye nga gitalinug-an ug mibuhi sa anak nga babaye ni
Jairo gikan sa patay.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Marcos 4
Si Jesus naggamit og mga sambingay aron sa pagtudlo mahitungod sa gingharian sa
Dios ug dayon nagpahunong sa unos
Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa labing grabe nga unos nga ilang
naagian. Hangyoa ang pipila ka mga estudyante nga ihulagway sa daklit ang ilang
mga kasinatian.

• Sa unsang paagi nga ang mga hagit sa kinabuhi sama sa usa ka unos?

Isulat sa pisara ang mosunod nga mga pulong (magbutang og luna ubos sa matag
pulong): Pisikal, Espiritwal, Mental, Sosyal. Ipangutana ang mosunod nga
pangutana ingon nga kini magamit sa matag pulong sa pisara:

• Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa pisikal (o espiritwal, mental, o sosyal) nga
mga unos nga masinati sa kabatan-onan? (Ilista ang mga tubag sa mga
estudyante ubos sa katugma nga mga pulong diha sa pisara.)

Dapita ang mga estudyante samtang sila nagtuon sa Marcos 4–5 nga mangita sa
mga baruganan nga makatabang kanila kon sila makasinati og kalisdanan sa
kinabuhi.

I-summarize ang Marcos 4:1–34 pinaagi sa pagpasabut nga samtang anaa sa mga
baybayon sa Dagat sa Galilea, ang Manluluwas mitudlo og pipila ka mga
sambingay ngadto sa pundok sa mga katawhan.

Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang pipila ka mga estudyante gikan sa Marcos
4:35–38. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa hagit nga nasinati sa
mga disipulo samtang milabang sila sa Dagat sa Galilea.

• Unsa nga problema ang mitunga samtang ang Manluluwas ug ang Iyang mga
disipulo mitabok sa Dagat sa Galilea?

Ipasabut nga ang Dagat sa Galilea ubos og 700 ka piye sa lebel sa dagat ug
gilibutan og mga bukid sa tulo ka kilid niini. Usahay, ang bugnaw, uga nga mga
hangin paspas nga monaug sa kabukiran ug mosugat sa init, umog nga hangin
ibabaw sa Dagat sa Galilea, nga magmugna og kalit, grabe nga mga unos—usahay
sa pipila lang ka minutos—uban sa dagkong mga balud niining gamay ra nga
katubigan.
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Ang Dagat sa Galilea ug Bukid sa Arbel

• Unsa ang epekto sa unos diha
sa barko?

• Kon kamo anaa sa barko niini nga
mga kondisyon, unsa kaha ang
inyong mga hunahuna ug pagbati?

• Kinsa ang gipangayoan og tabang sa
mga disipulo niining makahadlok
nga panahon? Unsay ilang
gipangutana sa Manluluwas?

• Sa unsang mga paagi kita
mahimong matintal sa paglihok
sama sa gibuhat sa mga disipulo ni Jesus panahon sa atong kaugalingong mga
unos sa kinabuhi?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 4:39. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat ni Jesus agig tubag sa
gipangayong tabang sa mga disipulo. Hangyoa sila nga moreport sa unsay ilang
nakat-unan. Mahimo nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga
pulong nga “Hilum! Hunong!” ug “dakong kalinaw” (bersikulo 39).

• Kon magtinguha kita sa tabang sa Ginoo sa mga panahon sa kasamok o
kahadlok, unsay Iyang mabuhat alang kanato? (Human makatubag ang mga
estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan: Kon magtinguha
kita sa tabang sa Ginoo sa mga panahon sa kasamok o kahadlok, Siya
makahatag kanato og kalinaw.)

• Sa unsang mga paagi nga kita makatinguha sa tabang sa Ginoo sa mga
panahon sa kasamok o kahadlok? (Kita makaampo ngadto sa Langitnong
Amahan sa pangalan ni Jesukristo. Ang atong mga pag-ampo mahimong dili
matubag sa mga pamaagi nga atong gipaabut. Hinoon, kita mapanalanginan og
kalinaw samtang kita nagtinguha sa tabang sa Ginoo.)

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Marcos 4:40–41. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita kon unsay gipangutana sa mga disipulo ngadto ni Jesus.

• Kon kamo kuyog sa mga disipulo, giunsa kaha ninyo pagtubag ang ilang
pangutana diha sa bersikulo 41?

• Sa unsang paagi ang pagsabut kon “unsa nga matang sa tawo” (bersikulo 41) si
Jesus molig-on sa atong hugot nga pagtuo ug moagni kanato sa pagtinguha sa
Iyang tabang sa mga panahon sa kasamok o kahadlok?

Kon mahimo, dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa mga pulong sa himno
“Master, the Tempest Is Raging” (Hymns, nu. 105). Ipasabut nga si Jesukristo
adunay gahum sa pagpahunong dili lang sa mga pisikal nga unos apan usab sa
personal nga mga unos sulod sa atong mga kasingkasing.

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin og usa ka higayon nga sila
nagtinguha sa kalinaw sa Ginoo atol sa unos sa kinabuhi ug Siya mipaminos sa
ilang mga kahadlok ug mihupay kanila.
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Ikonsiderar ang pagdapit sa mga estudyante sa pagsulat diha sa ilang mga
notebook sa klase o scripture study journal kon unsay ilang mahimo aron
magtinguha sa tabang sa Ginoo atol sa ilang mga hagit.

Marcos 5:1–20
Si Jesus nag-ayo sa usa ka tawo pinaagi sa pagpagula sa mga yawa gikan kaniya
I-summarize ang Marcos 5:1–18 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus miayo sa usa ka
tawo nga puno sa “hugaw,” o dautan, nga mga espiritu. Human kining mahugaw
nga mga espiritu gipagula gikan sa tawo, sila misulod sa panon sa mga baboy, nga
mihaguros pagdulhog sa pangpang ngadto sa lanaw. Ang tawo nagtinguha dayon
nga mosulod sa barko diin anaa si Jesus.

I-determinar ang gipaspason
Likayi ang sayop nga mogahin og dakong panahon sa unang bahin sa leksyon ug magdali-dali na
sa nahabiling bahin niini. Samtang kamo mangandam, bana-banaa kon unsa ka dugay mahuman
ang matag seksyon sa leksyon gamit ang mga pamaagi sa pagtudlo nga imong napili. Tungod
kay hapit sa kanunay mas daghan kamo og materyal nga itudlo kay sa panahon sa pagtudlo
niini, i-determinar kon asa nga porsyon sa scripture block ang hatagan og gibug-aton ug asa ang
i-summarize.

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Marcos 5:19–20. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita kon unsay gipabuhat sa Manluluwas niini nga tawo.

• Unsa ang gipabuhat sa Manluluwas niining tawhana?

• Unsa ang gibuhat sa tawo?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga istorya
mahitungod sa unsay atong mabuhat kon kita makasinati sa gahum sa
Manluluwas sa atong mga kinabuhi? (Tabangi ang mga estudyante nga
mahibaloan ang mosunod nga baruganan: Kon kita makasinati sa gahum sa
Manluluwas sa atong kinabuhi, kita makapamatuod ngadto sa uban sa
Iyang mga panalangin ug kapuangod.)

Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar og mga paagi diin sila makatabang sa
uban pinaagi sa pagpamatuod sa mga panalangin ug kalooy sa Manluluwas.

Marcos 5:21–43
Si Jesus miayo sa usa ka babaye nga gitalinug-an ug gibuhi ang anak nga babaye ni
Jairo gikan sa patay
Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang mosunod nga istorya nga giasoy ni
Elder Shayne M. Bowen sa Seventy:
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“Pagka-Pebrero 4 niadtong 1990, ang among ikatulong anak nga lalaki ug
ikaunom nga bata natawo. Ginganlan namo siya og Tyson. …

“Dihang si Tyson walo na ka bulan, nakatulon siya og chalk nga iyang nakit-an
sa carpet. Ang chalk mibara sa tutunlan ni Tyson, ug wala na siya kaginhawa.
Ang iyang magulang nga lalaki midala kang Tyson sa taas, nakuyawan nga
nagsinggit, ‘Ang bata dili na moginhawa. Ang bata dili na moginhawa.’ Among

gisugdan ang paghatag og CPR ug mitawag sa 911.

“Ang mga paramedic miabut ug gidala og dali si Tyson sa ospital. Sa hulatanan nga lawak
padayon kami sa pag-ampo samtang nangamuyo kami sa Dios og milagro. Human sa daw walay
katapusang pagpaabut, ang doktor misulod sa lawak ug miingon, ‘Pasensya kaayo. Wala na
gyud kami mahimo. Buhata unsay inyong gusto dinhi, ayaw kabalaka sa oras.’ Milakaw dayon
siya” (“Tungod kay Ako Buhi, Kamo Usab Mabuhi,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 16).

• Kon si Tyson inyoha pang igsoon, unsay inyong hunahunaon o buhaton
nianang higayona?

• Sa unsang paagi nga ang kasinatian sama niini mosulay sa hugot nga pagtuo sa
usa ka tawo?

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Marcos 5:21–24. Dapita ang mga
estudyante sa pagsunod, mangita kon sa unsang paagi nga ang usa ka ginganlan
og Jairo nag-atubang og susama nga hagit nga tingali misulay sa iyang hugot
nga pagtuo.

• Nganong si Jairo nagtinguha man sa tabang sa Manluluwas?

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Marcos 5:25–26, ug hangyoa ang klase
sa pagpangita kon si kinsa pa ang nagkinahanglan sa tabang sa Manluluwas.

Ipasabut nga bisan tuod ang mga asoy sa Bag-ong Tugon wala magklaro kon unsa
nga matang ang “talinugu” sa babaye (bersikulo 25), kita nasayud nga personal
kini nga nakahasol kaniya. Dugang pa, ubos sa balaod ni Moises, ang tawo nga
gitalinug-an gikonsiderar nga hugaw sa ritwal nga paagi (tan-awa sa Levitico
15:19–33). Malagmit nagpasabut kini nga kini nga babaye giabog ug gisalikway
sulod sa 12 ka tuig nga siya nasakit. Ang kasubo nga iyang gibati bahin sa iyang
sitwasyon makita diha sa kamatuoran nga “tanan niyang katigayunan nahurot na
niyag gasto” (Marcos 5:26) sa pagpangita og tambal gikan sa mga doktor.

Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang pipila ka mga estudyante gikan sa Marcos
5:27–34. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat niini nga
babaye aron makadawat sa tabang sa Manluluwas.

• Unsa man ang gibuhat niini nga babaye nga nagpakita sa iyang hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo? (Mahimo nimong ipasabut nga ang mga pulong
“miduol siya sa iyang luyo taliwala sa panon sa katawhan” [bersikulo 27]
nagpasabut sa iyang panlimbasug nga makalusot sa pundok sa mga tawo nga
naglibut sa Manluluwas.)

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga istorya mahitungod sa unsay
kinahanglan natong buhaton kon kita nagtinguha nga mamaayo? (Tabangi ang
mga estudyante nga mahibaloan ang mosunod nga baruganan: Kon mopakita
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kita sa atong hugot nga pagtuo kang Jesukristo pinaagi sa atong mga
paningkamot sa pagduol ngadto Kaniya, Siya makaayo kanato.)

Ipasabut nga ang pagkaayo gikan sa bisan unsang sakit pinaagi sa hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo nag-agad dili lamang sa atong mga paningkamot sa
pagduol ngadto Kaniya apan usab sa panahon ug kabubut-on sa Dios.

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa Marcos 5:35 sa hilum nga paagi, nga
mangita sa mensahe nga gidala ngadto kang Jairo samtang ang Manluluwas
mihunong aron sa pagtabang niini nga babaye.

• Unsa nga balita ang nadawat ni Jairo?

• Kon kamo ang anaa sa posisyon ni Jairo, unsa kaha ang inyong mga hunahuna
o pagbati nianang higayona?

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 5:36, ug dapita ang
klase sa pagpangita kon unsa ang gisulti sa Manluluwas ngadto ni Jairo.

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas nga tingali nakasuporta sa hugot nga pagtuo
ni Jairo?

Sa paghatag og gibug-aton sa atong nakat-unan mahitungod sa hugot nga pagtuo
niini nga istorya, isulat ang mosunod nga kamatuoran diha sa pisara: Ang
paggamit og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo nagkinahanglan nga kita
magpadayon sa pagtuo Kaniya bisan sa mga panahon sa pagduha-duha.

• Sa unsa nga mga paagi nga atong magamit kini nga baruganan sa atong mga
kinabuhi?

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpuli-puli og basa og kusog gikan sa
Marcos 5:37–43. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo
sa anak nga babaye ni Jairo.

• Unsa nga milagro ang gibuhat sa Manluluwas?

Mahimo ka nga mopamatuod sa gahum sa Manluluwas sa pagpanalangin ug
pag-ayo kanato. Ipasabut nga usahay ang Manluluwas mopahunong sa mga unos
sa atong kinabuhi pinaagi sa pagtangtang sa kalisdanan o kahadlok nga atong
gisinati. Sa ubang mga higayon, Siya tingali dili motangtang sa atong pagsulay,
sama sa gihulagway sa asoy ni Elder Bowen sa kamatayon sa iyang anak. Hinoon,
samtang kita mogamit sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, kita hatagan Niya og
kalinaw panahon sa atong mga hagit.

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut kon unsaon nato sa
pagpadayon sa hugot nga pagtuo bisan unsa pa ang mga sangputanan sa atong
personal nga mga unos, basaha ang mosunod nga pagpamatuod ni Elder Bowen.
Dapita ang mga estudyante sa pagpaminaw kon sa unsang paagi siya nakapadayon
sa iyang hugot nga pagtuo bisan namatay ang iyang anak.
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“Sa dihang gibati nako ang pagmahay, kasuko, ug kalooy sa kaugalingon nga
misanap kanako, nag-ampo ko nga mausab ang akong kasingkasing. Pinaagi sa
personal kaayo nga sagradong kasinatian, ang Ginoo mihatag kanako og
bag-ong kasingkasing, ug bisan kon subo ug sakit kini, nausab ang akong
panglantaw. Akong nasayran nga wala ko hikawi apan adunay dakong
panalangin nga naghulat kanako kon ako magmatinud-anon. …

Ako mopamatuod nga … ‘samtang kita mosalig sa Pag-ula ni Jesukristo, Siya makatabang
kanato nga makalahutay sa atong mga pagsulay, mga sakit, ug kasakit. Mahimong mapuno kita
sa tumang kalipay, kalinaw, ug kahupayan. Ang tanang dili makiangayon kabahin sa kinabuhi
mahimong mapahusto pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo’ [Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa
ka Giya sa Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 61]” (“Tungod kay Ako Buhi,” 17).

• Sama ni Jairo, kanus-a ka o ang tawo nga imong kaila nakapadayon og hugot
nga pagtuo ni Jesukristo atol sa panahon sa pagduhaduha? Unsa nga mga
panalangin ang miabut isip resulta?

Ikonsiderar ang pagdapit og mga estudyante nga mopamatuod sa mga kamatuoran
nga gitudlo niini nga leksyon.

LEKSYON 36

257



LEKSYON 37

Marcos 6
Pasiuna
Si Jesus gisalikway sa Iyang kaugalingong lungsod sa
Nazaret. Siya mipadala sa Napulog Duha ka mga Apostoles
sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Si Juan Bautista gipatay

pinaagi sa mando ni Herodes Antipas. Si Jesus milagrosong
mipakaon sa sobra sa lima ka libo nga mga tawo, milakaw sa
tubig, mipahunong sa unos, ug miayo sa masakiton.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Marcos 6:1–29
Si Jesus gisalikway sa Nazaret ug mipadala sa Napulog Duha; gisaysay ang
kamatayon ni Juan Bautista
Sugdi ang klase pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa paghunahuna sa milabay
nga higayon nga sila mibati og pagpamugos sa pagbuhat og butang nga sila
nasayud nga dili matarung.

Isulat sa pisara ang mosunod nga pamahayag (kini nga pamahayag makita diha sa
“Making the Right Choices,” Ensign, Nob. 1994, 37):

“Ang mga tawo nga nagbuhat og sayop gusto nga moapil ka kanila tungod kay
mas komportable sila sa ilang gibuhat kon ang uban nagbuhat usab niini”
(Richard G. Scott).

• Unsa ang pipila ka mga ehemplo kon unsaon sa uban sa pagpugos kanimo sa
pagbuhat og butang nga ikaw nasayud nga sayop?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og usa ka kamatuoran samtang sila
nagtuon sa Marcos 6 nga makatabang kanila sa pagbalibad sa negatibo nga mga
pagpamugos sa kahigalaan.

I-summarize ang Marcos 6:1–16 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus misangyaw
ngadto sa Iyang kaugalingong lungsod sa Nazaret. Hinoon, tungod sa pagkawalay
pagtuo sa mga katawhan Siya wala mohimo og daghang mga milagro taliwala
kanila. Samtang naa didto, si Jesus mipadala sa Napulog Duha ka mga Apostoles
nga magtinagurha aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Samtang nagsangyaw sa
ebanghelyo, sila usab mipapahawa sa mga yawa ug miayo sa masakiton. Dihang si
Herodes nakadungog kabahin sa daghang mga milagro nga gihimo ni Jesus, siya
nahadlok nga si Juan Bautista mabanhaw gikan sa patay ug maoy maghimo niini
nga mga milagro.

Ipasabut nga ang Marcos 6:17–29 nagsaysay kon unsa ang nahitabo ni Juan
Bautista. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 6:17–18.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat ni Herodes
ngadto ni Juan Bautista.
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• Sumala niini nga mga bersikulo, unsa ang gibuhat ni Herodes ngadto ni Juan
ug ngano?

Ipasabut nga ang Herodes nga gihisgutan niini nga mga bersikulo mao si Herodes
Antipas, nga maoy nagdumala sa mga rehiyon sa Galilea ug sa Perea human sa
kamatayon sa iyang amahan, si Herodes ang Halangdon. Si Herodes Antipas
midiborsyo sa iyang asawa ug nakigminyo ni Herodias, ang asawa sa iyang igsoon
nga si Felipe. Kini nga buhat usa ka klaro nga paglapas sa balaod sa Judeo (tan-awa
sa Levitico 18:16), ug si Juan Bautista nanghimaraut niini og maayo. Ang pagsupak
ni Juan niini nga kaminyoon nakapasuko ni Herodias, mao nga gipapriso ni
Herodes si Juan aron sa paghupay ni Herodias.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 6:19–20. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gustong buhaton ni Herodias
ngadto ni Juan Bautista.

• Unsay gustong buhaton ni Herodias ngadto ni Juan Bautista?

• Nganong dili man siya makapapatay kaniya? (Tungod kay si Herodes nahadlok
ni Juan ug nasayud nga siya usa ka tawo sa Dios; tan-awa usab ang Joseph
Smith Translation, Mark 6:21 alang sa dugang pa mahitungod sa unsay gibati ni
Herodes kabahin ni Juan Bautista.)

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Marcos 6:21–29. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat
ni Herodes ngadto ni Juan Bautista.

• Sumala sa bersikulo 26, unsay gibati ni Herodes kabahin sa pagpatay kang Juan
Bautista?

• Nganong gipaputlan man ni Herodes sa ulo si Juan kon nasayud siya nga sayop
kini ug dili siya gustong mobuhat niini? (Mahimo nimong isugyot nga
markahan sa mga estudyante ang mga pulong nga “tungod … sa iyang mga
dinapit,” nga nagpasabut nga si Herodes nabalaka sa opinyon niadtong
nanaglingkod uban kaniya.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa mga pagpili ni Herodes
kabahin sa unsay mahitabo kon mosulay kita sa pagpahimuot sa uban imbis
nga mobuhat sa unsay matarung? (Ang mga estudyante mahimong mogamit
og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga
baruganan: Ang pagtinguha sa pagpahimuot sa uban imbis sa pagbuhat sa
unsay atong nasayran nga matarung mopadulong ngadto sa sayop nga
mga pagpili, kagul-anan, ug pagbasol.)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mas makasabut pa niini nga
kamatuoran, grupoha sila nga tinagurha ngadto sa tinagup-at ug pahunahunaa sila
og pipila ka mga ehemplo nga sitwasyon diin ang mga kabatan-onan kinahanglang
mopili tali sa pagtinguha sa pagpahimuot sa uban ug sa pagbuhat sa unsay ilang
nahibaloan nga matarung. Human sa igong panahon, dapita ang kada grupo sa
pagreport. Samtang sila nag-report, isulat ang pipila sa ilang mga ehemplo
sa pisara.

• Sa unsa nga paagi nga inyong nakita nga ang pagpadala sa pagpamugos sama
niini nga mga ehemplo nakahatag og kasubo ug pagmahay?
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• Kanus-a man kamo nakakita og usa ka tawo nga mipili sa pagbuhat sa
matarung imbis nga nagtinguha sa pagpahimuot sa uban?

• Unsay makatabang kanato sa pagpili sa pagbuhat sa matarung imbis nga
magtinguha sa pagpahimuot sa uban?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa ilang umaabut nga semana ug
sa pag-ila og posibleng mga sitwasyon diin sila tingali kinahanglang mopili tali sa
pagpahimuot sa uban ug sa pagbuhat unsay matarung. Awhaga sila sa pagplano
unsaon nila pagtubag niini nga pagpamugos kon ila kining masinati.

Marcos 6:30–44
Si Jesus milagrosong mipakaon sa kapin sa lima ka libo ka mga tawo
Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa mosunod nga sitwasyon: Ang usa
ka bag-ong gitawag nga misyonaryo nakuyawan kaayo sa pagbiya alang sa iyang
misyon. Kini nga tawo dili maayo nga mamumulong ug maglisud sa mga
tapok-tapok.

• Unsay inyong isulti niining batan-ong misyonaryo?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og usa ka baruganan samtang magtuon
sila sa Marcos 6:30–44 nga makatabang niining batan-ong misyonaryo ug
kanatong tanan kon kita mobati og kakulang sa pagbuhat sa unsay gisugo sa
Ginoo kanato.

I-summarize ang Marcos 6:30–33 pinaagi sa pagpasabut nga ang Napulog Duha ka
mga Apostoles mibalik gikan sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug mireport ngadto ni
Jesus sa unsay ilang gihimo ug gitudlo. Si Jesus ug ang Napulog Duha ka mga
Apostoles misakay sa barko aron moadto sa usa ka dapit diin sila mahimo nga
mag-inusara ug mopahulay. Hinoon, ang mga tawo sa pipila ka dug-ol nga mga
lungsod miadto sa dapit kon asa modunggo si Jesus ug naghulat na Kaniya sa
Iyang pag-abut.

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Marcos 6:34, ug hangyoa ang klase sa
pagpangita kon giunsa pagtubag sa Manluluwas ang pundok sa katawhan.

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang kahulugan sa mga pulong nga “sila sama
sa mga karnero nga walay magbalantay”?

Ipasabut nga human sa pagtudlo sa pundok sa katawhan sa tibuok adlaw,
ang Manluluwas mihimo og usa ka dako nga milagro. Aron sa pagtabang

sa mga estudyante nga makasabut niini nga milagro, ipares-pares sila ug hatagi
ang matag paris og kopya sa mosunod nga handout. Dapita ang matag paris sa
pagbasa og dungan sa Marcos 6:35–44 ug Mateo 14:18 ug dayon numerohan ang
mga panghitabo nga anaa sa handout sa kronolohiya nga pagkahan-ay.

Imbis nga ipabasa sa mga estudyante kini nga asoy diha sa mga kasulatan,
mahimo nimong ipakita ang video nga “The Feeding of the 5,000” (2:52)

gikan sa The Life of Jesus Christ Bible Videos ug hangyoa ang mga estudyante nga
numerohan ang mga panghitabo nga anaa sa handout sa kronolohiya nga
pagkahan-ay basi sa unsay ilang nakita sa video. Kini nga video anaa sa LDS.org.
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Ang Pagpakaon sa 5000
____ Ang Manluluwas mipilo-pilo sa unsay gidala sa mga disipulo, nakab-ot ug nalabwan ang
unsay gikinahanglan.

____ Ang mga disipulo miingon nga sila adunay lima ka tinapay ug duha ka isda.

____ Ang mga disipulo misugyot nga palakton ang mga tawo aron makapamalit og makaon.

____ Ang Manluluwas nangutana kon unsa ang mahatag sa mga disipulo.

____ Ang Manluluwas misulti sa mga disipulo nga hatagan og pagkaon ang mga tawo.

____ Ang pundok sa katawhan walay makaon.

____ Ang Manluluwas mihangyo sa mga disipulo nga ihatag Kaniya kon unsay anaa kanila.

Human ang mga estudyante adunay igong panahon sa pagkompleto niini nga
kalihokan, ribyuha ang mga tubag sa tibuok klase. (Ang husto nga han-ay sa mga
tubag mao ang 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6.)

• Pila ka mga tawo ang napakaon? (Ipasabut nga ang Gresyanhon nga teksto sa
Marcos 6:44 nagklaro nga ang mga pulong “lima ka libo ka mga tawo”
nagpasabut sa lima ka libo ka hamtong nga mga lalaki. Sa ingon, ang
gidaghanon sa napakaon malagmit nga sobra pa, ilabi na nga may mga babaye
ug mga bata usab didto [tan-awa usab sa Mateo 14:21].)

Ipasabut nga sa wala pa mopahigayon niini nga milagro, ang Manluluwas
mihangyo una sa Iyang mga disipulo nga ihalad ang lima ka tinapay ug duha ka
isda—nga mao lamang ang anaa kanila—ngadto Kaniya.

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga milagro
mahitungod sa unsay mabuhat sa Manluluwas kon atong ihalad Kaniya ang
tanan nga anaa kanato? (Ang mga estudyante kinahanglang moila og
baruganan sama sa mosunod: Kon kita mohalad sa Manluluwas sa tanan
nga anaa kanato, Siya makapalambo sa atong halad aron matuman ang
Iyang mga katuyoan. Isulat kini nga baruganan sa pisara.)

Pagsulat sa pisara
Pinaagi sa epektibong paggamit sa pisara panahon sa leksyon, makaandam kamo sa mga
estudyante sa pagkat-on ug makadapit og makahuluganon nga pag-apil, ilabi na niadtong mas
dali nga makat-on sa biswal nga paagi. Diha sa pisara, mahimo ka nga mosulat sa dagkong mga
punto o baruganan sa leksyon, mo-diagram sa usa ka doktrina, modrowing sa mga mapa,
mosulat sa mga flow chart, mopakita o modrowing og mga litrato sa mga butang nga anaa sa
mga kasulatan, o mobuhat og daghang uban pang mga kalihokan nga makatabang sa
pagkat-on.

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut niini nga baruganan,
pahinumdumi sila sa kahimtang sa nakuyawan, bag-ong gitawag nga misyonaryo
nga gihisgutan kaganina.

• Bisan pa sa mga kahuyang niining batan-ong lalaki o babaye, unsa kaha ang
ihangyo sa Manluluwas niini nga misyonaryo nga dad-on ngadto Kaniya? (Ang
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Manluluwas nagdapit sa tanan nga nagtinguha sa pagbuhat sa Iyang mga
katuyoan sa paghatag ngadto Kaniya sa tanan nilang mga tinguha, abilidad,
talento, kahanas, kalig-on, gasa, ug mga paningkamot [tan-awa sa Omni 1:26;
2 Nephi 25:29].)

• Unsa kaha ang resulta kon kini nga misyonaryo mohatag sa tanan nga anaa
kaniya ngadto sa Manluluwas?

• Unsa ang uban pa nga mga sitwasyon nga masugatan sa usa ka batan-ong
miyembro sa Simbahan diin ang pagkasayud niini nga baruganan makatabang?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong ug sa pagsulat sa ilang mga
notebook sa klase o scripture study journal kon sa unsang paagi ang Ginoo
mipalambo sa ilang mga paningkamot aron makahimo kanila sa unsay Iyang
gisugo kanila. Ikonsiderar ang pagdapit og pipila ka mga estudyante sa
pagpakigbahin sa klase kon unsay ilang gisulat, kon komportable sila nga
mobuhat niini.

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga kon kita mohalad sa Manluluwas sa
tanan nga anaa kanato, Siya makapalambo sa atong halad aron matuman ang
Iyang mga katuyoan. Awhaga ang mga estudyante sa paggamit niini nga
baruganan diha sa ilang kinabuhi.

Marcos 6:45–56
Si Jesus naglakaw diha sa tubig ug nag-ayo sa masakiton
I-summarize ang Marcos 6:45–56 pinaagi sa pagpasabut nga human si Jesus
mipakaon sa lima ka libo, Iyang gisugo ang Iyang mga disipulo sa pagsulod sa
barko ug sa paglawig ngadto sa pikas nga daplin sa Dagat sa Galilea. Siya dayon
mipalakaw sa pundok sa mga katawhan. Pagkagabii usa ka unos ang miabut, ug
ang Manluluwas mitan-aw gikan sa bukid samtang ang Iyang mga disipulo
nanlimbasug apan wala mouswag sa ilang panaw. Siya dayon milakaw sa tubig
padulong kanila, ang unos nahunong, ug sila luwas nga miabut sa pikas nga daplin
sa Dagat sa Galilea.

• Niini nga higayon, giunsa man sa gahum sa Ginoo sa pagtabang sa mga
disipulo aron matuman ang unsay Iyang gisugo kanila nga buhaton?

Ikonsiderar ang pagtapos sa leksyon pinaagi sa pagdapit og mga estudyante kinsa
andam sa pagpakigbahin sa ilang mga pagbati o pagpamatuod sa mga kamatuoran
nga gihisgutan karon.
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LEKSYON 38

Marcos 7–8
Pasiuna
Si Jesus mibadlong sa mga Pariseo tungod sa ilang sayop nga
mga tradisyon. Siya dayon maloloy-ong miayo sa bata nga
giyawaan, ingon man usab sa tawo nga bungol ug may

pagkaamang. Siya mipakaon sa upat ka libo ka mga tawo
duol sa Dagat sa Galilea ug mibiyahe ngadto sa Betsaida,
diin Iyang gianam-anam pag-ayo ang usa ka tawo nga buta.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Marcos 7
Si Jesus mibadlong sa mga Pariseo, miayo sa bata nga giyawaan, ug miayo sa tawo
nga bungol
Sa dili pa magklase, hatagi ang tulo ka mga estudyante sa mosunod nga mga
instruksyon. Estudyante 1: “Kon sugoon, paglakaw libut sa klase nga walay kupo
ug pagpakaaron-ingnon nga nagkurog.” Estudyante 2: “Kon sugoon, lakaw libut sa
kwarto ug pangutana kon aduna bay nakakita sa nawala nga binuhi sa inyong
pamilya.” Estudyante 3: “Kon sugoon, ablihi ang imong backpack aron ang mga
butang mangatagak samtang ikaw maglakaw.” (Mahimo nimong ipahiangay kini
nga kalihokan pinaagi sa paggamit og ubang mga sitwasyon nga nagpakita og mga
estudyante nga nanginahanglan, apan pagmatngon nga dili mogamit og taas ra
kaayo nga oras.)

Sa pagsugod sa klase, sugoa ang mga estudyante nga itagsa-tagsa pagkompleto
kini nga mga instruksyon. Hangyoa ang klase sa pagpangita kon unsay komon
niining tulo ka mga sitwasyon.

• Unsay komon niining tulo ka mga sitwasyon? (Ang matag usa niini nga mga
sitwasyon nagrepresentar og usa ka tawo nga nanginahanglan.)

• Kapila kita adunay mga oportunidad sa pagtabang sa uban nga
nanginahanglan? Unsa ang pipila ka mga oportunidad nga inyong nakita
bag-ohay lang?

Awhaga ang mga estudyante samtang sila nagtuon sa Marcos 7–8 nga mangita kon
unsa ang gitudlo sa Manluluwas nga atong buhaton kon makamatikod kita og
tawo nga nanginahanglan.

I-summarize ang Marcos 7:1–30 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manlulwas
mibadlong sa mga Pariseo tungod sa pagsunod sa sayop nga mga tradisyon. Siya
usab miayo sa giyawaan nga anak nga babaye sa usa ka Gresyanhon nga babaye.
Pahinumdumi ang mga estudyante nga niining panahona, ang misyon sa
Manluluwas mao ang balay sa Israel, dili sa mga Hentil, apan Siya maloloy-ong
mitabang niining Hentil nga babaye kinsa mihangyo og maayo Kaniya.

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga dakbayan sa Tiro ug Sidon ug sa
Dagat sa Galilea sa Mga Mapa sa Biblia, nu. 11, “Ang Balaan nga Yuta sa
Kapanahonan sa Bag-ong Tugon.” Ipasabut nga human mibiya ang Manluluwas sa
Tiro ug Sidon, mibiyahe Siya ngadto sa silangan nga bahin sa Dagat sa Galilea, sa
rehiyon sa Decapolis.
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Ipares-pares ang mga estudyante. Dapita sila sa pagbasa og kusog sa Marcos
7:31–37 nga magdungan, nga mangita kon giunsa pagpakita sa Manluluwas og
kalooy ngadto sa usa ka tawo sa Decapolis. Human sa igong panahon, hangyoa
ang mga estudyante sa paghisgot sa mosunod nga mga pangutana uban sa ilang
mga kauban:

• Sa unsang mga kahimtang gusto nga mamaayo niini nga tawo?

• Unsay gibuhat sa Manluluwas sa wala pa Niya giayo ang tawo?

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut sa mga binuhatan sa
Manluluwas, ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang mosunod nga pamahayag
ni Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang Ginoo nag-atubang og usa ka matuohon nga kalag kinsa dili makadungog
sa iyang mga pulong o makahatag og klarong tubag niini. Ug busa unsa man ang
mas natural pa kay sa paggamit sa komon nga mga sinyas, nasayran ug
nasabtan sa bungol ug may pagkaamang nga tawo, aron mapakita kon unsa ang
mabuhat ug buhaton sa Agalon … ?” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:373).

• Unsay matudlo kanato sa mga gibuhat sa Manluluwas niini nga sitwasyon
kabahin sa Iyang kinaiya?

Ipasabut nga bisan pa sa pahimangno sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga giayo
nga dili ipublikar ang Iyang mga milagro, ang katawhan sa rehiyon sa Decapolis
nakadungog gihapon sa talagsaong mga butang nga nabuhat sa Manluluwas, ug
ang dakong panon sa mga katawhan nanagpunduk ngadto Kaniya (tan-awa sa
Marcos 7:36–37).

Marcos 8:1–21
Si Jesus mipakaon sa kapin sa upat ka libo ka mga tawo
Dapita ang mga estudyante sa pagtubag sa mosunod nga pangutana diha sa ilang
mga notebook sa klase o mga scripture study journal:

• Kanus-a man nga adunay tawo nga nakamatikod nga nagkinahanglan kamo og
tabang ug adunay gihimo sa pagtabang kaninyo?

Ipasabut nga sa dili madugay niini nga leksyon ang mga estudyante nga gustong
mopaambit sa ilang mga kasinatian hatagan og oportunidad sa pagbuhat niini.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 8:1–3. Hangyoa ang
mga estudyante sa pagsunod ug sa pagpangita sa problema nga mitunga tungod sa
pundok sa katawhan nga misunod kang Jesus.

• Unsa nga problema ang mitunga ngadto sa pundok sa katawhan? Kinsay
nakakita sa panginahanglan sa pundok sa katawhan?

• Unsay gikabalak-an sa Manluluwas nga mahitabo kon ang mga tawo misulay
sa pagpamauli ngadto sa ilang mga panimalay nga wala pa una makakaon?
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• Sumala sa bersikulo 2, unsay gibati sa Manluluwas ngadto sa pundok sa
katawhan? (Mahimo nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang
mga pulong “Naluoy ako sa katawhan” nga nagpasabut nga ang Manluluwas
mibati og simpatiya ug pagpakabana alang sa katawhan.)

Dapita ang duha ka estudyante sa pagpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Marcos 8:4–9. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay resulta sa
kalooy sa Manluluwas.

• Unsay gihimo sa Manluluwas alang sa pundok sa katawhan?

• Pila ka mga tawo ang napakaon?

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa ehemplo sa Manluluwas niini nga asoy?
(Tabangi ang mga estudyante nga mahibaloan ang mosunod nga baruganan:
Kita makasunod sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagtan-aw sa mga
panginahanglan sa uban ug dayon motabang sa pagtubag niadto nga mga
panginahanglan. Isulat kini nga baruganan diha sa pisara.)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut niini nga baruganan,
ipasabut nga si Sister Linda K. Burton, kinatibuk-ang presidente sa Relief Society,
mitudlo nga aron makasunod sa ehemplo sa Manluluwas sa pagserbisyo sa mga
anak sa Dios, kita kinahanglan nga “maniid una, dayon serbisyo” (“Paniid Una,
Dayon Serbisyo,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 78). Isulat kini nga mga pulong diha
sa pisara ubos sa baruganan.

• Unsaon nato pagkat-on nga mas mapanumbalingon sa mga panginahanglan sa
uban? (Ikonsiderar ang pagpasabut nga ang ubang mga panginahanglan
mahimong dili dayon makita. Hinoon, kita makaampo ug makapangayo og
tabang nga makamatikod sa mga panginahanglan sa uban ug itutok ang atong
mga hunahuna ngadto sa uban kay sa atong kaugalingon.)

• Unsay makababag sa atong abilidad nga makamatikod sa mga panginahanglan
sa uban ug sa pagtabang nga matubag kini?

Pagdapit og pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa mga kasinatian nga
ilang gisulat kabahin sa panahon nga adunay tawo nga nakamatikod nga sila
nanginahanglan ug mihatag og tabang.

Pagpakigbahin og mga hunahuna, mga pagbati ug mga kasinatian
Ang pagpakigbahin og mga ideya ug tukma nga mga kasinatian makatabang sa pagpatin-aw sa
pagsabut sa mga estudyante sa mga doktrina ug mga baruganan. Samtang ang mga estudyante
mopakigbahin sa ilang mga kasinatian, ang Espiritu Santo sa kasagaran modala kanila ngadto sa
mas lawom nga pagsabut ug pagpamatuod sa mismong mga hunahuna nga ilang gipahayag.
Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, ang mga hunahuna, pagbati, ug kasinatian nga gipakigbahin
sa mga estudyante adunay dako usab nga epekto sa mga kasingkasing ug hunahuna sa ilang
mga kaedad.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Thomas S. Monson:
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“Pila na ba ka higayon nga ang inyong kasingkasing natandog samtang
nakasaksi kamo sa panginahanglan sa uban? Kapila na ba kamo nagtinguha nga
maoy motabang? Ug sa gihapon, kapila na ba ang inadlaw-adlaw nga
pagpakabuhi mibalda, ug inyo rang gipasagdan ang uban nga maoy motabang,
mibati nga, ‘a, sigurado nga may tawo nga moatiman niana nga
panginahanglan.’

“Nahimo kita nga hilabihan ka nabalaka sa pagkabisi sa atong mga kinabuhi. Kon mohunong
lang kita, hinoon, ug motan-aw og maayo sa unsay atong gibuhat, mahimo natong makita nga
atong gisubsub ang atong mga kaugalingon diha sa ‘gamay ra kaayo og bili nga mga butang.’ Sa
ato pa, kasagaran gayud atong gigahin ang kadaghanan sa atong panahon sa pag-atiman sa
mga butang nga dili gayud kaayo mahinungdanon sa kinatibuk-ang plano sa kinabuhi,
napasagdan kadtong mas importante nga mga kawsa”(“Unsa may Akong Nabuhat alang sa Usa
ka Tawo Karon?” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 85.

Hangyoa ang mga estudyante sa paghulagway diha sa ilang mga hunahuna sa mga
panghitabo sa ilang kasagaran nga adlaw. Dapita sila sa paghunahuna og mga tawo
nga ilang masugatan nga tingali nagkinahanglan sa ilang tabang, sama sa mga
ginikanan, mga igsoon, ug mga kaedad. Awhaga ang mga estudyante nga
mopasalig sa pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa paghatag og tabang
kon makamatikod sila og tawo nga nanginahanglan.

I-summarize ang Marcos 8:10–21 pinaagi sa pagpasabut nga human sa
milagrusong pagpakaon sa 4,000, si Jesus ug ang Iyang mga disipulo milawig
ngadto sa dapit nga gitawag og Dalmanuta. Didto ang mga Pariseo mihangyo
Kaniya sa pagpakita kanila og usa ka timailhan. Si Jesus mibalibad ug mitudlo sa
Iyang mga disipulo sa pagbantay sa doktrina sa mga Pariseo, kansang doktrina
miresulta sa espirituhanong pagkabuta.

Marcos 8:22–26
Si Jesus anam-anam nga miayo sa usa ka buta nga tawo
Ipasabut nga si Jesus ug ang Iyang mga disipulo mibiya sa lugar sa Decapolis ug
miadto sa dapit nga gitawag og Betsaida. Sa dihang miabut sila didto, usa ka tawo
nga buta gidala ngadto sa Manluluwas aron mamaayo.

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Marcos 8:22–26. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa pag-ayo
sa Manluluwas ang buta nga tawo.

• Unsay nahitabo human sa unang higayon nga ang Manluluwas mitapion sa
Iyang mga kamot ngadto sa buta nga tawo? (Tingali kinahanglan nimong
ipasabut nga ang mga pulong, “Nakakita akog mga tawo, apan nakita ko sila
nga morag mga kahoy nga naglakawlakaw” [bersikulo 24] nagpasabut nga ang
buta nga tawo makakita, apan dili klaro.)

• Unsay nahitabo human ang Manluluwas mitapion sa Iyang mga kamot diha sa
tawo sa ikaduhang higayon?

Hatagi ang mga estudyante og mga kopya sa mosunod nga pamahayag ni Elder
Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug ipabasa kini
og kusog sa usa ka estudyante. Awhaga ang mga estudyante sa pagsunod, nga
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mangita sa mga rason nganong si Jesus miayo sa tawo sa hinay-hinay, o
anam-anam, nga mga paagi.

“Kini nga milagro walay kapareha; mao lamang kini ang hitabo nga narekord
diin anam-anam nga giayo ni Jesus ang usa ka tawo. Tingali gisunod kini sa
Ginoo nga pamaagi aron sa paglig-on sa huyang apan nagtubo nga pagtuo sa
tawo nga buta. Makita nga ang sunod-sunod nga mga higayon sa pisikal nga
kasuod uban kang Jesus nakadugang og paglaum, kasiguroan, ug hugot nga
pagtuo sa tawo nga dili makakita. Si Jesus personal nga (1) migunit sa kamot sa

buta nga tawo para paggiya kaniya pagawas sa balangay, (2) mitalithi sa mga mata sa buta,
(3) mipahigayon sa ordinansa sa pagpandong sa mga kamot, ug (4) mitapion pag-usab sa iyang
mga kamot ngadto sa mga mata sa tawo.

“Sigurado nga ang pamaagi sa paghimo niini nga pagpang-ayo nagtudlo nga ang tawo
kinahanglang magtinguha sa makaayo nga grasya sa Ginoo sa tibuok nilang kusog ug hugot nga
pagtuo, bisan og ang ingon paigo alang sa anam-anam lamang nga pagkaayo , hinoon, human
kini madawat, sila mahimong makadawat og dugang nga kasiguroan ug hugot nga pagtuo nga
hingpit nga mamaayo. Ang mga tawo usab sa kasagaran mamaayo sa espirituhanon nilang mga
kalisdanan sa anam-anam nga paagi, lakang sa usa ka lakang samtang gipasubay nila ang ilang
kinabuhi uyon sa mga plano ug mga katuyoan sa Dios” (Doctrinal New Testament Commentary,
1:379–80).

• Sa unsang paagi nga ang anam-anam nga pagkaayo makadugang sa hugot nga
pagtuo sa usa ka tawo diha ni Jesukristo?

• Nganong importante man nga masabtan nga ang pipila ka mga panalangin,
sama sa pagkaangkon og pagpamatuod sa ebanghelyo o pagdawat og pisikal o
espiritwal nga pag-ayo, kasagaran moabut sa hinay-hinay o anam-anam, kay sa
diha-diha dayon o kausahon ra?

Marcos 8:27–38
Si Pedro nagpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 8:27. Hangyoa ang
klase sa pagsunod ug pagpangita kon unsay pangutana sa Manluluwas ngadto sa
Iyang mga disipulo. Dapita ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang
nakat-unan. Hangyoa ang klase sa paghinumdom kon giunsa pagtubag ni Pedro
kini nga pangutana, sumala sa narekord sa Mateo 16:16 (kini nga bersikulo kabahin
sa usa ka scripture mastery passage). Kon dili sila makahinumdom, ipabasa og
kusog sa usa ka estudyante ang Marcos 8:29 (kini nga bersikulo naglakip sa tubag
ni Pedro).

I-summarize ang Marcos 8:30–38 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
misulti sa Iyang mga disipulo nga dili una ibutyag ang Iyang pagkatawo isip ang
Kristo, o ang Mesiyas. Misugod usab Siya sa pagtudlo kanila mahitungod sa Iyang
umaabut nga pag-antus ug kamatayon.

Tapusa ang leksyon pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa pagpamatuod sa mga
kamatuoran nga ilang nakat-unan gikan sa mga kasulatan nga ilang gitun-an
panahon sa leksyon.
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LEKSYON 39

Marcos 9:1–29
Pasiuna
Nausab ang panagway ni Jesus diha sa atubangan ni Pedro,
Santiago, ug Juan. Dayon mitudlo siya kanila kabahin sa
tahas ni Juan Bautista isip usa ka Elias kinsa mao ang
moandam sa agianan alang sa Mesiyas. Human si Jesus
mibalik sa uban Niyang mga disipulo, usa ka tawo mihangyo

Kaniya sa pagpagula sa dautang espiritu gikan sa iyang anak
nga lalaki. Si Jesus mipapahawa sa dautan nga espiritu ug
mitudlo sa Iyang mga disipulo mahitungod sa
panginahanglan sa pag-ampo ug pagpuasa.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Likayi ang pag-usik sa oras sa klase
Kon ang klase magsugod sa saktong oras ug kon ang mga estudyante makasabut nga walay
panahon nga usikan, sila mobati sa katuyoan. Ang usa ka maayo ug epektibo nga pagsugod sa
klase makatabang sa mga estudyante nga daghan og makat-unan gikan sa ilang mga kasinatian
sa pagkat-on sa mga kasulatan.

Marcos 9:1–13
Nausab ang panagway ni Jesus diha sa atubangan ni Pedro, Santiago, ug Juan ug
nagtudlo kabahin ni Elias
Dapita ang pipila ka mga boluntaryo sa pag-anha sa atubangan sa klase ug ipakita
sa daklit ang usa ka kalihokan nga makadugang og pisikal nga kalig-on.

• Nganong gusto o kinahanglan sa tawo nga mopalambo sa iyang pisikal nga
kalig-on?

• Sa unsang paagi nga ang pisikal nga kalig-on ikapahisama sa espirituhanong
kalig-on, o hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

• Unsa ang pipila ka sitwasyon nga ang atong hugot nga pagtuo kang Jesukristo
mahimong masulayan ug adunay espesyal nga panginahanglan nga malig-on?
(Isulat sa pisara ang mga tubag sa mga estudyante.)

Dapita ang mga estudyante samtang sila nagtuon sa Marcos 9:1–29 nga mangita sa
mga kamatuoran nga makatabang kanila sa paglig-on sa ilang hugot nga pagtuo
kang Jesukristo.

I-summarize ang Marcos 9:1–13 pinaagi sa pagpasabut nga kini naglakip sa asoy sa
pagkausab sa panagway [transpigurasyon] ni Jesus diha sa atubangan ni Pedro,
Santiago, ug Juan sa Bukid sa Transpigurasyon. Kini nga tudling nag-asoy usab nga
si Jesus mitudlo niini nga mga Apostoles nga si Juan Bautista nakatuman sa
gipanagna nga tahas sa usa ka Elias, o usa ka tawo kinsa nag-andam sa agianan
alang sa pag-anhi sa Manluluwas (tan-awa sa Joseph Smith Translation, Mark
9:10).
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Marcos 9:14–29
Si Jesus mipagula og dautang espiritu gikan sa anak nga lalaki sa usa ka tawo
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 9:14–15. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa sitwasyon nga nasugatan sa Manluluwas
samtang mibalik Siya gikan sa bukid padulong sa uban Niyang mga disipulo.
Hangyoa ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa sa mga pulong sa Manluluwas ug ipabasa
sa laing estudyante ang mga pulong sa amahan diha sa asoy nga nagsunod sa
Marcos 9:16–24 (mahimo ka nga mo-assign niini nga mga bahin sa dili pa
magklase ug ipapangita sa mga estudyante ang ilang tagsa-tagsa ka mga linya).
Ikonsiderar ang pagbuhat sa tahas sa narrator o dapita ang laing estudyante sa
pagbuhat niini. Hangyoa ang na-assign nga mga estudyante sa pagbasa og kusog
sa ilang mga bahin diha sa Marcos 9:16-18. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita kon unsa ang gitinguha sa amahan gikan sa mga disipulo sa Manluluwas.

• Unsa man ang gitinguha niini nga amahan alang sa iyang anak? (Tingali
kinahanglan nimong ipasabut nga ang anak nasudlan og dautang espiritu, nga
maoy hinungdan sa pagkaamang, pagkabungol [tan-awa sa Marcos 9:17, 25],
ug uban pa nga mga balatian. Matag higayon nga ang dautang espiritu
mokontrolar sa anak, ang anak nga lalaki mokurog, mobula ang ba-ba,
mokagot ang ngipon, ug mogahi ang kalawasan.)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna nga sila kini nga amahan ug sa
pagpamalandong kon sa unsang paagi nga ang ilang hugot nga pagtuo sa
Manluluwas ug sa Iyang gahum maapektuhan sa dihang ang mga disipulo dili
makaayo sa ilang anak nga lalaki.

Dapita ang gi-assign nga mga estudyante sa pagpadayon sa pagbasa og kusog sa
ilang mga bahin diha sa Marcos 9:19–22. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
maghunahuna kon unsa kaha ang gibati niini nga amahan samtang nakigsulti siya
sa Manluluwas.

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang gibati niini nga amahan samtang nakigsulti
siya sa Manluluwas?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa
ang klase sa pagpaminaw sa unsay gidugang ni Elder Holland sa atong pagsabut sa
mga pagbati ug pangamuyo niini nga amahan.

“Wala nay laing paglaum, kini nga amahan nangamuyo sa Manluluwas sa
kalibutan, ‘Kon aduna may arang mo nga mahimo alang kanamo, kaloy-i
intawon kami, ug tabangi kami’ [Marcos 9:22; italics gidugang]. Dili ko
makabasa niini nga mga pulong nga dili makahilak. Ang plural nga pronoun nga
kami gituyo gyud sa paggamit. Kini nga tawo nag-ingon, ‘Ang among tibuok
pamilya nangamuyo. Wala gayud mahunong ang among paningkamot. Luya na

kami. Ang among anak nahulog sa tubig. Nahulog siya sa kalayo. Padayon siya nga namiligro, ug
padayon kami nga nahadlok. Wala na kami masayud asa padulong. Makatabang ka ba kanamo?
Magpasalamat kami sa bisan unsa—sa parsyal nga panalangin, bisag tipik lang sa paglaum,
gamay nga pagkahupay sa kabug-at nga gipas-an sa inahan niining bataa kada adlaw sa iyang
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kinabuhi’” (“Nagatuo Ako,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 93).

Dapita ang estudyante nga na-assign sa bahin sa Manluluwas sa pagbasa og kusog
sa Marcos 9:23. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo sa
Manluluwas niini nga amahan.

• Kinsa man ang kinahanglang tuohan niini nga amahan?

• Unsa nga baruganan ang gitudlo sa Manluluwas niini nga amahan? (Ang mga
estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga
mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran: Kon kita nagatuo ni Jesukristo,
ang tanang butang posible kanato. Mahimo nimong isugyot nga markahan
sa mga estudyante ang mga pulong sa bersikulo 23 nga nagtudlo niini nga
baruganan.)

Ipasabut nga ang “tanan nga mga butang” may kalabutan sa tanang matarung nga
mga panalangin sumala sa kabubut-on, katuyoan, ug panahon sa Dios.

• Sa unsang paagi ang pagtuo niini nga baruganan makatabang sa usa ka tawo
nga nag-atubang og mga kalisdanan nga daw imposibleng mabuntog?

Dapita ang estudyante nga na-assign sa bahin sa amahan sa pagbasa og kusog sa
Marcos 9:24. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay tubag sa
amahan sa baruganan nga gitudlo sa Manluluwas.

• Unsaon ninyo paghulagway ang hugot nga pagtuo sa amahan nianang
higayona?

Hangyoa ang mga estudyante nga timan-an ang duha ka bahin sa tubag niini nga
amahan. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga
pamahayag ni Elder Jeffrey R. Holland. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw kon
unsay gihulagway sa pamahayag sa amahan mahitungod sa unsay atong mabuhat
sa mga panahon sa “pagkawalay pagtuo,” o sa mga panahon sa pagduha-duha o
kahadlok.

“Kon mag-atubang og hagit sa pagtuo, ang amahan mopahayag pag-una sa
iyang kalig-on ug dayon moila sa iyang limitasyon. Ang iyang inisyal nga
deklarasyon positibo ug walay pagduha-duha: ‘Nagatuo ako.’ Moingon ko sa
tanan nga nangandoy og mas lig-on nga pagtuo, hinumdumi kining tawhana! Sa
mga higayon sa kahadlok o pagduha-duha o sa malisud nga mga panahon,
gamita ang hugot nga pagtuo nga napalambo na ninyo, bisan og limitado kini.

Sa paglambo nga atong masinati sa pagka-mortal, ang susama nga espirituhanong kasakit sa
bata o kadesperado sa amahan mahitabo usab kanatong tanan. Kon kini nga mga higayon
moabut ug mogawas ang mga problema, ang kasulbaran dili dayon moabut, panggunit og hugot
sa unsay inyo nang nahibaloan ug barug nga malig-on hangtud moabut ang dugang nga
kahibalo” (“Nagatuo Ako,” 93–94).

• Unsa man ang atong makat-unan gikan niini nga amahan kabahin sa unsay
atong mabuhat sa mga panahon sa kawalay pagtuo? (Human makatubag ang
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mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga
pamahayag: Kon kita mopadayon sa unsay atong gituohan …)

• Unsay atong makat-unan mahitungod sa pag-atubang sa pagkawalay pagtuo
gikan sa laing bahin sa pamahayag sa amahan diha sa bersikulo 24? (Human
makatubag ang mga estudyante, idugang ang mosunod nga mga pulong sa
pamahayag sa pisara: ug magtinguha sa tabang sa Ginoo, …)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 9:25–27. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat ni Jesus agig tubag sa
pangamuyo sa amahan.

• Unsa man ang gibuhat sa Manluluwas agi og tubag sa mga pangamuyo
sa amahan?

• Unsaon ninyo pagkompleto ang pamahayag sa pisara, gibasi sa unsay inyong
nakat-unan gikan niini nga asoy? (Human makatubag ang mga estudyante,
kompletuha ang tudling sa pisara aron mapasabut niini ang mosunod nga
baruganan: Kon kita mopadayon sa unsay atong gituohan ug magtinguha
sa tabang sa Ginoo, Siya motabang kanato sa paglig-on sa atong hugot
nga pagtuo.)

I-refer ngadto sa mga sitwasyon nga nalista sa pisara, nga imong gihisgutan sa
pagsugod sa leksyon.

• Sa unsang paagi kini nga baruganan magamit sa ingon nga mga sitwasyon?

• Kanus-a man nga kamo o inyong kaila nakadawat sa tabang sa Ginoo sa
panahon sa pagkawalay pagtuo pinaagi sa pagpadayon sa pagtuo ug
pagtinguha sa Iyang tabang? (Mahimo ka usab nga mopakigbahin og usa ka
kasinatian.)

Awhaga ang mga estudyante sa paggamit niini nga baruganan sa mga panahon sa
pagkawalay pagtuo.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga kini nga amahan sa sinugdanan midala sa
iyang anak nga lalaki ngadto sa ubang mga disipulo ni Jesus aron mamaayo. Dapita
ang mga estudyante sa paghunahuna nga sila kini nga mga disipulo.

• Unsa kaha ang inyong hunahunaon o bation human napakyas sa pagpagula sa
dautang espiritu gikan sa batang lalaki?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 9:28, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa pangutana sa mga disipulo ngadto kang Jesus.

• Unsa man ang gipangutana sa mga disipulo ngadto ni Jesus?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagribyu sa Marcos 9:19, nga mangita kon sa
unsang paagi ang Manluluwas mihulagway sa mga tawo, lakip sa Iyang mga
disipulo, nga mitambong. (Sila “dili matinuohon.”) Ipasabut nga ang dili
matinuohon dinhi nagpasabut sa kakulang sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo.
Ang hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo gikinahanglan aron ang mga panalangin
sa priesthood mahimong epektibo.
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 9:29. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay tubag ni Jesus sa pangutana sa Iyang
mga disipulo.

• Unsa man ang gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo?

• Sa unsang paagi ang pag-ampo ug pagpuasa makaimpluwensya sa hugot nga
pagtuo sa usa ka tawo? (Human makatubag ang mga estudyante, tabangi sila
nga makasabut sa mosunod nga kamatuoran: Kita makapalambo sa atong
hugot nga pagtuo kang Jesukristo pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag
gikan sa booklet nga Matinud-anon sa Tinuhoan. Hangyoa ang klase sa
pagpaminaw sa lain-laing mga sitwasyon diin kini nga kamatuoran magamit:

“Kini nga asoy [ni Jesus nga nagpagula sa dautan nga espiritu gikan sa anak sa usa ka tawo]
nagtudlo nga ang pag-ampo ug pagpuasa makahatag og dugang kalig-on niadtong naghatag ug
nagdawat og mga panalangin sa priesthood. Ang asoy mahimo usab nga magamit sa imong
personal nga mga paningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo. Kon ikaw adunay kahuyang o sala
nga imong gipanlimbasugan nga mabuntog, mahimong nagkinahanglan ka nga magpuasa ug
mag-ampo aron makadawat sa panabang o kapasayloan nga imong gitinguha. Sama sa
demonyo nga gipapahawa ni Kristo, ang imong kalisdanan tingali mao nga matang nga
mogawas lamang pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa” (Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka
Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 209).

• Sumala niini nga pamahayag, unsa man ang pipila ka mga sitwasyon diin kini
nga kamatuoran magamit?

• Kanus-a man nga ang pag-ampo ug pagpuasa nakatabang sa pagpalambo sa
inyong hugot nga pagtuo diha kang Kristo ug mitugot kaninyo sa pagdawat sa
matarung nga mga panalangin nga inyong gitinguha?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong sa mga panalangin nga ilang
gitinguha alang sa ilang mga kaugalingon o sa uban nga mahimong makuha
pinaagi sa pagpalambo sa ilang hugot nga pagtuo kang Jesukristo pinaagi sa
pag-ampo ug pagpuasa. Dapita sila sa pagsulat og usa ka tumong sa pag-ampo ug
pagpuasa alang niini nga mga panalangin sa sunod nga Dominggo sa puasa.

Scripture Mastery Review
Ikonsiderar ang pagtan-aw daan sa pipila ka mga scripture mastery passage nga
ang mga estudyante tingali dili pa pamilyar. Dapita sila sa pagbasa ug pagmarka
niini. Mahimo ka nga mo-assign og usa ka bag-ong scripture mastery passage sa
matag estudyante o paris sa mga estudyante ug hangyoa sila sa pagdrowing og
mga hulagway diha sa mga piraso sa papel nga nagpakita sa kamatuoran nga
gitudlo diha sa ilang mga tudling. Dapita sila sa pagpasabut sa ilang mga litrato
nganha sa klase. Mahimo nimong i-display ang mga litrato isip pakisayran sa
umaabut.

(Pahinumdom: Mahimo nimong gamiton kini nga kalihokan diha sa sinugdanan o
katapusan sa bisan unsa nga leksyon, kon duna pay oras.)
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LEKSYON 40

Marcos 9:30–50
Pasiuna
Si Jesus misulti sa Iyang mga disipulo sa Iyang nagsingabut
nga kamatayon ug Pagkabanhaw ug mitudlo kanila kon kinsa
ang labing dako sa gingharian sa Dios. Siya mipasidaan sa
sangputanan sa paggiya sa uban ngadto sa pagpakasala ug

mitudlo sa Iyang mga disipulo nga ipalayo ang ilang mga
kaugalingon gikan sa mga impluwensya nga modala kanila
ngadto sa sala.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Marcos 9:30–37
Si Jesus nanagna sa Iyang kamatayon ug Pagkabanhaw ug nagtudlo kon kinsa ang
labing dako sa gingharian sa Dios
Pagdala sa klase og usa ka butang nga adunay isog nga baho nga mailhan sa mga
estudyante (sama sa usa ka bag-ong gihiwa nga kahil o sibuyas bombay, o bag-ong
luto nga pan). Sa dili pa magklase, ibutang ang butang diha sa klasehanan nga dili
makit-an sa mga estudyante.

Sugdi ang leksyon pinaagi sa pagpangutana sa mga estudyante kon aduna ba silay
napanimahoan sa ilang pagsulod sa klasehanan.

• Unsa, kon aduna, ang giimpluwensya niini nga baho nga inyong hunahunaon o
buhaton sa dihang nakaila na kamo niini?

Ipasabut nga susama sa unsang paagi ang baho makaimpluwensya kanato,
makaimpluwensya kita sa mga hunahuna ug mga kinaiya sa uban. Dapita ang mga
estudyante sa pagpangita sa mga kamatuoran diha sa Marcos 9:30–50 nga
makatabang nila sa pagkonsiderar sa ilang impluwensya ngadto sa mga
paningkamot sa uban sa pagsunod sa Manluluwas ingon man usab sa
impluwensya sa uban ngadto kanila.

Ipasabut nga human gipagula ang dautang espiritu gikan sa batan-ong lalaki
(tan-awa sa Marcos 9:17–29), ang Manluluwas mibiyahe sa Galilea uban sa Iyang
mga disipulo. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos
9:31–32. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa mga panghitabo nga
gipanagna sa Manluluwas.

• Unsa nga mga panghitabo ang gipanagna sa Manluluwas?

I-summarize ang Marcos 9:33–37 pinaagi sa pagpasabut nga sa diha nga si Jesus
miadto sa Capernaum, Siya mitudlo sa Iyang mga disipulo kon kinsa ang labing
dako sa gingharian sa Dios. Siya usab mitudlo kanila sa pagdawat diha sa
Simbahan sa mga tawo nga magpaubos sa ilang mga kaugalingon sama sa mga
bata ug kinsa modawat Kaniya (tan-awa sa Joseph Smith Translation, Mark 9:34–35
]). (Pahinumdom: Kini nga mga pagtulun-an pagahisgutan og maayo diha sa
leksyon alang sa Marcos 10.)
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Marcos 9:38–50
Si Jesus mipasidaan batok sa pag-impluwensya sa uban aron makasala ug sa dili
pagpalayo sa kaugalingon gikan sa dautang mga impluwensya
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa sa Marcos 9:38. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita sa sitwasyon nga gisulti ni Apostol Juan ngadto sa
Manluluwas.

• Unsay gireport ni Juan ngadto sa Manluluwas?

Ipasabut nga ang mga Apostoles nagdili niini nga tawo sa pagpagula sa mga yawa
tungod kay siya dili kauban sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hinoon, ang
Manluluwas misulti kanila nga dili did-an ang tawo (nagpasabut nga siya usa ka
matarung nga tawo kinsa adunay pagtugot) ug mitudlo nga ang mga tawo nga
motabang sa Iyang mga representante pagagantihan (tan-awa sa Marcos 9:39–41).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 9:42. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa pasidaan sa Manluluwas. Ipasabut nga niini nga
kahulugan ang mga pulong nga magaangin aron makasala nagpasabut sa
pag-impluwensya sa uban aron mapandol, aron mahisalaag, o pag-impluwensya sa
usa ka tawo ngadto sa pagpakasala o pagbiya sa ilang hugot nga pagtuo.

• Unsa nga grupo sa mga tawo nga nagpasidaan ang Manluluwas nga dili
impluwensyahan aron makasala? (Tingali kinahanglan nimong ipasabut nga
ang “mga gagmay nga nagasalig kang [Jesus]” naglakip niadtong mga linghod
sa pagtuo, sama sa mga kabatan-onan ug bag-ong mga kinabig, ingon man
usab sa Iyang mapainubsanon, masaligong mga disipulo sa bisan unsang edad.)

• Unsa man ang pasidaan ni Jesus batok sa pag-impluwensya sa Iyang mga
disipulo aron makasala? (Siya mipasabut nga mas maayo pa nga mamatay kay
sa mosinati sa grabe nga pag-antus ug pagkahimulag gikan sa Dios nga atong
masinati kon kita moimpluwensya sa uban aron makasala.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa pasidaan sa Manluluwas
sa bersikulo 42? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga
pulong apan kinahanglang mahibalo sa mosunod nga baruganan: Kon kita
moimpluwensya sa mga katawhan nga makasala kinsa nagtuo ni
Jesukristo, kita adunay tulubagon sa atubangan sa Dios.)

• Sa unsang paagi nga ang tawo makaimpluwensya sa mga tawo nga makasala
kinsa nagtuo ni Jesukristo?

Pahinumdumi ang mga estudyante sa baho diha sa klasrom ug sa kamatuoran nga
sama sa baho, kita adunay positibo o negatibong impluwensya sa uban. Hangyoa
ang mga estudyante sa pagpamalandong sa ilang impluwensya sa mga tawo nga
nagtuo kang Jesukristo.

Kuhaa ug ipadayon ang interes sa mga estudyante
Tungod kay pipila sa mga estudyante adunay limitado nga gidugayon sa atensyon, pangita og
paagi nga mabalik ang ilang interes ug kadasig sa tibuok nga leksyon. Kinahanglang buhaton
kini sa paagi nga mapatutok ang atensyon sa mga estudyante ngadto sa mga tudling sa
kasulatan nga ilang tun-an.
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Aron sa pag-andam sa mga estudyante sa pag-ila og lain nga baruganan nga
gitudlo sa Manluluwas, paghangyo og usa ka bolunter kinsa nagsul-ob og sapatos
nga adunay liston nga moadto sa atubangan sa klase. Sugoa ang estudyante sa
pagtangtang ug paghigot og balik sa usa sa mga liston sa iyang sapatos gamit ang
usa lang ka kamot. Samtang ang estudyante naningkamot sa paghimo niini,
pangutan-a ang klase:

• Unsa nga mga hagit ang inyong masinati kon mawad-an kamo sa usa sa inyong
mga kamot?

• Unsa, kon aduna man gani, ang igong ibaylo sa pagkawala sa inyong kamot?

Ipasabut nga ang tinuyo nga pagtangtang sa usa ka parte sa lawas nailhan nga
amputation [pagputol] ug mahimong ipahigayon kon ang usa ka parte sa lawas
seryusong nadaot, naimpeksyon, o masakiton. Bisan kon ang pagputol ug ang
mosunod nga pagpaayo mahimong sakit kaayo ug malisud, kini nga proseso
makapugong sa pagkatap sa impeksyon ngadto sa tibuok lawas nga maoy
hinungdan sa dugang nga kadaut o kamatayon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 9:43. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa gitudlo sa Manluluwas mahitungod sa kon
kanus-a nga mas maayo pa nga mawagtangan sa usa ka kamot kay sa anaa
ang duha.

• Kanus-a man nga mas maayo pa nga mawad-an sa usa ka kamot kay sa anaa
ang duha?

• Sa inyong hunahuna atong ba nga sabton kini nga pagtudlo sa literal nga paagi
ug putlon ang kamot nga “nakaingon sa atong pagpakasala,” o
nakaimpluwensya kanato sa pagpakasala? (Tingali kinahanglan nimong
ipasabut nga ang Manluluwas wala magsulti nga literal nga putlon sa mga tawo
ang ilang mga kamot. Hinoon, Siya migamit og anggid-anggid nga
pagpamulong aron hatagan og gibug-aton ang kaimportante sa unsay Iyang
gitudlo.)

Pagdapit og usa ka estudyante sa pagdrowing og imahe sa usa ka tawo diha sa
pisara. Samtang ang estudyante nagdrowing, ipasabut nga ang Hubad ni Joseph
Smith sa Marcos 9:43–48 makapalambo sa atong pagsabut sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas niini nga tudling. Niini nga mga bersikulo, atong makat-unan nga ang
Manluluwas migamit sa kamot, tiil, ug mata sa pagsimbolo sa mga impluwensya sa
atong kinabuhi nga magdala kanato sa pagpakasala. Sugoa ang estudyante nga
nagdrowing sa pisara nga sirkulohan ang usa ka kamot, usa ka tiil, ug usa ka mata
diha sa imahe nga iyang gi-drawing. Dayon palingkura og balik ang estudyante.

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Hubad ni Joseph Smith, Marcos 9:40–48 (diha sa Giya ngadto sa mga Kasulatan).
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang gikumpara sa
Manluluwas ngadto sa usa ka kamot, usa ka tiil, ug usa ka mata nga “nakapasakit”
sa usa ka tawo, o nakaimpluwensya sa usa ka tawo nga magpakasala. Tingali
kinahanglan nimong ipasabut nga ang pulong kinabuhi diha sa Hubad ni Joseph
Smith, Marcos 9:40–41, 43 nagpasabut sa kinabuhing dayon.
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• Sumala niini nga paghubad, unsa man ang girepresentaran sa nakasala nga
kamot, tiil, ug mata? (Ang kamot nagrepresentar sa mga sakop sa atong
pamilya ug mga higala, ang tiil nagrepresentar sa mga tawo nga atong gitan-aw
isip ehemplo kon unsaon sa paghunahuna ug paglihok, ug ang mata
nagrepresentar sa atong mga lider.)

Sulati kini nga mga parte sa ilang interpretasyon diha sa imahe nga gidrowing sa
estudyante sa pisara.

• Unsa ang gitudlo sa Manluluwas nga atong buhaton sa dili matarung nga mga
impluwensya, o mga impluwensya nga modala kanato sa pagpakasala?

• Sa unsang paagi ang pagpahimulag sa atong kaugalingon gikan sa dili
matarung nga mga impluwensya daw sama sa pagputol sa usa ka kamot o tiil?

• Unsay mahimong mahitabo kon dili nato ipalayo ang atong mga kaugalingon
gikan sa dili matarung nga mga impluwensya? Ngano man?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas niini nga mga bersikulo? (Ang mga estudyante mahimong
mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang moila og kamatuoran
sama sa mosunod: Mas maayo nga ipalayo ang atong mga kaugalingon
gikan sa dili matarung nga mga impluwensya kay sa mahilayo sa Dios sa
katapusan. Gamit ang mga pulong sa mga estudyante, isulat kini nga
kamatuoran diha sa pisara.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Walter F. González sa Seventy. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw alang sa
uban nga mga impluwensya nga kinahanglang atong ipalayo ang atong mga
kaugalingon.

“Kini nagpasabot nga kadto nga pagputol dili lang sa mga higala kon dili sa
matag dautan nga impluwensya, sama sa walay nada nga mga salida sa
telebisyon, mga Internet site, mga sine, mga basahon, mga dula, o mga musika.
Pagkulit diha sa atong mga kalag niini nga baruganan makatabang kanato sa
pagsugakod sa tintasyon nga monunot sa dautang impluwensya” (“Karon Mao
ang Panahon,” Ensign o Liahona, Nob. 2007, 55).

• Unsa nga mga hagit ang mahimong masinati nato kon ipalayo nato ang atong
mga kaugalingon gikan sa dili matarung nga mga impluwensya?

• Unsaon nato sa pagkahibalo sa angay nga paagi nga mapalayo ang atong mga
kaugalingon gikan sa dili matarung nga mga impluwensya?

Ipasabut nga ang pagpalayo sa atong kaugalingon gikan sa dili matarung nga mga
impluwensya wala magpasabut nga dili nato ayuhon pagtagad ang uban,
manghimaraut sa uban, o magdumili sa pakig-uban sa mga tawo nga dili
matinud-anong mga miyembro sa Simbahan. Hinoon, kinahanglan mopalayo kita
sa, o likayan nga dili makigsuod sa, mga tawo kinsa modala kanato ngadto sa
pagpakasala. Bisan og dili kita makapawagtang o makalikay sa matag impluwensya
nga modala kanato ngadto sa pagpakasala, ang Ginoo mopanalangin kanato
samtang kita naningkamot sa pagpalayo sa atong kaugalingon gikan sa bisan
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unsang dautan nga impluwensya ug samtang kita naningkamot sa pagpalambo og
disiplina sa kaugalingon aron makalikay sa mga impluwensya nga dili gayud nato
mapawagtang.

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mas masabtan kini nga kamatuoran,
pagdapit og duha ka mga estudyante nga moanha sa atubangan sa klase. Sugoa
ang matag estudyante sa pagbasa og kusog sa usa sa mosunod nga mga sitwasyon
ug sa pagpangutana sa nalakip nga mga pangutana ngadto sa klase. Dapita ang
klase sa pagtubag sa mga pangutana basi sa kamatuoran nga makita diha sa
Marcos 9:43–48.

Sitwasyon 1. Aduna koy mga higala nga sagad moawhag kanako sa pag-apil sa
mga kalihokan nga nagsupak sa mga sugo sa Dios. Hinoon, nagtuo ko nga
mamahimo kong maayo nga impluwensya kanila kon mopadayon ko sa paggahin
og panahon uban kanila.

• Dili ba mawala ang akong abilidad sa pag-impluwensya niini nga mga higala
alang sa maayo kon akong ipalayo ang akong kaugalingon gikan kanila? Unsa
nga matang sa pakigrelasyon ang angay nakong batonan uban kanila?

• Unsay angay nakong isulti ug buhaton aron mapalayo nako ang akong
kaugalingon gikan niini nga mga higala?

Sitwasyon 2. Usa ko ka sumusunod sa usa ka sikat nga banda sulod sa pipila ka
mga tuig. Sa pipila sa ilang bag-o nga musika ug mga interbyu sila miawhag og
mga batasan ug mga ideya nga nagsupak sa mga sumbanan ug mga pagtulun-an
sa Ginoo.

• Musika ug mga pulong lamang kini, di ba? Mao nga unsa man ang kuyaw sa
pagpadayon nga maminaw sa ilang musika ug sa pagsunod kanila sa
social media?

Pasalamati ang mga bolunter alang sa ilang tabang, ug pabalika sila sa ilang mga
lingkuranan. Pangutan-a ang klase:

• Bisan tuod ang pagpalayo sa atong kaugalingon gikan sa mga impluwensya nga
modala kanato sa pagpakasala usahay mahimong malisud, unsay atong
makuha pinaagi niini nga sakripisyo? (Daghan nga mga panalangin, lakip ang
kinabuhing dayon.) Nganong kini nga ganti angay man sa bisan unsa nga
sakripisyo?

• Kanus-a man ka o ang imong kaila mipili nga magpalayo gikan sa dili
matarung nga mga impluwensya? (Pahinumdumi ang mga estudyante nga dili
mopakigbahin og bisan unsa nga personal o pribado ra kaayo.) Unsay nakalisud
sa pagpalayo gikan niana nga impluwensya? Unsa nga mga panalangin ang
miabut gikan sa pagbuhat niana?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon anaa bay bisan unsang
impluwensya sa ilang kinabuhi nga tingali nagdala kanila ngadto sa pagpakasala.
Dapita sila sa pagsulat diha sa ilang notebook sa klase o scripture study journal kon
unsaon nila sa pagpalayo sa ilang mga kaugalingon gikan niini nga mga
impluwensya.

LEKSYON 40

277



I-summarize ang Marcos 9:49–50 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
misugo sa Iyang mga disipulo sa pagbaton og malinawon nga pakigrelasyon sa
usag usa.

Tapusa pinaagi sa pag-awhag sa mga estudyante nga buhaton ang mga aghat nga
ilang nadawat atol niini nga leksyon.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Marcos 4–9 (Unit 8)
Materyal sa Pagpangandam alang sa Magtutudlo sa Home-Study
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga summary sa mga panghitabo, doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa inyong mga
estudyante samtang sila nagtuon sa Marcos 4–9 (unit 8) wala gitumong nga itudlo isip kabahin sa inyong leksyon.
Ang leksyon nga imong gitudlo nakatutok lamang sa pipila niini nga mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang
mga aghat sa Espiritu Santo samtang ikonsiderar nimo ang mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Marcos 4–5)
Ang mga estudyante nakat-on nga kon magtinguha kita sa tabang sa Ginoo sa mga panahon sa kasamok o kahadlok,
Siya makahatag kanato og kalinaw. Sila usab nakat-on nga kon kita makasinati sa gahum sa Manluluwas sa atong
kinabuhi, kita makapamatuod ngadto sa uban sa Iyang mga panalangin ug kapuangod. Gikan sa mga istorya sa anak
nga babaye ni Jairo ug sa babaye sa gitalinug-an, ang mga estudyante nakat-un nga kon kita mopakita sa atong
pagtuo kang Jesukristo pinaagi sa atong mga paningkamot sa pagduol ngadto Kaniya, Siya makaayo kanato ug nga
ang paggamit sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo nagkinahanglan kanato nga magpadayon sa pagtuo Kaniya
bisan sa mga panahon sa pagduha-duha.

Day 2 (Marcos 6–8)
Gikan sa milagro sa pagpakaon sa sobra sa 5,000 ka mga tawo, ang mga estudyante nakat-on nga kon kita mohalad
sa Manluluwas sa tanan nga anaa kanato, Siya makapalambo sa atong halad aron matuman ang Iyang mga katuyoan.
Ang mga estudyante nakat-on usab nga makasunod kita sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagtan-aw sa mga
panginahanglan sa uban ug dayon motabang sa pagtubag niadto nga mga panginahanglan.

Day 3 (Marcos 9:1–29)
Gikan sa istorya ni Jesus nga nagpagula sa dautang espiritu gikan sa usa ka batang lalaki, ang mga estudyante
nakat-on nga kon kita motuo ni Jesukristo, tanan nga mga butang mahimong posible alang kanato. Ang ubang mga
baruganan gikan niini nga leksyon naglakip sa mosunod: Kon kita mopadayon sa unsay atong gituohan ug
magtinguha sa tabang sa Ginoo, Siya motabang kanato sa paglig-on sa atong hugot nga pagtuo. Kita makapalambo
sa atong hugot nga pagtuo kang Jesukristo pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa.

Day 4 (Marcos 9:30–50)
Samtang ang mga estudyante nagtuon sa Marcos 9:30–50, sila nakat-on nga kon kita moimpluwensya sa mga
katawhan kinsa nagtuo ni Jesukristo nga makasala, kita adunay tulubagon sa atubangan sa Dios. Gikan sa mga
pagtulun-an sa Manluluwas niini nga mga bersikulo, ang mga estudyante nakat-on nga mas maayo nga ipalayo ang
atong mga kaugalingon gikan sa dili matarung nga mga impluwensya kay sa mahilayo sa Dios sa katapusan.

Pasiuna
Kini nga leksyon makatabang sa mga estudyante nga makasabut nga ang
pagtinguha sa pagpahimuot sa uban imbis sa pagbuhat sa unsay atong nasayran
nga matarung mopadulong ngadto sa sayop nga mga pagpili, kagul-anan, ug
pagbasol.
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Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Marcos 6:1–29
Si Jesus gisalikway sa Nazaret ug mipadala sa Napulog Duha ka mga Apostoles;
gisaysay ang kamatayon ni Juan Bautista
Sugdi ang klase pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa paghunahuna sa milabay
nga higayon nga sila mibati og pagpamugos sa pagbuhat og butang nga sila
nasayud nga dili matarung.

Isulat sa pisara ang mosunod nga pamahayag (kini nga pamahayag makita diha sa
“Making the Right Choices,” Ensign, Nob. 1994, 37):

“Ang mga tawo nga nagbuhat og sayop gusto nga moapil ka kanila tungod kay
mas komportable sila sa ilang gibuhat kon ang uban nagbuhat usab niini” (Elder
Richard G. Scott).

• Unsa ang pipila ka mga ehemplo unsaon sa uban sa pagpugos kanimo sa
pagbuhat og butang nga ikaw nasayud nga sayop?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og usa ka kamatuoran samtang sila
nagtuon sa Marcos 6 nga makatabang kanila sa pagbalibad sa negatibo nga mga
pagpamugos sa kahigalaan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 6:17–18. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat ni Herodes ngadto ni Juan
Bautista. Ipareport sa mga estudyante kon unsay ilang nakat-unan.

• Unsa ang gibuhat ni Herodes ngadto ni Juan ug ngano?

Si Herodes midiborsyo sa iyang asawa ug nakigminyo ni Herodias, ang asawa sa
iyang igsoon nga si Felipe. Kini nga buhat usa ka klaro nga paglapas sa balaod sa
Judeo (tan-awa sa Levitico 18:16), ug si Juan Bautista nanghimaraut niini og maayo.
Ang pagsupak ni Juan niini nga kaminyoon nakapasuko ni Herodias, mao nga
gipapriso ni Herodes si Juan aron sa paghupay ni Herodias.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 6:19–20. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gustong buhaton ni Herodias
ngadto ni Juan Bautista.

• Unsay gustong buhaton ni Herodias ngadto ni Juan Bautista?

• Nganong dili man siya makapapatay kaniya? (Tungod kay si Herodes nahadlok
ni Juan ug nasayud nga siya usa ka tawo sa Dios.)

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Marcos 6:21–29. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat
ni Herodes ngadto ni Juan Bautista.

• Sumala sa bersikulo 26, unsay gibati ni Herodes kabahin sa pagpatay kang Juan
Bautista?
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• Nganong gipaputlan man ni Herodes sa ulo si Juan kon nasayud siya nga sayop
kini ug dili siya gustong mobuhat niini? (Si Herodes nabalaka sa mga opinyon
niadtong nanaglingkod uban kaniya.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa mga pagpili ni Herodes
kabahin sa unsay mahitabo kon mosulay kita sa pagpahimuot sa uban imbis
nga mobuhat sa unsay matarung? (Ang mga estudyante mahimong mogamit
og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga
baruganan: Ang pagtinguha sa pagpahimuot sa uban imbis sa pagbuhat sa
unsay atong nasayran nga matarung mopadulong ngadto sa sayop nga
mga pagpili, kagul-anan, ug pagbasol.)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mas makasabut pa niini nga
kamatuoran, grupoha sila nga tinagurha ngadto sa tinagup-at ug pahunahunaa sila
og pipila ka mga ehemplo nga sitwasyon diin ang mga kabatan-onan kinahanglang
mopili tali sa pagtinguha sa pagpahimuot sa uban ug sa pagbuhat sa unsay ilang
nahibaloan nga matarung. Human sa igong panahon, dapita ang kada grupo sa
pagreport. Samtang sila nag-report, isulat ang pipila sa ilang mga ehemplo
sa pisara.

• Sa unsa nga paagi nga inyong nakita nga ang pagpadala sa pagpamugos sama
niini nga mga ehemplo nakahatag og kasubo ug pagmahay?

• Kanus-a man kamo nakakita og usa ka tawo nga mipili sa pagbuhat sa
matarung imbis nga nagtinguha sa pagpahimuot sa uban?

• Unsay makatabang kanato sa pagpili sa pagbuhat sa matarung imbis nga
magtinguha sa pagpahimuot sa uban?

Basaha og kusog ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball
mahitungod sa paghimo og husto nga mga desisyon:

“Ang husto nga mga desisyon maoy pinakasayon nga himoon kon
gipangandaman na natong daan … ; makapawala kini sa daghang kabalaka sa
panahon sa pagdesisyon, kon kapuyon ug gitintal kita og maayo” (Mga
Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball [2006], 108).

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa ilang umaabut nga semana ug
sa pag-ila og posibleng mga sitwasyon diin sila tingali kinahanglang mopili tali sa
pagpahimuot sa uban ug sa pagbuhat unsay matarung. Awhaga sila sa pagplano
unsaon nila pagtubag niini nga pagpamugos kon ila kining masinati.

Ipasabut nga dihang si Herodes nakadungog kabahin sa daghang mga milagro nga
gihimo ni Jesus sa Galilea, siya nahadlok nga si Juan Bautista mabanhaw gikan sa
patay ug maoy maghimo niini nga mga milagro (tan-awa sa Marcos 6:14–16).
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Marcos 7–8
Si Jesus nag-ayo sa duha ka mga tawo ug nagtudlo sa Iyang mga disipulo
Ipasabut nga ang Marcos 7–8 naglakip og duha ka istorya sa Manluluwas nga
nag-ayo og tawo. Ipares-pares ang mga estudyante. I-assign ang usa ka estudyante
sa matag pares sa pagbasa sa Marcos 7:31–35 ug ang laing estudyante sa pagbasa
sa Marcos 8:22–25. Dayon dapita ang mga estudyante sa paghulagway ngadto sa
ilang pares sa milagro sa pag-ayo sa mga bersikulo nga ilang gibasa.

Human sa igong panahon, dapita ang mga estudyante sa pagpasabut kon sa
unsang paagi ang Manluluwas miayo niining duha ka mga tawo.

• Unsa nga mga leksyon ang atong makat-unan gikan sa kamatuoran nga ang
buta nga tawo wala pa mahingpit sa pagkaayo sa sinugdanan?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: Hangyoa
ang mga estudyante sa pagpaminaw sa mga rason nganong si Jesus miayo sa tawo
sa hinay-hinay, o anam-anam, nga paagi.

“Kini nga milagro walay kapareha; mao lamang kini ang hitabo nga narekord
diin anam-anam nga giayo ni Jesus ang usa ka tawo. Tingali gisunod kini sa
Ginoo nga pamaagi aron sa paglig-on sa huyang apan nagpalambo sa pagtuo sa
tawo nga buta. Makita nga ang sunod-sunod nga mga higayon sa pisikal nga
kasuod uban kang Jesus nakadugang og paglaum, kasiguroan, ug hugot nga
pagtuo sa tawo nga dili makakita. Si Jesus personal nga (1) migunit sa kamot sa

buta nga tawo aron sa paggiya kaniya pagawas sa balangay, (2) mitalithi sa mga mata sa buta,
(3) mipahigayon sa ordinansa sa pagpandong sa mga kamot, ug (4) mitapion pag-usab sa iyang
mga kamot ngadto sa mga mata sa tawo.

“Sigurado nga ang pamaagi sa paghimo niini nga pagpang-ayo nagtudlo nga ang tawo
kinahanglang magtinguha sa makaayo nga grasya sa Ginoo sa tibuok nilang kusog ug hugot nga
pagtuo, bisan og ang ingon paigo alang sa anam-anam lamang nga pagkaayo , hinoon, human
kini madawat, sila mahimong makadawat og dugang nga kasiguroan ug hugot nga pagtuo nga
hingpit nga mamaayo. Ang mga tawo usab sa kasagaran mamaayo sa espirituhanon nilang mga
kalisdanan sa anam-anam nga paagi, lakang sa usa ka lakang samtang gipasubay nila ang ilang
kinabuhi uyon sa mga plano ug mga katuyoan sa Dios” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:379–80).

• Sa unsang paagi nga ang anam-anam nga pagkaayo makadugang sa hugot nga
pagtuo sa usa ka tawo diha ni Jesukristo?

• Nganong importante man nga masabtan nga ang pipila ka mga panalangin,
sama sa pagkaangkon og pagpamatuod sa ebanghelyo o pagdawat og pisikal o
espiritwal nga pag-ayo, kasagaran moabut sa hinay-hinay o anam-anam, kay sa
diha-diha dayon o kausahon ra?

I-summarize ang Marcos 8:27–28 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus nangutana sa
Iyang mga disipulo kon unsay sulti sa uban kon si kinsa Siya. Sila mitubag nga
nag-ingon nga ang uban miingon nga Siya mao si Juan Bautista o lain nga propeta.
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 8:29. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gideklarar ni Pedro mahitungod
ni Jesus.

• Unsay sulti ni Pedro kon kinsa si Jesus? (Ang pulong nga Kristo mao ang
Gresyanhon nga pulong para sa Mesiyas.)

I-summarize ang Marcos 8:30–31 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus mitudlo sa
mga disipulo nga Siya isalikway sa mga Judeo ug pagapatyon. Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 8:32–33. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita kon unsay reaksyon ni Pedro niini nga balita.

Ipasabut nga tungod sa komon nga gidahuman sa mga Judeo sa usa ka tigbuntog
nga Mesiyas, lisud alang ni Pedro, ingon man usab sa daghang mga Judeo niana
nga panahon, sa pagsabut ug pagdawat sa ideya sa usa ka Mesiyas nga mag-antus
ug mamatay.

• Sa unsang paagi nga si Pedro sama sa buta nga tawo nga gihulagway diha sa
Marcos 8:22–25? (Si Pedro hinay-hinay nga “nakakita” sa kamatuoran. Siya
adunay hugot nga pagtuo sa Manluluwas, apan ang iyang pagsabut sa misyon
sa Manluluwas hinay-hinay nga milambo.)

• Sa unsang paagi ang Ginoo mitabang kaninyo o inyong kaila nga hinay-hinay
nga mas klaro nga makakita sa kamatuoran?

Tapusa ang leksyon karon pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa pagbasa sa
hilum sa Marcos 8:34–38, mamalandong kon sa unsang paagi ang leksyon karong
adlawa makatabang kanila nga unahon ang Ginoo sa ilang kinabuhi.

Sunod nga Unit (Marcos 10–Lucas 4)
Ipasabut nga ang mga estudyante motapos sa ilang pagtuon sa Ebanghelyo ni
Marcos ug magsugod sa pagtuon sa mga sinulat ni Lucas. Dapita sila sa pagpangita
og bag-o nga mga detalye samtang sila magbasa pag-usab mahitungod sa
katapusang mga panghitabo sa kinabuhi ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula ug sa
pagtimaan sa mga pagbugal-bugal nga gihimo ngadto ni Jesus samtang anaa Siya
sa krus. Diha sa Ebanghelyo ni Lucas sila magbasa sa usa sa pinakasikat nga mga
kapitulo diha sa Biblia—Lucas 2—ug mga istorya sa mga gisakit, sinalikway, ug
makasasala.
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LEKSYON 41

Marcos 10
Pasiuna
Sa hapit na mahuman ang Iyang mortal nga pagpangalagad,
ang Manluluwas nangalagad niadtong anaa sa Perea.
Samtang naa didto, Siya mitudlo sa doktrina sa kaminyoon
ug midapit sa gagmayng mga bata sa pagduol ngadto
Kaniya. Ang Manluluwas mitambag usab sa usa ka dato nga
batan-ong punoan [ruler] nga ibaligya ang tanan niyang

kabtangan ug mosunod Kaniya. Sa dihang ang Manluluwas
mibiya sa Perea ug mipadulong sa Jerusalem sa katapusang
higayon sa mortalidad, Iyang gipanagna ang Iyang
kamatayon ug Pagkabanhaw ug mitambag sa Iyang mga
Apostoles sa pagserbisyo sa uban. Siya usab miayo og usa ka
buta nga tawo sa Jerico.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Marcos 10:1–16
Si Jesus nagtudlo sa doktrina sa kaminyoon ug nagdapit sa mga bata sa pagduol
ngadto Kaniya
Pakit-a ang mga estudyante og pipila ka mga litrato sa mga bata.

• Unsa nga mga kalidad o mga kinaiya ang inyong nagustohan mahitungod sa
inyong mga manghud o ubang mga bata nga inyong kaila? (Ilista sa pisara ang
mga tubag sa mga estudyante.)

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og usa ka kamatuoran samtang sila
nagtuon sa Marcos 10:1–16 nga nagtudlo kanato nganong kinahanglan kita nga
mamahimong sama sa gagmay nga mga bata.

Ipasabut nga sa hapit na mahuman ang pagpangalagad sa Manluluwas, Siya
mibiya sa Galilea ug miadto sa usa ka dapit nga gitawag og Perea. (Mahimo
nimong ipapangita sa mga estudyante ang Perea diha sa handout “Ang Mortal nga
Kinabuhi ni Jesukristo sa usa ka Pagtan-aw” [tan-awa ang leksyon 5] o sa mga
Mapa sa Biblia, nu. 11, “Ang Balaan nga Yuta sa Kapanahonan sa Bag-ong Tugon.”)
I-summarize ang Marcos 10:1-12 pinaagi sa pagpasabut nga samtang didto sa
Perea, ang Manluluwas mitudlo sa mga tawo mahitungod sa importansya sa
kaminyoon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 10:13–14. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo samtang ang Manluluwas
didto sa Perea.

• Unsay reaksyon sa mga disipulo sa dihang ang mga tawo midala og gagmayng
mga bata ngadto sa Manluluwas? (Ipasabut nga ang pulong gibadlong sa
bersikulo 13 nagpasabut nga ang mga disipulo misulti sa mga tawo nga
nasayop sila sa pagdala sa ilang mga anak ngadto sa Manluluwas.)

• Giunsa man pagtubag sa Manluluwas sa mga disipulo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 10:15–16, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo
samtang ang gagmay nga mga bata miduol Kaniya. Ipasabut nga ang mga pulong
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“magadawat sa gingharian sa Dios” diha sa bersikulo 15 nagpasabut sa pagdawat
sa ebanghelyo.

• Sa inyong hunahuna unsa ang buot ipasabut sa pagdawat sa ebanghelyo
“ingon sa dinawatan sa gamayng bata”? (bersikulo 15). (Isulat sa pisara ang
mga tubag sa mga estudyante, ug itandi kini sa nakalista na diha sa pisara.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo
mahitungod sa unsay mahitabo samtang kita modawat sa ebanghelyo sama sa
gagmayng mga bata? (Ang mga estudyante mahimong mo-ila og daghang mga
kamatuoran, apan siguroha sa pagklaro nga samtang kita modawat sa
ebanghelyo sama sa gagmayng mga bata, maandam kita sa pagsulod sa
gingharian sa Dios.)

• Sa unsang paagi nga ang pagdawat sa ebanghelyo sama sa gagmayng mga bata
nag-andam kanato sa pagsulod sa gingharian sa Dios? (Aron sa pagtabang sa
mga estudyante nga makatubag niini nga pangutana, mahimo nimong i-refer
sila ngadto sa Mosiah 3:19.)

Marcos 10:17–34
Ang Manluluwas mipahimangno sa usa ka dato nga batan-ong punoan [ruler] nga
ibaligya ang iyang mga kabtangan ug mosunod Kaniya
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 10:17–20, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay nahitabo human gipanalanginan sa
Manluluwas ang gagmay nga mga bata.

• Unsaon ninyo paghulagway ang tawo nga miduol kang Jesus? Ngano man?

• Unsay gipangutana sa tawo ngadto sa Manluluwas? Giunsa pagtubag ni Jesus?

Ipasabut nga ang Mateo 19 naglangkob usab sa istorya niini nga tawo nga miduol
sa Manluluwas. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 19:20,
ug hangyoa ang klase sa pagpaminaw giunsa pagtubag sa tawo human gisulti sa
Manluluwas ang pipila sa mga sugo.

• Human gisulti nga siya nagsunod sa tanang mga sugo, unsa ang gipangutana
sa batan-ong lalaki ngadto sa Manluluwas? (Mahimo nimong isugyot nga
markahan sa mga estudyante ang pangutana sa batan-ong lalaki.)

Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana: Unsa pa ang akong kulang?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa Marcos 10:21 sa hilum nga paagi, nga
mangita kon giunsa pagtubag sa Manluluwas ang batan-ong lalaki .

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas sa batan-ong lalaki nga kulang pa niya?

Itudlo ang mga pulong “Si Jesus, sa nagsud-ong siya kaniya, nahigugma kaniya”
diha sa bersikulo 21. Mahimo nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante
kini nga mga pulong diha sa ilang mga kasulatan.

• Ngano kaha nga importanteng masayud nga si Jesus nahigugma niining
batan-ong lalaki sa wala pa Siya misulti kaniya kon unsay iyang kulang?

• Unsa nga mga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga istorya? (Ang
mga estudyante mahimong moila og pipila ka mga baruganan, lakip ang
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mosunod: Tungod kay Siya nahigugma kanato, ang Ginoo motabang
kanato nga masayud kon unsay atong kulang sa atong mga paningkamot
sa pagsunod Kaniya. Kon kita mohangyo sa Ginoo, Siya motudlo kanato
kon unsay gikinahanglan natong buhaton aron makapanunod sa
kinabuhing dayon.)

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa Marcos 10:22 sa hilum nga paagi, nga
mangita kon unsay reaksyon sa batan-ong lalaki sa dihang ang Manluluwas
mitambag kaniya sa pagbaligya sa tanan nga anaa kaniya.

• Unsa ang reaksyon sa batan-ong lalaki?

• Sumala sa bersikulo 22, nganong ingon ana man ang iyang reaksyon?

Ipasabut nga samtang kita dili sugoon sa pagtugyan sa dagkong katigayunan sa
pagsunod sa Ginoo, nagsugo Siya kanato sa paghimo og laing mga sakripisyo sa
pagserbisyo Kaniya ug pagsunod sa Iyang mga sugo.

• Unsa ang pipila ka mga sakripisyo nga gihangyo sa Ginoo kanato nga
mahimong lisud buhaton?

• Unsa nga mga panalangin nga tingali mapakyas kita sa pagdawat kon kita
mopili sa dili pagsunod sa Ginoo sa tanan nga mga butang?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 10:23–27. Dapita ang
usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Hubad ni Joseph Smith sa Marcos 10:26:
“Ug si Jesus misud-ong kanila og miingon, Sa mga tawo nga nagsalig sa
katigayunan, dili gayud kini mahimo, apan mahimo kini sa mga tawo nga nagsalig
sa Dios ug misalikway sa tanan alang kanako, kay sa ingon kining tanan nga mga
butang mahimo.” Hangyoa ang klase sa pagpaminaw kon unsa ang gitudlo ni Jesus
kabahin sa pagsalikway sa tanan alang Kaniya.

• Ngano kaha nga lisud kaayo alang niadtong kinsa nagsalig sa mga katigayunan
o uban pang kalibutanong mga butang nga makasulod sa gingharian sa Dios?

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang gipasabut nga ang tanan nga mga butang
posible alang niadtong kinsa mosalig sa Dios?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 10:28–31. Hangyoa
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Hubad ni Joseph Smith sa Marcos
10:31: “Apan daghan ang nag-una sa ilang mga kaugalingon, nga unya mangulahi,
ug ang nangulahi manag-una. Kini iyang gisulti, nagbadlong kang Pedro …”
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gisulti ni Pedro human ang
Manluluwas mitudlo nga kinahanglang andam kita nga motugyan sa bisan unsa
nga Iyang gikinahanglan kanato.

• Sumala sa bersikulo 28, unsay gisulti ni Pedro?

• Unsa ang gisaad sa Manluluwas niadtong andam nga ihatag ang tanan sa
pagsunod Kaniya?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas mahitungod sa unsay angay natong buhaton aron makadawat og
kinabuhing dayon? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing
mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga baruganan: Aron
makadawat og kinabuhing dayon, kinahanglang andam kita nga
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motugyan sa bisan unsa nga gikinahanglan sa Ginoo kanato. Isulat kini
nga baruganan diha sa pisara.)

• Nganong ang kinabuhing dayon takus man sa bisan unsang sakripisyo nga
ipabuhat kanato dinhi sa yuta? (Mahimo nimong pahinumduman ang mga
estudyante nga ang kinabuhing dayon naglakip sa pagpuyo hangtud sa
kahangturan diha sa presensya sa Dios uban sa atong matarung nga mga sakop
sa pamilya.)

I-summarize ang Marcos 10:32–34 pinaagi sa pagpasabut nga ang Ginoo misulti sa
Iyang mga disipulo nga human sila nangabut sa Jerusalem Siya pagabiay-biayon,
latigohon, lud-an, ug pagapatyon ug nga Siya mobangon pag-usab sa ikatulo
nga adlaw.

• Sa unsang paagi nga ang Manluluwas usa ka hingpit nga ehemplo sa kaandam
sa paghatag sa bisan unsa nga gikinahanglan sa Dios?

Pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gitudlo niini nga leksyon. Awhaga ang mga
estudyante nga mainampoong mamalandong sa pangutana nga “Unsa pa may
akong kulang?” ug mosunod sa mga aghat nga tingali ilang madawat kalabut sa
mga sakripisyo nga gusto sa Ginoo nga ilang buhaton.

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod
Ang katapusan sa usa ka leksyon dili lamang ang bugtong panahon nga makahatag ka sa imong
pagpamatuod. Gamita ang mga oportunidad panahon sa leksyon sa pagpakigbahin sa imong
pagpamatuod sa mga doktrina ug mga baruganan samtang kini giila ug gihisgutan. Dapita ang
imong mga estudyante sa pagbuhat usab sa ingon. Samtang gipakigbahin ang mga
pagpamatuod, ang Espiritu Santo makasaksi sa kamatuoran sa mga pagpamatuod diha sa mga
kasingkasing ug mga hunahuna sa mga estudyante.

Marcos 10:35–52
Gipanagna sa Manluluwas ang Iyang kamatayon ug Pagkabanhaw ug nagtambag sa
Iyang mga Apostoles sa pagserbisyo sa uban

Bahina ang mga estudyante ngadto sa gagmay nga mga grupo. Hatagi ang
matag grupo og kopya sa mosunod nga handout, ug dapita sila sa

pagkompleto niini:

Kinsa man ang Labing Dako [Maayo]?
Kompletuha kini nga handout isip usa ka grupo, ug hisguti ang inyong mga tubag sa mga pangutana.

Ilista ang pipila ka mga kalihokan nga inyong ganahan: ____________________

• Paghingalan og pipila ka mga indibidwal nga tinud-anay nga maayo kaayo sa pagbuhat sa mga
kalihokan nga inyong gilista sa ibabaw. Unsa ang nakahimo kanila nga maayo?

Samtang kamo nagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Manluluwas diha sa Marcos 10, pangitaa
ang unsay Iyang gitudlo bahin sa usa ka tawo nga tinuoray nga dako [maayo].

Basaha ang Marcos 10:35–37, nga mangita kon unsa ang gihangyo ni Santiago ug Juan sa
Manluluwas samtang mibiyahe sila paingon sa Jerusalem.
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Ang hangyo ni Santiago ug Juan nga molingkod sa tuo ug wala sa Manluluwas nagpasabut nga
gusto nila nga makadawat og mas labaw nga himaya ug dungog sa gingharian sa Dios kay sa
madawat sa ubang mga Apostoles. Ang Marcos 10:38–40 nagrekord nga ang Manluluwas
mipasabut ni Santiago ug Juan nga kini nga panalangin ihatag ngadto niadtong kinsa andam sa
pagdawat niini.

Basaha ang Marcos 10:41, nga mangita kon unsay reaksyon sa ubang mga disipulo sa hangyo ni
Santiago ug Juan.

• Ngano kaha nga nasuko man ang ubang mga disipulo ngadto ni Santiago ug Juan?

Basaha ang Marcos 10:42–45, nga mangita alang sa unsay gitudlo sa Manluluwas sa Iyang mga
disipulo mahitungod sa pagkadako [pagkamaayo].

Kompletuha ang mosunod nga pamahayag nga gibasi sa unsay gitudlo sa Manluluwas mahitungod
sa tinuod nga pagkamaayo:

Aron mahimong tinud-anay nga maayo, kita kinahanglan nga ____________________.

Sa bersikulo 45, ang pulong nga pagpangalagad nagpasabut sa paghatag og pag-amuma, paghupay,
tabang, ug suporta sa uban.

• Ngano man nga ang tawo nga nagserbisyo ug nangalagad sa uban (sama sa Manluluwas)
makonsiderar nga tinuoray nga maayo?

• Kanus-a man nga adunay tawo nga miserbisyo ug nagpakabana kaninyo o sa inyong pamilya?
Nganong makonsiderar mo man kanang tawhana nga tinuoray nga maayo?

Human makompleto sa mga estudyante ang handout, dapita ang pipila sa
pag-report kon giunsa nila pagkompleto ang pamahayag basi sa Marcos 10:42–45.
Ang mga estudyante mahimong mogamit og ubang mga pulong, apan
kinahanglang mahibalo sila sa mosunod nga baruganan: Aron mahimong
tinuoray nga maayo, kinahanglan gayud nga mosunod kita sa ehemplo sa
Manluluwas pinaagi sa pagserbisyo sa uban.

I-summarize ang Marcos 10:46–52 pinaagi sa pagpasabut nga samtang ang
Manluluwas ug ang Iyang mga Apostoles mogikan na sa Jerico aron mobiyahe
ngadto sa Jerusalem, usa ka buta nga tawo nga ginganlan og Bartimeo misinggit
aron ayohon siya sa Manluluwas. Ang mga tawo mibadlong ni Bartimeo sa
paghilom, apan siya mas mikusog og singgit. Ang Manluluwas nakadungog sa
iyang pangamuyo, nalooy kaniya, ug miayo kaniya. (Pahinumdom: Ang istorya sa
pagkaayo ni Bartimeo mas detalyadong itudlo sa leksyon alang sa Lucas 18.)

• Sa unsang paagi nga ang Manluluwas usa ka hingpit nga ehemplo sa
baruganan nga Iyang gitudlo kalabut sa pagpangalagad sa uban?

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang Manluluwas tinuoray nga
mahinungdanon tungod sa paagi nga nangalagad Siya sa mga anak sa Langitnong
Amahan. Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna kon unsay ilang mahimo sa
pagserbisyo ug pag-amuma niadtong naglibut kanila. Awhaga sila sa paghimo og
tumong nga makatabang kanila nga moserbisyo ug mangalagad sa uban.
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LEKSYON 42

Marcos 11–16
Pasiuna
Sa hinapos nga bahin sa Iyang mortal nga pangalagad, ang
Manluluwas nakaobserbar og usa ka kabus nga babayeng
balo [biyuda] nga mihulog og duha ka diyot sa panudlanan
sa templo. Sa wala madugay, samtang nanihapon sa Betania,
gidihugan ni Maria si Jesus isip timaan sa Iyang paglubong.

Ang Manluluwas nag-antus sa Getsemani. Siya gikasohan ug
gihukman nga patyon. Human Siya namatay sa krus ug
nabanhaw, ang Ginoo mipakita sa Iyang mga Apostoles ug
gisugo sila sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Pagtudlo kabahin sa pag-antus sa Manluluwas sa Getsemani
Adunay tulo ka mga istorya sa mga panghitabo sa Getsemani. Ang leksyon alang sa Mateo 26
nakatutok sa pagtugyan sa Manluluwas ngadto sa kabubut-on sa Iyang Amahan. Ang leksyon
alang sa Marcos 14 naghisgut sa pag-antus ni Jesukristo sa Getsemani. Ang leksyon alang sa
Lucas 22 naghatag og gibug-aton sa tumang kalisud sa Iyang pag-antus. Ang pagtutok sa
talagsaon nga mga aspeto niining tulo ka mga istorya sa pag-antus sa Manluluwas makahatag
sa mga estudyante og talagsaon nga mga kasinatian samtang ilang tun-an ang matag istorya.

Marcos 11–13
Ang Manluluwas nagtudlo didto sa templo ug nakaobserbar sa usa ka biyuda nga
mihulog og mga diyot ngadto sa panudlanan sa templo
Basaha og kusog ang mosunod nga mga sitwasyon, ug hangyoa ang mga
estudyante sa pagpaminaw alang sa mga kalainan tali sa mga halad nga gipresentar
ngadto sa Ginoo sa matag sitwasyon.

1. Usa ka babaye mihatag sa iyang bishop og dako kaayo nga kantidad sa kwarta
isip halad sa puasa. Laing babaye nga nagpuyo sa samang ward mihatag sa
iyang bishop og gamay kaayo nga kantidad isip halad sa puasa.

2. Usa ka tawo nagserbisyo isip presidente sa stake. Lain nga tawo sa samang
stake nagserbisyo isip magtutudlo sa primary.

• Unsay kalainan ang inyong namatikdan diha sa mga halad nga gihatag sa
matag sitwasyon?

• Unsa kaha ang bation sa usa ka tawo kon ang iyang halad ngadto sa Ginoo
makita nga gamay ra kon itandi ngadto sa mga halad sa uban?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran samtang sila
nagtuon sa Marcos 11–14 nga makatabang kanila nga masayud kon unsay
pagtan-aw sa Ginoo sa ilang mga halad Kaniya.
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Ipakita ang litrato nga Madaugon nga
Pagsulod (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo [2009], nu. 50; tan-awa usab
sa LDS.org). I-summarize og kadali ang
Marcos 11:1–12:40 pinaagi sa
pagpasabut nga samtang nagkaduol na
ang Manluluwas sa katapusan sa Iyang
mortal nga pangalagad, Siya misulod
nga madaugon ngadto sa Jerusalem,
mihinlo sa templo, ug mitudlo sa mga
tawo didto. Pahinumdumi ang mga
estudyante nga sa pagsulay nga maulawan ang Manluluwas, ang mga Pariseo ug
mga escriba nangutana Kaniya og lisud nga mga pangutana samtang nagtudlo Siya
diha sa templo. Human gitubag sa Manluluwas ang ilang mga pangutana, Iyang
gisaway ang pagpakaaron-ingnon sa mga Pariseo ug mga escriba (tan-awa sa
Mateo 23).

Ipasabut nga samtang si Jesus didto sa templo, Siya nakasaksi og mga tawo nga
nagdala og kwarta ngadto sa panudlanan sa templo isip halad ngadto sa Dios.
Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Marcos 12:41–44, ug hangyoa ang klase
sa pagpangita kon unsay nakita sa Manluluwas diha sa panudlanan.

• Unsay nakita sa Manluluwas diha sa panudlanan?

Ipakita ang sinsilyo nga pinakaubos og bili nga kwarta sa inyong nasud, ug
ipasabut nga ang usa ka diyot mao “ang pinakagamay nga bronse nga salapi nga
gigamit sa mga Judeo” (Bible Dictionary sa LDS English vesion sa Biblia, “Money”).

• Unsa kaha ang bation sa usa ka tawo kon duha lamang ka diyot ang iyang
mahatag isip halad ngadto sa Dios?

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas mahitungod sa halad sa biyuda kon itandi
ngadto sa mga halad sa uban?

• Ngano kaha nga ang Manluluwas mikonsiderar sa iyang halad nga “labaw” pa
kay sa ubang mga halad?

• Basi sa unsay gisulti sa Ginoo kabahin sa biyuda, unsa nga baruganan ang
atong makat-unan mahitungod sa paghatag ngadto sa Ginoo? (Ang mga
estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang
mahibalo og baruganan sama sa mosunod: Kon kita andam sa paghatag sa
tanan nga anaa kanato ngadto sa Ginoo, Siya modawat sa atong halad
bisan kon kini daw gamay ra kon itandi ngadto sa uban.)

I-summarize ang Marcos 13 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas mitudlo sa
Iyang mga Apostoles mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi. Pahinumdumi ang mga
estudyante nga sila nagtuon niini nga mga pagtulun-an diha sa Joseph
Smith—Mateo.

LEKSYON 42

290



Marcos 14:1–9
Si Maria nagdihog sa Manluluwas
Ipasabut nga human ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga disipulo mahitungod
sa mga timailhan sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi, Siya mibiya sa Jerusalem ug miadto
sa Betania sa balay sa tawo nga ginganlan og Simon, kinsa kaniadto nasakit
sa sanla.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 14:3 ug ang laing
estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 12:3. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw
sa unsay nahitabo ngadto sa Manluluwas samtang siya milingkod alang sa
panihapon.

• Unsa ang nahitabo sa Manluluwas samtang naglingkod Siya aron manihapon
sa balay ni Simon? (Ipasabut nga ang babaye nga midihog sa Manluluwas mao
si Maria ang igsoon ni Marta ug Lazaro [tan-awa sa Juan 12:1–3].)

• Giunsa ni Maria pagpakita sa Manluluwas sa iyang gugma ug debosyon?

Ipasabut nga ang pagdihog ni Maria sa ulo ug tiil sa Manluluwas gamit ang
lunsayng nardo (mahalon nga pahumot) usa ka buhat sa pagtahud nga bisan ang
mga hari talagsa ra nga makadawat (tan-awa sa James E. Talmage, Jesus the Christ,
3rd ed. [1916], 512).

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpuli-puli og basa og kusog gikan sa
Marcos 14:4–9. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang
reaksyon sa pipila ka mga tawo diha sa panihapon sa gibuhat ni Maria. Ipasabut
nga atong makat-unan gikan sa Juan 12:4–5 nga si Judas Iscariote mao ang
mireklamo sa buhat ni Maria.

• Unsa man ang reaksyon ni Judas Iscariote sa pagdihog ni Maria sa Manluluwas
gamit ang mahalon nga pahumot?

• Sumala sa bersikulo 5, pila man ang bili sa pahumot? (Ipasabut nga ang tulo ka
gatus nga denario katumbas sa kantidad nga kitaon sa usa ka ordinaryong
trabahante sa usa ka tuig.)

• Giunsa man pagtubag sa Manluluwas ang pagpanaway ni Judas kang Maria?

Itudlo ang mga pulong “usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako”
diha sa bersikulo 6, ug ipasabut nga kini nagpasabut nga ang Manluluwas
nahimuot sa gibuhat ni Maria. Itudlo usab ang mga pulong “gihimo niya ang
maarangan niya sa paghimo” diha sa bersikulo 8, ug ipasabut nga kini nagpasabut
nga si Maria mihatag sa iyang labing maayo ngadto sa Ginoo.

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo
mahitungod sa unsay bation sa Manluluwas kon atong ihatag ang atong
pinakamaayo ngadto Kaniya? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibalo sa mosunod nga
baruganan: Ang Manluluwas mahimuot kon atong ihatag Kaniya ang
atong pinakamaayo.)

I-refer ngadto sa duha ka mga sitwasyon nga gipresentar sa pagsugod sa klase.
Hangyoa ang mga estudyante sa paggamit sa mga kamatuoran nga ilang
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nahibaloan diha sa Marcos 12 ug Marcos 14 aron sa pagpasabut kon sa unsang
paagi ang mga tawo sa matag sitwasyon mahimong makapahimuot sa Ginoo.

• Sa unsang paagi ang pagtuo niini nga mga kamatuoran makatabang sa tawo
kinsa mibati nga wala kaayo silay mahatag ngadto sa Ginoo?

• Kanus-a man kamo nakakita og tawo nga mihatag sa ilang pinakamaayo
ngadto sa Ginoo?

Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar kon sila ba karon naghatag sa ilang
pinakamaayo ngadto sa Ginoo. Awhaga sila sa pagpili og usa ka aspeto sa ilang
kinabuhi nga ilang mapalambo ug sa paghimo og tumong nga makatabang kanila
sa paghatag sa ilang pinakamaayo ngadto sa Ginoo.

Marcos 14:10–16:20
Si Jesus nagsugod sa Iyang Pag-ula samtang Siya nag-antus sa Getsemani alang sa
atong mga sala; Siya gibudhian ni Judas Iscariote ug gidala atubangan sa mga lider
sa Judeo
Hangyoa ang mga estudyante nga mamalandong sa hilum sa mosunod nga mga
pangutana:

• Gibati na ba ninyo nga walay usa nga nakasabut kaninyo o sa unsay inyong
gisinati karon?

• Gibati na ba ninyo nga dili kamo mapasaylo sa inyong nangaging mga sala?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran samtang sila
nagtuon sa Marcos 14 nga makatabang og tawo nga tingali aduna niini nga mga
pagbati.

I-summarize ang Marcos 14:10–31 pinaagi sa pagpasabut nga pipila ka adlaw
human gidihugan ni Maria si Jesus, si Jesus ug ang mga Apostoles misaulog sa
Pagpalabay. Pagkahuman, si Jesus miadto sa Tanaman sa Getsemani.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 14:32–34. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang gibati sa Manluluwas diha sa
Tanaman sa Getsemani.

• Unsa ang gibati sa Manluluwas didto sa Tanaman sa Getsemani?

Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga mga
pulong: pagbati sa kakulba, pag-antus, natugob sa kasubo.

Ipasabut nga kini nga mga pulong nagpasabut sa pag-antus nga nasinati ni
Jesukristo isip kabahin sa Iyang Pag-ula.

• Unsa ang gitudlo niini nga mga pulong ngari kanato mahitungod sa Pag-ula ni
Jesukristo? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang
mosunod nga kamatuoran: Isip kabahin sa Iyang Pag-ula, si Jesukristo
nag-antus ug nasubo didto sa Tanaman sa Getsemani.)

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagpuli-puli og basa og kusog gikan sa
Marcos 14:35–42. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat
sa Manluluwas tungod sa Iyang grabe nga pag-antus.
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• Unsa ang gibuhat sa Manluluwas tungod sa Iyang grabe nga pag-antus?
(Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang pag-antus ni Jesus grabe
kaayo nga Siya mihangyo kon mahimo ba nga dili Niya kini masinati.)

Isulat ang mosunod nga mga pulong diha sa pisara: Si Jesukristo nag-antus …
aron Siya …

Ipasabut nga ang ubang mga tudling sa kasulatan makatabang kanato nga
makasabut sa pag-antus ni Jesukristo ug nganong Siya andam nga mag-antus
alang kanato.

Isulat ang mosunod nga mga pakisayran diha sa pisara: Isaias 53:3–5 ug Alma
7:11–13. Ipares-pares ang mga estudyante, ug ipabasa kanila og dungan ang mga
bersikulo, nga mangita kon unsa ang giantus sa Manluluwas ug nganong Siya
nag-antus. Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat diha sa ilang mga notebook
sa klase o scripture study journal kon unsaon nila pagkompleto ang mga pulong
nga gisulat sa pisara gamit ang ilang nakat-unan sa Isaias 53:3–5 ug Alma 7:11–13.
(Tingali kinahanglan nimong ipasabut nga ang pulong pagtabang sa Alma 7:12
nagpasabut nga magdali sa paghatag og kahupayan o tabang sa usa ka tawo.)

Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagreport kon
giunsa nila pagkompleto ang mga pulong. Ang ilang mga tubag kinahanglang
susama sa mosunod: Si Jesukristo miantus sa atong mga kasakit, mga kalisdanan,
mga tintasyon, mga sakit, mga balatian, ug mga kaguol aron Siya mahibalo unsaon
sa pagtabang kanato. Si Jesukristo nag-antus sa atong mga sala aron Siya
makapapas sa atong mga kalapasan. Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang
pag-antus sa Manluluwas alang sa mga sala sa katawhan nagsugod sa Getsemani
ug nagpadayon ug gitapos diha sa Iyang Pagkalansang sa krus.

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mobati sa kaimportante sa
kamatuoran nga isip bahin sa Iyang Pag-ula si Jesukristo nag-antus ug

nasubo diha sa Tanaman sa Getsemani, ikonsiderar ang pagpasalida sa video
“Special Witness—Elder Holland” (2:38), diin si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles nagpamatuod sa pag-antus sa Manluluwas sa
Getsemani. Kini nga video anaa sa LDS.org.

• Sa unsang paagi ang pagkasayud kon unsa ang giantus sa Manluluwas ug
nganong Siya nag-antus makatabang kaninyo samtang kamo nag-atubang sa
mga pagsulay, mga kasakit, ug mga kalisdanan?

• Kanus-a man ninyo gibati ang Manluluwas nga mitabang kaninyo sa panahon
sa kasakit, balatian, o kasubo?

• Unsa nga mga pagbati ang inyong nasinati samtang naghinulsol kamo ug
mibati nga ang inyong mga sala giwagtang (o gipapas) pinaagi sa Pag-ula ni
Jesukristo?

I-summarize ang Marcos 14:43–16:20 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus gidala
ngadto sa usa ka ilegal nga pagtaral atubangan sa Sanhedrin ug gihukman nga
patyon. Human ang Manluluwas namatay sa krus ug nabanhaw, Siya mipakita sa
Iyang mga Apostoles ug misugo kanila sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa
kalibutan.
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Mahimo nimong tapuson pinaagi sa pagpamatuod sa mga kamatuoran nga imong
nahisgutan karon.
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Pasiuna sa Ebanghelyo
Sumala ni San Lucas
Nganong kinahanglang tun-an kini nga basahon?
Ang basahon ni Lucas naghatag og dugang nga pagsaksi sa daghang mga
kamatuoran nga girekord ni Mateo ug Marcos ug naglangkob usab og talagsaon
nga mga sulod. Ang Ebanghelyo ni Lucas makapalawum sa pagsabut sa mga
estudyante sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ug motabang kanila nga mas hingpit
nga makadayeg sa Iyang gugma ug kalooy alang sa tanang katawhan, sama sa
gipakita panahon sa Iyang mortal nga pangalagad ug pinaagi sa Iyang walay
kinutuban nga Pag-ula.

Kinsa ang nagsulat niini nga basahon?
Si Lucas mao ang tagsulat niini nga Ebanghelyo. Siya usa ka doktor (tan-awa sa
Mga Taga-Colosas 4:14) ug “usa ka sinugo ni Jesukristo” (Joseph Smith
Translation, Luke 1:1 ). Si Lucas usa sa “mga kaabay sa buhat” ni Pablo (Filemon
1:24) ug misyonaryo nga kompanyon ni Pablo (tan-awa sa 2 Timoteo 4:11). Si Lucas
misulat usab sa basahon sa mga Buhat (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Lucas”).

Kanus-a ug asa man kini gisulat?
Bisan tuod wala tukma nga mahibaloi kon kanus-a gisulat ni Lucas ang iyang
Ebanghelyo, kini tingali gisulat lapas na sa tunga-tunga sa unang siglo A.D. Ang
mga kapanguhaan ni Lucas mao ang mga tawo nga “sukad sa sinugdan mga saksi
nga nagpakakita” (Lucas 1:2) sa mortal nga pangalagad ug Pagkabanhaw sa
Manluluwas. Wala kita mahibalo kon diin gisulat ang Ebanghelyo ni Lucas.

Ngadto kang kinsa man kini gisulat ug ngano?
Tuyo ni Lucas nga ang iyang Ebanghelyo mabasa sa mga Hentil nga mambabasa,
ug iyang gipresentar si Jesukristo isip Manluluwas sa mga Judeo ug mga Hentil. Si
Lucas piho nga mitumong sa Iyang ebanghelyo ngadto ni “Teofilo” (Lucas 1:3), nga
sa Gresyanhon nagpasabut og “higala sa Dios” o “pinangga sa Dios” ). Klaro nga si
Teofilo nakadawat nang daan og mga panudlo mahitungod sa kinabuhi ug mga
pagtulun-an ni Jesukristo (tan-awa sa Lucas 1:4). Si Lucas nanghinaut sa paghatag
og dugang panudlo pinaagi sa pagtanyag og pinahan-ay nga istorya sa misyon ug
pagpangalagad sa Manluluwas. Gusto niya nga kadtong mobasa sa iyang
pagpamatuod “maila ang pagkatinuod” (Lucas 1:4) sa Anak sa Dios—sa Iyang
kalooy, Pag-ula ug Pagkabanhaw.

Unsa ang pipila sa kalainan niini nga basahon?
Ang Lucas maoy labing taas sa upat ka mga Ebanghelyo ug ang pinakataas nga
basahon sa Bag-ong Tugon. Ang pipila sa labing inila nga mga istorya sa
Kristiyanismo anaa lamang sa Ebanghelyo ni Lucas: ang mga sirkumstansya nga
naglibut sa pagkatawo ni Juan Bautista (tan-awa sa Lucas 1:5–25, 57–80); ang
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tradisyonal nga istorya sa Pasko (tan-awa sa Lucas 2:1–20); ang istorya ni Jesus isip
usa ka 12 anyos nga batang lalaki diha sa templo (tan-awa sa Lucas 2:41–52); mga
sambingay sama sa maayong Samarianhon (tan-awa sa Lucas 10:30–37), ang anak
nga nawala (tan-awa sa Lucas 15:11–32), ug ang dato nga tawo ug si Lazaro
(tan-awa sa Lucas 16:19–31); ang istorya sa napulo ka mga sanglahon (tan-awa sa
Lucas 17:11–19); ug ang istorya sa nabanhaw nga Ginoo nga naglakaw tapad sa
Iyang mga disipulo sa dalan sa Emaus (tan-awa sa Lucas 24:13–32).

Ang uban pang talagsaong mga kalainan mao ang paglakip ni Lucas sa mga
pagtulun-an ni Juan Bautista nga dili makita sa ubang mga ebanghelyo (tan-awa sa
Lucas 3:10–14); ang iyang paghatag og gibug-aton sa pagkamainampoon ni
Jesukristo (tan-awa sa Lucas 3:21; 5:16; 9:18, 28–29; 11:1); ug ang iyang paglakip sa
pagtawag, pagbansay, ug misyonaryong buhat sa Kapitoan (tan-awa sa Lucas
10:1–22). Dugang pa, si Lucas maoy bugtong tigsulat sa Ebanghelyo nga mirekord
nga ang Manluluwas mipaagas sa Iyang dugo diha sa Getsemani ug nga ang usa ka
anghel nangalagad ngadto Kaniya (tan-awa sa Lucas 22:43–44).

Tungod kay ang Ebanghelyo ni Lucas nagsugod ug gitapos diha sa templo,
nagtimaan usab kini sa kaimportante sa templo isip importanteng dapit sa
pakigsulti sa Dios ngadto sa mga katawhan (tan-awa sa Lucas 1:9; 24:53).

Outline
Lucas 1–3 Ang pagkatawo ug mga misyon ni Juan Bautista ug ni Jesukristo
gipanagna. Ang mga saksi nagpamatuod nga ang batang Jesus mao ang Mesiyas.
Sa edad nga 12 anyos, si Jesukristo nagtudlo sa templo. Si Juan Bautista
nagsangyaw og paghinulsol ug nagbunyag ni Jesukristo. Si Lucas nagrekord sa
genealogy ni Jesukristo.

Lucas 4–8 Si Jesukristo gitintal diha sa kamingawan. Sa Nazaret Siya nagpadayag
sa iyang Kaugalingon isip ang Mesiyas ug gisalikway. Si Jesukristo nagpili sa
Napulog Duha ka mga Apostoles ug nagtudlo sa Iyang mga disipulo. Siya
nagpasaylo sa mga sala ug naghimo og daghang mga milagro.

Lucas 9–14 Ang Napulog Duha ka mga Apostoles gipadala sa pagsangyaw ug sa
pag-ayo. Si Jesukristo nagpakaon sa lima ka libo ug nausab ang panagway diha sa
usa ka bukid. Siya nagtawag sa Kapitoan ug nagpadala kanila aron sa pagtudlo. Si
Jesus nagtudlo kabahin sa pagkadisipulo, pagpakaaron-ingnon, ug paghukom. Siya
nagsaysay sa sambingay sa maayong Samarianhon.

Lucas 15–17 Si Jesukristo nagtudlo pinaagi sa mga sambingay. Siya nagtudlo
kabahin sa mga kalapasan, hugot nga pagtuo ug pagpasaylo. Siya nag-ayo sa
napulo ka mga sanlahon ug nagtudlo kabahin sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

Lucas 18–22 Si Jesukristo nagpadayon sa pagtudlo pinaagi sa mga sambingay. Siya
nag-ayo sa tawo nga buta ug nagtudlo ni Zaqueo. Siya madaugon nga ningsulod sa
Jerusalem, nagbangutan alang sa dakbayan, ug naghinlo sa templo. Si Jesukristo
nanagna sa kalaglagan sa Jerusalem ug namulong kabahin sa mga timailhan nga
mag-una sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi. Siya nagpasiugda sa sakrament, nagtudlo
sa Iyang mga Apostoles, ug nag-antus sa Getsemani. Siya gibudhian, gidakop,
gibugal-bugalan, gibunalan, ug gisukit-sukit.

LUCAS
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Lucas 23–24 Si Jesukristo gitaral sa atubangan ni Pilato ug ni Herodes, gilansang sa
krus, ug gilubong. Ang mga anghel nga didto sa lubnganan ug ang duha ka mga
disipulo diha sa dalan sa Emaus nagpamatuod nga si Jesukristo nabanhaw. Ang
Manluluwas nagpakita sa Iyang mga disipulo didto sa Jerusalem, misaad sa Iyang
mga Apostoles nga sila hatagan og gahum gikan sa Dios, ug mikayab ngadto
sa langit.

LUCAS
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LEKSYON 43

Lucas 1
Pasiuna
Ang anghel Gabriel mipakita ngadto ni Zacarias ug
mipahibalo nga si Zacarias ug ang iyang asawa, si Elisabet,
makaangkon og anak, nga kinahanglan nilang hinganlan og
Juan. Paglabay sa unom ka bulan, ang mao gihapon nga

anghel mipakita ni Maria ug mipahibalo nga siya mahimong
inahan sa Anak sa Dios. Si Maria mibisita kang Elisabet, ug
sila nagmaya sa pag-anhi sa Manluluwas. Paglabay sa tulo
ka bulan, si Elisabet nanganak ni Juan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 1:1–4
Si Lucas mipasabut sa mga rason sa pagsulat sa iyang Ebanghelyo
Ipakita ang mosunod nga mga litrato, ug hangyoa ang mga estudyante sa
pagpasabut unsa ang nahitabo diha sa matag usa: Si Jose ug Maria Mibiyahe
ngadto sa Bethlehem (Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo [2009], nu. 29; tan-awa
usab sa LDS.org), Ang Anghel Mipakita ngadto sa mga Magbalantay sa Karnero
(nu. 31), Si Simeon Mihatag og Balaang Pagtahud sa Batang Jesus (nu. 32), Ang
Batang Jesus diha sa Templo (nu. 34), Ang Maayong Samarianhon (nu. 44), Si
Maria ug Marta (nu. 45), ug Ang Napulo ka mga Sanlahon (nu. 46). Ipasabut nga
kini ug daghan pang mga panghitabo ug mga pagtulun-an gikan sa mortal nga
pangalagad sa Manluluwas narekord ni Lucas apan wala diha sa mga Ebanghelyo
ni Mateo, Marcos, ug Juan.

Ipaila sa daklit ang Ebanghelyo ni Lucas
pinaagi sa pagpasabut nga si Lucas
misugod sa iyang Ebanghelyo pinaagi
sa pagpamulong ngadto sa usa ka tawo
nga ginganlan og “Teofilo” (bersikulo 3)
ug mipasabut sa iyang mga rason sa
pagsulat. Teofilo nagpasabut og “higala
sa Dios” (Bible Dictionary sa LDS
English nga bersyon sa Biblia,
“Theophilus”). Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa
Lucas 1:1–4. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang mga
rason ni Lucas sa pagsulat.

Ang katuyoan sa tagsulat
Samtang magtudlo ka gikan sa mga kasulatan, paningkamuti sa pagtino kon unsa ang gusto nga
ipahibalo sa mapanagnaon nga tigsulat. Aron dugang nga makat-on mahitungod sa katuyoan ni
Lucas sa pagsulat sa iyang Ebanghelyo, basaha ang “Pasiuna sa Ebanghelyo Sumala ni San
Lucas,” nga nag-una niini nga leksyon.

• Unsa man ang pipila sa mga rason ni Lucas sa pagsulat niini nga istorya?
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• Basi sa Lucas 1:4, unsa man ang
mahimo kanato sa pagtuon sa
Ebanghelyo ni Lucas?

Isiguro sa mga estudyante nga samtang
sila magtuon sa Ebanghelyo ni Lucas,
mahimo nila nga “maila ang
pagkatinuod” (bersikulo 4) sa mga
kamatuoran nga gitudlo kanila
mahitungod ni Jesukristo.
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Lucas 1:5–25
Si anghel Gabriel nagpahibalo sa
umaabut nga pagkatawo ni Juan ngadto
ni Zacarias, ug si Elisabet nanamkon
Hangyoa ang mga estudyante sa
pagpamalandong og usa ka panalangin
o tubag gikan sa Dios nga ilang gihulat
o gipangandoy. Dapita ang mga
estudyante sa pagpangita og mga
kamatuoran samtang sila nagtuon sa
Lucas 1 nga makatabang kanila
samtang sila naghulat og usa ka
panalangin o tubag gikan sa Dios.

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante
ang Lucas 1:5–7, ug hangyoa ang klase
sa pagpangita kon kinsa ang naghulat
og piho nga panalangin sa halos tibuok
nilang kinabuhi.

• Unsa nga mga detalye ang atong
makat-unan mahitungod ni
Zacarias ug Elisabet gikan niini nga
mga bersikulo?

I-summarize ang Lucas 1:8–10 pinaagi
sa pagpasabut nga si Zacarias natudlo
sa pagsunog og incienso sa templo sa
Jerusalem, usa ka pasidungog nga
moabut sa usa ka sacerdote tingali
kausa lamang sa iyang kinabuhi.

Hangyoa ang mga estudyante sa
pagbasa sa Lucas 1:11–13 sa hilum nga
paagi, nga mangita kon unsay nahitabo
samtang didto sa templo si Zacarias.

• Sumala sa bersikulo 13, unsa nga
pag-ampo ang pagatubagon alang
ni Zacarias ug Elisabet? (Ipasabut
nga si Zacarias ug Elisabet malagmit
nag-ampo sulod sa daghang
katuigan aron makabaton og anak.
Mahimo nimong isugyot nga
markahan sa mga estudyante ang
mga pulong nga “ang imong
pangamuyo nadungog” niini nga
bersikulo.)

• Unsa kaha ang gibati ni Zacarias sa
dihang iyang nadungog nga siya ug
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si Elisabet makabaton og anak nga lalaki bisan tuod sila “tag-as na kaayog
panuigon”? (bersikulo 7).

I-summarize ang Lucas 1:14–17 pinaagi sa pagpasabut nga ang anghel Gabriel
misulti ni Zacarias nga siya ug si Elisabet “mabatonan ang kalipay ug pagmaya”
(bersikulo 14) ug nga ang ilang anak nga lalaki moandam og daghang mga tawo
alang sa Ginoo.

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Lucas 1:18–20, ug hangyoa ang klase sa
pagpangita kon giunsa ni Zacarias pagtubag ang anghel. Dapita ang mga
estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

• Unsay nahitabo ni Zacarias tungod sa iyang pagduha-duha sa mga pulong
sa anghel?

• Sumala sa bersikulo 20, unsay gisulti sa anghel nga mahitabo sa mga pulong
nga iyang gisulti kang Zacarias? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga
kamatuoran: Ang mga pulong sa Ginoo nga gipamulong pinaagi sa Iyang
mga sulugoon matuman sa ilang tagal nga panahon. Isulat kini nga
kamatuoran sa pisara.)

• Unsay gipasabut sa mga pulong “sa ilang tagal nga panahon”? (Sumala sa
panahon sa Ginoo.)

I-refer ngadto sa pamahayag nga anaa sa pisara, ug pangutana:

• Sa unsang paagi nga ang pagkasayud niini nga kamatuoran makaapekto kon
unsay atong buhaton agig tubag sa mga saad sa Ginoo? (Human makatubag
ang mga estudyante, usaba ang kamatuoran diha sa pisara aron mamugna ang
mosunod nga pamahayag: Kita makasalig sa mga saad sa Ginoo tungod kay
ang Iyang mga pulong matuman sa ilang tagal nga panahon.)

• Sa unsang paagi kini nga kamatuoran makatabang sa usa ka tawo kinsa
nangandoy nga matuman ang balaanong saad?

I-summarize ang Lucas 1:21–24 pinaagi sa pagpasabut nga sa diha nga si Zacarias
mibiya sa templo, siya dili makasulti. Si Elisabet wala madugay namabdos, sama sa
gisaad sa anghel.

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante (mas maayo kon batan-ong babaye) ang
mga pulong ni Elisabet sa Lucas 1:25. Dapita ang klase sa pagkonsiderar kon unsa
kaha ang gibati ni Elisabet samtang nangandam siya nga makaanak. Tingali
kinahanglan nimong ipasabut nga ang pamahayag ni Elisabet nga ang Ginoo
“[n]agwagtang sa [iyang] pagkatinamay taliwala sa mga tawo” mahimong
nagpasabut sa kaulaw nga iyang nasinati tungod sa sayop nga panglantaw nga
komon sa karaan nga kultura nga ang pagkawalay anak usa ka silot gikan sa Dios.
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Si Anghel Gabriel nagpakita ni Maria

Lucas 1:26–38
Ang anghel Gabriel nagpahibalo sa umaabut nga pagkatawo ni Jesus ngadto
ni Maria
Ipakita ang litrato nga Ang
Pagpahibalo: Ang Angel Gabriel
Mipakita ni Maria (Libro sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo, nu 28; tan-awa
usab sa LDS.org), ug hangyoa ang mga
estudyante sa paghunahuna kon unsay
bation kon adunay anghel nga kalit nga
mopakita ngadto kanila. I-summarize
ang Lucas 1:26–27 pinaagi sa
pagpasabut nga sa ikaunom nga bulan
sa pagmabdos ni Elisabet, ang anghel
nga si Gabriel gipadala ngadto ni
Maria, usa ka batan-ong babaye sa Nazaret.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 1:28–33. Hangyoa ang
klase sa pagsunod ug pagpangita sa mga pulong nga tingali nakatabang ni Maria
nga makasabut sa importansya sa tahas nga gihatag sa Dios kaniya.

• Unsa nga mga pulong ang tingali nakatabang ni Maria nga makasabut sa
kaimportante sa tahas nga gihatag sa Dios kaniya?

• Unsa ang gipasabut sa ulohan nga “Anak sa Labing Halangdon” (bersikulo 32)?
(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan
kinahanglang mahibalo sa mosunod nga doktrina: Si Jesukristo mao ang
Anak sa Dios nga Amahan.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagbasa sa Lucas 1:34 sa hilum nga paagi, nga
mangita sa pangutana ni Maria. Dapita sila nga moreport sa unsay ilang
nakat-unan. Ipasabut nga ang sulti ni Maria nga “wala man akoy bana”
nagpasabut nga siya usa ka birhen.

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Lucas 1:35–37, ug hangyoa ang mga
estudyante sa pagpangita sa tubag sa anghel sa pangutana ni Maria.

Ipasabut nga kita wala masayud, gawas sa mga istorya sa mga kasulatan, giunsa
pagkahitabo ang milagro sa pagpanamkon kang Jesukristo; kita yano lang nga
giingnan nga kini milagroso ug nga ang bata nga matawo mao ang Anak sa Dios.

Likaye ang pagpangagpas
Ayaw pangagpas sa sagrado nga hilisgutan kon giunsa sa pagpanamkon ang Manluluwas.
Hinoon, pagtutok sa mga pagtulun-an sa mga kasulatan, hinumduman ang pagpamatuod diha
niini nga ang pagkatawo ni Kristo usa ka milagro ug nga si Maria “gitawag nga usa ka birhen, sa
wala pa ug sa pagkahuman niya manganak” (Ezra Taft Benson, “Joy in Christ,” Ensign, Mar.
1986, 4; tan-awa usab sa 1 Nephi 11:13–20; Alma 7:10).

• Sumala sa narekord sa Lucas 1:37, unsa nga kamatuoran ang gisulti sa anghel
nga nagtabang sa pagpasabut niining milagroso nga panghitabo? (Ang mga
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Si Maria nagbisita kang Elisabet

estudyante kinahanglang mahibalo sa mosunod nga kamatuoran: Sa Dios
walay butang nga dili mahimo. Mahimo nimong isugyot nga markahan sa
mga estudyante kini nga kamatuoran diha sa ilang mga kasulatan.

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang isulti ni Maria o Elisabet aron sa
pag-awhag kanato kon kita mobati nga dili mahimo ang usa ka butang nga
atong gilauman?

• Unsa man ang usa ka kasinatian nga nakapalig-on sa inyong pagtuo nga walay
imposible uban sa Dios?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa hilum nga paagi sa Lucas 1:38, nga
mangita kon giunsa pagtubag ni Maria ang anghel.

• Unsa nga ebidensya ang inyong nakita niini nga bersikulo nga si Maria mituo sa
mga pulong sa anghel?

• Unsay nakalahi sa pagdawat ni Maria sa mga pulong sa anghel ngadto sa tubag
ni Zacarias sa pahibalo sa anghel diha sa templo?

Awhaga ang mga estudyante sa pagsunod sa ehemplo ni Maria ug Elisabet pinaagi
sa pagtuo nga sa ilang kaugalingong mga kinabuhi walay imposible sa isugo sa
Ginoo kanila uban sa Iyang tabang.

Lucas 1:39–56
Si Maria nagbisita kang Elisabet, ug kining duha ka babaye nagpamatuod sa
Manluluwas
Kon mahimo, pagpakita og litrato ni
Maria nga nagbisita kang Elisabet atol
sa pagmabdos ni Elisabet. Pangutan-a
ang mga estudyante kon ila bang maila
kon kinsa ang gihulagway ug unsa ang
nahitabo diha sa litrato.

• Si Maria ug Elisabet daw ordinaryo
nga mga babaye, apan sa unsang
mga paagi nga sila nagtuman sa
importanting mga tahas nga
mousab sa kalibutan?

Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Lucas 1:41–45. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita
sa pagpamatuod ni Elisabet ngadto kang Maria.

• Unsa man ang nasabtan nang daan ni Elisabet mahitungod ni Maria?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog (mas maayo kon batan-ong
babaye) sa Lucas 1:46–49. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon
giunsa pagdayeg ni Maria ang Ginoo.

• Unsa nga mga pulong nga narekord diha sa bersikulo 49 ang gigamit ni Maria
sa paghulagway kon unsa ang gihimo sa Ginoo alang kaniya? (“Dagkong mga
butang.”)
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Dapita ang mga estudyante sa pag-usab og basa sa hilum nga paagi sa Lucas 1:38,
45–46, nga mangita kon unsa ang nabuhat ni Maria nga nagtugot sa Ginoo sa
paghimo og “dagkong mga butang” alang kaniya.

• Unsa man ang nabuhat ni Maria nga nagtugot sa Ginoo sa paghimo og
“dagkong mga butang” alang kaniya?

Ipasabut nga sama nga si Zacarias, Elizabet, ug Maria adunay kaugalingon nilang
mga tahas nga buhaton diha sa balaanong plano, kita usab adunay importanting
mga tahas nga gihatag sa Ginoo.

• Basi sa ehemplo ni Maria, unsay mahitabo sa atong kinabuhi kon kita
matinud-anong maningkamot sa pagtuman sa buluhaton nga gisangon sa
Ginoo ngari kanato? (Tabangi ang mga estudyante nga mahibaloan ang
mosunod nga baruganan: Kon kita matinud-anong maningkamot sa
pagtuman sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo ngari kanato, Siya
makahimo og dagkong mga butang sa atong kinabuhi.)

• Unsa ang pipila ka mga tahas nga gusto sa Ginoo nga inyong tumanon diha sa
Iyang plano?

• Unsa kaha ang mahitabo sa inyong kinabuhi kon inyong tubagon ang Ginoo
sama sa gibuhat ni Maria?

Lucas 1:57–80
Si Juan Bautista natawo
I-summarize ang Lucas 1:57–80 pinaagi sa pagpasabut nga human nanganak si
Elisabet, gisulat ni Zacarias nga ang bata kinahanglan nga panganlan og Juan.
Dihang iya kining gibuhat, siya diha-diha dayon nabalikan sa iyang abilidad sa
pagsulti ug siya nanagna mahitungod sa mga misyon ni Jesukristo ug ni Juan.

Ipamatuod nga samtang kita matinud-anong nagtuman sa atong balaanong
gihatag nga mga tahas sama sa gibuhat ni Zacarias, Elisabet, ug Maria, ang Ginoo
makahimo og dagko nga mga butang alang kanato ug pinaagi nato. Awhaga ang
mga estudyante sa pagtuman sa ilang kaugalingong mga tahas diha sa plano
sa Ginoo.
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LEKSYON 44

Lucas 2
Pasiuna
Si Jose ug Maria mibiyahe ngadto sa Betlehem, diin si Jesus
natawo. Ang mga magbalantay sa karnero misunod sa sugo
sa usa ka anghel sa pagpangita sa bag-ong natawo nga si
Jesus, ug dayon ilang gisangyaw ang pagkatawo ni Jesus
ngadto sa uban. Si Simeon mipanalangin ni Jesus sa templo,

ug si Ana mipakigbahin sa iyang pagsaksi nga ang
Manunubos natawo. Si Jesus mitubo “sa kaalam ug sa
gidak-on ug sa kahimuot kaniya sa Dios ug sa tawo” (Lucas
2:52).

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 2:1–20
Si Jesus natawo didto sa Betlehem
Ikonsiderar ang pagpakanta sa klase sa “Joy to the World” (Hymns, nu. 201) o lain
nga himno sa Pasko isip kabahin sa debosyonal.

Ipakita ang litrato nga Si Jose ug Maria
Mibiyahe ngadto sa Betlehem (Libro sa
mga Hulagway sa Ebanghelyo [2009], nu.
29; tan-awa usab sa LDS.org). Hangyoa
ang mga estudyante sa pagkonsiderar
kon unsa ka daghan ang ilang nasayran
sa mga panghitabo nga naglibut sa
pagkatawo sa Manluluwas.

Aron sa pag-andam sa mga
estudyante sa pagtuon sa

Lucas 2:1–20, dapita sila sa pagkuha sa
mosunod nga tinuod-o-sayop nga eksamin. (Sa dili pa magklase, pag-andam og
kopya sa eksamin alang sa matag estudyante.)

Tinuod–Sayop nga Eksamin (Lucas 2:1–20)
____ 1. Si Maria ug Jose miadto sa Betlehem aron sa pagbayad og buhis.

____ 2. Si Maria ug Jose kinahanglang mobiyahe og 27 ka milya (44 ka kilometro) gikan sa
Nazaret ngadto sa Betlehem.

____ 3. Si Maria mipahimutang sa batang Jesus sa pasungan tungod kay puno na ang balay
abutanan.

____ 4. Ang mga magbalantay sa karnero misunod sa bitoon ngadto sa pasungan diin naghigda
si Jesus.

____ 5. Gawas kang Maria ug Jose, ang unang mga tawo nga nasulat nga nakakita ni Jesus
mao ang mga magbalantay sa karnero.

____ 6. Ang anghel misulti sa mga magbalantay sa karnero nga dili ipanugid ni bisan kinsa ang
unsay ilang nakita.
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Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga tubag sa eksamin samtang sila
magtuon sa Lucas 2.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 2:1–5. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon nganong mibiyahe si Jose ug Maria ngadto sa
Betlehem.

• Nganong mibiyahe man si Jose ug Maria ngadto sa Betlehem? (Ipasabut nga
ang Lucas 2:1, footnote b sa LDS English version sa Biblia nagklaro nga si Cesar
gusto nga marehistro, o maihap, ang katawhan. Gibuhat kini alang sa
pagpangolekta og buhis.)

Dapita ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa mga Mapa sa Biblia, nu. 11, “Ang
Balaan nga Yuta sa mga Panahon sa Bag-ong Tugon,” nga anaa sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita sa Nazaret ug
Betlehem diha sa mapa ug, gamit ang yawe, sa pagbana-bana kon unsa ka layo ang
gibiyahe ni Joseph ug Maria. Human makatubag ang mga estudyante, ipasabut nga
ang distansya nga 85–90 ka milya (137–145 kilometro) gikan sa Nazaret ngadto sa
Betlehem moabot og dili mominos upat ngadto sa lima ka adlaw nga paglakaw, ug
tingali sobra pa alang nila ni Jose ug Maria tungod sa kondisyon ni Maria.

Gamita ang mga scripture study aid
Ang Simbahan nag-andam og pipila ka mga tabang sa pagtuon sa kasulatan ug gilakip kini sa
sumbanan nga mga basahon alang sa uban nga mga pinulongan. Kini naglakip sa mga materyal
nga pakisayran sama sa mga footnote, mga index, mga litrato, ug mga mapa. Kini mao ang
pipila sa labing bililhong kapanguhaan nga magamit sa mga magtutudlo ug mga estudyante
samtang sila magtuon sa mga kasulatan. Awhaga ang mga estudyante sa paggamit sa anaa nga
mga tabang sa pagtuon sa ilang personal nga pagtuon sa kasulatan.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsay ilang hunahuna nga
tukma nga kahimtang alang sa pagkatawo sa Tiglalang ug Manluluwas sa
kalibutan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 2:6–7. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa mga sirkumstanya sa pagkatawo ni Jesus.

• Bisan pa man sa talagsaon nga importanteng kahimtang ni Jesus isip Bugtong
Anak sa Dios diha sa unod, unsa man ang kahimtang sa Iyang pagkatawo?

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Lucas 2:8–14. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa
pagpahibalo ang pagkatawo sa Manluluwas. Dapita ang mga estudyante nga
moreport sa unsay ilang nakat-unan. Ipakita ang litrato nga Ang Anghel Mipakita
sa mga Magbalantay sa Karnero (Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo nu. 31;
tan-awa usab sa LDS.org).
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• Sumala sa bersikulo 10, unsay atong
masinati tungod sa pagkatawo sa
Manluluwas? (Human makatubag
ang mga estudyante, isulat sa pisara
ang mosunod nga kamatuoran:
Tungod kay ang Manluluwas
natawo dinhi sa yuta, kita
makasinati og hingpit nga
kalipay.)

Samtang ang mga estudyante
magpadayon sa pagtuon sa Lucas 2,
dapita sila sa pagpangita og mga
ehemplo kon sa unsang paagi ang
kahibalo sa pagkatawo sa Manluluwas
mihatag og dakong kalipay ngadto
sa uban.

Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Lucas 2:15–20.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang reaksyon sa mga
magbalantay sa karnero sa mensahe sa anghel.

• Unsa nga mga pulong ang nagpakita kon unsa ang reaksyon sa mga
magbalantay sa karnero sa mensahe sa anghel? (Mahimo nimong isugyot nga
markahan sa mga estudyante ang mga pulong “tana! mangadto na kita” sa
bersikulo 15 ug “sila miadto nga nanagdali” sa bersikulo 16.)

• Unsa nga saksi, o pagpamatuod, ang nadawat sa mga magbalantay sa karnero
tungod kay sila mipatalinghug niini nga mensahe?

• Unsa ang gibuhat sa mga magbalantay sa karnero human nila madawat ang
ilang saksi ni Jesukristo?

• Ngano kaha nga ang mga magbalantay sa karnero mipakigbahin ngadto sa
uban sa ilang nasinati?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga istorya
mahitungod sa unsay mahitabo kon kita makadawat og atong kaugalingong
pagpamatuod kang Jesukristo? (Gamit ang kaugalingon nilang mga pulong,
ang mga estudyante kinahanglang mahibalo og baruganan sama sa mosunod:
Kon kita makadawat og atong kaugalingong pagpamatuod kang
Jesukristo, kita magtinguha sa pagpakigbahin sa atong pagpamatuod
ngadto sa uban.)

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna og higayon sa dihang sila mibati og
tinguha sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod ni Jesukristo ug sa Iyang
ebanghelyo ngadto sa uban. Awhaga sila sa pagpamalandong kon unsay nagdasig
niana nga tinguha. Pagdapit og pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang
mga kasinatian diha sa klase.
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Lucas 2:21–39
Si Simeon ug Ana nagdeklarar ni Jesus nga mao ang Manluluwas sa kalibutan
I-summarize ang Lucas 2:21–24 pinaagi sa pagpasabut nga human sa pagkatawo ni
Jesus, si Maria ug Jose mipresentar Kaniya didto sa templo sumala sa balaod sa
Judeo (tan-awa sa Exodo 13:2). Duha ka tawo nga anaa sa templo nianang adlawa
nakaila sa batang Jesus isip ang Mesiyas. Dapita ang batan-ong mga lalaki sa klase
nga hilum nga mobasa sa istorya ni Simeon diha sa Lucas 2:25–32. (Tingali
kinahanglan nimong ipasabut nga ang mga pulong nga “nagpaabot sa paglipay sa
Israel” sa bersikulo 25 nagpasabut nga naghulat sa Mesiyas nga moabut.) Dapita
ang batan-ong mga babaye nga hilum nga mobasa sa istorya ni Ana diha sa Lucas
2:36–38 (ug kon gikinahanglan, ipasabut nga ang “kawaloan” diha sa bersikulo 37
nagpasabut og 80). Samtang ang mga estudyante nagbasa sa gi-assign kanila nga
mga bersikulo, dapita sila sa pagpangita sa mga tubag sa mosunod nga mga
pangutana:

• Sa unsang paagi ang kahibalo sa pagkatawo sa Manluluwas midala og hingpit
nga kalipay niini nga tawo?

• Sa unsang paagi nga siya nagpamatuod ni Jesukristo?

Human sa igong panahon, pagdapit og
usa ka batan-ong lalaki sa pagbarug, sa
pag-summarize sa istorya nga iyang
gibasa, ug sa pagreport sa iyang mga
tubag sa mosunod nga mga pangutana.
Ipakita ang litrato nga Si Simeon
Mihatag og Balaang Pagtahud sa Batang
Jesus (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo, nu. 32; tan-awa usab sa
LDS.org).

I-summarize ang Lucas 2:33–35 pinaagi
sa pagpasabut nga si Simeon
mipanalangin usab kang Maria ug Jose.

Dapita ang usa ka batan-ong babaye sa
pagbarug, pag-summarize sa istorya
nga iyang gibasa, ug sa pagreport sa
iyang mga tubag sa nag-una nga mga
pangutana.

Dapita ang mga estudyante sa pagpasabut kon sa unsang paagi ang pagkasayud
nga natawo ang Manluluwas makahatag kanato og hingpit nga kalipay. Dapita
kadtong kinsa komportable sa pagbuhat sa ingon nga mopaambit sa ilang mga
pagpamatuod ni Jesukristo diha sa klase.

I-summarize ang Lucas 2:39 pinaagi sa pagpasabut nga pagkahuman niini nga mga
hitabo, si Maria, Jose, ug Jesus mipauli sa Nazaret.

LEKSYON 44

308



Lucas 2:40–52
Ang batan-ong Jesus nagtudlo sa Templo
Dapita ang mga estudyante sa pagsulat diha sa ilang mga notebook sa klase o
scripture study journal og usa ka aspeto nga gusto nilang molambo. Pagdapit og
pipila ka mga estudyante kinsa komportable nga mobuhat nga ipakigbahin sa klase
kon unsay ilang gisulat. (Pahinumdumi ang mga estudyante nga dili mopakigbahin
og bisan unsa nga personal o pribado ra kaayo.)

• Sa unsang paagi ang pagkahibalo kon sama sa unsa si Jesus sa Iyang
kabatan-on makatabang kaninyo isip usa ka batan-on?

Ipasabut nga kita adunay pipila lang ka mga detalye sa pagkabatan-on ni Jesus,
apan kadtong narekord mahimong usa ka dakong panalangin ug giya kanato
samtang kita naningkamot sa pagpalambo sa atong kaugalingon. Samtang ang
mga estudyante nagtuon sa nahibilin sa Lucas 2, dapita sila sa pagpangita sa mga
kamatuoran nga makatabang nato nga masayud kon unsa nga mga aspeto ang
kinahanglan natong tutukan samtang naningkamot kita sa pagpalambo sa atong
kaugalingon.

Ipakita ang litrato nga Si Jesus
Nag-ampo uban sa Iyang Inahan (Libro
sa mga Hulagway sa Ebanghelyo, nu. 33;
tan-awa usab sa LDS.org). Dapita ang
usa ka estudyante sa pagbasa og kusog
sa Lucas 2:40. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita kon giunsa
paghulagway ni Lucas ang pagkabata ni
Jesus. Ipasabut nga ang nahimong
nagpasabut nga mitubo o milambo.
Dapita ang mga estudyante nga
moreport sa unsay ilang nakat-unan.

Dapita ang pipila ka estudyante nga
magpuli-puli sa pagbasa og kusog
gikan sa Lucas 2:41–47. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon
unsay gibuhat ni Jesus sa dihang
nag-edad Siya og 12 anyos.

• Ngano nga nagpabilin man si Jesus didto sa templo? (Dapita ang mga
estudyante sa pagbasa sa kinutlo gikan sa Hubad ni Joseph Smith, Lucas 2:46
nga makita sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, nga mangita kon sa unsang paagi
ang Hubad ni Joseph Smith nagklaro unsa ang gibuhat ni Jesus sa templo ug sa
unsang paagi kini nga pagklaro mas mohaum sa paghulagway sa panghitabo sa
Lucas 2:47.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 2:48–50. Hangyoa ang
mga estudyante sa pagsunod ug mangita kon unsay gisulti ni Jesus kang Maria ug
Jose sa diha nga Siya ilang nakit-an.
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Imbis nga mohangyo og usa ka estudyante sa pagbasa sa Lucas 2:48–50,
mahimo nimong ipatan-aw ang “Young Jesus Teaches in the Temple” (2:30)

gikan sa The Life of Jesus Christ Bible Videos, nga anaa sa LDS.org.

• Unsa ang gisulti ni Jesus kang Maria ug Jose sa diha nga Siya ilang nakit-an?

• Unsa ang gipadayag niini nga istorya mahitungod sa kahibalo ni Jesus kabahin
sa Iyang tinuod nga pagkatawo ug kabahin sa Iyang kinaiya sa Iyang
kabatan-onan?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 2:51–52. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa mga paagi nga milambo si Jesus.

• Unsay buot ipasabut sa “[nagtubo] sa kaalam”? (Naglambo sa kaalam.) Sa
pagtubo sa “gidak-on”? (Naglambo sa pisikal nga paagi.) Sa pagtubo sa
“kahimuot kaniya sa Dios”? (Naglambo sa espirituhanong paagi.) Sa pagtubo
sa “kahimuot kaniya sa … tawo”? (Naglambo sa sosyal nga paagi.)

• Basi sa bersikulo 52, unsaon ninyo pagpahayag og usa ka baruganan nga
makagiya kanato sa pagsunod sa ehemplo ni Jesus? (Ang mga estudyante
kinahanglang moila og baruganan sama sa mosunod: Makasunod kita sa
ehemplo ni Jesus pinaagi sa pag-angkon og kaalam ug sa paglambo sa
pisikal, espiritwal ug sosyal nga paagi.)

• Ngano nga importante alang kanato nga molambo sa matag usa niining upat ka
mga aspeto? (Aron mamahimo kita nga maayong pagkabalanse nga mga
katawhan.)

• Sa unsang paagi kamo napanalanginan samtang kamo naningkamot sa
pagsunod sa ehemplo ni Jesus pinaagi sa pagpalambo sa inyong kaugalingon
niini nga mga aspeto?

Isulat sa pisara ang mosunod nga mga ulohan diha sa pisara ug dapita ang mga
estudyante sa pagkopya niini diha sa ilang mga notebook sa klase o scripture study
journal: Intelektwal nga paagi, Pisikal nga paagi, Espiritwal nga paagi, ug Sosyal nga
paagi. Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat og usa ka tumong ubos sa matag
usa niini nga mga kategoriya alang sa ilang personal nga kalamboan. Awhaga ang
mga estudyante sa pagbuhat niini nga mga tumong. Tapusa pinaagi sa pagpaambit
sa imong pagpamatuod sa mga baruganan nga nahisgutan sa leksyon karon.

(Ang mga tubag sa eksamin mao ang mosunod: 1. Husto; 2. Sayop; 3. Husto; 4.
Sayop; 5. Husto; 6. Sayop.)

Scripture Mastery Review
Ang pagbalik-balik makatabang sa mga estudyante sa paghinumdom sa
nahimutangan sa mga scripture mastery passage. Gamita ang mga kard sa scripture
mastery, o pahimoa ang mga estudyante sa kaugalingon nilang mga kard pinaagi
sa pagsulat sa importanting mga pulong o mga kahulugan sa usa ka bahin sa
blanko nga mga notecard o mga piraso nga papel ug ang mga pakisayran sa pikas
nga bahin. Ipares-pares ang mga estudyante. Hangyoa sila sa pag-eksamin sa usag
usa gamit ang mga kard. Dapita ang mga estudyante sa kanunay nga paggamit
niini nga mga kard sa pag-eksamin sa ilang mga kaugalingon ug sa usag usa.
Mahimo nimong magamit ang mga timailhan sa mga kard sa pagbuhat sa scripture
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chase nga kalihokan sa klase (tan-awa ang “scripture chase” sa appendix niini nga
manwal).
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LEKSYON 45

Lucas 3–4
Pasiuna
Si Juan Bautista misangyaw sa paghinulsol ug mipamatuod
sa umaabut nga Mesiyas. Si Jesukristo gibunyagan ni Juan ug
dayon nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw didto sa kamingawan.
Human sa pagbiyahe ngadto sa Galilea, si Jesus mipahayag

didto sa Nazaret nga Siya mao ang Mesiyas. Ang mga tawo
sa Nazaret misalikway Kaniya, ug Siya miadto sa Capernaum,
diin Siya miayo sa mga masakiton ug mipapahawa sa
mga yawa.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 3:1–22
Si Juan Bautista nanagna mahitungod ni Jesukristo
Sa dili pa magklase, hangyoa ang usa ka estudyante sa pagtuon sa istorya ni Elijah
ug ang biyuda sa Sarepta sa 1 Mga Hari 17:1–16 ug ang laing estudyante sa
pagtuon sa istorya ni Naaman ug Eliseo sa 2 Mga Hari 5:1–15. Ipasabut nga sila
mohatag unya og mubo nga summary niini nga mga istorya atol sa leksyon.
Hangyoa sila nga hatagan og gibug-aton ang gibuhat ni Naaman ug sa biyuda sa
Sarepta aron sa pagpakita sa ilang hugot nga pagtuo ug ipasabut nga silang duha
mga Hentil (dili kabahin sa balay ni Israel).

Sa pagsugod sa leksyon, pasulata ang mga estudyante diha sa usa ka piraso nga
papel sa usa ka panahon nga mibati sila nga nahimulag o nalahi gikan niadtong
naglibut kanila isip resulta sa pagsunod sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo
(siguroha nga ang mga estudyante dili mosulat sa ilang mga ngalan sa ilang mga
papel). Human sa igong panahon, hangyoa ang mga estudyante sa paghatag
kanimo sa ilang mga papel. Basaha og kusog ang pipila sa mga kasinatian ngadto
sa klase.

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og usa ka kamatuoran samtang magtuon
sila sa Lucas 3:1–22 nga makapasabut nganong ang mga tawo nga nagsunod sa
ebanghelyo mahimong mobati usahay nga nahimulag gikan sa uban.

Ipasabut nga ubos sa balaod ni Moises, ang labawng sacerdote [high priest]
molihok isip nagdumala nga opisyal sa Aaronic Priesthood ug politikanhong
pangulo sa nasud sa Israel. Hinoon, sa panahon sa pagpangalagad sa Manluluwas,
ang katungdanan sa labawng sacerdote nahimong dautan. Imbis nga pilion sa
Dios, ang labawng sacerdote gipili sa mga tawo nga sama ni Herodes ug sa ubang
mga opisyales sa Roma (tan-awa sa Bible Dictionary sa LDS English version nga
Biblia, “High priest”).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 3:2–6. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon kang kinsa namulong ang Dios imbis nga sa
labaw nga mga sacerdote.

• Ngadto kang kinsa man miabut ang mga pulong sa Ginoo imbis nga sa labaw
nga mga sacerdote? (“Juan nga anak ni Zacarias,” nga nailhan usab isip Juan
Bautista.)

• Unsa ang gitudlo ni Juan Bautista?
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Ipasabut nga sa kapanahunan ni Juan ang ubang mga tawo nagtuo nga tungod kay
sila mga kaliwat ni Abraham, sila mas maayo o mas gihigugma sa Dios kay sa dili
mga Israelite. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 3:7–9, ug
hangyoa ang klase sa pagpangita kon unsay gitudlo ni Juan Bautista sa mga Judeo
sa kinahanglan nilang buhaton aron mapahimuot ang Dios.

• Unsa man ang gitudlo ni Juan sa mga Judeo nga gikinahanglan nilang buhaton
aron sa pagpahimuot sa Dios? (Ipasabut nga ang “bunga” usa ka simbolo sa
mga resulta sa mga pagpili nga atong gihimo.)

• Sumala sa bersikulo 9, unsay mahitabo niadtong dili mohatag og “maayong
bunga,” o magpuyo nga matarung?

I-summarize ang Lucas 3:10–15 pinaagi sa pagpasabut nga si Juan mitudlo sa piho
nga mga grupo sa mga Judeo kon unsaon nila nga makapamunga og maayo nga
bunga. Ang pagpangalagad ni Juan dalaygon, ug ang pipila nagtuo nga siya tingali
ang Mesiyas.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 3:16–17, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay gisulti ni Juan nga buhaton sa Mesiyas
inig-abut Niya.

• Unsa ang gisulti ni Juan nga buhaton sa umaabut nga Mesiyas?

Ipasabut nga ang mga pulong “kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu
Santo ug kalayo” (bersikulo 16) nagpasabut sa makapaputli ug makapabalaan nga
epekto sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo.

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mas makasabut sa bersikulo 17, ipakita
ang usa ka kumkum sa mga lugas o gagmayng mga bato ug diyutayng ginabas o
gagmayng mga piraso sa newspaper. Isagol ang mga lugas ug ginabas, ug ibutang
ang sinagol sa usa ka mabaw nga tray.

• Sa unsang paagi mabulag sa usa ka tawo ang mga lugas gikan sa ginabas?

Ipasabut nga human ang trigo giani ug gigiuk (ang pagbulag sa mga lugas gikan sa
uhay sa tanom), ang mga lugas ayagon. Ang pag-ayag mao ang karaang pamaagi
nga gigamit sa pagbulag sa mga lugas sa trigo gikan sa mga uhot (panit) ug mga
tipaka. Ang usa ka mag-aayag mogamit og dagkong pala o tinidor nga kahoy
(gihubad sa mga kasulatan isip “kakha”) aron ipapadpad sa hangin ang gigiuk nga
trigo. Ang hangin dayon mopadpad sa mas gaan, wala magustuhi nga mga uhot,
ug ang mas bug-at nga lugas sa trigo mangahulog nga magtapok diha sa giukanan
nga salog.

Sa paghulagway niini nga konsepto, ipakita ang usa ka pamaypay (mahimo ka nga
mogamit og baga nga papel, karton, o gipilo nga papel kon gikinahanglan).
Pagdapit og usa ka estudyante sa pag-adto sa atubangan sa klase, ug hangyoa siya
nga ipaypay ang pamaypay ibabaw sa mga lugas ug ginabas. Samtang ang
estudyante namaypay, hinaya pag-itsa ang sinagol aron ang naglihok nga hangin
mopadpad sa ginabas samtang ang mga lugas mangahulog og balik ngadto sa tray.
Dapita ang estudyante sa paglingkod.

• Unsa man ang girepresentar sa trigo ug sa uhot? (Ang trigo nagrepresentar sa
mga matarung, ug ang mga uhot nagrepresentar sa mga dautan.)
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• Sumala sa bersikulo 16–17, kinsa ang mobulag sa matarung gikan sa dautan?
(Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga
kamatuoran: Si Jesukristo mobulag sa mga matarung gikan sa mga
dautan.)

• Bisan tuod ang katapusan nga panagbulag sa mga matarung gikan sa dautan
mahitabo sa Adlaw sa Paghukom, sa unsang mga paagi ang pagsunod ni
Jesukristo ug pagsunod sa Iyang ebanghelyo makahimo sa Iyang mga disipulo
nga mahimulag gikan sa uban karon?

• Nganong gikinahanglan man natong masabtan nga ang pagtinguha sa
pagsunod ni Jesukristo ug pagsunod sa Iyang ebanghelyo makahimo kanato
nga mahimulag o mobati nga nahimulag gikan sa uban?

I-summarize ang Lucas 3:18–22 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus miabut aron
magpabunyag ni Juan Bautista. Wala madugay, si Juan Bautista gipapriso ni
Herodes.

Lucas 3:23–38
Ang kaliwatan ni Jesus gihan-ay
I-summarize ang Lucas 3:23–38 pinaagi sa pagpasabut nga si Lucas milakip og
genealogy ni Jesus ug mipamatuod nga si Jose mao ang “gituohan” (dili aktwal)
nga amahan ni Jesus, kinsa mao ang Anak sa Dios.

Lucas 4:1–13
Si Jesus gitintal ni Satanas didto sa kamingawan
Ipasabut nga ang Lucas 4:1–13 naglangkob sa istorya ni Jesus nga nagpuasa sulod
sa 40 ka adlaw didto sa kamingawan ug nagsalikway sa mga tintasyon ni Satanas.

Lucas 4:14–30
Si Jesus mipahibalo nga Siya mao ang Mesiyas
Ilista sa pisara ang mga pulong masulub-on, dinaug-daog, binilanggo, kabus, ug buta.
Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong og usa ka higayon diin ang usa
o daghan pa niini nga mga pulong tingali naghulagway sa unsay ilang gibati
mahitungod sa ilang mga kaugalingon. Dapita sila samtang nagtuon sila sa Lucas
4:14–30 nga mangita kon sa unsang paagi sila makakaplag og kahupayan gikan
niini nga mga pagbati.

I-summarize ang Lucas 4:14–17 pinaagi sa pagpasabut nga human si Jesus mibalik
gikan sa kamingawan, Siya misugod sa pagsangyaw sa mga sinagoga sa Galilea.
Wala madugay, Siya mibalik ngadto sa Iyang kaugalingong lungsod sa Nazaret.
Samtang naa didto, Siya mibarug diha sa usa ka sinagoga ug mibasa gikan sa
basahon ni Isaias.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 4:18–21, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay gitudlo ni Isaias kabahin sa balaanong misyon
sa Mesiyas.

• Unsa ang gipanghimatud-an ni Jesus sa mga tawo sa Iyang kaugalingong
lungsod sa Nazaret? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing
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mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran: Si
Jesus mao ang Mesiyas kinsa gipadala sa pag-ayo sa mga masulub-on ug
pagluwas niadtong espirituhanong nangabihag.)

• Unsa nga mga kasinatian ang inyong nasinati nga nagpakita kaninyo nga si
Jesukristo padayon nga nag-ayo ug nagluwas kanato sa atong panahon?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 4:22, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon giunsa pagtubag sa katawhan sa Nazaret ang maisugong
pahayag ni Jesus nga Siya ang dugay nang gipaabut nga Mesiyas.

• Unsay reaksyon sa mga katawhan sa pamahayag ni Jesus?

• Basi sa bersikulo 22, sa inyong hunahuna ngano kaha nga ang mga tawo sa
Nazaret naglisud man sa pagtuo nga si Jesus mao ang Mesiyas?

I-summarize ang Lucas 4:23 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus nasayud nga ang
mga tawo sa Nazaret mohagit Kaniya sa pagpamatuod nga Siya mao ang Mesiyas
pinaagi sa pagbuhat og usab sa mga milagro nga Iyang gihimo sa Capernaum.

Ipadali sa pagbasa sa mga estudyante ang Lucas 4:24-27 sa hilum nga paagi, nga
mangita sa duha ka istorya sa Daang Tugon nga maoy gipasabut sa Manluluwas sa
dihang Siya mitubag sa mga tawo sa Nazaret. (Mahimo nimong klaruhon nga ang
Elias nagpasabut ngadto ni Elijah ug ang Eliseo nagpasabut ni Eliseo.) Dapita ang
mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

Hangyoa ang duha ka mga estudyante nga gidapit na nimong daan sa pagtuon
niining duha ka mga istorya sa pagpresentar karon sa ilang mga summary.
Pagkahuman, ipasabut nga gitudlo ni Jesus sa mga tawo sa Nazaret nga bisan og
adunay mga Israelite nga biyuda ug mga sanlahon, ang duha ka dili mga Israelite
(Hentil) ang nakasinati sa mga milagro.

• Sa unsang mga paagi nga si Naaman ug ang biyuda sa Sarepta nagpakita sa
hugot nga pagtuo?

• Sa unsang paagi ang hugot nga pagtuo sa biyuda ug ni Naaman lahi kay sa
hugot nga pagtuo sa mga tawo sa Nazaret?

Ikumparar ug itandi
Ang usa ka tudling sa kasulatan kasagaran maklaro kon kini ikumparar o itandi ngadto sa lain.
Ang pagtabang sa mga estudyante nga makatimaan sa pagkaparehas ug panaglahi tali sa mga
pagtulun-an, katawhan, o mga panghitabo makatabang kanila nga mas klarong makasabut sa
mga kamatuoran sa ebanghelyo.

Ipasabut nga si Jesus mipahigayon og diyutay ra kaayo nga mga milagro sa Nazaret
tungod kay kadaghanan sa mga tawo didto kulang sa hugot nga pagtuo diha
Kaniya (tan-awa sa Mateo 13:54–58; Marcos 6:1–6).

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan mahitungod sa hugot nga pagtuo
kon atong itandi ang mga tawo sa Nazaret ngadto sa biyuda ug ni Naaman?
(Tabangi ang mga estudyante nga mahibalo og usa ka baruganan sama sa
mosunod: Kon atong ipakita ang atong hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo, atong makita nga mahitabo ang mga milagro.)
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Hangyoa ang mga estudyante sa pagduol sa pisara ug paghimo og lista sa mga
paagi nga kita makapakita sa atong hugot nga pagtuo nga si Jesukristo mao ang
atong Manluluwas. Human makompleto sa mga estudyante ang lista, pangutan-a:

• Unsa ang mga ehemplo sa mga panalangin o mga milagro nga moabut lamang
kon kita molihok una diha sa hugot nga pagtuo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 4:28–30, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon giunsa pagtubag niadtong anaa sa sinagoga kang
Jesus. Dapita ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

• Sa unsang paagi nga kini nga istorya naghulagway kon sa unsang paagi si
Jesukristo mobulag sa dautan gikan sa mga matarung? (Tan-awa sa Lucas 3:17.)

Lucas 4:31–44
Si Jesus nagpapahawa sa mga yawa ug nag-ayo sa masakiton
Ipares-pares ang mga estudyante. Dapita sila sa pagbasa og kusog sa Lucas 4:31–44
uban sa ilang pares ug mangita sa mga panalangin nga nadawat sa mga tawo sa
Capernaum ikumpara sa mga panalangin nga nadawat sa mga tawo sa Nazaret.
Human sila makabasa, dapita sila sa paghisgut sa ilang mga tubag sa mosunod nga
mga pangutana uban sa ilang mga pares (mahimo nimong isulat kini nga mga
pangutana sa pisara):

• Sa unsang paagi nga lahi ang reaksyon sa mga tawo sa Capernaum ngadto ni
Jesus, kon ikumpara sa mga tawo sa Nazaret?

• Unsa nga mga panalangin ang nadawat sa mga tawo sa Capernaum, kon
ikumpara sa mga panalangin nga nadawat sa mga tawo sa Nazaret?

• Giunsa man sa paghulagway niini nga mga istorya ang baruganan nga samtang
kita mopakita sa atong pagtuo kang Jesukristo, atong makita ang mga milagro
nga mahitabo?

Pagdapit og pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga tubag sa
katapusang duha ka mga pangutana diha sa klase.

Tapusa ang leksyon pinaagi sa pagpakigbahin sa imong pagpamatuod kabahin ni
Jesukristo ug sa mga panalangin nga imong nadawat samtang ikaw mipakita og
hugot nga pagtuo diha Kaniya. Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat diha sa
ilang mga notebook sa klase o scripture study journal sa pipila ka mga paagi nga
ilang mapakita ang ilang hugot nga pagtuo kang Jesukristo. Dapita sila sa paghimo
og tumong sa pagbuhat sa mga butang nga ilang gisulat.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Marcos 10–Lucas 4 (Unit 9)
Materyal sa Pagpangandam alang sa Home-Study Teacher
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga summary sa mga panghitabo, doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga estudyante
samtang sila nagtuon sa Marcos 10–Lucas 4 (unit 9) wala gitumong nga itudlo isip kabahin sa imong leksyon. Ang
leksyon nga imong gitudlo nakatutok lamang sa pipila niini nga mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga
aghat sa Espiritu Santo samtang ikonsiderar nimo ang mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Marcos 10–16)
Samtang ang mga estudyante nagtuon kabahin sa pagdapit sa Manluluwas ngadto sa gagmay nga mga bata sa
pagduol Kaniya, sila nakakat-on nga samtang kita modawat sa ebanghelyo sama sa gagmayng mga bata, mamahimo
kitang andam sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Samtang nagbasa sila mahitungod sa pahimangno ni Jesukristo
ngadto sa dato nga batan-ong punoan, sila nakakat-on nga tungod kay Siya nahigugma kanato, ang Ginoo motabang
kanato nga masayud kon unsay kulang sa atong mga paningkamot sa pagsunod Kaniya, ug kon kita mangayo sa
Ginoo, Siya motudlo kanato kon unsay gikinahanglan natong buhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon. Ang
mga istorya sa biyuda nga naghatag sa iyang mga diyot ug ni Maria nga nagdihug sa Manluluwas nakatabang sa mga
estudyante nga makat-on nga kon kita andam nga mohatag sa tanan nga anaa kanato ngadto sa Ginoo, Siya
modawat sa atong mga halad bisan kon kini makita nga gamay kon itandi ngadto sa uban ug nga ang Manluluwas
mahimuot kon kita mohatag Kaniya sa atong pinakamaayo.

Day 2 (Lucas 1)
Niini nga leksyon ang mga estudyante nagtuon mahitungod sa saad ni anghel Gabriel nga si Zacarias ug Elisabet
makabaton og anak nga lalaki. Sila usab nakakat-on nga si Gabriel miingon kang Maria nga siya mahimong inahan sa
Anak sa Dios. Gikan niini nga mga kasulatan ang mga estudyante nakakat-on sa mosunod nga mga kamatuoran: Ang
mga pulong sa Ginoo nga gipamulong pinaagi sa Iyang mga sulugoon matuman sa ilang tagal nga panahon. Si
Jesukristo mao ang Anak sa Dios nga Amahan. Sa Dios, walay butang nga dili mahimo. Kon kita matinud-anong
maningkamot sa pagtuman sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo ngari kanato, Siya makahimo og dagkong mga
butang sa atong kinabuhi.

Day 3 (Lucas 2)
Samtang ang mga estudyante nagtuon kabahin sa pagkatawo ni Jesukristo, sila nakakat-on nga tungod kay ang
Manluluwas natawo dinhi sa yuta, kita makasinati og hingpit nga kalipay. Sila usab nakakat-on nga samtang mosunod
kita sa balaang mga panudlo, makadawat kita sa atong kaugalingong pagpamatuod kang Jesukristo, ug kon kita
makadawat og atong kaugalingong pagpamatuod kang Jesukristo, gustohon nato nga makigbahin sa atong
pagpamatuod sa uban. Samtang ang mga estudyante nagtuon kabahin sa kabatan-onan ni Jesus, sila nakakat-on nga
makasunod kita sa ehemplo ni Jesus pinaagi sa pag-angkon og kaalam ug sa paglambo sa pisikal, espiritwal ug sosyal
nga paagi.

Day 4 (Lucas 3–4)
Dinhi niini nga leksyon ang mga estudyante nakat-on mahitungod ni Juan Bautista ug mahitungod sa bunyag ni
Jesukristo. Sila usab nakakat-on kabahin sa pamahayag ni Jesus didto sa Nazaret nga Siya mao ang Mesiyas. Gikan
niini nga mga istorya ang mga estudyante nakat-on sa mosunod nga mga kamatuoran: Si Jesukristo mobulag sa mga
matarung gikan sa mga dautan. Si Jesus mao ang Mesiyas kinsa gipadala sa pag-ayo sa mga masulub-on ug pagluwas
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niadtong espirituhanong nangabihag. Kon atong ipakita ang atong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, atong makita
nga mahitabo ang mga milagro.

Pasiuna
Kini nga leksyon makatabang sa mga estudyante nga makasabut sa pipila sa unsay
giantus ni Jesukristo isip kabahin sa Iyang Pag-ula. Dugang pa, ang mga estudyante
makasabut sa pipila sa mga rason nganong ang Manluluwas nag-antus
alang kanato.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Marcos 14:10–16:20
Si Jesus nagsugod sa Iyang Pag-ula samtang siya nag-antus sa Getsemani alang sa
atong mga sala; Siya gibudhian ni Judas Iscarioti ug gidala atubangan sa mga lider
sa Judeo
Hangyoa ang mga estudyante nga mamalandong sa hilum sa mosunod nga mga
pangutana:

• Gibati na ba ninyo nga walay usa nga nakasabut kaninyo o sa unsay inyong
gisinati karon?

• Gibati na ba ninyo nga dili kamo mapasaylo sa inyong nangaging mga sala?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran samtang sila
nagtuon sa Marcos 14 nga makatabang sa tawo nga tingali aduna niini nga mga
pagbati.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 14:32–34. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang gibati sa Manluluwas diha sa
Tanaman sa Getsemani.

• Unsa ang gibati sa Manluluwas didto sa Tanaman sa Getsemani?

Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga mga
pulong: pagbati sa kakulba, pag-antus, natugob sa kasubo.

Ipasabut nga kini nga mga pulong nagpasabut sa pag-antus nga nasinati ni
Jesukristo isip kabahin sa Iyang Pag-ula.

• Unsa ang gitudlo niini nga mga pulong ngari kanato mahitungod sa Pag-ula ni
Jesukristo? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang
mosunod nga kamatuoran: Isip kabahin sa Iyang Pag-ula, si Jesukristo
nag-antus ug nasubo didto sa Tanaman sa Getsemani.)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut niini nga doktrina, dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder
Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

HOME-STUDY NGA LEKSYON:  UNIT  9

318



“Sa Getsemani, ang nag-antus nga si Jesus misugod na sa ‘pagbati sa kakulba’
(Marcos 14:33), o, sa Gresyanhon, ‘makahadlok’ ug ‘makahingangha.’

“Hunahunaa, si Jehova, ang Tiglalang niini nga kalibutan ug sa uban pa, nga
‘nahingangha’! … Wala pa gayud Siya sukad masayud sa grabeng kasakit ug
higpit nga proseso sa pag-ula. Sa ingon, sa diha nga ang paghingutas miabut
diha sa kahingpitan niini, kini sobra pa, sobra pa gayud kaayo kay sa

nahunahuna Niya bisan pa sa Iyang talagsaon nga salabutan! Dili ikatingala nga usa ka anghel
mipakita sa paglig-on kaniya! (Tan-awa sa Lucas 22:43.)

“Ang nahiusa nga gibug-aton sa tanang mortal nga kasal-anan—nangagi, karon, ug sa
umaabut—midat-ug nianang hingpit, walay sala, ug sensitibo nga Kalag! Ang tanan natong
mga kahuyang ug mga sakit nahimo, usab, nga parte sa makalilisang nga kwentada sa Pag-ula.
(Tan-awa sa Alma 7:11–12; Isa. 53:3–5; Mat. 8:17.) …

“Diha niining tumang kalisud, Siya, kaha, naglaum og makaluwas nga laki nga karnero sa
kasampinitan? Wala ko kahibalo. Ang Iyang pag-antus—sa ingon niini, ang kagrabehon
gipilo-pilo sa walay kinutuban—miresulta sa wala madugay sa Iyang pagtuaw diha sa krus, ug
kini usa ka pagtuaw sa pagkatinalikdan. (Tan-awa sa Mat. 27:46.) …

“Ang talagsaon ug mahimayaon nga Pag-ula mao ang labing importanteng buhat sa tibuok
tawhanong kasaysayan. Kini ang bisagra nga maoy nagpalihok sa tanang importanteng mga
butang. Apan kini naglihok diha sa espirituhanong pagkamanunuton ni Jesus!” (“Willing to
Submit,” Ensign, Mayo 1985, 72–73).

Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan
sa Marcos 14:35–42. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay
gibuhat sa Manluluwas tungod sa Iyang grabe nga pag-antus.

• Unsa ang gibuhat sa Manluluwas tungod sa Iyang grabe nga pag-antus?
(Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang pag-antus ni Jesus grabe
kaayo nga Siya nangutana kon mahimo ba nga dili Niya kini masinati.)

Isulat ang mosunod nga mga pulong diha sa pisara: Si Jesukristo nag-antus …
aron Siya …

Ipasabut nga ang ubang mga tudling sa kasulatan makatabang kanato nga
makasabut sa pag-antus ni Jesukristo ug nganong Siya andam nga mag-antus
alang kanato.

Isulat ang mosunod nga mga pakisayran diha sa pisara: Isaias 53:3–5 ug Alma
7:11–13. Ipares-pares ang mga estudyante, ug ipabasa kanila og dungan ang mga
bersikulo, nga mangita kon unsa ang giantus sa Manluluwas ug nganong Siya
nag-antus. Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat diha sa ilang mga notebook
sa klase o scripture study journal kon unsaon nila pagkompleto ang mga pulong
nga gisulat sa pisara gamit ang ilang nakat-unan sa Isaias 53:3–5 ug Alma 7:11–13.
(Tingali kinahanglan nimong ipasabut nga ang pulong pagtabang sa Alma 7:12
nagpasabut nga magdali sa paghatag og kahupayan o tabang sa usa ka tawo.)

Human sa igong panahon, dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagreport kon
giunsa nila pagkompleto ang mga pulong. Ang ilang mga tubag kinahanglang
susama sa mosunod: Si Jesukristo miantus sa atong mga kasakit, mga kalisdanan,
mga tintasyon, mga sakit, mga balatian, ug mga kaguol aron Siya mahibalo unsaon
sa pagtabang kanato. Si Jesukristo nag-antus alang sa atong mga sala aron Siya
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makapapas sa atong mga kalapasan. Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang
pag-antus sa Manluluwas alang sa mga sala sa katawhan nagsugod sa Getsemani
ug nagpadayon ug gitapos diha sa Iyang Pagkalansang sa krus.

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mobati sa kaimportante sa
kamatuoran nga isip kabahin sa Iyang Pag-ula, si Jesukristo nag-antus ug

nasubo diha sa Tanaman sa Getsemani, ikonsiderar ang pagpasalida sa video
“Special Witness—Elder Holland” (2:38), diin si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles nagpamatuod sa pag-antus sa Manluluwas sa
Getsemani. Kini nga video anaa sa LDS.org.

• Sa unsang paagi ang pagkasayud kon unsa ang giantus sa Manluluwas ug
nganong Siya nag-antus makatabang kaninyo samtang kamo nag-atubang sa
mga pagsulay, mga kasakit, ug mga kalisdanan? (Tan-awa sa D&P 45:3–5.)

• Kanus-a man ninyo gibati ang Manluluwas nga mitabang kaninyo sa panahon
sa kasakit, balatian, o kasubo?

• Unsa nga mga pagbati ang inyong nasinati samtang naghinulsol kamo ug
mibati nga ang inyong mga sala giwagtang (o gipapas) pinaagi sa Pag-ula ni
Jesukristo?

I-summarize ang Marcos 14:43–16:20 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus gidala
ngadto sa usa ka ilegal nga pagtaral atubangan sa Sanhedrin (mga lider sa Judeo)
ug gihukman nga patyon. Human ang Manluluwas namatay sa krus ug nabanhaw,
Siya mipakita sa Iyang mga Apostoles ug mipadala kanila sa pagsangyaw, nagsaad
kanila nga ang mga timailhan mosunod niadtong nanagtuo. (Pahinumdom: Ang
kamatayon, paglubong, ug Pagkabanhaw ni Jesukristo nahisgutan na nga detalyado
kaniadto sa dihang ang mga estudyante nagtuon sa Mateo 27–28.)

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Marcos 16:15. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa sugo nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Iyang
mga Apostoles.

• Unsaon ninyo pagtabang sa pagtuman sa sugo sa pagsangyaw sa ebanghelyo
ngadto sa “tibuok kalibutan” sa karon ug sa umaabut?

Mahimo nimong tapuson pinaagi sa pagpamatuod sa mga kamatuoran nga imong
nahisgutan karon.

Sunod nga Unit (Lucas 5:1–10:37)
Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon sila nakahunahuna ba kon
mapasaylo ba sila sa ilang mga sala. Ipasabut nga samtang magtuon sila sa Lucas
5:1–10:37 sa umaabut nga semana, sila makakat-on kabahin sa kaandam sa
Manluluwas nga mopasaylo sa ilang mga sala ug unsay ilang mabuhat aron
mapasaylo.
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LEKSYON 46

Lucas 5
Pasiuna
Human sa milagrusong pagkakuha og daghang isda uban sa
tabang sa Manluluwas, si Pedro, Santiago, ug Juan mibiya sa
tanan aron sa pagsunod sa Manluluwas ug mahimong
mangingisdag tawo. Si Jesus miayo sa usa ka sanlahon ug
usa ka paralitiko nga tawo. Iyang gitawag si Mateo nga

mahimong usa ka disipulo ug mitudlo nga Siya mianhi aron
sa pagtawag sa mga makasasala sa paghinulsol. Gitudlo
usab ni Jesus ang sambingay sa bag-ong bino sa daang mga
sudlanan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 5:1–11
Si Jesus nagtawag kang Pedro, Santiago, ug Juan nga mamahimong mangingisda
og tawo
Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana: Kanus-a ka gihangyo sa pagbuhat og
usa ka butang nga wala masayud sa tanang rason sa pagbuhat niini? Hangyoa ang mga
estudyante sa pagpamalandong sa pangutana, ug dapita ang pipila sa
pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian.

• Nganong lisud man ang pagsunod sa mga instruksyon kon wala makasabut sa
mga rason niini?

• Unsa nga sugo o tambag gikan sa mga lider sa Simbahan ang tingali lisud
sundon sa pipila ka batan-on kon wala sila makasabut sa hingpit nga mga
rason alang niini? (Ikonsiderar ang paglista sa mga tubag sa mga estudyante
diha sa pisara.)

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og usa ka baruganan diha sa Lucas
5:1–11 nga makatabang kanila kon sila wala makasabut sa hingpit nganong gisugo
sila sa pagsunod sa tambag o mga sugo sa Ginoo.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Lucas 5:1-5. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang gihangyo
sa Manluluwas nga ipabuhat kang Simon (Pedro) pagkahuman Niya og sangyaw.
Hangyoa ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan. (Kon
gikinahanglan, iklaro nga ang makakuha nagpasabut nga makasikup o makabaling
og isda.)

• Unsa ang gisulti ni Simon ngadto sa Manluluwas mahitungod sa ilang
nangaging mga paningkamot sa pagkuha og isda?

• Unsa kaha ang gihunahuna ni Simon base sa iyang kaugalingong kasinatian sa
pagpangisda sa dihang gisultihan siya sa Manluluwas sa pagtaktak pag-usab sa
mga pukot?

• Unsa ang gisulti ni Simon nga nagpakita nga siya misalig sa Ginoo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 5:6–9, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsay nahitabo sa dihang gibuhat ni Simon ang gihangyo
sa Ginoo.
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• Unsay nahitabo sa dihang si Simon mituman sa gisugo sa Ginoo?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa kaandam ni Simon sa
pagbuhat sa sugo sa Ginoo bisan kon siya wala makasabut ngano? (Ang mga
estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga
mahibalo sila sa mosunod nga baruganan: Kon atong buhaton ang sugo sa
Ginoo bisan kon kita wala makasabut sa rason, makahatag Siya og mas
dagkong panalangin kay sa atong gilauman. Gamit ang mga pulong sa mga
estudyante, isulat kini nga baruganan diha sa pisara.)

Tabangi ang mga estudyante nga mahibaloan ang gipasabut nga mga
baruganan
Daghang mga baruganan ang wala gisulti og direkta diha sa mga kasulatan apan gipasabut
lang. Ang gipasabut nga mga baruganan kasagaran makita pinaagi sa pagpangutana, “Unsa
man ang moral o punto niini nga istorya?” Tabangi ang mga estudyante sa pag-analisar sa mga
lihok, kinaiya, ug batasan sa mga tawo o mga grupo sa mga asoy sa kasulatan ug ilha ang mga
panalangin o mga sangputanan nga miabut isip resulta. Ang pagtuon sa mga asoy sa kasulatan
niini nga paagi makatabang nga mas maklaro ang mga baruganan sa ebanghelyo nga gipasabut.

• Sa unsa nga mga paagi ang pagsunod niini nga baruganan nagkinahanglan
kanato nga mosalig ni Jesukristo?

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut niini nga baruganan, dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder
Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Ikonsiderar ang
paghatag sa mga estudyante og kopya sa pamahayag:

“Kini nga kinabuhi usa ka kasinatian sa halawum nga pagsalig—pagsalig kang
Jesukristo, pagsalig sa Iyang mga pagtulun-an, pagsalig sa atong kapasidad
sumala sa paggiya sa Espiritu Santo sa pagsunod niadto nga mga pagtulun-an sa
kalipay karon ug sa usa ka puno sa katuyoan, labing malipayon nga
mahangturong pagpakabuhi. Ang pagsalig mao ang kaandam sa pagsunod bisan
kon wala masayud sa katapusan gikan sa sinugdanan (tan-awa sa Mga Prov.

3:5–7). Aron mamunga, ang inyong pagsalig sa Ginoo kinahanglang mas gamhanan ug
makalahutay kay sa inyong pagsalig sa inyong kaugalingong personal nga mga pagbati ug
kasinatian” (“Trust in the Lord,” Ensign, Nob. 1995, 17).

• Unsaon nato pagpalambo niini nga matang sa pagsalig sa Manluluwas?

• Sa unsang paagi kamo o ang inyong pamilya nakadawat og mas dako nga mga
panalangin kay sa inyong gilauman pinaagi sa pagsunod sa mga direksyon sa
Ginoo bisan kon wala kamo hingpit nga nakasabut sa mga rason? (Ang mga
tubag mahimong maglakip og mga kasinatian nga nakatabang sa mga
estudyante nga makasabut nganong ang Ginoo mihatag sa ingon nga mga
direksyon.)

Sa usa ka piraso nga papel nga ilang madala sa panimalay, dapita ang mga
estudyante sa pagsulat og tambag o mga sugo gikan sa Ginoo nga sila makasunod
nga mas matinud-anon bisan og sila wala makasabut sa hingpit sa mga rason sa
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pagbuhat niini. (Kon may oras pa, mahimo ka nga modapit sa mga estudyante sa
pagpangita og mga ideya diha sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan
[booklet, 2011].)

I-summarize ang Lucas 5:10–11 pinaagi sa pagpasabut nga si Pedro, Santiago, ug
Juan mibiya sa ilang mga sakayan ug mga pukot aron sa pagsunod ni Jesus.

Lucas 5:12–26
Si Jesus nag-ayo sa usa ka sanlahon ug usa ka paralitiko nga tawo
Ipakita sa mga estudyante ang mosunod nga mga butang (o pagdrowing og mga
hulagway niini diha sa pisara): syringe, bandage, sabon ug icepack.

• Sa unsang paagi kini nga mga butang makatabang sa pag-ayo sa mga tawo nga
adunay sakit o samad?

• Gawas sa sakit ug pisikal nga pagkaangol, unsa pay gikinahanglan nga
mamaayo ang usa ka tawo? (Ilista sa pisara ang mga tubag sa mga estudyante.
Ang mga tubag mahimong maglakip sa sala, pagkaadik, kawalay paglaum, ug
kapait.)

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga baruganan samtang magtuon
sila sa Lucas 5:12–25 nga nagtudlo kanato unsay atong mahimo aron sa pagtabang
sa atong kaugalingon ug sa uban nga makadawat sa gikinahanglang pagkaayo.

Drowinga ang mosunod nga tsart diha sa pisara ug dapita ang mga estudyante sa
pagkopya niini ngadto sa ilang mga notebook sa klase o mga scripture study
journal:

Mga Pagkasama Mga Kalainan

Isulat ang mosunod nga mga pakisayran diha sa pisara: Lucas 5:12–15 ug Lucas
5:17–25. Ipasabut nga kini nga mga bersikulo nagsaysay nga ang Manluluwas
miayo sa duha ka mga tawo. Usa sa mga tawo adunay sanla, ug ang laing tawo
paralitiko, nagpasabut nga siya naparalisar. Ipares-pares ang mga estudyante.
Hangyoa sila sa pagbasa sa matag istorya uban sa ilang pares ug hisguti ang
mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsang paagi nga susama kining duha ka pagkaayo? Sa unsang paagi kini
managlahi?

• Unsay papel sa hugot nga pagtuo diha sa matag istorya?

Hangyoa ang mga estudyante nga irekord sa ilang mga tsart ang unsay ilang
nakat-unan. Human sa igong panahon, dapita ang mga estudyante sa pagreport
kon unsay ilang nakat-unan. Ikonsiderar ang pagdapit sa mga estudyante sa
pagmarka sa mga pulong “sa pagkakita niya sa ilang pagsalig” diha sa bersikulo 20.
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Siguroha nga ang mga estudyante makasabut nga ang hugot nga pagtuo niadtong
midala sa paralitiko ngadto sa Manluluwas nakatabang niini nga tawo nga
mamaayo.

• Unsa nga mga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga mga istorya
mahitungod sa unsang paagi kita mamaayo ug unsay atong mahimo sa
pagtabang sa uban nga mamaayo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit
og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga mga
baruganan: Samtang kita mogamit sa hugot nga pagtuo ug moduol ngadto
sa Manluluwas, Siya makaayo kanato. Kita makatabang sa uban nga
moduol sa Manluluwas aron sila mamaayo. Isulat kini nga mga baruganan
diha sa pisara.)

• Sa unsang mga paagi nga makadawat kita og pagkaayo gikan sa Manluluwas?
(Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang Manluluwas mahimong
motangtang sa atong mga kahuyang gikan kanato, o Siya mohatag kanato sa
kaisug, hugot nga pagtuo, kahupayan, ug kalinaw nga atong gikinahanglan sa
paglahutay o pagbuntog sa atong mga kahuyang.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa mga kahuyang nga nalista sa
pisara nga gikinahanglang mamaayo ang mga tawo.

• Unsay inyong mabuhat aron sa pagtabang sa pagdala sa mga katawhan ngadto
sa Manluluwas aron sa pagdawat sa Iyang makaayo nga gahum?

• Kanus-a man nga kamo o inyong kaila naayo pinaagi sa paggamit og hugot nga
pagtuo sa Manluluwas? (Pahinumdumi ang mga estudyante nga kinahanglang
dili sila mopakigbahin og mga kasinatian nga personal o pribado ra kaayo.)

• Kanus-a kamo nakakita og usa ka tawo nga midala og laing tawo ngadto sa
Ginoo aron modawat sa makaayong gahum sa Manluluwas?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsay ilang mahimo sa
paggamit og mas hugot nga pagtuo kang Jesukristo aron mamaayo, mapasaylo, o
mahupay o unsay ilang mahimo sa pagdala og usa ka higala o laing tawo ngadto sa
Manluluwas. Awhaga sila sa pagbuhat sa bisan unsang mga aghat nga mahimo
nilang madawat.

Lucas 5:27–35
Ang mga escriba ug mga Pariseo nangutana nganong si Jesus nagkaon uban sa mga
maniningil sa buhis ug mga makasasala
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 5:27–28, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita sa pagdapit sa Manluluwas kang Levi. Hangyoa ang mga
estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

• Unsay inyong nabantayan mahitungod sa reaksyon ni Levi sa pagdapit sa
Manluluwas?

Pahinumdumi ang mga estudyante nga si Levi gitawag usab nga Mateo (tan-awa sa
Mateo 9:9). Siya usa ka maniningil sa buhis, nagpasabut nga siya nangolekta og
mga buhis gikan sa iyang kauban nga mga Judeo alang sa gobyerno sa Roma.
Kadaghanan sa mga Judeo naglagot sa mga maniningil sa buhis ug gitan-aw sila
isip mga sinalikway, makasasala, ug gani mga maluibon sa nasud sa Israel.
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I-summarize ang Lucas 5:29–35 pinaagi sa pagpasabut nga samtang si Jesus
nagkaon uban ni Levi ug sa uban, ang mga escriba ug Pariseo mipanghimaraut
Kaniya tungod sa pakigkaon uban sa mga makasasala. Si Jesus mitudlo nga Siya
mianhi aron sa pagtawag sa mga makasasala sa paghinulsol.

Lucas 5:36–39
Si Jesus naghatag sa sambingay sa bag-ong bino sa daang mga sudlanan
Ipasabut nga ang Manluluwas migamit og sambingay aron sa pagtudlo sa mga
escriba ug mga Pariseo. Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa
pagbasa og kusog gikan sa Lucas 5:36–39. Hangyoa ang klase sa pagsunod ug
pagpangita kon unsa nga mga butang ang gigamit sa Manluluwas diha sa Iyang
sambingay.

• Unsa nga mga butang ang gigamit sa Manluluwas sa pagtudlo sa Iyang
sambingay?

Ipakita sa mga estudyante ang usa ka bag-o nga piraso sa panapton ug usa ka
daang piraso sa panapton nga adunay lungag. Ipasabut nga ang “bag-ong sinina”
diha sa bersikulo 36 nagpasabut sa panapton nga wala pa mikulo. Ang usa ka tawo
dili makatapak sa daan nga sinina gamit ang bag-ong panapton tungod kay kon
ang bag-ong panapton mokulo, mas mograbe ang lungag. Sa samang paagi, ang
ebanghelyo ni Jesukristo dili lamang usa ka pagtapak sa karaan nga mga tinuohan
ug binuhatan apan usa ka hingpit nga pagpahiuli sa kamatuoran.

Ipasabut nga ang mga botilya nagpasabut sa mga “panit nga mga sudlanan og
bino”, ug kon mahimo, pakit-a ang mga estudyante og mga piraso sa bag-o ug
daan nga panit.

• Unsa ang kalainan tali sa bag-o ug daan nga panit? (Ang bag-ong panit humok
ug malumo; ang daan nga panit gahi ug gabukon.)

Ipasabut nga samtang ang bag-ong bino moaslum sa sulod sa panit nga sudlanan,
ang alisngaw mosugod og pundo sa sulod ug moinat sa panit. Kon ang panit nga
sudlanan sa bino mainat na niini nga paagi, ang pagsulay sa pagpaaslum og usab
og bag-ong bino sulod niini posibleng makapasiak niini.

Niini nga sambingay, ang bag-ong bino nagrepresentar sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas ug sa kahingpitan sa walay katapusan nga ebanghelyo, ug ang karaan
nga bino nagrepresentar sa mga binuhatan, mga tradisyon, ug mga tinuohan sa
mga Pariseo ubos sa balaod ni Moises.

• Sa unsang paagi nga ang “daang mga sudlanan” nagrepresentar sa mga escriba
ug mga Pariseo? (Sama sa daang mga sudlanan nga kaging na kaayo aron
sudlan og bag-ong bino, ang mga escriba ug Pariseo gahi na og kasingkasing ug
dili gustong mag-usab aron modawat sa Manluluwas ug sa Iyang mga
pagtulun-an.)

• Kinsa kaha ang girepresentaran sa “bag-ong mga sudlanan”? (Kadtong mga
katawhan kinsa mga mapainubsanon ug andam nga mousab aron modawat sa
Manluluwas ug sa Iyang mga pagtulun-an.)

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga sambingay mahitungod sa unsay
kinahanglan natong buhaton sa pagdawat sa Manluluwas ug sa Iyang
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ebanghelyo? (Ang mga estudyante kinahanglang mahibalo og baruganan sama
sa mosunod: Aron modawat sa Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo, kita
kinahanglang magmapainubsanon ug andam nga mousab. Dapita ang mga
estudyante sa pagkonsiderar sa pagsulat niini nga baruganan diha sa margin sa
ilang mga kasulatan tupad sa Lucas 5:36–39.)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante sa pagsabut niini nga baruganan, dapita sila
sa pagribyu sa Lucas 5 ug pagpangita og mga ehemplo kon sa unsang paagi ang
mga indibidwal gahi ug dili matarug sa ilang kinaiya ngadto sa Manluluwas ug sa
Iyang mga pagtulun-an ingon man usab mga ehemplo kon sa unsang paagi ang
mga indibidwal nagmapainubsanon ug andam sa pag-usab ug paglambo pinaagi
sa pagsunod sa Manluluwas. Dapita ang pipila ka mga estudyante nga moreport sa
unsay ilang nakat-unan.

Tapusa ang leksyon pinaagi sa pagpakigbahin sa imong pagpamatuod sa mga
baruganan nga gitudlo sa Lucas 5.
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LEKSYON 47

Lucas 6:1–7:18
Pasiuna
Si Jesus mitudlo mahitungod sa kaimportante sa pagbuhat
og maayo ngadto sa uban, lakip sa adlaw nga Igpapahulay.
Human sa paggahin og usa ka gabii sa pag-ampo, Siya
mitawag sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug dayon

mitudlo kanila ug sa usa ka dakong panon sa katawhan. Siya
usab miayo sa ulipon sa kapitan ug mibuhi sa namatay nga
anak sa biyuda.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 6
Si Jesus nang-ayo sa adlaw nga Igpapahulay, nagpili sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, ug nagtudlo sa dakong panon
(Pahinumdom: Kadaghanan sa sulod sa Lucas 6 gihisgutan na sa mga leksyon alang
sa Mateo 5–7; 10:1–4; ug sa Marcos 3:1–6. Kini nga bahin sa leksyon motutok sa
Lucas 6:31–38.)

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna nga sa ilang pagsimba sa
Dominggo sila nakadungog sa pahibalo mahitungod sa usa ka proyekto sa
pagserbisyo sa pamilya nga nagpuyo sa duol. Human gihimo ang pahibalo,
nakadungog sila og upat ka lain-laing mga reaksyon. Pagdapit og upat ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga gihimo-himo nga mga reaksyon:

1. “Daghan og giagian kanang pamilyaha karong panahona. Malipay ko nga
motabang sa bisan unsang paagi nga akong mahimo.”

2. “Maayo unta nga naay meryenda pagkahuman, tungod kay kon wala, dili ko
moadto.”

3. “Dili gyud ko ganahang moadto, apan magkinahanglan ko og tabang sa sunod
semana sa usa ka proyekto nga ako ang nag-organisar, mao nga angay tingali
nga motabang ko karon.”

4. “Kon moadto ang akong higala, moadto pud ko.”

• Unsa ang gisugyot niini nga mga ehemplo kabahin sa mga rason nganong ang
mga tawo usahay moserbisyo?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa mga oportunidad nga sila
kinahanglang moserbisyo ug unsay ilang gibati mahitungod sa pagserbisyo. Dapita
sila sa pagpangita og mga baruganan samtang sila nagtuon sa Lucas 6–7 nga
makatabang kanila sa pagserbisyo sa mas makahuluganong mga paagi.

I-summarize ang Lucas 6 pinaagi sa pagpasabut nga samtang si Jesus anaa sa
Galilea sa sayo nga bahin sa Iyang pangalagad, Iyang giayo sa Igpapahulay ang
mikuyos nga kamot sa usa ka tawo, migahin og usa ka gabii sa pag-ampo, ug
mitawag sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Si Jesus dayon misugod sa pagtudlo
kanila ug sa “hilabihan kadaghang mga tawo” (bersikulo 17) kon unsaon sa
pagdawat sa langitnong mga ganti.
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Ipabasa sa mga estudyante ang Lucas 6:19 sa hilum nga paagi, nga mangita kon
unsay gibuhat ni Jesus alang sa mga tawo sa wala pa Siya motudlo kanila. Hangyoa
ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Lucas 6:31–35. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa tambag nga
gihatag ni Jesus ngadto sa Iyang mga disipulo.

• Unsa nga tambag ang gihatag ni Jesus sa Iyang mga disipulo?

• Sumala sa bersikulo 35, unsay atong lauman agi og balos sa pagbuhat og maayo
ngadto sa uban? (Mahimo nimong pamarkahan sa mga estudyante ang mga
pulong nga “sa walay pagpaabot og bisan unsa.”)

• Unsa nga temporal nga mga ganti ang tingali lauman sa mga tawo kon sila
moserbisyo?

• Kon kita mobuhat og maayo ngadto sa uban nga dili magpaabut og bisan unsa
nga balos, unsa ang gisaad sa Ginoo nga mahitabo? (Ang mga estudyante
kinahanglang moila og baruganan sama sa mosunod: Kon kita mobuhat og
maayo ngadto sa uban nga dili magpaabut og bisan unsa nga balos, dako
ang atong ganti ug mamahimo kitang mga anak sa Labing Halangdon.)

Ipasabut nga bisan og kitang tanan mga anak sa Dios, kadtong nagbuhat og maayo
ngadto sa uban nagtuman sa ilang balaan nga potensyal pinaagi sa pagkahimong
sama sa Langitnong Amahan.

• Ngano nga kini nga saad mao ang labing maayo nga ganti alang sa
paghigugma ug pagbuhat og maayo ngadto sa uban?

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Lucas 6:36–38. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita og mga ehemplo nga gihatag ni Jesus sa mga paagi nga
kita makabuhat og maayo ngadto sa uban.

• Sumala sa mga bersikulo 36–37, unsa nga mga ehemplo ang gihatag ni Jesus sa
mga paagi nga kita makabuhat og maayo ngadto sa uban. (Mahimo nimong
ipasabut nga kadtong nagbuhat og maayo niining mga paagiha makadawat og
kalooy ug pagpasaylo sa Dios.)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut sa bersikulo 38, pagdala sa
klase og usa ka baldi, basket, o kahon ug uban pang mga butang, sama sa sinina,
pagkaon, ug mga binotelyang tubig. Siguroha nga modala og mas daghan nga mga
butang kay sa masulod sa sudlanan nga imong gidala. Pagdapit og usa ka
estudyante sa pag-adto sa atubangan sa klase, ug hangyoa siya nga isulod sa
sudlanan ang labing daghang butang nga iyang mahimo. Kon mahuman na ang
estudyante, pangutan-a siya:

• Sa unsang paagi ang mga pulong nga “takus nga pinaugdo, dinasok, ug
tinantan, ug magaawas” (bersikulo 38) naghulagway sa imong mga
paningkamot sa pagpuno niini nga sudlanan? (Pasalamati ang estudyante, ug
dapita siya sa paglingkod.)

• Sa unsang paagi kini nga mga pulong naghulagway sa paagi nga ang
Langitnong Amahan moganti kanato samtang kita mohatag ngadto sa uban?
(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan
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kinahanglang mahibalo sa mosunod nga kamatuoran: Samtang abunda kita
nga mohatag ngadto sa uban, ang Langitnong Amahan mas abunda nga
mopanalangin kanato.)

• Sa unsang mga paagi nga abunda kita nga mohatag ngadto sa uban?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong og usa ka panahon sa dihang sila
o usa ka tawo nga ilang kaila abunda nga mihatag ngadto sa uban. Ipakita ang
mosunod nga mga pangutana (o hatagi ang mga estudyante og mga kopya niini),
ug dapita ang mga estudyante sa pagtubag niini diha sa ilang mga notebook sa
klase o scripture study journal (o diha sa handout nga imong gihatag):

• Sa unsang paagi nga kamo o ang inyong kaila napanalanginan sa Ginoo tungod
sa abunda nga paghatag?

• Unsa man ang inyong buhaton aron mahimong mas manggihatagon ngadto
sa uban?

Human sa igo nga panahon, ikonsiderar ang pagdapit sa bisan kinsa nga mga
estudyante kinsa andam nga mopakigbahin kon unsay ilang gisulat. Awhaga ang
mga estudyante sa pag-ampo alang sa panabang sa Ginoo samtang sila
maningkamot nga mas manggihatagon ngadto sa uban.

Lucas 7:1–10
Si Jesus nag-ayo sa ulipon sa kapitan
Ipasabut nga human sa pagtudlo sa pundok sa mga katawhan, si Jesus misulod sa
usa ka lungsod nga gitawag og Capernaum.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Lucas 7:2–5. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon kinsa ang
nagtinguha sa tabang ni Jesus human makadungog nga misulod Siya sa lungsod.

• Kinsay nagtinguha sa tabang ni Jesus?

Ipasabut nga ang kapitan usa ka opisyal sa kasundalohang Romano nga
nagdumala og mga 50 hangtud sa 100 ka mga tawo.

• Unsay naghasol sa kapitan?

Ipasabut nga ang mga Judeo sa kasagaran dili ganahan sa mga kapitan tungod kay
sila nagrepresentar sa politikanhon ug militar nga gahum sa mga Romano batok sa
mga Judeo ug sa ilang yuta (tan-awa sa New Testament Student Manual [manwal sa
Church Educational System, 2014], 153).

• Unsang klaseha sa tawo kini nga kapitan?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 7:6–8. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa pagpakita sa kapitan og dakong pagtuo
kang Jesukristo.

• Giunsa sa kapitan pagpakita sa iyang dakong pagtuo kang Jesukristo?

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 7:9–10. Dapita ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon sa unsang paagi ang pagtuo niini nga kapitan
gigantihan. Hangyoa ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.
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• Unsa nga mga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga istorya? (Ang
mga estudyante mahimong moila og pipila ka mga baruganan, lakip ang
mosunod: Pinaagi sa paggamit og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, kita
makatabang sa pagdala og mga panalangin ngadto sa mga kinabuhi sa
uban.)

Lucas 7:11–18
Si Jesus mibuhi og balik sa anak sa biyuda
Ipasabut nga sa adlaw human ang Manluluwas miayo sa ulipon sa kapitan,
mibuhat Siya og laing milagro.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 7:11–12. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang nasugatan ni Jesus ug sa Iyang mga
disipulo samtang nagkadauol sila sa siyudad nga gitawag og Nain.

Imbis nga ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Lucas 7:11-12,
mahimo nimong ipatan-aw ang usa ka bahin sa video “The Widow of Nain”

(0:00–0:45) gikan sa The Life of Jesus Christ Bible Videos, nga anaa sa LDS.org.

Mga audiovisual nga mga pasundayag
Ang audiovisual nga mga presentasyon labing makatabang sa mga estudyante sa pagkat-on ug
paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo kon sila nagtabang sa mga estudyante nga mas
makasabut sa mga panghitabo o mga baruganan nga girekord diha sa mga kasulatan.
Mahimong makatabang ang pagsulat sa pisara sa piho nga mga butang nga mahimong
tan-awon sa mga estudyante o mga pangutana nga mahimo nilang ikonsiderar samtang sila
nagtan-aw o naminaw sa presentasyon. Mahimo usab nimong ihunong kadali ang presentasyon
aron mangutana o ipasabut ang impormasyon nga makatabang sa mga estudyante.

• Unsa ang nakita ni Jesus ug sa Iyang mga disipulo samtang sila nagkaduol sa
ganghaan sa dakbayan?

• Sumala sa bersikulo 12, nganong ang kamatayon niining batan-ong lalaki
labing masulub-on alang niini nga babaye?

Ipasabut nga wala lamang namatyan sa iyang bugtong anak kini nga babaye, apan
una na usab siyang namatyan sa iyang bana. Agig dugang sa dako nga kasubo nga
siguradong iyang gibati, tingali wala nay tawo nga mosuporta kaniya sa pinansyal.

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 7:13–15, o ipasalida
ang nahibilin sa video (0:45–2:23). Dapita ang klase sa pagpangita kon unsay
gibuhat sa Manluluwas sa dihang Iyang nakita kini nga babaye nga nagbangutan.
(Mahimo nimong ipasabut nga ang bier usa ka lungon o patunganan sa lungon.)

• Unsay gihimo sa Manluluwas alang niini nga babaye?

• Sumala sa bersikulo 13, nganong giayo man ni Jesus ang anak niini nga
babaye? (Mahimo nimong ipasabut nga ang biyuda wala mohangyo Kaniya sa
pag-ayo sa iyang anak nga lalaki apan Siya nakabantay sa iyang
panginahanglan ug dayon mitabang nga matubag kini.)
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• Unsa kaha ang inyong bation kon kamo ang anaa sa sitwasyon niini nga biyuda
ug nakita ang Manluluwas nga mibuhi sa imong bugtong nga anak nga lalaki
gikan sa patay?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga istorya
mahitungod kon sa unsang paagi kita makasunod sa ehemplo ni Jesukristo?
(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan
siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran: Kita makasunod sa
ehemplo ni Jesukristo pinaagi sa pagpakita og kalooy ngadto sa uban ug
sa pagpangalagad sa ilang gihilum nga mga panginahanglan.)

• Sa unsang paagi kita makabantay sa mga panginahanglan sa uban kon wala
nila kini gipakigbahin kanato?

Ipasabut nga samtang ang mga estudyante magtinguha sa pagpakig-uban sa
Espiritu Santo, sila makadawat og mga pagdasig kon unsaon sa pagtubag sa
nakatago nga mga panginahanglan sa uban. Dugang pa, ang mga estudyante
mahimong mamalandong sa tambag nga nadawat ni Presidente Henry B. Eyring sa
Unang Kapangulohan: “Kon kamo makahimamat og tawo, tagda sila ingon nga
sila anaa sa grabeng kakuyaw, ug kamo mahimong husto sobra katunga sa tanang
higayon” (“In the Strength of the Lord,” Ensign o Liahona, Mayo 2004, 16).

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mobati sa kamatuoran ug kaimportante
sa baruganan nga ilang nailhan, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog
sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Thomas S. Monson:

“Pipila lang ka mga istorya sa pagpangalagad sa Manluluwas ang nakatandog
nako nga labaw pa kay sa Iyang ehemplo sa kalooy nga gipakita ngadto sa
nagsubo nga biyuda sa Nain. …

“Katalagsaon nga gahum, katalagsaon nga kalumo, katalagsaon nga kalooy ang
gipakita sa atong Agalon! Kita usab, makapanalangin kon buhaton lamang nato
ang pagsunod sa dungganon Niyang ehemplo. Ang mga oportunidad anaa bisan

asa. Ang gikinahanglan mao ang mga mata nga makakita sa masulub-on nga panaw ug
dalunggan nga makadungog sa hinay nga mga pangamuyo sa usa ka nasakitan nga
kasingkasing. Oo, ug ang kalag nga puno sa kamanggiloy-on nga unta kita makapasabut dili
lamang mata sa mata o sa tingog sa dalunggan, apan sa talagsaong estilo sa Manluluwas, gani
kasingkasing ngadto sa kasingkasing” (“Meeting Life’s Challenges,” Ensign, Nob. 1993, 71).

• Kanus-a kamo o ang inyong pamilya nakadawat og kalooy o serbisyo gikan sa
uban, bisan kon kamo wala mohangyo niini?

• Sa unsang paagi ang pagsunod sa ehemplo ni Kristo makatabang kanato nga
mapalambo ang abilidad sa pag-ila sa nakatago nga mga panginahanglan
sa uban?

Kon wala nimo gipakita ang video, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa Lucas 7:16–17. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa
ang reaksyon sa mga tawo sa milagro nga nabuhi ang anak sa biyuda.

• Unsay reaksyon sa katawhan human gibuhi ni Jesus ang anak sa biyuda?
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Ipasabut nga ang mga katawhan tingali mipahayag nga “usa ka dakong propeta
nahitungha sa atong kinataliwad-an” (bersikulo 16) tungod sa mga pagkasusama
tali sa pag-ayo sa anak sa biyuda sa Nain ug sa mga higayon dihang ang mga
propeta sa Daang Tugon nga sila Elias ug Eliseo mipabuhi sa mga anak nga lalaki
gikan sa patay (tan-awa sa 1 Mga Hari 17:17–24; 2 Mga Hari 4:17–22, 32–37; New
Testament Student Manual,154).

Tapusa pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa pagpangita og mga oportunidad
sa pagtubag sa nakatago nga mga panginahanglan sa uban. Awhaga sila nga
manggihatagong moserbisyo ug dili maghunahuna og balus.
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LEKSYON 48

Lucas 7:18–50
Pasiuna
Si Jesus midayeg kang Juan Bautista ug mipamatuod nga si
John miandam sa agianan alang sa Iyang pagpangalagad.
Samtang si Jesus nagkaon uban ni Simon nga Pariseo, usa ka

mahinulsulon nga babaye mipakita sa iyang hugot nga
pagtuo ug gugma sa Manluluwas.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 7:18–35
Si Jesus nagdayeg ni Juan Bautista ug nagpamatuod sa misyon ni Juan
Dapita ang mga estudyante nga magpares, ug hatagi ang matag paris og usa ka
piraso nga papel. Hangyoa ang mga pares sa pagsulat og pinakadaghan nga mga
kamatuoran nga ilang mahinumduman mahitungod ni Juan Bautista sulod sa usa
ka minuto. Human sa usa ka minuto, ipaihap sa mga estudyante ang gidaghanon
sa mga kamatuoran diha sa ilang papel.

• Pila ka mga kamatuoran mahitungod ni Juan Bautista ang inyong nalista?

Dapita ang mga estudyante sa pagsulti sa klase sa pipila sa mga kamatuoran nga
ilang nalista.

Kon mahimo, ipakita ang usa ka taas nga dahon sa sagbut ug usa ka humok nga
piraso sa panapton. Ipasabut nga gigamit ni Jesus kini nga mga butang sa pagtudlo
sa mga katawhan kabahin sa kinaiya ni Juan Bautista. Dapita ang usa ka estudyante
sa pagbasa og kusog sa Lucas 7:24–26. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita kon unsay gitudlo ni Jesus mahitungod ni Juan Bautista samtang
naghisgut sa taas nga dahon ug humok nga sinina.

• Sa unsang paagi nga si Juan Bautista lahi kay sa taas nga dahon sa sagbut? (Dili
sama sa usa ka taas nga dahon, nga mauyug o malabyug sa hangin, si Juan
Bautista lig-on ug dili matarug diha sa iyang pagpamatuod ug sa pagbuhat sa
iyang misyon.)
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Si Juan Bautista nagsangyaw

Ipakita ang kauban nga hulagway ni
Juan Bautista ug pangutana:

• Sa unsang paagi nga si Juan Bautista
lahi niadtong mga “nagsul-ob og
luho nga mga bisti” ug nagpuyo sa
kaharuhay diha “sa mga palasyo sa
mga hari” (bersikulo 25)? (Si Juan
Bautista nagpuyo sa disyerto ug
nagsul-ob og sinina nga hinimo sa
buhok sa kamelyo, nga hilabihan ka
sapnot. Imbis nga magtinguha og
temporal nga mga kaharuhay, si
Juan Bautista nagtinguha lamang sa
pagbuhat sa kabubut-on sa Dios.)

• Unsa ang gisulti ni Jesus
mahitungod ni Juan Bautista sa
bersikulo 26?

Aron sa pagtabang sa mga estudyante
nga makasabut sa talagsaong tahas ni Juan Bautista, ipasabut nga si Jesus mikutlo
og usa ka panagna nga gisulat sa gatusan ka mga tuig na ang milabay nga
namulong sa usa ka “sinugo” nga “magaandam sa dalan sa atubangan [sa
Mesiyas]” (Malaquias 3:1). Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
Lucas 7:27–28, ug hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa rason nganong
si Juan Bautista lahi sa ubang mga propeta.

• Unsa ang talagsaon ug importante nga tahas nga si Juan Bautista gi-orden nang
daan nga buhaton? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing
mga pulong, apan kinahanglang mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran: Si
Juan Bautista mao ang propeta nga gi-orden nang daan nga moandam sa
agianan alang sa ug mobunyag sa Anak sa Dios.)

• Sa unsang paagi si Juan Bautista miandam sa agianan alang sa pag-abut ni
Jesukristo?

Ipasabut nga ang Propeta Joseph Smith miingon sa mosunod mahitungod sa Lucas
7:28:

“Giisip si Jesus nga adunay pinakagamay nga pangangkon sa katungod sa
gingharian sa Dios, ug [sa ingon] pinakaubos nga ilhon isip usa ka propeta; sama
nga daw siya misulti—‘Siya nga giisip nga pinakagamay diha kaninyo mas labaw
pa kay ni Juan—kana mao Ako’” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa
Simbahan: Joseph Smith [2007], 82).

I-summarize ang Lucas 7:29–35 pinaagi sa pagpasabut nga daghan ang mituo sa
mga pagtulun-an ni Jesus, apan ang mga Pariseo ug mga batid sa balaod [abogado]
kinsa anaa misalikway sa Iyang mga pagtulun-an. Si Jesus mipasabut nga sila
misalikway sa kamatuoran bisan pa kon Siya o si Juan Bautista ang mitudlo niini.
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Lucas 7:36–50
Samtang si Jesus nagkaon uban ni Simon ang Pariseo, usa ka babaye mihugas sa
mga tiil ni Jesus pinaagi sa iyang mga luha
Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana: Mapasaylo ba ko?

Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar og mga higayon nga tingali
naghunahuna sila kon mahimo ba silang mapasaylo. Dapita sila sa pagpangita sa
mga kamatuoran nga motubag niini nga pangutana samtang sila padayon nga
magtuon sa Lucas 7.

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut sa kinatibuk-ang kahulugan
ug sulod sa Lucas 7:36–50, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
mosunod nga summary ug pagpasabut:

Usa ka Pariseo nga ginganlan og Simon midapit ni Jesus sa usa ka kumbira didto sa
iyang panimalay. Sa mga kumbira nga sama niini, ang mga dinapit mosandig sa
mga kutson libut sa mubo nga lamesa ug ituy-od ang ilang mga tiil palayo sa
lamesa. Ang sosyal nga pamatasan nianang panahona nagtugot sa mga tawo nga
nanginahanglan sa pagkolekta sa nahabilin nga mga pagkaon gikan sa mga
bangkete. Busa, dili talagsaon alang sa mga tawo nga wala imbitara sa pagsulod sa
balay atol sa usa ka kumbira (tan-awa sa James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed.
[1916], 261).

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mas masabtan pa ang sulod sa
Lucas 7:36–50, hunahunaa ang pagpasalida sa video “Come unto Me

[Umari Kanako]” (11:34), anaa sa LDS.org. Mahimo nimong ipasalida ang parte sa
video nga nagpakita ni Jesus nga nagkaon uban ni Simon nga Pariseo (sugod sa
time code 4:17). Hangyoa ang klase sa pagsunod diha sa ilang mga kasulatan, nga
mangita kon unsa ang nahitabo sa dihang usa ka tawo nga wala imbitara misulod
sa balay ni Simon atol sa kumbira. Pahunonga ang video human si Jesus miingon,
“Husto ang imong hukom” (Lucas 7:43) (time code 7:24).

• Giunsa paghulagway ni Lucas ang babaye nga gihisgutan sa Lucas 7:37?

• Giunsa sa babaye pagpakita sa iyang gugma alang sa Manluluwas? (Mahimo
nimong ipasabut nga ang “pahumot nga sinulod sa usa ka tibudtibod nga
alabastro” usa ka botelya nga puno sa mahalon nga pinahumot nga lana.)

• Unsay gihunahuna ni Simon sa dihang iyang nakita unsay gibuhat sa babaye?

Aron sa pagrebyu sa sambingay nga gitudlo ni Jesus, hangyoa ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 7:40–43. Dapita ang klase sa pagsunod,
nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas kang Simon.

Kopyaha sa pisara ang mosunod nga tsart.

Tigpautang = ____________________
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Utangan og 50 ka denario =
____________________

Utangan og 500 ka denario =
____________________

Ipasabut nga ang tigpautang usa ka tawo nga nagpahulam og kwarta; ang tawo
nga nanghulam og kwarta mao ang utangan. Ang utangan miuyon nga mobayad
og balik sa tigpautang o mapriso. Hangyoa ang usa ka estudyante sa
pag-summarize sa sambingay sa iyang kaugalingong mga pulong.

• Kinsa ang girepresentaran sa tigpautang? (Isulat ang Jesukristo diha sa pisara
tapad sa “Tigpautang.”)

• Hain sa mga utangan ang mahimong morepresentar sa babaye, ug hain ang
mahimo nga morepresentar ni Simon nga Pariseo? Ngano man? (Isulat ang
Simon nga Pariseo ubos sa “Utangan og 50 ka denario” ug ang Babaye ubos sa
“Utangan og 500 ka denario.”)

Ipasabut nga sa panahon ni Jesus nabatasan na nga pasidunggan sa tagbalay ang
iyang inila nga mga bisita pinaagi sa paghatag og mga buhat sa pagkamabination
sama sa paghalok kanila sa pag-abi-abi, paghatag og tubig aron hugasan ang ilang
mga tiil, ug pagdihog og lana sa ilang mga ulo (tan-awa sa James E. Talmage, Jesus
the Christ, 261).

Ipadayon ang video sugod sa time code 7:25 ug hunonga kini human si Jesus
moingon, “Lumakaw ka nga malinawon” (Lucas 7:50) (time code 8:52). O, dapita
ang pipila ka mga estudyante sa pagpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa Lucas
7:44–47. Hangyoa ang klase sa pagpangita kon giunsa ni Simon pagtratar si Jesus
itandi ngadto sa pagtratar sa babaye Kaniya ug unsa kaha ang gibati sa matag usa
nila ngadto ni Jesus.

• Sumala sa mga bersikulo 44–47, unsa man ang pipila ka kalainan tali sa
pagtratar ni Simon kang Jesus ug sa pagtratar sa babaye Kaniya ug unsa kaha
ang gibati sa matag usa nila ngadto ni Jesus? (Isulat sa tsart sa pisara ang mga
tubag sa mga estudyante.)

Kon ang mga estudyante mahuman na sa pagreport sa unsay ilang nahibaloan, ang
tsart kinahanglan makita nga susama sa mosunod:

Tigpautang = Jesukristo
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Utangan og 50 ka
denarioSimon nga Pariseo

Wala mohatag og tubig kang
Jesus aron sa paghugas sa
Iyang mga tiil

Wala mohalok Kaniya

Wala modihog Kaniya og lana

Gamay ra og
paghigugma Kaniya

Utangan og 500 ka denarioBabaye

Mihugas sa Iyang mga tiil pinaagi sa iyang
mga luha ug gipahiran kini gamit ang
iyang buhok

Mihalok sa Iyang mga tiil

Midihog og lana sa Iyang tiil

Dako kaayo og paghigugma Kaniya

• Unsa nga panalangin ang nadawat sa babaye gikan sa Manluluwas?

Ipasabut nga pinaagi sa pagkompara kang Simon ngadto sa utangan og 50 ka
denario, ang Manluluwas nagsugyot nga si Simon nagkinahanglan usab og
kapasayloan sa iyang mga sala.

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa hilum nga paagi sa Lucas 7:47-50, ug
hangyoa sila sa pagpangita kon unsay nakapahimong posible alang niini nga
babaye nga mapasaylo.

• Unsa nga mga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga istorya?
(Gamit ang mga pulong sa mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga
mga baruganan: Samtang atong gamiton ang atong hugot nga pagtuo
pinaagi sa pagpakita sa atong gugma ug debosyon ngadto sa Ginoo, atong
masinati ang Iyang pagpasaylo. Samtang atong madawat ang kapasayloan
gikan sa Ginoo, kita mapuno sa tinguha nga mas mohigugma ug
moserbisyo Kaniya.)

Tabangi ang mga estudyante nga mahibalo sa mga baruganan
Usahay ikaw motudlo sa mga doktrina ug mga baruganan ngadto sa mga estudyante. Usahay
ikaw mogiya, moawhag, ug motugot sa mga estudyante sa pagdiskobre sa mga doktrina ug mga
baruganan alang sa ilang kaugalingon. Sa pagpahibalo sa mga doktrina ug mga baruganan,
importante nga ipahayag kini sa klaro ug yano nga paagi. Ang pagsulat sa gitudlo nga doktrina
o baruganan diha sa pisara o pagdapit sa mga estudyante sa pagsulat o pagmarka niini sa ilang
mga kasulatan makatabang sa pagpatin-aw niini nga mga kamatuoran sa hunahuna sa mga
estudyante.

• Ngano kaha nga kita mas magtinguha sa paghigugma ug pagserbisyo sa
Manluluwas kon atong masinati ang Iyang pagpasaylo?

Dapita ang tulo ka mga estudyante sa pagbasa og kusog og tagsa ka paragraph
gikan sa mosunod nga pamahayag ni Elder Neil L. Andersen sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles:
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“Adunay daghang matang sa personal nga katakus ug pagkamatarung. Sa
gihapon ang paghinulsol maoy usa ka panalangin alang kanatong tanan. Matag
usa kanato nagkinahanglan nga mobati sa mga bukton sa kalooy sa Manluluwas
pinaagi sa kapasayloan sa atong mga sala.

“Sa milabay nga katuigan, gihangyo ako sa pagpakigkita sa usa ka tawo kinsa,
kaniadto sa wala pa ang among panagkita, nakabaton og usa ka panahon sa

gubot nga pagpuyo. Isip sangputanan sa iyang sayop nga mga pagpili, nawala ang iyang
pagkamiyembro sa Simbahan. Dugay na siyang mibalik sa Simbahan ug matinud-anon nga
nagsunod sa mga sugo, apan ang iyang mga kalihokan kaniadto misamok kaniya. Sa
pagpakigkita kaniya, akong gibati ang iyang kaulaw ug ang iyang dakong pagbasol sa paghiklin
sa iyang mga pakigsaad. Human sa among interbyu, akong gibutang ang akong mga kamot diha
sa iyang ulo aron sa paghatag kaniya og panalangin sa priesthood. Sa wala pa mosulti og usa ka
pulong, mibati ko og labihan ka dako nga pagbati sa gugma ug pagpasaylo sa Manluluwas alang
kaniya. Human sa pagpanalangin, kami naggakos ug ang tawo madayagon nga mihilak.

“Natingala ako sa nagliyok nga mga bukton sa kalooy ug gugma sa Manluluwas alang sa
mahinulsulon, bisan unsa ka maakuhon ang gisalikway nga sala. Ako mopamatuod nga ang
Manluluwas makahimo ug andam nga mopasaylo sa atong mga sala. Gawas sa mga sala
niadtong pipila kinsa mipili sa kapildihan human makahibalo sa kahingpitan, walay sala nga dili
mapasaylo. Unsa ka talagsaon nga kahigayunan alang sa matag usa kanato nga mopalayo gikan
sa atong mga sala ug moduol ngadto ni Kristo. Ang balaan nga pagpasaylo maoy usa sa
pinakatam-is nga bunga sa ebanghelyo, nagkuha sa sala ug kasakit gikan sa atong mga
kasingkasing ug pagpuli niini sa hingpit nga kalipay ug kalinaw sa tanlag” (“Paghinulsol …
Aron Ako Moayo Kaninyo,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 40–41).

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna og higayon nga sila nakasinati sa
pagpasaylo sa Ginoo. Hangyoa sila sa pagpamalandong kon unsay ilang hunahuna
ug unsay ilang gibati mahitungod sa Manluluwas.

I-refer ngadto sa pangutana diha sa pisara. Hangyoa ang mga estudyante sa
pagpasabut kon unsaon nila sa pagtubag kon ang usa ka tawo mangutana kanila,
“Mapasaylo ba ko?”

Tapusa ang leksyon pinaagi sa pagpamatuod nga si Jesukristo adunay gahum sa
pagpasaylo kanato kon kita mogamit sa hugot nga pagtuo diha Kaniya ug
maghinulsol sa atong mga sala.

Scripture Mastery Review
Aron sa pagtabang sa mga estudyante sa pagribyu sa lima ka mga scripture mastery
passage nga ila nang natun-an niini nga kurso, mahimo kang mohatag kanila og
usa ka mubo nga eksamin. Ihatag ang importanteng mga pulong gikan sa seminary
bookmark, ug hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat sa katugma nga mga
scripture reference. Tan-awa sa appendix niini nga manwal alang sa dugang nga
mga ideya.
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LEKSYON 49

Lucas 8–9
Pasiuna
Ang Manluluwas nagpadayon sa pagpangalagad sa Galilea,
diin Siya nanagna sa Iyang kamatayon ug Pagkabanhaw.
Pagbiya sa Galilea, si Jesus mibiyahe padulong sa Jerusalem
aron sa pagkompleto sa Iyang mortal nga misyon. Sa
Samaria, si Santiago ug Juan nagtinguha sa pagtawag og

kalayo gikan sa langit aron sunugon ang usa ka balangay
nga Samarianhon nga misalikway ni Jesus, apan Siya mitudlo
sa Iyang mga disipulo nga Siya mianhi sa pagluwas sa mga
katawhan, dili sa paglaglag kanila. Si Jesus nagtudlo usab
mahitungod sa tinuod nga pagkadisipulo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 8:1–9:56
Ang Manluluwas nagbuhat og mga milagro, nagtudlo gamit ang mga sambingay, ug
nagbiyahe padulong sa Jerusalem
Isulat ang mosunod nga mga sitwasyon sa pisara, o isulat ang matag usa niini sa
laing piraso nga papel. Dapita ang tulo ka mga estudyante sa pagbasa niini
og kusog.

1. Sa dihang gitarung ninyo paghangyo ang inyong igsoon nga tabangan mo sa
paglimpyo sa kayamukat, ngil-ad kaayo siyang miingon nga kamo lang
buhat ana.

2. Samtang nagplano og kalihokan sa eskwelahan, ang pipila ka mga klasmeyt
nanaway ug nangatawa sa inyong ideya.

3. Samtang gipakigbahin ninyo ang ebanghelyo sa usa ka higala, miingon siya
nimo nga salikwaut ang inyong mga tinuohan.

• Unsay inyong bation sa matag usa niini nga mga sitwasyon? Unsay mahimo
ninyong reaksyon?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran samtang nagtuon
sila sa mga pagtulun-an sa Manluluwas diha sa Lucas 8–9 nga makagiya kanila kon
sila masilo sa mga binuhatan ug mga pulong sa uban.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mga summary sa mga
kapitulo Lucas 8–9. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa mga
panghitabo nga narekord niini nga mga kapitulo. Ipasabut nga tungod kay sila
detalyadong nagtuon niini nga mga panghitabo sa mga leksyon sa Mateo ug
Marcos, kini nga leksyon magtutok sa Lucas 9:51–62.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 9:51, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa dapit diin ang Manluluwas nakahukom nga moadto.
Ipasabut nga ang pulong “pagabayawon” nagpasabut sa nagkaduol nga Pagkayab
sa Manluluwas ngadto sa langit.

• Asa nakahukom ang Manluluwas nga moadto?

Ipasabut nga ang pagbuhat og butang sa malig-on gayud nagpasabut sa pagbuhat
niini sa paagi nga determinado o walay pagduha-duha. Sa sayo nga bahin, ang
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Manluluwas mipanagna ngadto sa Iyang mga disipulo nga Siya pagabudhian,
latiguhon, ug ilansang sa krus didto sa Jerusalem (tan-awa sa Mateo 20:17–19;
Lucas 9:44).

• Unsa ang gipadayag kabahin sa kinaiya sa Manluluwas sa Iyang determinasyon
nga moadto sa Jerusalem bisan pa niini nga mga hagit?

Ipasabut nga samtang nagbiyahe paingon sa Jerusalem, si Jesus ug ang Iyang mga
disipulo miagi og usa ka Samarianhon nga balangay. Dapita ang pipila ka mga
estudyante sa pagpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa Lucas 9:52–54, ug
hangyoa ang klase sa pagpangita sa reaksyon sa mga Samarianhon sa dihang ilang
nasayran nga si Jesus ug ang Iyang mga disipulo gusto nga mosulod sa ilang
balangay.

• Unsa ang reaksyon sa mga Samarianhon dihang ilang nasayran nga si Jesus ug
ang Iyang mga disipulo gusto nga mosulod sa ilang balangay?

• Unsa ang reaksyon ni Santiago ug Juan sa pagkadili maabiabihon sa mga
Samarianhon ug sa ilang pagsalikway sa Manluluwas?

• Sa unsang mga paagi ang mga tawo karon sobra ra ang reaksyon ngadto sa
mga insulto ug ubang mga kalapasan gikan sa uban? (Baliki ang mga sitwasyon
gikan sa sinugdanan sa leksyon, ug hangyoa ang mga estudyante sa
pagpamalandong sa mga paagi diin ang usa ka tawo tingali sobra ra ang
reaksyon niini nga mga sitwasyon.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 9:55–56. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay tubag ni Jesus ngadto nila ni Santiago
ug Juan. Dapita ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

Ipasabut nga sa dihang ang Manluluwas miingon, “Wala kamo masayud unsang
espirituha ang inyong gipakig-ambitan” (bersikulo 55), Iyang gipasabut nga ang
hangyo ni Santiago ug Juan wala mahiangay sa Espiritu sa Dios apan mas
nahiangay sa espiritu ni Satanas, kinsa nagkutaw og kasuko sa mga kasingkasing
sa mga tawo (tan-awa sa 3 Nephi 11:29–30).

• Sa unsang paagi ang reaksyon sa Manluluwas ngadto sa pagsalikway sa mga
Samarianhon lahi sa reaksyon ni Santiago ug Juan?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa ehemplo sa Manluluwas
nga makagiya kanato kon mag-atubang kita og mga kalapasan? (Gamit ang
mga pulong sa mga estudyante, isulat sa pisara ang usa ka kamatuoran nga
susama sa mosunod: Nagsunod kita sa ehemplo sa Manluluwas kon kita
mopili sa pagtubag sa mga kalapasan uban sa kamapailubon ug
kamainantuson.)

Dapita ang mga estudyante sa paghinumdom sa mga sitwasyon gikan sa
sinugdanan sa leksyon.

• Unsa man ang potensyal nga peligro sa pagpili nga masilo sa matag usa niini
nga mga sitwasyon?

• Sa matag sitwasyon, sa unsang paagi kita makasunod sa ehemplo sa
Manluluwas?
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• Sa unsang paagi kita mapanalanginan kon kita mopili sa pagtubag sa mga
kalapasan uban sa kamapailubon ug kamainantuson?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong sa usa ka higayon sa dihang
mipili sila nga masilo sa mga pulong o mga buhat sa usa ka tawo. Awhaga sila sa
pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagpili sa pagtubag sa mga
kalapasan uban sa kamapailubon ug kamainantuson.

Ang pag-abuso dili tugutan
Inig hangyo nimo sa mga estudyante sa pagkonsiderar sa mga kasaypanan nga nabuhat batok
kanila ug sa pagtubag uban sa kamapailubon ug kamainantuson, klaroha nga ang mga
estudyante kinahanglang dili motugot sa bisan unsa nga matang sa pang-abuso nga
magpadayon batok kanila. Kon ang usa ka estudyante biktima sa pang-abuso, siya kinahanglang
mangayo dayon og tabang gikan sa mga ginikanan, mga lider sa priesthood, ug ubang mga
kadagkoan kon angay.

Lucas 9:57–62
Si Jesus nagtudlo mahitungod sa tinuod nga pagkadisipulo
Dapita ang usa ka estudyante sa pag-adto sa atubangan sa klase, ug ipresentar
kaniya ang 20 ngadto sa 30 ka gagmay nga mga butang (sama sa beads). Sugoa ang
estudyante nga iphon sa hilum ang mga butang. Samtang siya nagbuhat niini,
hangyoa ang klase sa pagsuta kon mapahunong ba nila ang pag-ihap pinaagi sa
pagbalda sa estudyante. Siguroa nga ang mga estudyante dili mahimong gubot sa
ilang mga pagsulay sa pagbalda sa estudyante. Sultihi sila nga magpabilin nga
naglingkod, ug pahimangnoi sila nga dili manglabay og bisan unsa o mohikap sa
estudyante nga nag-ihap.

• Sa unsang mga paagi nga ang pag-ihap sa mga butang samtang gibalda susama
sa pagpaningkamot sa pagsunod ni Jesukristo?

Pasalamati ang estudyante nga miihap sa mga butang, ug dapita siya sa
paglingkod. Samtang nagpadayon ang mga estudyante sa pagtuon sa Lucas 9,
dapita sila sa pagkonsiderar unsaon nato sa pagbuntog sa mga impluwensya nga
mahimong makabalda o makapugong kanato sa pagsunod sa Manluluwas.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 9:57. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang gisulti sa usa ka tawo ngadto ni Jesus
samtang Siya ug ang Iyang mga disipulo mibiyahe padulong sa Jerusalem.

• Unsa ang gisulti niining tawhana ngadto sa Manluluwas nga andam niyang
buhaton?

Isulat ang mosunod nga mga pulong diha sa pisara: Aron mahimong tinuod nga
disipulo ni Jesukristo, …

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 9:58, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa tubag sa Manluluwas ngadto sa tawo kinsa nagtinguha nga
mosunod Kaniya. Dapita ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang
nakat-unan.
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• Unsa ang gipasabut sa mga pulong “Ang Anak sa Tawo walay dapit nga
kapahulayan sa iyang ulo” kabahin sa estilo sa kinabuhi sa Manluluwas? (Si
Jesus ug ang Iyang mga disipulo kanunay nga nanglakaw. Ang ilang
pagpangalagad dili komportable ni sayon.)

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa hilum nga paagi sa Lucas 9:59–60, nga
mangita sa tubag sa ikaduhang tawo sa pagdapit sa Manluluwas sa pagsunod
Kaniya .

• Unsay gustong buhaton niining tawhana una pa mosunod sa Manluluwas?

• Unsa kaha ang gipasabut sa pulong nga una (bersikulo 59) mahitungod niining
tawhana?

Ipasabut nga si Jesukristo wala magpasabut nga sayop ang pagbangutan sa
kamatayon sa usa ka minahal o sa paghatag sa atong pagtahud sa usa ka haya
(tan-awa sa D&P 42: 45). Hinoon, Siya nagtudlo niini nga tawo og importanteng
leksyon kabahin sa pagkadisipulo.

• Unsay atong makat-unan gikan sa tubag sa Manluluwas nga narekord diha sa
bersikulo 60 mahitungod sa mga prayoridad sa usa ka tinuod nga disipulo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 9:61–62. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gustong buhaton sa ikatulong tawo sa
dili pa siya mosunod sa Manluluwas.

• Unsay gustong buhaton niining tawhana una pa mosunod sa Manluluwas?

• Giunsa man pagtubag sa Manluluwas kining tawhana?

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut sa sambingay sa pagkupot sa
daro ug sa dili na paglingi pa, ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang mosunod
nga pamahayag ni Presidente Howard W. Hunter:

“Aron mokalot og tul-id nga tudling sa umahan, ang magdadaro kinahanglan
nga mopunting kanunay sa iyang mga mata sa usa ka permanente nga paingnan
sa unahan niya. Kana makapabilin kaniya nga maanaa sa husto nga dalan. Kon,
hinoon, mahitabo man nga molingi siya sa luyo sa pagtan-aw sa iyang giagian,
ang kalagmitan sa iyang pagkasaag mas dako. Hiwi ang mahimong resulta ug
dili pareho ang distansya sa tudling sa umahan. … Kon ang atong mga

paningkamot nakasentro dili sa nangagi na apan sa unahan kanato—ngadto sa kinabuhing
dayon ug sa hingpit nga kalipay sa kaluwasan—sigurado nga kita makaangkon niini” (“Am I a
‘Living’ Member?” Ensign, Mayo 1987, 17).

• Sa unsang paagi nga ang pagkadisipulo ni Jesukristo sama sa paggunit sa daro
ug sa dili na paglingi sa nangagi?

• Sa unsang paagi nga ang Manluluwas usa ka ehemplo sa unsay Iyang gitudlo
nga narekord diha sa bersikulo 62? (“Iyang gituyo sa malig-on gayud nga siya
moadto sa Jerusalem” [Lucas 9:51] aron sa pagkompleto sa misyon nga
gisangon sa Langitnong Amahan Kaniya, ug Siya wala molingi.)

I-refer ngadto sa dili kompleto nga pamahayag diha sa pisara.
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• Basi sa unsay atong nakat-unan gikan sa Lucas 9:57–62, unsaon ninyo sa
pag-summarize sa kamatuoran nga gitudlo sa Manluluwas mahitungod sa
unsay Iyang gikinahanglan sa Iyang mga disipulo? (Ang mga estudyante
mahimong mosulti og lain-laing mga baruganan. Human sila motubag,
kompletuha ang pamahayag sa pisara aron mapasabut niini ang mosunod nga
kamatuoran: Aron mahimong tinuod nga disipulo ni Jesukristo, kita
kinahanglang dili motugot sa bisan unsang butang nga mas molabaw pa
og prayoridad kay sa pagsunod Kaniya.)

• Nganong unahon man nato usahay ang ubang mga prayoridad kay sa atong
mga responsibilidad isip mga disipulo ni Jesukristo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Si Satanas adunay gamhanan nga himan nga gamiton batok sa buotan nga
mga tawo. Kini ang pagbalda. Gusto niya nga ang buotan nga mga tawo
mapuno sa ‘‘maayong mga butang’’ aron wala nay dapit alang sa
mahinungdanon nga mga butang” (“First Things First,” Ensign, Mayo 2001, 7).

Aron sa pagtabang sa mga estudyante sa pagkonsiderar kon unsay makapugong
kanila sa hingpit nga pagsunod ni Jesukristo, drowinga ang mosunod nga tsart sa
pisara ug hangyoa ang mga estudyante sa pagkopya niini ngadto sa ilang mga
notebook sa klase o scripture study journal.

Mga responsibilidad sa usa ka disipulo ni
Jesukristo

Ubang mga
prayoridad

Ipares-pares ang mga estudyante. Hangyoa sila sa pagtrabaho uban sa ilang mga
pares sa paglista diha sa tsart sa mga responsibilidad sa usa ka tinuod nga disipulo
ni Jesukristo (nga tingali maglakip sa pagkamatinuoron, pagserbisyo sa uban,
pagpakigbahin sa ebanghelyo, pagbuhat sa family history ug buhat sa templo, ug
pag-amuma og pamilya). Alang sa matag responsibilidad nga gilista diha sa ilang
mga tsart, hangyoa ang mga estudyante sa paglista og mga ehemplo sa ubang
prayoridad nga tingali unahon sa usa ka tawo kay sa niana nga responsibilidad.

Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagreport sa unsay ilang gilista.

Awhaga ang mga estudyante sa pagpakigbahin og positibo nga mga ehemplo sa
mga disipulo ni Jesukristo pinaagi sa pagpangutana:

• Kanus-a kamo nakakita og usa ka tawo nga mipili sa paghiklin sa ubang mga
tumong o prayoridad aron sa pagsunod sa Manluluwas?
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Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsa ang tingali ilang
gitugutan nga molabaw og prayoridad kay sa pagsunod kang Jesukristo ug sa Iyang
mga pagtulun-an. Dapita sila sa pagsulat og tumong sa ilang scripture study
journal sa unsay ilang buhaton aron hatagan og mas taas nga prayoridad ang
Manluluwas ug ang Iyang ebanghelyo.

Mahimo nimong tapuson ang leksyon pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa
pagkanta sa himno nga “Lord, I Would Follow Thee” (Hymns, nu. 220) o lain nga
himno kabahin sa pagsunod ni Jesukristo ug sa Iyang mga pagtulun-an.

Paggamit og mga himno
Ang musika, ilabi na ang mga himno sa Simbahan, mahimong importante nga parte sa
pagtabang sa mga estudyante nga mobati sa impluwensya sa Espiritu Santo sa ilang kasinatian
sa pagkat-on sa ebanghelyo. Aron sa paghatag og dugang nga ideya atol sa leksyon,
makahangyo kamo sa mga estudyante sa pagkanta og usa o daghan pa nga mga bersikulo sa
usa ka himno nga direktang may kalabutan sa leksyon.
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LEKSYON 50

Lucas 10:1–37
Pasiuna
Si Jesus mitawag, mitudlo, ug mipadala sa Seventy. Sila
misangyaw sa ebanghelyo, miayo sa masakiton, mipapahawa
sa mga yawa, ug mibalik aron sa pagreport sa ilang mga

nabuhat. Si Jesus mitudlo sa usa ka abogado sa sambingay
sa maayo nga Samarianhon.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 10:1–24
Ang Ginoo nagtawag, naghatag og gahum, ug nagtudlo sa Kapitoan [Seventy]
Pagdala sa klase og usa ka sudlanan nga puno sa mga butang (sama sa mga bola
nga lain-lain og gidak-on). Pagdapit og estudyante ngadto sa atubangan sa
classroom. Hangyoa ang estudyante sa paggunit sa mga butang nga imong ihatag
kaniya nga walay mahulog o ibutang bisan usa niini. Hatagi ang estudyante og mga
butang hangtud nga siya dili na makagunit sa tanan ug magsugod na ang uban sa
pagpangahulog. Dayon pangutan-a ang estudyante:

• Unsay imong mabuhat aron malikayan ang pagpanghulog sa mga butang?

Kon gikinahanglan, isugyot nga ang estudyante mangayo og tabang gikan sa uban
diha sa klase. Ipadayon ang paghatag og mga butang ngadto sa estudyante, ug
tuguti siya nga ipasa ang pipila niini ngadto sa ubang mga estudyante. Dayon
palingkura ang mga estudyante.

• Sa unsang paagi ninyo makumparar kini nga kalihokan ngadto sa paagi sa mga
lider sa Simbahan sa pagdala sa ilang mga responsibilidad?

Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang Manluluwas mitawag sa Napulog
Duha ka mga Apostoles ug mipadala kanila aron sa pagtabang sa Iyang buhat.
Hinoon, ang mga Apostoles nagkinahanglan sa uban nga motabang kanila sa
pagtudlo ug pagpangalagad aron ang mga panalangin sa ebanghelyo madala
ngadto sa tanang katawhan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 10:1–2. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon kinsa ang gitudlo sa Ginoo nga motabang sa
mga Apostoles sa pagpahigayon sa Iyang buhat.

• Kinsa ang gitudlo sa Ginoo nga motabang Kaniya sa Iyang buhat? Unsa ang
ilang mga tahas?

Ipasabut nga ang pulong kapitoan diha sa Lucas 10:1 nagpasabut sa usa ka
katungdanan sa Melchizedek Priesthood. Kini nga samang katungdanan anaa sa
gipahiuli nga Simbahan karon. (Kon mahimo, ipakita ang mga pahina nga
giulohan og “Ang mga General Authority ug Kinatibuk-ang mga Opisyales sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw” sa pinakabag-o nga
isyu sa komperensya sa Ensign o Liahona.) Aduna na karon lain-laing mga korum
sa Seventy, bisan kon ang mga sakop lamang sa unang duha ka mga korum ang
gitawag isip mga General Authority. Ang matag korum mahimo nga adunay 70 ka
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mga miyembro. Ang ilang buluhaton sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa
pagtabang sa pagdumala sa Simbahan gidumala pinaagi sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles ug mga Kapangulohan sa Seventy (tan-awa sa D&P 107:
25–26, 34; Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kapitoan,” scriptures.lds.org).

• Sumala sa bersikulo 2, unsa ang gisulti sa Ginoo nga diyutay ra alang sa
pag-ani sa mga kalag?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan mahitungod sa buhat sa Ginoo
gikan niini nga mga bersikulo? (Ang mga estudyante kinahanglang moila og
kamatuoran sama sa mosunod: Ang Ginoo mitawag og mga mamumuo agig
dugang sa mga Apostoles sa pagrepresentar Kaniya ug sa pagtabang
Kaniya sa Iyang buhat.)

• Agig dugang sa mga Apostoles ug Kapitoan, kinsa pa ang adunay
responsibilidad sa pagtabang sa Ginoo sa Iyang buhat karon? (Tanang
miyembro sa Simbahan.)

Ipasabut nga sama nga ang Manluluwas mipahayag sa panginahanglan og dugang
nga mamumuo aron sa pagpahinabo sa pag-ani sa kaluwasan, ang mga propeta sa
ulahing mga adlaw kanunay nanawagan alang sa dugang nga mga misyonaryo.
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Thomas S. Monson:

““Akong balikon ang dugay nang gitudlo sa mga propeta——nga ang matag
takus, makahimo nga batan-ong lalaki kinahanglan nga mangandam sa
pagserbisyo og misyon. Ang misyonaryo nga pagserbisyo usa ka katungdanan sa
priesthood—usa ka obligasyon nga gipaabut sa Ginoo kanato kinsa gihatagan
og hilabihan ka daghan. Batan-ong mga lalaki, gi-awhag ko kamo sa
pagpangandam alang sa pagserbisyo isip misyonaryo. …

“Usa ka tambag alang kaninyo batan-ong mga sister: ingon nga kamo wala sa samang
responsibilidad sa priesthood sama sa batan-ong mga lalaki sa pagserbisyo isip full-time nga
mga misyonaryo, makahimo usab kamo og bililhong kontribusyon isip mga misyonaryo, ug
among gihangup ang inyong pagserbisyo” (“Samtang Kita Nagkatigum Pag-usab,” Ensign o
Liahona, Nob. 2010, 5–6).

• Gawas sa pagserbisyo og full-time nga misyon, sa unsa pa nga paagi nga
makatabang kita sa Ginoo sa Iyang buhat?

• Unsa nga mga kasinatian nga kamo o inyong kaila nakatagamtam pinaagi sa
pagtabang sa Ginoo sa Iyang buhat?

I-summarize ang Lucas 10:3–24 pinaagi sa pagpasabut nga ang Ginoo mihatag sa
Kapitoan og mga instruksyon kon unsaon sa pagtuman sa ilang mga
responsibilidad. Siya usab nasuko sa mga katawhan sa nagkalain-laing mga
siyudad kinsa misalikway sa Iyang mga buhat. Ang Kapitoan sa wala madugay
mireport sa ilang mga paghago ngadto ni Jesus, ug Siya mihatag kanila og dugang
instruksyon ug nagmaya uban kanila.
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Lucas 10:25–37
Nagtudlo si Jesus sa sambingay sa maayo nga Samarianhon
Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag
ni Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan:

“Ang mga tawo sa atong palibut dili perpekto. Ang mga tawo naghimo og mga
butang nga makasamok, makasagmuyo, ug makapasuko. Niining mortal nga
kinabuhi kini kanunay ingon niana” (“Ang Maloloy-on Magadawat og Kalooy,”
Ensign o Liahona, Mayo 2012, 77).

Dapita ang klase sa pagpamalandong kon nakaila ba sila og tawo nga nagbuhat og
mga butang nga nakasamok, nakasagmuyo, o nakapasuko kanila.

• Ngano kaha nga lisud ang paghigugma sa tawo nga nagbuhat niini nga
mga butang?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran samtang sila
nagtuon sa Lucas 10:25–37 nga makagiya kanila samtang sila makig-istorya sa mga
indibidwal nga daw lisud mahalon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 10:25. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gipangutana sa usa ka abogado ngadto
sa Manluluwas.

• Unsay gipangutana sa abogado sa Manluluwas?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 10:26–28. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa tubag sa Manluluwas. Dayon hangyoa ang
mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo
mahitungod sa unsay angay natong buhaton aron makaangkon og kinabuhing
dayon? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong
apan kinahanglang mahibalo og baruganan sama sa mosunod: Aron
makaangkon og kinabuhing dayon kinahanglan gayud nga kita
mohigugma sa Dios ug mohigugma sa atong silingan sama sa atong
kaugalingon. Isulat kini nga baruganan diha sa pisara.)

• Sumala sa bersikulo 27, unsaon man nato paghigugma ang Dios?

• Unsay gipasabut sa paghigugma sa Dios sa tibuok ninyong kasingkasing, kalag,
kusog, ug hunahuna?

Itudlo ang mga pulong nga “mohigugma sa atong silingan sama sa atong
kaugalingon” diha sa pisara. Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
kon unsa tingali ipasabut sa paghigugma sa atong silingan sama sa atong
kaugalingon, dapita sila sa paglista diha sa pisara sa mga butang nga ilang buhaton
sa kasagaran nga adlaw. (Kini mahimong maglakip sa pagpangandam alang sa
adlaw, pagkaon, pagkatulog, paghimo sa homework, ug uban pa.)

LEKSYON 50

347



Human makatigum og lista sa pisara, dapita ang mga estudyante sa
pagpamalandong kon pila sa ilang mga kalihokan nakatutok sa ilang mga
kaugalingon.

• Unsay atong makat-unan gikan niini nga kalihokan?

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga mas permi kitang makatutok sa kaayohan sa
uban ug magtinguha sa paghigugma kanila sama sa atong paghigugma sa
atong kaugalingon?

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga makabuhat kita niini bisan sa mga kalihokan
nga atong buhaton para sa atong kaugalingon? (Ang mga ehemplo mahimong
maglakip sa pagkaon og paniudto uban niadtong daw nag-inusara o pagdayeg
sa uban panahon sa atong mga kalihokan sa eskwelahan.)

• Sa unsang paagi nga ang paghigugma sa Dios ug sa atong silingan sama sa
atong paghigugma sa atong kaugalingon makatabang kanato sa paglambo
padulong sa kinabuhing dayon?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 10:29. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa ikaduhang pangutana sa abogado ngadto
ni Jesus.

• Unsa ang ikaduhang pangutana sa abogado?

Andama ang pipila ka mga estudyante nga idrama-drama ang sambingay sa
maayong Samarianhon sa Lucas 10:30–35. Dapita ang usa ka estudyante nga maoy
tigsaysay ug ang uban sa pagdula sa mga papel sa samaran nga Judeo, duha ka
kawatan, ang sacerdote, ang Levita, ug ang Samarianhon. (Kon pipila lang ang
mga estudyante sa imong klase, mahimo silang makadula og daghang papel.)
Mahimo kang mohatag og pipila ka mga props, nga maglakip og mga name tag,
sobra nga sinina nga kuhaon gikan sa Judeo nga lalaki, duha ka mga sudlanan nga
nagrepresentar sa lana ug bino, usa ka may ligid nga lingkuranan nga
morepresentar sa mananap, ug duha ka mga sinsilyo sa pagrepresentar sa duha ka
denario. (Pahinumdom: Mahimo nimong pilion ang mga partisipante ug hatagan
sila og piho nga mga instruksyon sa dili pa magklase sa pagsiguro nga ang role play
epektibo, angay, ug luwas.)

Dapita ang tigsaysay sa pagbasa og kusog sa Lucas 10:30–35, ug hangyoa ang
nangapil nga i-drama ang sambingay. Hangyoa ang nahibilin sa klase sa pagsunod,
nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas kon kinsa ang atong silingan.
Human sa role play, dapita ang mga estudyante sa pagbalik ngadto sa ilang mga
lingkuranan.

• Asa nga mga buhat sa Samarianhon ang labing dalaygon alang nimo?

Aron sa pagtabang sa klase nga mas makasabut unsa ang gilauman gikan sa usa ka
sacerdote, Levita, ug Samarianhon, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa mosunod nga pagpasabut:

Ang mga sacerdote ug mga Levita naghupot sa Aaronic priesthood ug gi-assign sa
pagserbisyo sa Dios ug sa ilang isigkatawo, sa templo ug isip mga magtutudlo ug
mga ehemplo sa balaod sa Dios. Kini nga mga naghupot sa priesthood nahibalo
gayud sa sugo nga “higugmaon mo ang imong isigtawo ka tawo ingon sa imong
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kaugalingon” (Levitico 19:18) ug sa pag-atiman sa mga langyaw ug mga
dumuloong (tan-awa sa Levitico 19:34; 25:35). Agig pagkumparar, “ang mga
Samarianhon may pagka-Israelite ug may pagka-Hentil. Ang ilang relihiyon mao
ang usa ka sinagulan sa tinuohan nga Judeo ug mga tinuohan ug mga batasan nga
pagano. … [May] pagdumot nga gihambin ang mga Judeo alang sa mga
Samarianhon tungod kay ang mga Samarianhon mibiya sa hingpit gikan sa
relihiyon nga Israelite” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Samarianhon, Mga,”
scriptures.lds.org). Ang mga Judeo ug mga Samarianhon sa kasagaran
maningkamot sa paglikay sa usag usa.

• Sa sambingay, nganong makapatingala man ang mga lihok sa sacerdote, Levita,
ug Samarianhon?

• Unsa kaha ang posibleng mga rason nga dili tabangan sa Samarianhon ang
samaran nga Judeo?

• Sumala sa bersikulo 33, unsa ang nakaaghat sa Samarianhon sa pagtabang sa
pagkakita niya sa tawo nga samaran?

Ipasabut nga ang pagka-adunay kalooy nagpasabut nga nakamatikod sa mga
panginahanglan ug mga hagit sa laing tawo ug mobati sa tinguha sa paghimo sa
bisan unsay atong mahimo sa pagtabang niana nga tawo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 10:36–37. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay sunod nga gitudlo sa Manluluwas
ngadto sa abogado.

• Sa unsang paagi kini nga sambingay nagtubag sa pangutana diha sa bersikulo
29, “Kinsa man ang akong silingan?”

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang paggamit sa Manluluwas sa
Samarianhon niini nga sambingay nagsugyot nga ang atong silingan dili lamang
kadtong nagpuyo duol kanato apan si bisan kinsa nga anak sa Langitnong
Amahan—lakip niadtong labing lisud alang kanato nga higugmaon.

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag
ni Presidente Howard W. Hunter:

“Kinahanglan natong hinumduman nga bisan og makapili ta sa atong mahigala,
ang Dios mipili sa atong masilingan—bisan asa. Ang gugma kinahanglan nga
walay utlanan. … Si Kristo miingon, ‘Kay kon mao ray inyong higugmaon ang
mga nahigugma kaninyo, unsa may balus nga madawat ninyo? Dili ba ang mga
maniningil sa buhis nagabuhat man sa ingon?’ (Mateo 5:46)” (“The Lord’s
Touchstone,” Ensign, Nob. 1986, 35).

• Sumala sa bersikulo 37, unsay gitudlo sa Manluluwas ngadto sa abogado?

Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar pag-usab sa mga indibidwal nga ilang
gihunahuna nga mahimong lisud higugmaon alang kanila.

• Unsa ang atong mabuhat aron sa paghigugma ug pagbaton og kalooy niadtong
kinsa lisud higugmaon alang kanato?
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• Pagpamalandong og usa ka panahon nga kamo o inyong kaila misunod sa
tambag sa Manluluwas nga “higugmaa … ang imong silingan sama sa imong
kaugalingon” (Lucas 10:27). Unsa ang resulta?

Pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gitudlo sa leksyon karon. Isulat sa pisara ang
mosunod nga dili kompleto nga pamahayag ug ipakompleto kini sa mga
estudyante diha sa ilang mga notebook sa klase o mga scripture study journal:
Akong sundon ang ehemplo sa maayo nga Samarianhon pinaagi sa …

Paghimo og mga pangutana ug mga pagdapit nga moawhag og paggamit
Ang tumong sa pagtudlo sa ebanghelyo mao ang pagtabang sa mga estudyante sa paggamit sa
mga baruganan ug mga doktrina nga makita diha sa mga kasulatan, makabig, ug makadawat sa
mga panalangin nga gisaad niadtong nagmatinud-anon ug nagmasulundon. Ang pagpangutana
ug paghimo og mga pagdapit nga moawhag og paggamit makatabang sa mga estudyante nga
makakita kon unsaon nila sa paggamit niini nga mga baruganan sa ilang mga sitwasyon karon
ug sa pagkonsiderar kon unsaon nila kini sa paggamit sa umaabut.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Lucas 5:1–10:37 (Unit 10)
Materyal sa Pagpangandam alang sa Magtutudlo sa Home-Study
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga summary sa mga panghitabo, doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga estudyante
samtang sila nagtuon sa Lucas 5:1–10:37 (unit 10) wala gitumong nga itudlo isip kabahin sa inyong leksyon. Ang
leksyon nga imong gitudlo nakatutok sa pipila lamang niini nga mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga
aghat sa Espiritu Santo samtang ikonsiderar nimo ang mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Lucas 5)
Gikan sa istorya sa Manluluwas nga nagdapit ni Pedro, Santiago, ug Juan nga mahimong mga mangingisdag tawo,
ang mga estudyante nakakat-on nga kon atong buhaton unsay gisugo sa Ginoo bisan kon kita wala makasabut kon
ngano, makahatag Siya og mas dagkong panalangin kay sa atong gilauman. Ug gikan sa pag-ayo sa sanlahon ug
paralitiko nga tawo, ang mga estudyante nakakat-on nga samtang kita mogamit sa hugot nga pagtuo ug mopaduol
ngadto sa Manluluwas, Siya makaayo kanato ug nga kita makatabang sa uban sa pagduol sa Manluluwas aron sila
mamaayo. Ang mga estudyante usab nakat-on nga aron modawat sa Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo, kita
kinahanglang magmapainubsanon ug andam nga mousab.

Day 2 (Lucas 6:1–7:17)
Ang mga estudyante nakadiskubre nga kon kita mobuhat og maayo ngadto sa uban nga dili magpaabut og bisan
unsa nga balos, dako ang atong ganti ug mamahimo kitang mga anak sa Labing Halangdon ug nga ang Langitnong
Amahan nagpanalangin kanato og ubay-ubay samtang kita mohatag og ubay-ubay ngadto sa uban.) Nakakat-on usab
sila sa mosunod nga mga kamatuoran: Pinaagi sa paggamit og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, kita makatabang
sa pagdala og mga panalangin ngadto sa mga kinabuhi sa uban. Kita makasunod sa ehemplo ni Jesukristo pinaagi sa
pagpakita og kalooy ngadto sa uban ug sa pagpangalagad sa ilang gihilum nga mga panginahanglan.

Day 3 (Lucas 7:18–50)
Dinhi niini nga leksyon ang mga estudyante nakat-on nga si Juan Bautista mao ang propeta nga gi-orden nang daan
aron moandam sa agianan alang sa Anak sa Dios ug mobunyag Kaniya. Gikan sa istorya sa babaye kinsa mihugas sa
mga tiil sa Manluluwas pinaagi sa iyang mga luha, ang mga estudyante nakakat-on sa mosunod: Samtang atong
gamiton ang atong hugot nga pagtuo pinaagi sa pagpakita sa atong gugma ug debosyon ngadto sa Ginoo, atong
masinati ang Iyang pagpasaylo. Samtang atong madawat ang kapasayloan gikan sa Ginoo, kita mapuno sa tinguha
nga mas mohigugma ug moserbisyo Kaniya.

Day 4 (Lucas 8:1–10:37)
Gikan niini nga leksyon ang mga estudyante giawhag sa pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagpili sa
pagtubag sa mga makainsulto o makasilo nga mga sitwasyon uban sa kamapailubon ug kamainantuson. Dugang pa,
sila nakakat-on nga aron mahimong tinuod nga disipulo ni Jesukristo, kita kinahanglan dili motugot sa bisan unsa nga
mas molabaw og prayoridad sa pagsunod Kaniya ug nga aron maangkon ang kinabuhing dayon kita kinahanglan nga
mohigugma sa Dios ug mohigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon.

Pasiuna
Usa ka abogado nangutana sa Manluluwas, “Unsa bay buhaton ko aron
makapanunod sa kinabuhi nga dayon?” (Lucas 10:25). Ang mosunod nga mga
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ideya sa pagtudlo makatabang sa mga estudyante nga makakat-on kon unsay
ipasabut sa paghigugma sa Dios ug sa paghigugma sa atong silingan sama sa atong
kaugalingon.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 10:25–37
Nagtudlo si Jesus sa sambingay sa maayo nga Samarianhon
Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag
ni Presidente Dieter F. Uchtdorf sa Unang Kapangulohan:

“Ang mga tawo sa atong palibut dili perpekto. Ang mga tawo naghimo og mga
butang nga makasamok, makasagmuyo, ug makapasuko. Niining mortal nga
kinabuhi kini kanunay ingon niana” (“Ang Maloloy-on Magadawat og Kalooy,”
Ensign o Liahona, Mayo 2012, 77).

Dapita ang klase sa pagpamalandong kon nakaila ba sila og tawo nga nagbuhat og
mga butang nga nakasamok, nakasagmuyo, o nakapasuko kanila.

• Ngano kaha nga lisud ang paghigugma sa tawo nga nagbuhat niini nga
mga butang?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran samtang sila
nagtuon sa Lucas 10:25–37 nga makagiya kanila samtang sila makig-istorya sa mga
indibidwal nga daw lisud mahalon.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga sa ilang personal nga pagtuon sa Lucas 10,
nakakat-on sila sa usa ka abogado kinsa nangutana sa Manluluwas unsaon nga
makapanunod sa kinabuhing dayon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 10:26–28. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa tubag sa Manluluwas. Dayon hangyoa ang
mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo
mahitungod sa unsay angay natong buhaton aron makaangkon og kinabuhing
dayon? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong
apan kinahanglang mahibalo og baruganan sama sa mosunod: Aron
makaangkon og kinabuhing dayon kinahanglan gayud nga kita
mohigugma sa Dios ug mohigugma sa atong silingan sama sa atong
kaugalingon. Isulat kini nga baruganan diha sa pisara.)

• Unsay gipasabut sa paghigugma sa Dios sa tibuok ninyong kasingkasing, kalag,
kusog, ug hunahuna?

Itudlo ang mga pulong nga “mohigugma sa atong silingan sama sa atong
kaugalingon” diha sa pisara. Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasabut
kon unsay ipasabut sa paghigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon,
dapita sila sa paglista diha sa pisara sa mga butang nga ilang buhaton sa kasagaran
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nga adlaw. (Kini mahimong maglakip sa pagpangandam alang sa adlaw, pagkaon,
pagkatulog, paghimo sa homework, ug uban pa.)

Human makatigum og lista sa pisara, dapita ang mga estudyante sa
pagpamalandong kon pila sa ilang mga kalihokan nakatutok sa ilang mga
kaugalingon. (Mahimo ka nga mohangyo kanila sa pag-ila kon ang matag item sa
lista alang ba sa ilang kaugalingon, alang sa uban, o alang sa Dios.)

• Unsay atong makat-unan gikan niini nga kalihokan?

• Unsa ang pipila ka paagi nga mas pirmi kitang makatutok sa kaayohan sa uban
ug magtinguha sa paghigugma kanila sama sa atong paghigugma sa atong
kaugalingon?

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga makabuhat kita niini bisan sa mga kalihokan
nga atong buhaton para sa atong kaugalingon? (Ang mga ehemplo mahimong
maglakip sa pagkaon og paniudto uban niadtong daw nag-inusara o pagdayeg
sa uban panahon sa atong mga kalihokan sa eskwelahan.)

• Sa unsang paagi nga ang paghigugma sa Dios ug sa atong silingan sama sa
atong paghigugma sa atong kaugalingon makatabang kanato sa paglambo
padulong sa kinabuhing dayon?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 10:29. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa ikaduhang pangutana sa abogado ngadto
ni Jesus.

• Unsa ang ikaduhang pangutana sa abogado?

Andama ang pipila ka mga estudyante nga idrama-drama ang sambingay sa
maayong Samarianhon sa Lucas 10:30–35. Dapita ang usa ka estudyante nga maoy
tigsaysay ug ang uban sa pagdula sa mga papel sa samaran nga Judeo, ang duha ka
kawatan, ang sacerdote, ang Levita, ug ang Samarianhon. (Kon pipila lang ang
mga estudyante sa imong klase, mahimo silang makadula og daghang papel.)
Mahimo kang mohatag og pipila ka mga props, nga maglakip og name tag, sobra
nga sinina nga kuhaon gikan sa Judeo nga lalaki, duha ka mga sudlanan nga
nagrepresentar sa lana ug bino, usa ka may ligid nga lingkuranan nga
morepresentar sa mananap, ug duha ka mga sinsilyo sa pagrepresentar sa duha ka
denario. (Pahinumdom: Mahimo nimong pilion ang mga partisipante ug hatagan
sila og piho nga mga instruksyon sa dili pa magklase sa pagsiguro nga ang role play
epektibo, angay, ug luwas.)

Dapita ang tigsaysay sa pagbasa og kusog sa Lucas 10:30–35, ug hangyoa ang
nangapil nga i-drama ang sambingay. Hangyoa ang nahibilin sa klase sa pagsunod,
nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas kon kinsa ang atong silingan.
Human sa role play, dapita ang mga estudyante sa pagbalik ngadto sa ilang mga
lingkuranan.

• Asa nga mga buhat sa Samarianhon ang labing dalaygon alang nimo?

Aron sa pagtabang sa klase nga mas makasabut unsa ang gilauman gikan sa usa ka
sacerdote, Levita, ug Samarianhon, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa mosunod nga pagpasabut:

HOME-STUDY NGA LEKSYON:  UNIT  10

353



Sa nahisulat nga balaod ni Moises, ang mga sacerdote ug mga Levita gi-assign [ug
obligado] sa pagserbisyo sa Dios ug sa ilang isigkatawo, diha sa templo ug isip mga
magtutudlo ug mga ehemplo sa balaod sa Dios. Kini nga mga naghupot sa
priesthood nahibalo gayud sa sugo nga “higugmaon mo ang imong isigkatawo
ingon sa imong kaugalingon” (Levitico 19:18). Gani, ang mga Levita gisangunan sa
piho sa pagtabang sa mga biyahidor sa ekonomikanhon ug ubang paagi (tan-awa
sa Levitico 25:35–36). Agig pagkumparar, “ang mga Samarianhon may
pagka-Israelite ug may pagka-Hentil. Ang ilang relihiyon mao ang usa ka
sinagulan sa tinuohan nga Judeo ug mga tinuohan ug mga batasan nga pagano. …
may [pagdumot] nga gihambin ang mga Judeo alang sa mga Samarianhon tungod
kay ang mga Samarianhon mibiya sa hingpit gikan sa relihiyon nga Israelite” (Giya
ngadto sa mga Kasulatan, “Samarianhon,” scriptures.lds.org). Ang mga Judeo ug
mga Samarianhon sa kasagaran maningkamot sa paglikay sa usag usa.

• Sa sambingay, nganong makapatingala man ang mga lihok sa sacerdote, Levita,
ug Samarianhon?

• Unsa kaha ang posibleng mga rason nga dili tabangan sa Samarianhon ang
samaran nga Judeo?

• Sumala sa Lucas 10:33, unsa ang nakaaghat sa Samarianhon sa pagtabang sa
pagkakita niya sa tawo nga samaran?

Ipasabut nga ang pagka-adunay kalooy nagpasabut nga nakamatikod sa mga
panginahanglan ug mga hagit sa laing tawo ug mobati sa tinguha sa paghimo sa
bisan unsay atong mahimo sa pagtabang niana nga tawo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 10:36–37. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay sunod nga gitudlo sa Manluluwas
ngadto sa abogado.

• Sa unsang paagi kini nga sambingay nagtubag sa pangutana diha sa bersikulo
29, “Kinsa man ang akong silingan?”

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga ang paggamit sa Manluluwas sa
Samarianhon niini nga sambingay nagsugyot nga ang atong silingan dili lamang
kadtong nagpuyo duol kanato, apan si bisan kinsa nga anak sa Langitnong
Amahan—lakip niadtong labing lisud alang kanato nga higugmaon.

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag
ni Presidente Howard W. Hunter:

“Kinahanglan natong hinumduman nga bisan og makapili ta og atong mahigala,
ang Dios mihimo sa atong mga silingan—nga bisan asa. Ang gugma
kinahanglan nga walay utlanan. … Si Kristo miingon, ‘Kay kon mao ray inyong
higugmaon ang mga nahigugma kaninyo, unsa may balus nga madawat ninyo?
Dili ba ang mga maniningil sa buhis nagabuhat man sa ingon?’ (Mateo 5:46)”
(“The Lord’s Touchstone,” Ensign, Nob. 1986, 35).

• Sumala sa Lucas 10:37, unsay gitudlo sa Manluluwas ngadto sa abogado?
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Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar pag-usab sa mga indibidwal nga ilang
gihunahuna nga mahimong lisud higugmaon alang kanila.

• Unsa ang atong mabuhat aron sa paghigugma ug pagbaton og kalooy niadtong
kinsa lisud alang kanato nga higugmaon?

• Pagpamalandong og usa ka panahon nga kamo o inyong kaila misunod sa
tambag sa Manluluwas nga “higugmaa … ang imong silingan sama sa imong
kaugalingon” (Lucas 10:27). Unsa ang resulta?

Pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gitudlo sa leksyon karon. Isulat sa pisara ang
mosunod nga dili kompleto nga pamahayag ug ipakompleto kini sa mga
estudyante diha sa ilang mga notebook sa klase o mga scripture study journal:
Akong sundon ang ehemplo sa maayo nga Samarianhon pinaagi sa …

Sunod nga Unit (Luke 10:38–17:37)
Pasabta ang mga estudyante nga sa umaabut nga unit ilang tun-an kon sa unsang
paagi si Jesus mibalik-balik pagbadlong sa mga Pariseo kinsa nagtinguha nga
makita nga matarung apan hakog ang pagkatawo. Hangyoa sila sa pagkonsiderar
kon sa unsang paagi nga sila dili kaayo mahimong sama sa mga Pariseo ug
mahimong mas sama sa mapainubsanon nga mga sumusunod ni Kristo. Sila usab
magtuon sa pipila ka mga sambingay nga gihatag ni Jesus, lakip ang sambingay sa
nawala nga anak. Hangyoa sila nga timan-an kon unsa ang nahitabo ngadto sa
dato nga tawo kinsa mipahinungod sa iyang kinabuhi sa pag-angkon og bahandi
ug nagsalikway sa mga kabus.
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LEKSYON 51

Lucas 10:38–Lucas 12:59
Pasiuna
Ang Manluluwas mitudlo ni Maria ug Marta sa panimalay ni
Marta. Sa wala madugay, Siya mitudlo og daghang mga
kamatuoran ngadto sa Iyang mga disipulo mahitungod sa

pag-ampo ug mipasidaan batok sa pagpakaaron-ingnon ug
pagkamasinahon.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Awhaga ang mga estudyante sa paggamit sa mga kamatuoran nga ilang
makat-unan
Kon ang usa ka baruganan sa ebanghelyo nakat-unan apan wala gamita, ang pagkat-on dili
kompleto. Ang paggamit mahitabo kon ang usa ka tawo modawat sa kamatuoran diha sa iyang
kasingkasing ug hunahuna ug dayon mobuhat sumala niana nga kamatuoran. Awhaga ang mga
estudyante sa pagsunod sa espirituhanong mga pag-aghat nga ilang nadawat sa paggamit sa
kamatuoran sa ebanghelyo nga ilang nakat-unan.

Lucas 10:38–42
Si Jesus nagtudlo kang Maria ug Marta
Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna sa mga pagpili nga ilang gihimo
kagahapon. Dapita sila sa paggahin og usa ka minuto sa paglista niadto nga mga
pagpili sa labing daghan nga ilang mahimo diha sa ilang mga notebook sa klase o
scripture study journal. Hangyoa ang pipila ka mga estudyante sa pagreport sa
ilang maayong mga pagpili ngadto sa klase.

• Unsa ang pipila ka mga sitwasyon diin kita tingali kinahanglang mopili tali sa
duha ka maayo nga mga kapilian?

Samtang ang mga estudyante nagtuon sa Lucas 10:38–42, dapita sila sa pagpangita
og usa ka baruganan nga gitudlo sa Manluluwas nga makagiya kanato sa atong
mga desisyon—ilabi na kon sobra sa usa ang maayo natong kapilian.

Ipasabut nga human sa pagtudlo sa sambingay sa maayong Samarianhon, ang
Manluluwas mibiyahe ngadto sa Betania ug mibisita sa panimalay sa usa ka babaye
nga ginganlan og Marta.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 10:38–40. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibuhat sa matag usa nila ni Marta
ug sa iyang igsoon, si Maria, samtang ang Manluluwas diha sa panimalay.

• Unsa ang gibuhat ni Maria samtang ang Manluluwas anaa sa panimalay?

• Unsay gibuhat ni Marta? (Ipasabut nga ang pulong nagkalibug-libog diha sa
bersikulo 40 nagpasabut nga nabug-atan.)
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Ipakita ang litrato nga Si Maria ug
Marta (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo [2009], nu. 45; tan-awa usab
sa LDS.org). Ipasabut nga ang
kamaabi-abihon importante kaayo sa
panahon ni Jesus. Si Marta
naningkamot sa pagbuhat sa unsay
gipaabut kaniya isip tagbalay.
Nakatutok siya sa temporal nga mga
kabalaka sama sa pag-andam ug
pagdulot sa pagkaon.

• Sumala sa bersikulo 40, unsa man
ang gipangutana ni Marta sa
Manluluwas nga nagpakita nga siya
nabalaka kabahin sa temporal nga
mga butang?

Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Lucas 10:41–42.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa tubag sa Manluluwas ngadto
ni Marta.

• Unsa kaha ang gipasabut sa Manluluwas sa dihang Siya miingon, “Usa ra
gayud ka butang ang kinahanglanon; ug hingpilian ni Maria ang
maayong bahin”?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Dalaygon si Marta nga ‘nagmatngon ug nabalaka sa daghang mga butang’
(b. 41), apan ang pagkat-on sa ebanghelyo gikan sa Labing Maayong
Magtutudlo mas labaw nga ‘gikinahanglan’” (“Maayo, Mas Maayo, Labing
Maayo,” Ensign o Liahona, Nob. 2007, 104).

• Unsa kaha ang gipasabut sa Manluluwas sa dihang Siya miingon nga ang
“maayong bahin” nga gipili ni Maria “dili na makuha gikan kaniya” (Lucas
10:42)? (Pinaagi sa pagpili sa pagpaminaw ngadto sa Manluluwas kay sa
magtutok sa temporal nga mga kabalaka, si Maria makadawat og espirituhanon
nga mga panalangin, nga walay katapusan.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa mga pulong sa
Manluluwas ngadto ni Marta? (Ang mga estudyante mahimong mosulti niini sa
lahi nga paagi, apan kinahanglang mahibalo sila sa mosunod nga baruganan:
Kon kita mopili sa pagpahinungod sa atong mga kaugalingon ngadto sa
espirituhanon nga mga butang kay sa temporal nga mga kabalaka, nan
kita makadawat og mahangturong mga panalangin.)

LEKSYON 51

357



• Unsaon nato sa pagpahinungod sa atong mga kaugalingon ngadto sa
espirituhanon nga mga butang ug sa gihapon moatiman sa ubang mga butang
nga “kinahanglanon” (Lucas 10:42) apan dili kaayo importante?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Oaks:

“Samtang maghunahuna kita sa ubang kapilian, kinahanglan natong
hinumduman nga dili tungod kay maayo ang pipila ka butang igo na ang tanan.
Ang ubang mga kapilian mas maayo, ug ang uban pinakamaayo. …

“Hunahunaa giunsa nato paggamit ang atong oras diha sa mga pagpili nga
atong gihimo sa pagtan-aw og telebisyon, pagdula og mga video games,
pag-surf sa Internet, o sa pagbasa og mga basahon o mga magasin. Siyempre

maayo ang pagtan-aw og nindot nga salida o sa pagkuha og makalingaw nga impormasyon.
Apan dili tanan niana nga matang takus sa bahin sa atong kinabuhi nga atong gihatag sa
pagkuha niini. Ang ubang mga butang mas maayo, ug ang uban labing maayo” (“Maayo, Mas
Maayo, Labing Maayo,” 104–5).

Hangyoa ang mga estudyante sa pagribyu sa lista sa mga kapilian nga ilang gihimo
kagahapon ug butangan og label ang matag positibo nga mga pagpili isip “maayo,”
“mas maayo” o “labing maayo.” Pagdapit og usa o duha ka estudyante sa
pagpamatuod kabahin sa unsang paagi sila napanalanginan tungod sa pag-una sa
espirituhanon nga mga butang kay sa temporal nga mga kabalaka.

Lucas 11
Si Jesus nagtudlo sa Iyang mga disipulo mahitungod sa pag-ampo
Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna nga sila full-time nga mga
misyonaryo nga nagtudlo og usa ka investigator nga kadaghan na misulay sa
pag-ampo ug mibati nga wala motubag ang Dios. Ang investigator naghunahuna
nga moundang na sa pag-ampo.

• Basi sa inyong kaugalingong mga kasinatian, unsaon kaha ninyo pagtubag niini
nga mga kabalaka?

Samtang ang mga estudyante nagtuon sa Lucas 11, dapita sila sa pagpangita sa
mga kamatuoran nga makatabang og tawo nga mibati nga wala motubag ang Dios
sa iyang mga pag-ampo.

I-summarize ang Lucas 11:1–4 pinaagi sa pagpasabut nga human maminaw sa
Manluluwas nga nag-ampo, usa sa Iyang mga disipulo nangutana kon motudlo ba
Siya kanila unsaon sa pag-ampo, ug gibuhat kini sa Manluluwas.

Ipasabut nga human ang Ginoo mitudlo sa Iyang mga disipulo unsaon sa
pag-ampo, migamit Siya og mga pasumbingay aron sa pagtudlo og dugang nga
mga kamatuoran mahitungod sa pag-ampo, lakip ang kaandam sa Dios sa
pagtubag sa mga pag-ampo.

Dapita ang mga estudyante nga magparis-paris sa pagtuon sa Lucas 11:5–13, nga
mangita kon unsa ang gitudlo sa Manluluwas mahitungod sa pag-ampo. Itudlo ang
mga dugang sa Joseph Smith Translation diha sa bersikulo 5 ug 13. Kini nga mga
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pagdugang makita diha sa Joseph Smith Translation, Luke 11:5–6 ug Joseph Smith
Translation, Luke 11:14. Human sa igong panahon, pangutan-a ang klase:

• Diha sa sambingay nga inyong nabasa sa mga bersikulo 5–8, unsa ang
gihangyo sa usa ka higala ngadto sa usa? Ngano man?

• Sa inyong hunahuna ngano kaha nga gituman man sa ikaduhang higala ang
hangyo sa unang higala? (Mahimo nimong ipasabut nga ang mga pulong nga
pagsigisiging hangyo diha sa bersikulo 8 nagpasabut sa kamapadayunon sa tawo
sa pagpangayo bisan kon sa sinugdanan gibalibaran na siya sa iyang higala.)

• Kon ang tawo nga nanginahanglan nagrepresentar kanato, ug ang iyang higala
nga adunay pan nagrepresentar sa atong Amahan sa Langit, unsa man ang
gisugyot sa Manluluwas nga angay natong buhaton panahon sa
panginahanglan?

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Kon mapadayunon
kita sa pag-ampo ug pagtinguha sa mga panalangin sa Langitnong Amahan sa mga
panahon sa panginahanglan …

• Sumala sa bersikulo 13, unsa man ang ihatag sa Langitnong Amahan niadtong
mapadayunon sa pag-ampo ug pagtinguha sa Iyang mga panalangin?

• Basi sa mga pagtulun-an sa Manluluwas diha sa Lucas 11:5–13, unsaon man
ninyo pagkompleto ang pamahayag sa pisara? (Human makatubag ang mga
estudyante, kompletuha ang pamahayag sa pisara aron mapasabut niini ang
mosunod nga kamatuoran: Kon kita makanunayon sa pag-ampo ug
pagtinguha sa mga panalangin sa Langitnong Amahan sa mga panahon sa
panginahanglan, nan Siya motubag sa atong mga pag-ampo sa mga paagi
nga labing mopanalangin kanato.)

Ikonsiderar ang pagdapit sa mga estudyante sa pagpakigbahin og mga ehemplo sa
dihang nakadawat sila og mga tubag sa ilang pag-ampo samtang sila
makanunayon nga nagtinguha sa mga panalangin sa Langitnong Amahan.

I-summarize ang Lucas 11:14–54 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus nagpagula sa
yawa gikan sa usa ka tawo, mitambag sa mga katawhan sa pagpamati sa pulong sa
Dios, ug nasuko sa mga Pariseo ug mga escriba tungod sa ilang espirituhanong
pagkawalay alamag ug pagkadautan.

Lucas 12
Ang Manluluwas nagpasidaan batok sa pagpakaaron-ingnon ug pagkamasinahon
Basaha ang mosunod nga mga pangutana ngadto sa klase, ug dapita ang mga
estudyante nga mamalandong sa hilum sa ilang mga tubag:

• Nakagusto ba mo og maayo og usa ka butang nga kanunay ninyo kining
gihunahuna?

• Unsa ang negatibo nga mga epekto ang mahimo niini nga matang sa
panghunahuna ngari kanato?

I-summarize ang Lucas 12:1–13 pinaagi sa pagpasabut nga samtang ang
Manluluwas nagbarug sa atubangan sa usa ka dako nga pundok sa mga katawhan,
Siya mitudlo sa Iyang mga disipulo sa pagbantay sa pagpakaaron-ingnon. Siya
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usab mipahinumdom kanila nga ang tanan nga tinago nga mga butang ipadayag
usa ka adlaw ug nga ang Dios nakaila ug nagbantay sa Iyang mga anak. Usa ka
tawo dayon mihangyo sa Manluluwas kon mahimo ba Niyang istoryahan ang
igsoon sa tawo ug kumbinsihon ang igsoon nga bahinon ang panulundon
uban kaniya.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 12:14–15. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay tubag sa Manluluwas sa hangyo
sa tawo.

• Unsa nga pasidaan ang gihatag sa Manluluwas ngadto sa mga tawo kinsa
uban Kaniya?

Ipasabut nga ang pagkadalo nagpasabut sa sobra nga pagtinguha sa usa ka butang.
Isulat sa pisara ang mosunod nga kamatuoran: Ang Ginoo nagtudlo kanato nga
dili magdinalo sa kalibutanong mga butang.

• Nganong kinahanglan man nga ang usa ka tawo maglikay sa pagkadalo? Sa
unsang paagi kini nga kamatuoran makatabang kanato sa pagpuyo og mas
malipayon nga mga kinabuhi?

Ipasabut nga human ang Manluluwas misulti sa Iyang mga disipulo sa paglikay sa
pagkamaibugon, Siya mihatag og usa ka sambingay aron sa paghulagway sa
kaimportante niini nga sugo. Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa Lucas
12:16–19 sa hilum nga paagi, nga mangita kon kapila gigamit sa tawo diha sa
sambingay ang mga pulong nga [a]ko ug akong. Hangyoa ang mga estudyante nga
mo-report sa unsay ilang nakat-unan.

• Unsa man ang gitudlo kanato sa kanunay nga paggamit sa tawo sa [a]ko ug
akong mahitungod sa iyang mga kabalaka?

• Sa unsang mga paagi nga kita mahimong matintal nga mahisama niini
nga tawo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 12:20–21. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti sa Dios kabahin sa kahakog
ug kamaibugon sa tawo. Hangyoa ang mga estudyante nga moreport sa unsay
ilang nakat-unan.

Isulat sa pisara ang mosunod nga pamahayag ni Elder M. Russell Ballard sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles. (Kini nga pamahayag makita sa “Ang
Pinakamahinungdanon Mao ang Molungtad og Dugay,” Ensign o Liahona, Nob.
2005, 44):

“Ang pinakamahinungdanon mao ang molungtad og dugay” (Elder M. Russell
Ballard).

• Sa unsang mga paagi nga ang dato nga tawo diha sa sambingay napakyas sa
pagtutok diha sa “pinakamahinungdanon”?

• Nganong matawag man nga binuang ang binuhatan niining tawhana?
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I-summarize ang Lucas 12:22–30 pinaagi sa pagpasabut nga ang Ginoo miklaro
nga ang Iyang mga disipulo dili kinahanglan nga mabalaka kaayo sa ilang temporal
nga mga panginahanglan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 12:31–34. Dapita siya
sa pagbasa usab sa Joseph Smith Translation, Luke 12:34 (sa Luke 12:31, footnote a
sa LDS English version sa Biblia). Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita
kon unsay gitambag sa Manluluwas nga tinguhaon sa Iyang mga disipulo kay sa
magtutok sa ilang kaugalingong hinakog nga mga tinguha.

• Unsa ang gitambag ni Jesus nga tinguhaon sa Iyang mga disipulo?

• Unsa ang gisaad kanila kon ilang tinguhaon ang pagtukod sa gingharian
sa Dios?

• Unsaon ninyo sa pag-summarize sa mga pagtulun-an sa Manluluwas diha sa
Lucas 12:31–34 isip usa ka baruganan? (Ang mga estudyante mahimong
mogamit sa kaugalingon nilang mga pulong, apan kinahanglang mahibalo sila
sa mosunod nga baruganan: Kon kita magtinguha sa pagtukod sa
gingharian sa Dios ug sa Iyang pagkamatarung, Siya motabang sa
pagsangkap sa atong panginahanglan ug moandam og dapit alang kanato
sa Iyang gingharian.)

• Sa unsang paagi nga kita magtinguha sa pagtukod sa gingharian sa Dios?
(Samtang motubag ang mga estudyante, mahimo ka nga mo-refer ngadto sa
baruganan nga ilang nahibaloan sa sayo pa mahitungod sa pagpahinungod sa
atong mga kaugalingon ngadto sa espirituhanon nga mga butang kay sa
temporal nga mga kabalaka.)

Pagpamatuod kon sa unsang paagi ikaw napanalanginan samtang nagtinguha ka
nga i-prayoridad ang espirituhanong mga butang kay sa temporal nga mga
kabalaka ug sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Awhaga ang mga estudyante sa
pagpamalandong kon sila mas nakatutok ba sa espirituhanon nga mga butang o sa
temporal nga mga kabalaka. Dapita sila sa pagsulat sa ilang mga notebook sa klase
o scripture study journal kon unsay ilang buhaton aron mahatagan og prayoridad
ang espirituhanong mga butang kay sa temporal nga mga kabalaka ug sa
pagpalambo sa gingharian sa Dios.

I-summarize ang Lucas 12:35–59 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
mitudlo sa Iyang mga sumusunod nga mangandam sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.
Siya mitabang kanila nga makasabut nga kon “gikahatagan og daghan,
pagapangayoan og daghan” (bersikulo 48), ug Siya mipasabut nga ang Iyang
ebanghelyo mahimong hinungdan sa dagko nga mga pagkabahin tali sa mga
katawhan.

LEKSYON 51

361



LEKSYON 52

Lucas 13–14
Pasiuna
Si Jesus mitudlo mahitungod sa paghinulsol ug sa gingharian
sa Dios, ug Siya adunay giayo sa adlaw nga Igpapahulay.
Migamit usab siya og mga sambingay aron sa pagtudlo

kabahin sa pagkamapainubsanon ug ang bili sa
pagkadisipulo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 13:1–14:14
Si Jesus adunay giayo sa adlaw nga Igpapahulay ug nagtudlo kabahin sa
pagkamapainubsanon ug sa pag-atiman sa mga dili kaayo maayo og kahimtang
Basaha og kusog ang mosunod nga sitwasyon: Naglingkod kamo alang sa paniudto
uban sa pipila ka mga higala, ug nakabantay sila og estudyante nga dili maayo og
sininaan nga nag-inusarang naglingkod. Usa ka tawo sa inyong grupo mihimo og
bastos nga komentaryo kabahin sa hitsura sa estudyante, ug nangatawa ang inyong
mga higala.

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsay ilang bation niini nga
sitwasyon.

• Unsa ang pipila ka lain-laing mga reaksyon nga inyong mahimo niining
sitwasyona?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita diha sa Lucas 13–14 kon unsay gitudlo
sa Manluluwas kabahin sa pakigkita sa mga tawo nga ubos og kahimtang
kay kanato.

I-summarize ang Lucas 13:1–14:6 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
misaysay og usa ka sambingay kabahin sa usa ka kahoy nga igira nga pagaputlon
kon dili makapamunga, nga nagtudlo nga kita malaglag kon dili kita maghinulsol.
Siya miayo sa usa ka babaye sa adlaw nga Igpapahulay ug mitudlo mahitungod sa
gingharian sa Dios ug kon kinsa ang tugutan nga makasulod niini. Siya usab
nagbangutan tungod sa umaabut nga kalaglagan sa Jerusalem. Diha sa Lucas
14:1–6 atong mabasa nga ang Manluluwas gidapit sa pagpangaon diha sa balay sa
usa sa labaw nga mga Pariseo sa adlaw nga Igpapahulay. Sa wala pa mangaon, ang
Manluluwas miayo sa usa ka tawo nga nag-antus sa pagpanghupong, usa ka sakit
nga nakahimo sa lawas sa tawo nga mamurot tungod sa tubig.

Ipares-pares ang mga estudyante. Dapita ang usa ka estudyante sa matag pares sa
pagbasa sa hilum sa Lucas 13:15–16 ug ang laing estudyante sa pagbasa sa hilum sa
Lucas 14:5–6. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita sa mga tubag sa
Manluluwas ngadto sa mga Pariseo nga mipasangil Kaniya nga nagsupak sa
Igpapahulay pinaagi sa pag-ayo niining mga tawhana. Dapita ang mga estudyante
sa pagreport sa unsay ilang nakat-unan ngadto sa ilang mga pares.

Human sa igong panahon, pangutan-a ang klase:
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• Unsa nga mga pulong ang naghulagway sa mga butang nga buhaton sa mga
Pariseo sa Igpapahulay alang sa ilang mga hayop? (Mobadbad kanila gikan sa
pasungan ug kuhaon sila gikan sa atabay.)

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa ehemplo sa Manluluwas mahitungod sa
pagtahud sa adlawng Igpapahulay ug sa pagbalaan niini? (Ang pagpangalagad
sa mga tawo nga nanginahanglan angay nga buhaton sa adlawng Igpapahulay.
Ang matarung nga ehemplo sa Manluluwas lahi sa mga kinaiya sa pipila sa
mga Pariseo kinsa ipangatarungan ang pagtabang sa mga hayop sa Igpapahulay
apan dili mahimo sa mga tawo.)

I-summarize ang Lucas 14:7–11 pinaagi sa pagpasabut nga human sa pag-ayo sa
tawo nga nanghupong, ang Manluluwas mipanton sa ubang mga bisita sa
panihapon tungod sa pagpaningkamot sa pagpataas sa ilang mga kaugalingon
pinaagi sa paglingkod diha sa labing dungganan nga mga lingkuranan, nga maoy
pinakaduol sa tagbalay.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 14:12–14. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas ngadto sa
Pariseo kinsa midapit Kaniya sa pagpangaon.

• Unsa nga tambag ang gihatag sa Manluluwas ngadto niini nga Pariseo?

• Unsa ang pipila ka posibling mga rason nganong ang katawhan modapit sa
ilang mga higala ug sa adunahan nga mga silingan alang sa panihapon?

Ipasabut nga sa kapanahunan sa Manluluwas, kadtong mga angol, bakol, o mga
buta kasagaran nanlimbasug sa pagsangkap alang sa ilang mga kaugalingon ug
mga kabus isip resulta. Pipila sa mga Pariseo ubos kaayo og pagtan-aw niini nga
mga tawo (tan-awa sa Lucas 16:14–31).

• Unsa ang pipila ka rason nganong ang mga tawo karon mahimong ubos og
panan-aw sa uban?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa Lucas 14:14 mahitungod
sa pagtabang sa mga tawo kinsa dili kaayo bulahan kay kanato? (Ang mosunod
mao ang usa ka baruganan nga mahimong mahibaloan sa mga estudyante:
Kon kita maningkamot sa pagtabang sa mga tawo kinsa ubos og
kahimtang kay kanato, ang Ginoo moganti kanato panahon sa
Pagkabanhaw.)

Ipasabut nga agi og dugang sa paghatag kanato og ganti panahon sa Pagkabanhaw,
ang Ginoo usab mopanalangin kanato niining kinabuhia kon kita maningkamot sa
pagtabang sa mga tawo nga ubos og kahimtang kay kanato.

• Sa unsang mga paagi nga makatabang kita sa mga tawo nga dili kaayo bulahan
kay kanato?

• Kanus-a man kamo, o inyong kaila, napanalanginan tungod sa
pagpaningkamot sa pagtabang sa mga tawo nga ubos og kahimtang?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong og mga paagi diin sila
makatabang sa mga tawo nga ubos og kahimtang kay kanila. Awhaga sila sa
pagsulat diha sa ilang mga scripture study journal o mga notebook sa klase og usa
ka tumong sa pagserbisyo niadtong mas naglisud kay kanila.
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Lucas 14:15–35
Si Jesus naghatag sa sambingay sa dakong kumbira ug nagtudlo mahitungod sa bili
sa pagkadisipulo
Dapita ang mga estudyante sa pagsulat diha sa pisara og pipila ka mga butang nga
mahimong hangyoon sila nga isakripisyo o itugyan isip mga disipulo ni Jesukristo.

• Unsa ang pipila ka mga pangatarungan nga matintal ang usa ka tawo sa
paggamit aron makalikay sa paghimo niini nga mga sakripisyo?

Dapita ang klase sa pagpangita samtang sila nagpadayon sa pagtuon sa Lucas 14
alang sa mga baruganan nga nagtudlo kon unsa ang gikinahanglan ni Jesukristo sa
Iyang mga disipulo.

Ipasabut nga human ang Manluluwas mitambag sa Pariseo sa pagdapit sa mga
ubos og kahimtang sa pagpangaon, usa ka tawo diha sa kwarto miingon ngadto
Kaniya, “Bulahan ang magakaon didto sa gingharian sa Dios” (Lucas 14:15). Agi og
tubag niini nga pamahayag, ang Manluluwas misugilon sa sambingay sa dakong
kumbira.

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 14:16–24 uban sa ilang
mga pares sa sayo nga bahin sa leksyon. Hangyoa ang usa ka estudyante sa matag
pares sa pagpangita sa pagdapit nga nadawat sa mga tawo diha sa sambingay.
Dapita ang laing estudyante sa matag pares sa pagpangita sa mga rason nga
gihimo sa mga tawo nga mibalibad sa tanyag. Human sa igong panahon,
pangutan-a ang klase:

• Sa unsang paagi ang ebanghelyo ni Jesukristo sama sa usa ka dako nga
kumbira? (Ang mga tubag tingali maglakip sa mosunod: ang ebanghelyo usa ka
gasa nga giandam alang kanato; kini mopuno kanato ug motagbaw sa atong
mga panginahanglan; kita gidapit sa pag-ambit niini; ug kita mahimong
modawat o mobalibad sa pagdapit nga moambit niini.)

• Unsa nga mga rason ang gihatag sa mga tawo nga wala midawat sa pagdapit
ngadto sa dako nga kumbira?

• Unsa ang gipadayag niini nga mga rason kabahin sa mga prayoridad niining
mga tawhana?

Sumala sa bersikulo 24, unsa man ang sangputanan sa pag-una sa ubang mga
prayoridad kay sa Ginoo ug sa Iyang ebanghelyo? (Ang mga estudyante mahimong
mahibalo og usa ka baruganan sama sa mosunod: Kon atong unahon ang ubang
mga prayoridad kay sa Ginoo ug sa Iyang ebanghelyo, kita mawad-an sa mga
panalangin nga ato untang madawat.)

Dapita ang mga estudyante sa pagtan-aw sa lista diha sa pisara sa mga sakripisyo
nga tingali hangyoon sila sa paghimo isip mga disipulo ni Jesukristo.

• Unsa nga mga panalangin ang mahimong mawala kanato kon kita dili andam
sa paghimo niini nga mga sakripisyo?

Ipasabut nga human sa pagtudlo niini nga sambingay, ang Manluluwas namulong
ngadto sa pundok sa mga katawhan mahitungod sa unsay Iyang gikinahanglan sa
Iyang mga disipulo. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas
14:25–27. Ipasabut nga ang Joseph Smith Translation nagklaro sa mga pagtulun-an
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sa Manluluwas sa Lucas 14:25–27: “Ug dihay dagkong mga panon sa katawhan
nga mikuyog kaniya: ug siya miliso ug miingon kanila, Kon adunay tawo nga
moanhi kanako ug dili siya magadumot sa iyang kaugalingong amahan ug inahan
ug asawa ug mga anak ug mga igsoong lalaki ug mga igsoong babaye, o mga bana,
oo, ug bisan sa iyang kaugalingong kinabuhi; o sa laing pagkasulti, mahadlok
motugyan sa iyang kinabuhi alang kanako, dili siya mahimong akong tinun-an.
Bisan kinsa nga dili mopas-an sa iyang krus ug dili mosunod kanako, dili siya
mahimong akong tinun-an. Busa, ipahimutang kini sa inyong mga kasingkasing,
nga inyong buhaton ang unsay akong itudlo, ug isugo kaninyo.”

Gamita ang mga scripture study aid
Ang Simbahan nag-andam og pipila ka mga tabang sa pagtuon sa kasulatan ug gilakip kini sa
sumbanan nga mga basahon alang sa uban nga mga pinulongan. Kini nga mga scripture study
aid naglakip sa mga footnote, usa ka topical index, mga hulagway, ug mga mapa. Kini bililhong
mga kapanguhaan nga magamit samtang magtuon sa mga kasulatan. Awhaga ang mga
estudyante sa paggamit niini nga mga tabang sa pagtuon sa ilang personal nga pagtuon sa
kasulatan.

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas nga kinahanglang andam gayud nga buhaton
sa Iyang mga disipulo?

Ipasabut nga ang usa ka kahulugan sa Gresyanhon nga pulong nga gihubad isip
magadumot mao ang “ubos og paghigugma” (James Strong, The Exhaustive
Concordance of the Bible [1890], “misĕō,” 48). Ang Manluluwas mipasabut nga alang
sa Iyang mga disipulo, ang debosyon ngadto sa pamilya o gani sa kaugalingong
kinabuhi kinahanglan nga ikaduha ra sa debosyon ngadto Kaniya (tan-awa usab sa
Mateo 10:37). Ang pagpas-an sa kaugalingong krus nagpasabut sa paglansang sa
krus ug nagrepresentar sa gikinahanglan nga kaandam sa paghatag sa
kaugalingong kinabuhi alang ni Kristo, kinsa mihatag sa Iyang kinabuhi alang
kanato (tan-awa usab sa Hubad ni Joseph Smith, Mateo 16:26 [sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan ]).

• Unsa nga mga kamatuoran mahitungod sa pagkahimong mga disipulo ni
Jesukristo ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo? (Ang mga
estudyante mahimong moila og lain-laing mga kamatuoran, apan siguroa nga
sila moila og kamatuoran sama sa mosunod: Ang mga disipulo ni Jesukristo
kinahanglan nga andam nga mosakripisyo sa tanan sa pagsunod Kaniya.
Mahimo nimong awhagon ang mga estudyante nga isulat kini nga kamatuoran
diha sa margin tupad sa Lucas 14:25-27.)

• Ngano kaha nga ang mga disipulo ni Jesukristo kinahanglan nga andam nga
unahon Siya kay sa tanan nga mga butang, lakip sa mga sakop sa ilang pamilya
ug sa ilang kaugalingong kinabuhi?

Isulat sa pisara ang mga pulong nga Ipahimutang kini sa inyong mga kasingkasing
(tan-awa ang Joseph Smith Translation, Luke 14:27 ).

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang gipasabut sa mga pulong nga
“ipahimutang kini sa inyong mga kasingkasing”? (Ipasabut nga dinhi niini nga
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pagkagamit ang ipahimutang nagpasabut sa pagdeterminar o lig-ong
pagdesisyon.)

• Unsa ang gusto sa Manluluwas nga atong ipahimutang sa atong mga
kasingkasing?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa Joseph Smith Translation
sa Luke 14:27? (Ang mga estudyante kinahanglang moila og baruganan sama
sa mosunod: Samtang kita mopahimutang sa atong mga kasingkasing sa
pagbuhat sa unsay gitudlo ug gisugo ni Jesukristo kanato, kita mahimong
Iyang mga disipulo.)

Hatagi ang mga estudyante og mga kopya sa mosunod nga pamahayag ni Elder
Larry W. Gibbons sa Seventy. Pagdapit og usa ka estudyante sa pagbasa niini og
kusog. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay atong mabuhat
aron sa pagsunod niini nga baruganan.

“Samtang kamo magsugod og pahimutang sa inyong mga prayoridad sa
kinabuhi, hinumdumi, ang tinuod lamang nga seguridad sa kinabuhi mao ang
pagsunod sa mga sugo. …

“…Unsa ka dakong butang ang paghukom nang daan sa sayo nga bahin sa
kinabuhi unsa ang inyong buhaton ug unsa ang dili ninyo buhaton kalabut sa
kamatinuoron, kaligdong, kaputli, ang Pulong sa Kaalam, ug kaminyoon

sa templo.

“Mga kaigsoonan, subay sa tul-id ug pig-ot nga dalan. Dili, subay diha sa tunga sa tul-id ug
pig-ot nga dalan. Ayaw og kaharag; ayaw paglatagaw; ayaw pagmantinil; pag-amping.

“… Ang pagsunod sa mga sugo magdala kaninyo og kalipay nga daghan kaayo ang nangita
niini sa ubang dapit” (“Busa, Ipahimutang Ninyo sa Inyong mga Kasingkasing,” Ensign o
Liahona, Nob. 2006, 103, 104).

• Unsa man ang usa ka sugo nga lig-on ninyong gidesisyunan nga sundon? Sa
unsang paagi kamo napanalanginan tungod sa paghimo sa desisyon nga
sundon kana nga sugo?

Awhaga ang mga estudyante nga ipahimutang sa ilang mga kasingkasing “unsa
ang [ilang] buhaton … ug … dili buhaton kalabut sa kamatinuoron, kaligdong,
kaputli, ang Pulong sa Kaalam, ug kaminyoon sa templo.” Mahimo nimong
dapiton ang mga estudyante sa pagsulat sa ilang mga desisyon diha sa ilang mga
notebook sa klase o scripture study journal.

Ipasabut nga human sa pagtudlo niini nga mga baruganan kabahin sa
pagkadisipulo, ang Manluluwas mihatag og duha ka mga pasumbingay. Dapita ang
usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 14:28–30 ug ang laing estudyante
sa Lucas 14:31–33. Hangyoa ang klase sa pagsunod ug sa pagkonsiderar kon unsay
gihulagway niining duha ka mga pasumbingay.

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang gihulagway niining duha ka mga
pasumbingay?

Ipasabut nga ang duha ka mga pasumbingay naghulagway sa kaimportante sa
pagkwenta, o sa pagtino, sa kinahanglanon sa usa ka buhat sa dili pa kini sugdan
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aron madeterminar kon makahimo ba ka sa paghuman niini. Ang Manluluwas
gusto nga ang Iyang mga sumusunod mahunahunaong mokonsiderar kon sila
andam ba sa pagsakripisyo sa bisan unsa nga gikinahanglan aron sila
makapadayon hangtud sa katapusan isip Iyang mga disipulo. (Tan-awa usab sa
Joseph Smith Translation, Luke 14:31.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar pag-usab sa lista sa mga sakripisyo
diha sa pisara. Dapita ang pipila kanila sa pagpasabut nganong andam sila sa
paghimo niini nga mga sakripisyo isip mga disipulo ni Jesukristo.

Ikonsiderar ang pagdapit sa mga estudyante sa pagmarka sa bersikulo 33, nga
naghatag og yano nga summary sa mga pagtulun-an sa Manluluwas niini nga
kapitulo. Pagpamatuod sa mga kamatuoran nga inyong gihisgutan.
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LEKSYON 53

Lucas 15
Pasiuna
Ang mga Pariseo ug mga escriba mireklamo mahitungod sa
pagpakig-uban sa Manluluwas sa mga maniningil sa buhis
ug sa mga makasasala. Ang Manluluwas mitubag pinaagi sa

paghatag sa mga sambingay sa nawala nga karnero, nawala
nga sinsilyo [drakma], ug sa anak nga nawala.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 15:1–10
Si Jesus naghatag sa mga sambingay sa nawala nga karnero ug sa nawala nga
sinsilyo
Sugdi ang klase pinaagi sa pagpangutana sa mga estudyante kon nakasulay na ba
sila nga mawad-an og usa ka butang nga bililhon ngadto kanila.

• Unsay andam ninyong buhaton aron makit-an kini? Ngano man?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa usa ka tawo nga “nawala” sa
espirituhanong paagi ? (Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga kini
mahimong nag-refer ngadto sa mga tawo nga wala pa makadawat sa gipahiuli
nga ebanghelyo ni Jesukristo o sa karon wala magpuyo sumala sa mga
pagtulun-an sa ebanghelyo.)

Dapita ang klase sa paghunahuna og ilang kaila nga tingali nawala sa
espirituhanong paagi. Hangyoa sila sa pagpamalandong kon unsay ilang gibati
kabahin niini nga tawo.

Ipasabut nga ang Lucas 15 naglangkob og mga pagtulun-an sa Manluluwas
mahitungod niadtong kinsa nawala sa espirituhanong paagi. Dapita ang mga
estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran diha sa Lucas 15 mahitungod sa
unsay bation sa Langitnong Amahan kabahin niadtong kinsa nawala sa
espirituhanong paagi ug sa atong mga responsibilidad ngadto kanila.

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 15:1–2. Dapita ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon kinsa ang miduol ngadto ni Jesus ug unsa ang
gireklamuhan sa mga Pariseo ug mga escriba.

• Kinsa ang miduol ngadto sa Manluluwas? Nganong ang mga Pariseo ug mga
escriba nangreklamo?

• Unsa man ang gipadayag niini nga reklamo mahitungod sa mga Pariseo ug mga
escriba?

Ipasabut nga ang Manluluwas mitubag pinaagi sa paghatag og tulo ka mga
sambingay: ang usa mahitungod sa nawala nga karnero, ang usa mahitungod sa
nawala nga sinsilyo, ug ang usa mahitungod sa nawala nga anak. Kini nga mga
sambingay gituyo aron sa paghatag og paglaum ngadto sa makasasala ingon man
sa paghimaraut sa pagpakaaron-ingnon ug pagpakamatarung sa kaugalingon sa
mga escriba ug Pariseo. Awhaga ang mga estudyante sa paghatag og atensyon kon
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ngano nga ang hilisgutan sa matag sambingay nawala ug sa unsang paagi kini nga
nakit-an.

Kopyaha ang mosunod nga tsart diha sa pisara o ihatag kini sa mga
estudyante isip usa ka handout. Ipares-pares ang mga estudyante, ug

i-assign ang usa ka estudyante sa pagtuon sa Lucas 15:3–7 ug ang usa sa pagtuon
sa Lucas 15:8–10. Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa gi-assign kanila nga
mga sambingay, nga mangita sa mga tubag sa mga pangutana diha sa wala nga
kolum. (Ang ikatulo nga sambingay hisgutan unya sa leksyon.)

Mga Sambingay sa Nawala nga Karnero, Sinsilyo,
ug Anak

Lucas
15:3–7

Lucas
15:8–10

Lucas
15:11–32

Unsa ang nawala?

Nganong nawala man kini?

Sa unsang paagi kini nakit-an?

Unsa nga mga pulong ang naghulagway sa reaksyon sa
dihang nakaplagan kini?

Human sa igong panahon, hangyoa ang mga estudyante sa pagpasabut sa
gi-assign kanila nga sambingay ug sa pagreport sa ilang mga tubag sa mga
pangutana diha sa tsart ngadto sa ilang mga pares. Pagkahuman sa duha ka mga
estudyante sa matag grupo, dapita ang pipila ka mga estudyante sa pag-adto sa
pisara ug sa pagsulat diha sa tsart sa ilang mga tubag o (kon wala nimo gi-drowing
ang tsart sa pisara) sa pagpakigbahin sa ilang mga tubag diha sa klase.

• Unsay kalainan tali sa paagi nga ang karnero ug ang sinsilyo nawala? (Ang
karnero nawala nga dili sala ni bisan kinsa, samtang ang sinsilyo nawala tungod
sa pagpabaya o pagkawalay pag-amping sa tag-iya niini [tan-awa sa David O.
McKay, sa Conference Report, Abr. 1945, 120, 121–22].)

• Sumala sa mga bersikulo 7 ug 10, unsa ang girepresentaran sa sinsilyo ug sa
karnero nga nakit-an? (Sila nagrepresentar sa usa ka makasasala nga
naghinulsol ug mibalik ngadto sa Dios.)

• Unsa ang atong responsibilidad ngadto niadtong mga nahisalaag, dili igsapayan
kon sa unsang paagi sila nahisalaag?

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Kon tabangan nato
ang uban nga mobati og tinguha sa paghinulsol …

• Basi sa mga reaksyon niadtong nakakaplag sa nawala, unsaon man ninyo
pagkompleto ang pamahayag sa pisara? (Ang mga estudyante kinahanglang
mahibalo og baruganan susama sa mosunod: Kon tabangan nato ang uban
nga mobati og tinguha sa paghinulsol, mabati nato ang kalipay ug ang
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kalangitan magmaya. Kompletoha ang nahisulat nga baruganan sa pisara.
Mahimo nimong awhagon ang mga estudyante nga ikonsiderar ang pagsulat
niini nga baruganan diha sa ilang mga kasulatan tupad sa Lucas 15:1–10.)

• Sa unsang paagi nga kamo o usa ka tawo nga inyong kaila mitabang sa usa ka
tawo nga nawala sa espirituhanong paagi nga mobati og tinguha sa paghinulsol
o mapaduol sa Langitnong Amahan? Kanus-a man nga adunay tawo nga
mitabang kaninyo? (Pahinumdumi ang mga estudyante nga kinahanglang dili
sila mopakigbahin og mga kasinatian nga personal o pribado ra kaayo.)

Lucas 15:11–32
Si Jesus naghatag sa sambingay sa nawala nga anak
Dapita ang klase sa pagkonsiderar sa mosunod nga sitwasyon: Usa ka batan-ong
babaye nakahimo og grabe nga mga sala ug mihunong sa pag-ampo ug
pagtambong sa simbahan. Siya mibati og tinguha nga magsugod sa pag-ampo ug
pagsunod sa mga sumbanan sa Ginoo, apan nabalaka siya nga Siya dili na ganahan
nga mobalik siya.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon nakaila ba sila og tawo nga
tingali susama og pagbati sa indibidwal niini nga sitwasyon. Ipasabut nga ang
ikatulo nga sambingay sa Lucas 15 mao ang istorya sa usa ka nawala (nagpasabut
nga usikan ug hilabihan nga nagwaldas) nga anak, sa iyang magulang nga lalaki,
ug sa ilang amahan. Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga kamatuoran
samtang sila magtuon niini nga sambingay nga makatabang sa mga indibidwal
kinsa mibati tingali nga sila wala nay paglaum sa ilang pagkahisalaag.

Ikonsiderar ang pagbahin-bahin sa mga estudyante ngadto sa
tag-tinagutlo nga mga grupo. Hatagi ang matag grupo og kopya sa

mosunod nga handout. Dapita sila sa pagbasa og kusog sa Lucas 15:11–32 sa ilang
mga grupo. I-assign sa usa ka estudyante ang pagkonsiderar sa sambingay gikan sa
panglantaw sa anak nga nawala, ang ikaduha nga estudyante sa pagkonsiderar
niini gikan sa panglantaw sa amahan, ug ang ikatulo nga estudyante sa
pagkonsiderar niini gikan sa panglantaw sa magulang nga lalaki.

Mga buluhaton sa gagmay nga grupo
Sa panahon sa mga buluhaton sa gagmay nga grupo, ang mga estudyante mahimong malinga
gikan sa katuyoan sa kalihokan, mag-istorya sa personal nga mga butang, o mahimong dili
seryuso sa ilang mga paningkamot sa pagkat-on. Pagpabilin nga aktibo nga naapil pinaagi sa
pagbalhin-balhin og grupo ug sa pag-monitor sa mga kalihokan sa pagkat-on aron sa pagtabang
sa mga estudyante nga nakatutok sa tahas ug makakat-on og maayo gikan sa buluhaton.

Pagkahuman og basa sa mga estudyante, hangyoa sila sa paghisgut diha sa ilang
mga grupo sa mga pangutana nga anaa sa handout.

Imbis mohangyo sa mga estudyante sa pagbasa ug paghisgut sa sambingay,
mahimo ka nga mopasalida sa video nga “The Prodigal Son” (5:35) gikan sa

The Life of Jesus Christ Bible Videos. Hatagi ang matag estudyante og kopya sa
mosunod nga handout, ug hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita sa mga
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tubag sa mga pangutana samtang sila magtan-aw sa video. Kini nga video anaa sa
LDS.org.

Ang Sambingay sa Anak nga Nawala
Ang Nawala nga Anak nga Lalaki
• Unsay nakatabang kaninyo nga makaamgo, o makabantay sa ngil-ad nga sitwasyon nga inyong

nahimutangan?

• Unsay inyong gituohan nga reaksyon sa inyong amahan sa inyong pag-uli?

• Unsa kaha ang inyong hunahunaon ug bation kon ang inyong amahan motagad kaninyo og
sama sa iyang gibuhat?

Ang Amahan
• Unsa kaha ang inyong hunahunaon ug bation samtang nawala ang inyong batan-on nga anak?

• Nganong hangupon man ninyo sa iyang pag-uli ang inyong nawala nga anak sa paagi nga
inyong gibuhat?

• Kon ang inyong magulang nga anak naglagot sa inyong pagtratar sa iyang manghud, giunsa
ninyo siya pagtabang nga makasabut sa inyong mga lihok?

Ang Magulang nga Lalaki
• Unsa kaha ang inyong hunahunaon ug bation samtang nawala ang inyong manghud nga lalaki?

• Nganong lisud man alang kaninyo nga maglipay sa pagbalik sa inyong igsoon?

• Unsa nga mga panalangin ang inyong nadawat sa inyong pagkamatinud-anon sa
inyong amahan?

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsaon nila sa pagkompleto ang ikatulo nga
kolum (Lucas 15:11–32) sa tsart diha sa pisara o diha sa unang handout. Isulat sa
pisara ang mga tubag sa mga estudyante, o dapita ang mga estudyante sa pagsulat
sa ilang mga tubag diha sa ilang mga handout.

• Nganong nahisalaag man ang anak nga nawala? (Sukwahi sa karnero ug sa
sinsilyo, ang anak nga nawala nahisalaag tungod sa iyang kaugalingon nga
pagkamasinupakon.)

• Nakasabut nga ang amahan niini nga sambingay nagrepresentar sa Langitnong
Amahan, unsay atong makat-unan kabahin sa reaksyon sa Langitnong
Amahan niadtong mobalik ngadto Kaniya pinaagi sa paghinulsol? (Ang mga
estudyante kinahanglang mahibalo og baruganan susama sa mosunod: Kon
kita mobalik ngadto sa Langitnong Amahan pinaagi sa paghinulsol ug
pagtinguha sa Iyang pagpasaylo, Siya malipay ug mo-welcome og balik
kanato uban sa bukas nga mga bukton. Isulat kini nga baruganan diha sa
pisara.)

• Sa unsang paagi kini nga baruganan makatabang niadtong mibati nga nawala
sa espirituhanong paagi?
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang malumo nga imahe sa nabalaka, matinud-anong amahan niining batang
lalaki nga nagdagan aron sa pagsugat kaniya ug paghalok kaniya maoy usa sa
labing makatandog ug makalolooy nga talan-awon nga anaa sa mga kasulatan.
Nagsulti kini sa matag anak sa Dios, badlungon o dili, kon unsa ka gusto sa Dios
nga mahibalik kita sa proteksyon sa Iyang mga bukton” (“The Other Prodigal,”
Ensign, Mayo 2002, 62).

Pahinumdumi ang mga estudyante sa magulang nga lalaki diha sa sambingay.

• Ngano kaha nga naglagot ang magulang nga lalaki?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Holland, ug hangyoa ang klase sa pagpaminaw og mga ideya kon nganong
nasuko ang magulang nga igsoong lalaki:

“Kini nga anak wala kaayo nasuko nga miuli ang igsoon apan siya nasuko nga
ang iyang mga ginikanan nalipay nga kini miuli. Mibati nga wala mahatagi og
bili ug tingali medyo nalooy sa kaugalingon, kining buotang anak—ug siya
talagsaon ka buotan—nakalimot sa makadiyot nga bisan sa usa ka higayon wala
siya makasinati og kahugaw o kasagmuyo, kahadlok o kasilag sa kaugalingon.
Nakalimot siya sa makadiyot nga ang matag baka sa ranso iyaha na ug mao

usab ang tanan nga mga kupo diha sa kabinet ug matag singsing sa hunos. Nakalimot siya sa
makadiyot nga ang iyang pagkamatinud-anon nagantihan ug kanunay nga pagagantihan. …

“…Kinahanglan pa siya nga mopalambo og kapuangod ug kalooy, sa halapad nga panglantaw
aron makita nga kining mipauli dili usa ka kaaway. Kini mao ang iyang igsoon nga lalaki. …

“Sigurado nga kini nga manghud nga lalaki nahimong usa ka binilanggo—binilanggo sa sala,
pagkahungog, ug sa tangkal sa baboy. Apan ang magulang nga igsoon binilanggo usab sa
ubang mga paagi. Siya, sa gihapon, wala pa makalingkawas sa pagkabilanggo sa iyang
kaugalingon. Siya grabe nga gihasul sa tumang kasina” (“The Other Prodigal,” 63).

• Sumala ni Elder Holland, nganong naglagot man ang magulang nga lalaki?

• Unsay angay natong hinumduman kon kita makakita sa Dios nga maloloy-on
ug nagpanalangin niadtong naghinulsol ug mobalik ngadto Kaniya?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga sambingay
mahitungod sa pagkahimong mas mahisama sa atong Amahan sa Langit? (Ang
mga estudyante kinahanglang mahibalo og baruganan susama sa mosunod:
Kita mamahimong mas mahisama sa atong Amahan sa Langit pinaagi sa
pagtubag uban sa kalooy ug hingpit nga kalipay kon ang uban
maghinulsol.)

Ribyuha ang mga baruganan nga nakat-unan sa mga estudyante gikan sa mga
sambingay sa Lucas 15. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpasabut kon unsaon
unta nila sa paggamit niini nga mga baruganan sa pagtubag sa mga Pariseo ug mga
escriba kinsa mireklamo sa dihang si Jesus nakigsalo sa mga makasasala.
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Pahinumdumi ang mga estudyante sa tawo nga ilang gihunahuna sa sinugdanan sa
klase nga posibleng nawala sa espirituhanong paagi. Awhaga sila nga
mainampoong ikonsiderar kon sa unsang paagi sila makatabang niana nga tawo sa
paghinulsol ug mapaduol sa Langitnong Amahan. Dapita ang mga estudyante sa
pagsulat sa ilang tubag sa mosunod nga pangutana diha sa ilang mga notebook sa
klase o scripture study journal:

• Unsa man ang usa ka paagi nga magamit nimo ang unsay imong
nakat-unan karon?
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LEKSYON 54

Lucas 16
Pasiuna
Si Jesus mitudlo sa sambingay sa piniyalan nga malimbungon
Ang mga Pariseo nakadungog sa mga pagtulun-an ni Jesus
ug mibiay-biay Kaniya. Si Jesus dayon mibadlong sa mga

Pariseo ug mitudlo kanila sa sambingay sa dato nga tawo ug
si Lazaro.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 16:1–12
Nagtudlo si Jesus sa sambingay sa piniyalan nga malimbungon
Ikonsiderar ang pagdala sa klase og mga butang nga nagrepresentar sa
kalibutanong mga bahandi ug gahum, sama sa kwarta, usa ka electronic device,
diploma, dulaan nga sakyanan, o litrato sa usa ka balay.

Sugdi ang leksyon pinaagi sa pagpangutana:

• Unsa ang pipila ka mga butang nga kasagaran gitinguha og maayo sa mga tawo
ug gipaningkamutan nga maangkon? (Kon nagdala ka og susama nga mga
butang, ipakita kini samtang ang mga estudyante maghisgot niini. Kon dili,
hangyoa ang usa ka estudyante sa paglista sa mga tubag sa mga sakop sa klase
diha sa pisara.)

• Unsa man ang pipila sa mga bahandi nga gusto sa Langitnong Amahan nga
atong tinguhaon? (Pagdapit og usa ka estudyante sa paglista diha sa pisara sa
mga tubag sa mga sakop sa klase, nga tingali maglakip sa mahangturong mga
pamilya, kalinaw, kalipay, ug celestial nga himaya. Sugoa ang estudyante sa
pagsulat sa ulohan nga Mahangturon nga mga Bahandi ibabaw sa lista.)

Ipasabut nga kita makatagamtam sa pipila niining mahangturong mga bahandi
niining kinabuhia. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon asa nga
mahangturong mga bahandi ang importante kaayo ngadto kanila. Dapita ang mga
estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran samtang sila nagtuon sa Lucas 16
nga makatabang kanila nga makaangkon og mahangturong mga bahandi.

Ipasabut nga human sa pagtudlo sa mga sambingay sa nawala nga karnero, nawala
nga sinsilyo [drakma], ug nawala nga anak, ang Manluluwas mitudlo sa sambingay
sa malimbungon nga piniyalan. Mahimo nimong ipasabut nga ang usa ka piniyalan
mao ang usa ka tawo nga maoy nagdumala sa negosyo, kwarta, o kabtangan sa
laing tawo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 16:1–2. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nasayran sa dato nga tawo diha sa
sambingay mahitungod sa iyang piniyalan.

• Unsa ang gibuhat sa piniyalan sa mga kabtangan sa dato nga tawo?

• Unsa man ang sangputanan sa pag-usik-usik sa piniyalan? (Mawagtangan siya
og trabaho.)
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I-summarize ang Lucas 16:3–7 pinaagi sa pagpasabut nga ang piniyalan nabalaka
kon unsay iyang buhaton kon siya mawagtangan na sa iyang trabaho tungod kay
iyang gibati nga dili niya kaya ang hagu nga trabaho ug maulaw kaayo nga
magpakilimos. Siya mihimo og plano nga sa iyang pagtuo makahatag og mga
oportunidad sa panarbaho diha sa ubang mga pamilya. Siya mibisita sa duha sa
mga nakautang sa dato nga tawo ug gipaminosan og maayo ang ilang mga utang,
diin siya naglaum nga makakuha og pabor kanila.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 16:8. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang reaksyon sa dato nga tawo sa dihang
iyang nasayran ang mga gibuhat sa iyang piniyalan. Ipasabut nga “ang mga anak
niining kalibutana” mao ang mga tawo nga kalibutanon og panghunahuna ug nga
ang “mga anak sa kahayag” mao ang mga sumusunod sa Dios, o mga tawo nga
espirituhanon og panghunahuna.

• Unsa ang reaksyon sa dato nga tawo sa dihang iyang nasayran ang mga gibuhat
sa iyang piniyalan? Unsa man ang gidayeg sa dato nga tawo? (Ang dato nga
tawo midayeg sa kaigmat sa pinayalan aron makakuha og pabor gikan sa mga
nakautang sa datu nga tawo. Wala siya modayeg sa pagkamalimbungon sa
piniyalan.)

Hatagi ang mga estudyante og kopya sa mosunod nga pamahayag ni Elder James
E. Talmage sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa pamahayag. Hangyoa ang klase sa pagsunod,
nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas pinaagi sa sambingay sa
malimbungon nga piniyalan.

“Ang katuyoan sa atong Ginoo mao ang pagpakita sa kalainan tali sa
kamainampingon, kamanggihunahunaon, ug debosyon sa mga tawo nga
okupado sa pangwarta nga mga kalihokan sa kalibutan, ug sa dili kaayo
tinud-anay nga mga paagi sa kadaghanan kinsa nangangkon nga nagtinguha sa
espirituhanong mga bahandi. …

“…Pagkat-on bisan gikan sa malimbungon ug dautan; kon sila mabinantayon
kaayo sa pagsangkap alang sa bugtong umaabut nga ilang mahunahuna, unsa pa kaha kamo,
kinsa nagtuo sa mahangturong umaabut, kinahanglang mangandam alang niana nga umaabut!
… Sunda ang malimbungon nga piniyalan ug ang nagahigugma sa bahandi, dili sa ilang
pagkadili matinuoron, pagkadalo [pagkahakog], ug pagkainut sa pagtigum og bahandi nga sa
labing maayo niini lumalabay [temporaryo] lamang, apan sa ilang kasibut, pagpangandam daan,
ug pagsangkap alang sa umaabut” (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 463, 464).

• Unsa man ang gusto sa Manluluwas nga makat-unan sa Iyang mga disipulo
gikan sa kalibutanon og hunahuna nga mga tawo sama sa malimbungon nga
piniyalan?

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Kon maalamon kita
nga mangandam alang sa atong mahangturong kaugmaon …

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 16:10–12. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti sa Manluluwas nga
kinahanglan natong buhaton aron mapanalanginan og mahangturong mga
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bahandi. Ipasabut nga ang bahandi nagpasabut sa yutan-ong mga katigayunan,
lakip ang kwarta, mga kabtangan, ug mga pakig-uban.

• Unsa kaha ang gipasabut nga mahimong “kasaligan sa gagmay kaayong mga
butang” (bersikulo 10)? (Human makatubag ang mga estudyante, idugang ang
mosunod sa mga pulong sa pisara: ug mogamit sa yutan-ong mga bahandi sa
matarung nga paagi …)

Idirekta ang atensyon sa mga estudyante ngadto sa lista sa mahangturong mga
bahandi diha sa pisara.

• Unsa ang naghimo niini nga “matuod nga bahandi” (bersikulo 11)?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkompleto sa pamahayag diha sa pisara aron
momugna kini og usa ka baruganan kon unsaon nato nga makaangkon og
mahangturong mga bahandi. (Ang mga estudyante kinahanglang mahibalo sa
mosunod nga baruganan: Kon kita maalamon nga mangandam alang sa atong
mahangturong kaugmaon ug mogamit sa yutan-ong mga bahandi sa
matarung nga paagi, kita mapanalanginan og mahangturong mga bahandi.)

• Nganong lisud man usahay ang maalamon ug makugihong pagpangandam
alang sa atong mahangturong kaugmaon?

• Unsaon nato sa paggamit ang yutan-ong mga katigayunan sa matarung
nga paagi?

• Sa unsang paagi nga ang atong matarung nga paggamit sa yutan-ong mga
bahandi nagpakita sa atong katakus nga masaligan sa mahangturong mga
bahandi?

Ayoha pagdawat ang mga tubag sa mga estudyante
Siguroha nga maayo pagkadawat ang mga tubag sa mga estudyante, tingali pinaagi sa
pagpasalamat kanila o pagkomento kabahin sa ilang mga tubag. Ang pagbuhat niini
makatabang sa mga estudyante nga mobati nga imo silang gipaminaw ug nga ang ilang opinyon
balido ug makatabang kanila nga mobati nga mas komportable sa pagpakigbahin og mga tubag,
mga panabut, ug mga kasinatian sa umaabut.

Lucas 16:13–31
Si Jesus nagbadlong sa mga Pariseo ug nagtudlo kanila sa sambingay sa dato nga
tawo ug si Lazaro.
Idirekta ang atensyon sa mga estudyante ngadto sa lista diha sa pisara (o, kon
nagdala ka, ngadto sa mga butang nga nagrepresentar sa yutan-ong mga bahandi),
ug hangyoa sila sa pagpamalandong kon sa unsang paagi ang pagkaibug sa
yutan-ong mga bahandi makapugong nato sa pag-angkon sa mahangturong mga
bahandi. Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og usa ka tubag niini nga
pangutana samtang sila magtuon sa Lucas 16:13–26.

I-summarize ang Lucas 16:13–14 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
mitudlo nga “dili [kita] makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi” (bersikulo 13).
Ang mga Pariseo nakadungog sa mga pagtulun-an sa Manluluwas ug
“nangyam-id” (bersikulo 14), o mibiaybiay, Kaniya. Hangyoa ang mga estudyante
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sa pagsiksik sa Lucas 16:14 alang sa pulong nga naghulagway sa mga Pariseo ug
naghatag og usa ka pagpasabut kon nganong gibiay-biay nila ang Manluluwas
tungod sa Iyang mga pagtulun-an.

• Gikan sa unsay inyong nakat-unan mahitungod sa mga Pariseo, unsa ang ilang
gikaibgan? (Kalibutanong bahandi ug gahum [tan-awa sa Mateo 23:2–6, 14].)

• Ngano kaha nga ang pagkamaibugon sa mga Pariseo nakahimo kanila sa
pagbiaybiay sa Manluluwas?

Ipasabut nga ang Hubad ni Joseph Smith sa Lucas 16:16–23 (sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan) naghatag og dugang nga panabut sa panaghisgot tali sa mga
Pariseo ug sa Manluluwas. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
mosunod nga summary niini nga paghubad:

Ang mga Pariseo nangangkon nga ang balaod ni Moises ug uban pang mapanagnaong kasulatan
(ang Daang Tugon) maoy nagsilbing ilang balaod, ug busa sila misalikway kang Jesus isip ilang
maghuhukom. Si Jesus mipasabut nga ang balaod ni Moises ug ang mga propeta nagpamatuod
kaniya. Iyang gipangutana ang mga Pariseo tungod sa paglimud sa unsay nasulat na ug
mibadlong kanila tungod sa “[p]agtuis sa matarung nga agianan” (Hubad ni Joseph Smith, Lucas
16:21). Aron sa pagtabang sa mga Pariseo, kansang mga kasingkasing nagtinguha sa
kalibutanong mga bahandi ug gahum, nga makasabut sa ilang mga kinaiya ug sa mga
sangputanan niini, ang Manluluwas mitandi kanila ngadto sa dato nga tawo diha sa sambingay
nga narekord sa Lucas 16:19–31.

Paghangyo og tulo ka mga boluntaryo nga moapil sa usa ka drama nga magbasa.
I-assign ang usa ka boluntaryo sa pagbasa sa mga pulong sa Manluluwas (Lucas
16:19–23), ang ikaduha nga boluntaryo sa pagbasa sa mga pulong sa dato nga tawo
(Lucas 16:24, 27, 28, 30), ug ang ikatulo nga boluntaryo sa pagbasa sa mga pulong
ni Abraham (Lucas 16:25, 26, 29, 31). Sugoa kini nga mga estudyante sa pagbasa og
kusog sa ilang mga bahin diha sa Lucas 16:19–26. Hangyoa ang klase sa pagsunod,
nga mangita kon unsay nasinati sa usa ka kabus nga tawo nga ginganlan og Lazaro
ug sa usa ka dato nga tawo.

• Unsa ang kalainan sa mortal nga mga kinabuhi sa dato nga tawo ug ni Lazaro?

• Unsa ang kalainan sa sunod nilang mga kinabuhi human sa pagkamortal?
(Tingali kinahanglan nimong ipasabut nga ang “sabakan ni Abraham”
[bersikulo 22] nagrepresentar sa paraiso diha sa kalibutan sa espiritu ug ang
“hades” [bersikulo 23] nagpasabut sa bilangguan sa espiritu [tan-awa sa Bible
Dictionary sa LDS English version nga Biblia, “Abraham’s Bosom,” Giya ngadto
sa mga Kasulatan, “Impyerno”].)

• Sa unsang paagi nga ang dato nga tawo napakyas sa matarung nga paggamit sa
iyang yutan-ong mga bahandi?

Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang dato nga tawo niini nga sambingay
nagrepresentar sa maibugon nga mga Pariseo.

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga sambingay mahitungod sa unsay
mahitabo kon kita magmaibugon ug dili gamiton ang atong yutan-ong mga
bahandi sa matarung nga paagi? (Human makatubag ang mga estudyante,
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isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan: Kon kita magmaibugon ug dili
mogamit sa atong yutan-ong mga bahandi sa matarung nga paagi, sa
kadugayan atong masinati ang pag-antus ug pagmahay [tan-awa usab D&P
104:18].)

Aron sa pag-andam sa mga estudyante nga mahibalo og dugang nga kamatuoran
gikan niini nga sambingay, dapita sila sa paghunahuna og usa ka tawo nga ilang
gikabalak-an kinsa nagpili nga mopuyo nga masinupakon sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas.

• Unsa sa imong hunahuna ang makakombinser nianang tawhana sa paghinulsol
ug pag-usab sa paagi sa iyang pagpuyo?

Dapita ang gi-assign nga mga estudyante sa pagbasa og kusog sa ilang mga bahin
diha sa Lucas 16:27-31. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay
gihangyo sa dato nga tawo.

• Unsa ang gusto sa dato nga tawo nga buhaton alang sa iyang lima ka mga
igsoong lalaki? Ngano man?

• Unsa ang gituohan sa dato nga tawo nga mahitabo kon si Lazaro magpakita
ngadto sa mga igsoong lalaki sa datu nga tawo?

Ipasabut nga ang dato nga tawo nagtuo nga ang iyang mga igsoong lalaki
maghinulsol ug makabig ngadto sa kamatuoran kon si Lazaro magpakita ngadto
kanila. Ang pagkakabig mao ang “pag-usab sa usa ka tawo sa mga tinuohan,
kasingkasing, ug kinabuhi aron sa pagdawat ug pag-uyon sa kabubut-on sa Dios”
(Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kinabig, Pagkakabig,” scriptures.lds.org).

• Sumala sa sambingay, nganong wala man gipadala ni Abraham si Lazaro
ngadto sa mga igsoong lalaki sa dato nga tawo?

Ipasabut nga pinaagi sa paghisgut ni “Moises ug ang mga propeta” (Lucas 16:29,
31), ang Manluluwas mihisgut na usab sa mga kasulatan nga giangkon sa mga
Pariseo nga ilang gituohan ug gisunod apan sa pagkatinuod gisalikway. Ipasabut
nga usa ka tinuod nga tawo nga ginganlan og Lazaro sa wala madugay
“[n]abanhaw gikan sa mga patay” (bersikulo 31) sa dihang ang Manluluwas
mibuhi kaniya pag-usab (tan-awa sa Juan 11). Wala madugay, si Jesus nahimo nga
ang Usa kinsa mibangon gikan sa mga patay sa dihang Siya nabanhaw. Hinoon,
niining duha ka mga higayon, ang mga Pariseo ug ang uban misalikway sa
ebidensya sa kabalaan sa Manluluwas ug wala maagni sa paghinulsol.

• Unsa nga kamatuoran kabahin sa pagkakabig ang atong makat-unan gikan sa
unsay gitudlo ni Abraham ngadto sa dato nga tawo niini nga sambingay? (Ang
mga estudyante mahimong moila og lain-laing mga pulong, apan siguroa nga
mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran: Ang pagkakabig mahitabo
pinaagi sa pagtuo ug pagsunod sa mga pulong sa mga propeta, dili
pinaagi sa pagsaksi og mga milagro o pagkakita og mga anghel.)

• Ngano kaha nga ang pagkakabig mahitabo pinaagi sa pagtuo ug pagsunod sa
mga pulong sa mga propeta imbis nga pinaagi sa pagsaksi og mga milagro o
pagkakita og mga anghel.
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• Unsaon nato pagtabang sa mga tawo nga motuo ug mosunod sa mga pulong sa
mga propeta?

• Unsang piho nga mga pagtulun-an gikan sa mga propeta ang
nakaimpluwensya sa inyong pagkakabig?

Dapita ang mga estudyante sa pagsulat sa ilang mga notebook sa klase o scripture
study journal og mga paagi diin sila mas makatuo o maminaw sa piho nga mga
pagtulun-an o sa tambag gikan sa mga propeta, aron sa paglig-on sa ilang
pagkakabig. Awhaga ang mga estudyante sa paggamit sa unsay ilang gisulat.
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LEKSYON 55

Lucas 17
Pasiuna
Gitudloan ni Jesus ang Iyang mga disipulo sa
panginahanglan sa pagpasaylo sa uban. Pagkahuman, ang
mga Apostoles mihangyo ni Jesus nga dugangan ang ilang
pagtuo. Agi og tubag, ang Manluluwas mitudlo kanila sa
sambingay sa walay hinungdan nga ulipon. Sa wala

madugay, si Jesus miayo sa napulo ka mga sanlahon, apan
usa lang ang mibalik sa pagpasalamat Kaniya. Ang
Manluluwas gikaharong sa mga Pariseo, ug Siya mitudlo
kabahin sa pagtungha sa gingharian sa Dios.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Tutuki ang pagtabang sa mga estudyante nga matuman ang ilang tahas
Samtang imong giandam ang matag leksyon, pagpabilin nga nakatutok sa tahas sa imong mga
estudyante diha sa klasehanan ug dili lamang sa unsay imong buhaton sa klase. Imbis
mangutana lang, “Unsay akong buhaton sa klase karon?” o “Unsay akong itudlo sa akong mga
estudyante?” kinahanglang mangandam usab ikaw sa leksyon pinaagi sa paghunahuna, “Unsa
man ang buhaton sa akong mga estudyante sa klase karon?” “Unsaon man nako pagtabang ang
akong mga estudyante sa pagdiskobre sa unsay kinahanglan nilang masayran?”

Lucas 17:1–10
Ang mga Apostoles naghangyo ni Jesus nga dugangan ang ilang pagtuo
Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna og piho nga mga sitwasyon nga
nanginahanglan kanila sa paggamit sa hugot nga pagtuo (sama sa pagtinguha og
panalangin sa priesthood, pagbayad sa ikapulo, o paghatag og pakigpulong o
leksyon sa simbahan). Dapita ang pipila ka mga estudyante sa pagreport sa unsay
ilang nahunahunaan, ug ilista ang ilang mga tubag sa pisara.

Hangyoa ang mga estudyante nga mamalandong sa hilum sa mosunod nga mga
pangutana:

• Gusto ba ninyo nga makaangkon og mas dakong hugot nga pagtuo? Kon mao,
unsa man nga mga kasinatian ang nakapahimo kanimo nga mobati niini
nga paagi?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga baruganan samtang sila nagtuon
sa Lucas 17 nga makatabang kanila nga madugangan ang ilang hugot nga pagtuo.

I-summarize ang Lucas 17:1–2 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
mipasidaan nga kadtong mopahisalaag sa uban o moagni kanila sa pagpakasala
adunay tulubagon.

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa Lucas 17:3–4 sa hilum nga paagi, nga
mangita sa sugo nga gihatag sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga disipulo nga
magkinahanglan og hugot nga pagtuo.

• Sumala sa bersikulo 3, unsa ang gisugo ni Jesus nga buhaton sa Iyang mga
disipulo kon adunay makasala kanila?
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• Sumala sa bersikulo 4, kapila man mopasaylo ang mga disipulo? (Ikonsiderar
ang pagpasabut nga ang tubag sa Manluluwas mao ang usa ka paagi sa pagsulti
nga kita kinahanglan nga mopasaylo bisan kapila makasala kanato ang usa ka
tawo kinsa naghinulsol.)

• Ngano kaha nga lisud ang pagpasaylo sa tawo nga kadaghan makasala
kaninyo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 17:5 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang gitinguha sa mga Apostoles gikan sa
Manluluwas human Siya misulti sa mga disipulo sa pagpasaylo niadtong
nakapasakit kanila.

• Unsay gitinguha sa mga Apostoles gikan sa Manluluwas? (Mahimo nimong
pamarkahan sa mga estudyante ang mga pulong nga “dugangi ang among
pagtuo” diha sa ilang mga kasulatan.)

• Sa unsa kaha nga paagi nga ang pagtinguha og mas dakong pagtuo sa Ginoo
nakatabang sa mga Apostoles sa pagsunod sa sugo sa pagpasaylo sa uban?

I-summarize ang Lucas 17:6 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas dayon
mitudlo sa Iyang mga Apostoles nga ang pagtuo nga ingon kadak-on sa gamayng
liso sa mustasa makahimo og mga milagro. Aron sa pagtabang sa mga Apostoles
nga masayud kon unsaon sa pagpadako sa ilang pagtuo, si Jesus mihatag dayon og
usa ka sambingay nga naghulagway sa relasyon sa usa ka agalon ug usa ka ulipon.

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Ang atong hugot
nga pagtuo molambo samtang kita …

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Lucas 17:7–10. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gipaabut
sa usa ka agalon gikan sa iyang ulipon.

• Unsa ang gidahuman sa agalon gikan sa iyang sulugoon?

Ipasabut nga sa panahon sa biblia ang agalon maoy magsangkap sa tanang mga
kinahanglanon sa kinabuhi sa iyang ulipon samtang ang ulipon matinud-anong
nagtuman sa iyang gisalig nga katungdanan. Tungod niini, dili na kinahanglan sa
agalon nga mohatag og espesyal nga pasalamat ngadto sa iyang ulipon o mobati
nga utangan ngadto kaniya tungod sa pagbuhat sa iyang mga katungdanan.

• Sa unsang paagi nga ang atong Langitnong Amahan sama sa agalon dinhi niini
nga sambingay? Unsa ang Iyang gipaabut gikan kanato? (Sa pagbuhat sa
“tanang gisugo” kanato [bersikulo 10].)

Dugangi ang pamahayag nga anaa sa pisara aron mabasa kini nga: Ang atong
pagtuo modako samtang kita naningkamot sa pagbuhat sa tanan nga gisugo sa
Langitnong Amahan.

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makakita kon unsa pay makadugang sa
ilang pagtuo, pangutana:

• Sumala sa bersikulo 10, unsa ang kinahanglang isulti sa mga sulugoon human
nila gisunod ang mga sugo sa ilang agalon?
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• Unsay gipasabut sa “mga ulipon nga walay hinungdan”? (Nagpasabut kini nga
bisan unsa ka maayo ang mga tawo nagsunod sa mga sugo, sila sa kanunay
utangan ngadto sa Dios.)

• Nganong kanunay man kitang utangan ngadto sa Langitnong Amahan, bisan
kon kita nagmasulundon ug nagpakabuhi nga matarung? (Tungod kay ang
Langitnong Amahan kanunay nga nagpanalangin kanato, dili gayud kita
makabayad Kaniya [tan-awa sa Mosiah 2:20–26].)

Kompletuha ang pamahayag sa pisara aron mapasabut niini ang mosunod nga
baruganan: Ang atong hugot nga pagtuo molambo samtang kita naningkamot
sa pagbuhat sa tanan nga mga sugo sa Langitnong Amahan ug samtang atong
hinumduman nga kita kanunay nga utangan ngadto Kaniya. Mahimo nimong
awhagon ang mga estudyante sa pagsulat niini nga baruganan diha sa ilang mga
kasulatan.

• Sa unsang paagi nga ang pagpaningkamot sa pagbuhat sa tanan nga mga sugo
sa Langitnong Amahan mopalambo sa atong pagtuo?

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa usa ka panahon nga sila
mituman sa mga sugo o masulundong nagbuhat sa ilang katungdanan ug mibati
nga nadugangan ang ilang pagtuo isip resulta. Dapita sila sa pagrekord sa ilang
mga hunahuna diha sa ilang mga notebook sa klase o scripture study journal.

Human sa igong panahon, dapita ang mga estudyante sa pagpakigbahin ngadto sa
laing estudyante sa unsay ilang gisulat. Pagdapit og pipila ka mga estudyante sa
pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna diha sa klase.

Lucas 17:11–19
Si Jesus naghinlo sa napulo ka mga sanlahon
Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Sa kapanahunan sa
Biblia, dako siguro kaayo nga hagit ang mag-antus sa sanla tungod kay …

Tabangi ang mga estudyante sa pagribyu sa unsay ilang nahibaloan kabahin sa
sanla pinaagi sa paghangyo kanila sa pagsulti ngadto sa klase kon unsaon nila
pagkompleto ang pamahayag. Sama pananglit, ang mga estudyante mahimong
mohisgut nga ang sanla moresulta sa pagkalaksot ug sa kamatayon; nga ang mga
sanlahon gipalayo sa tibuok katilingban aron sa pagprotekta sa panglawas sa uban;
ug nga sila gikinahanglan nga mosinggit og “Hugaw!” sa pagpasidaan ni bisan
kinsa nga nagpaduol kanila (tan-awa sa Bible Dictionary sa LDS English nga
bersyon sa mga kasulatan, “Leper”).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 17:11–12. Hangyoa ang
klase sa pagtan-aw kon kinsa ang nasugatan ni Jesus samtang Siya mihunong sa
usa ka balangay samtang nagbiyahe paingon sa Jerusalem. Dapita ang mga
estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

• Kon kamo usa niadto nga mga sanlahon, unsa kaha ang inyong bation sa
inyong pagkakita kang Jesus?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 17:13–14. Dapita ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang gisulti sa mga sanlahon ngadto sa
Manluluwas ug unsa ang Iyang tubag ngadto kanila.
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• Unsay gipangutana sa mga sanlahon kang Jesus?

• Unsay gitudlo ni Jesus nga ilang buhaton?

Ipasabut nga ang balaod ni Moises nagmando nga ang mga sanlahon mopakita sa
ilang mga kaugalingon ngadto sa mga sacerdote human sila maulian aron
madawat og balik sa katilingban (tan-awa sa Levitico 14).

• Unsa ang nahitabo samtang nanglakaw ang mga sanlahon?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa bersikulo 14 mahitungod
sa unsay kinahanglan natong buhaton aron makadawat sa mga panalangin sa
Ginoo? (Ang mga estudyante kinahanglang moila og kamatuoran sama sa
mosunod: Kita makadawat sa mga panalangin sa Ginoo samtang kita
nagbuhat sa unsay Iyang gisugo kanato nga buhaton.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar kon sama sa unsa kaha nga
mahimong usa sa mga sanlahon nga nalimpyohan.

• Unsa kaha ang inyong buhaton sa higayon nga inyong naamguhan nga kamo
nalimpyohan sa sanla?

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan sa
Lucas 17:15–19. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon sa unsang paagi
nga lahi ang reaksyon sa usa sa mga sanlahon kay sa uban.

• Unsa ang gibuhat sa Samarianhon nga sanlahon nga nagpakita sa iyang
pasalamat ngadto sa Manluluwas?

• Ngano kaha nga gihisgutan man ni Lucas nga ang mapasalamaton nga
sanlahon usa ka Samarianhon—usa ka tawo nga gipakaubos sa kadaghanan sa
mga Judeo? Unsa ang ikadugang niini nga detalye sa atong pagsabut niini nga
istorya?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa sanlahon kinsa mibalik
aron sa pagpasalamat sa Ginoo? (Ang mga estudyante kinahanglang moila og
kamatuoran sama sa mosunod: Importante nga ipadayag ang pasalamat sa
mga panalangin nga atong nadawat.

• Nganong importante man nga ipadayag ang atong pasalamat ngadto sa Dios
alang sa mga panalangin nga atong nadawat?

• Sa unsang paagi nga kita usahay sama sa siyam ka mga sanlahon?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Thomas S. Monson:

“Mga kaigsoonan, nakahinumdom ba kita nga nagpasalamat sa mga panalangin
nga atong nadawat? Ang kinasingkasing nga pagpasalamat dili lamang
makatabang kanato sa pag-ila sa atong mga panalangin, apan kini makaabli
usab sa mga pultahan sa langit ug motabang kanato nga mobati sa gugma sa
Dios” (“Ang Balaanong Gasa sa Pagpasalamat,” Ensign o Liahona, Nob.
2010, 87).
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• Sumala sa bersikulo 19, unsay gisulti sa Manluluwas nga nahitabo niini nga
sanlahon tungod sa iyang mga lihok? (Siya naayo.)

• Sa unsa kaha nga mga paagi nga ang pagpasalamat sa Ginoo alang sa atong
mga panalangin makatabang kanato nga mamaayo?

Dapita ang mga estudyante sa pagrekord diha sa ilang scripture study journal sa
piho nga mga panalangin gikan sa Langitnong Amahan nga sila mapasalamaton.
Dapita sila sa pagsulat kon sa unsang paagi sila makapuyo nga mapasalamaton
alang niini nga mga panalangin.

Lucas 17:20–37
Si Jesus nagtudlo kabahin sa pag-abut sa gingharian sa Dios
I-summarize ang Lucas 17:20–37 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus nagtudlo
kabahin sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi. (Pahinumdom: Ang susama nga mga
pagtulun-an gihisgutan sa mga materyal sa leksyon alang sa Mateo 24 ug Joseph
Smith—Mateo.)

Mahimo nimong tapuson pinaagi sa pagpaambit sa imong pagpamatuod sa mga
kamatuoran nga nahisgutan niini nga leksyon. Dapita ang mga estudyante sa
paggamit niini nga mga kamatuoran diha sa ilang kinabuhi.

Scripture Mastery Review
Kini nga kalihokan mahimong gamiton sa pagtabang sa mga estudyante nga
makamemorya sa usa ka scripture mastery passage.

Bahina ang klase ngadto sa mga grupo nga tinagup-at o tinagilma. Hatagi ang
matag grupo og usa ka dayis [dice] ug usa ka lapis. (Kon walay dayis, makahimo ka
sa pagbutang og unom ka gagmay nga mga papel nga gisulatan og 1 ngadto sa 6
sulod sa usa ka sobre o ubang sudlanan.) Ang matag estudyante nagkinahanglan
usab og usa ka blanko nga papel. Hangyoa ang matag grupo sa mga estudyante sa
paglingkod nga magdug-ol libut sa lamesa o magsirkulo. Dapita sila sa pag-abli sa
ilang mga kasulatan ngadto sa scripture mastery passage nga gusto nimong
ipamemorya kanila. Ipasabut nga ang tuyo sa kalihokan mao ang mahimong unang
tawo sa grupo nga makasulat sa tibuok tudling. Hinoon, ang mga estudyante
kinahanglan nga mogamit sa bugtong lapis nga gihatag sa matag grupo. Ang usa
ka tawo mokwalipay sa paggamit sa lapis kon makakuha og 1 sa pag-itsa sa dayis
(o makapili sa piraso sa papel nga ginumerohan og 1). Dapita ang mga sakop sa
matag grupo nga magpuli-puli sa pag-itsa sa dayis (o pagkuha og usa ka piraso nga
papel ug dayon ibalik kini). Kon ang usa ka estudyante nakaitsa og 1, kana nga
tawo mokuha sa lapis ug magsugod sa pagsulat sa mga pulong sa bersikulo sa
iyang papel, nga mosulti og kusog sa matag pulong. Sa laing bahin, ang uban diha
sa grupo magpuli-puli sa pag-itsa sa dayis. Kon ang laing estudyante diha sa grupo
nakaitsa og 1, kana nga tawo mokuha sa lapis gikan sa nakauna og sulat ug
magsugod sa pagsulat sa bersikulo sa iyang papel samtang nagsulti sa mga pulong.
Ang nakauna og sulat moapil og balik sa grupo sa pag-itsa sa dayis. Kon ang mga
estudyante mokwalipay sa paggamit sa lapis ug nakasulat na og usa ka bahin sa
bersikulo, kinahanglang basahon nila og kusog kana nga bahin sa dili pa mosulat
og dugang sa bersikulo. (Kini ang makapabalik-balik nga makatabang sa mga
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estudyante sa pagmemorya sa bersikulo.) Ang kalihokan matapos kon ang usa ka
estudyante gikan sa matag grupo nakasulat na sa tibuok scripture mastery passage.

Hangyoa ang klase sa pagdungan og sulti sa bersikulo human sa kalihokan.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Lucas 10:38–17:37
(Unit 11)

Materyal sa Pagpangandam alang sa Magtutudlo sa Home-Study
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga summary sa mga panghitabo, doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga estudyante
samtang sila nagtuon sa Lucas 10:38–17:37 (unit 11) wala gitumong nga itudlo isip kabahin sa inyong leksyon. Ang
leksyon nga imong gitudlo nakatutok sa pipila lamang niini nga mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga
aghat sa Espiritu Santo samtang ikonsiderar nimo ang mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Lucas 10:38–12:59)
Gikan sa mga pulong sa Manluluwas ngadto kang Marta, ang mga estudyante nakat-on nga kon kita mopili sa
pagpahinungod sa atong kaugalingon sa espirituhanon nga mga butang kay sa temporal nga mga kabalaka, kita
makadawat og malungtarong mga panalangin. Si Jesus nagtudlo usab nga kon kita makanunayon nga mag-ampo ug
magtinguha sa mga panalangin sa Langitnong Amahan sa panahon sa panginahanglan, nan Siya, sa Iyang
kaugalingong panahon ug sa Iyang kaugalingong paagi, motubag sa atong mga pag-ampo. Ubang mga kamatuoran
nga nakat-unan sa mga estudyante mao ang: Ang Ginoo nagsugo kanato nga dili maibug sa kalibutanong mga
butang. Kon kita magtinguha sa pagtukod sa gingharian sa Dios ug sa Iyang pagkamatarung, Siya motabang sa
pagsangkap sa atong panginahanglan ug moandam og dapit alang kanato sa Iyang gingharian.

Day 2 (Lucas 13–15)
Niini nga mga kapitulo, ang mga estudyante nakat-on sa mosunod nga mga baruganan: Kon kita maningkamot sa
pagtabang sa mga tawo kinsa ubos og kahimtang kay kanato, ang Ginoo moganti kanato panahon sa Pagkabanhaw.
Kon atong unahon ang ubang mga prayoridad kay sa Ginoo ug sa Iyang ebanghelyo, kita mawad-an sa mga
panalangin sa ebanghelyo nga ato untang madawat. Ang mga disipulo ni Jesukristo kinahanglan nga andam nga
mosakripisyo sa tanan sa pagsunod Kaniya. Kon tabangan nato ang uban nga mobati og tinguha sa paghinulsol,
mabati nato ang kalipay ug ang kalangitan magmaya.

Day 3 (Lucas 16)
Gikan sa sambingay sa malimbungon nga piniyalan ug ang dato nga tawo ug si Lazaro, ang mga estudyante nakat-on
nga kon kita maalamong mangandam alang sa atong mahangturon nga kaugmaon ug mogamit sa yutan-ong mga
bahandi sa matarung nga paagi, kita mapanalanginan og mahangturong mga bahandi. Nakakat-on usab sila sa
mosunod nga mga baruganan: Kon kita magmaibugon ug dili mogamit sa atong yutan-ong mga bahandi sa matarung
nga paagi, sa kadugayan atong masinati ang pag-antus ug pagmahay. Ang pagkakabig mahitabo pinaagi sa pagtuo
ug pagsunod sa mga pulong sa mga propeta, dili pinaagi sa pagsaksi og mga milagro o pagkakita og mga anghel.

Day 4 (Lucas 17)
Sa Lucas 17, ang mga Apostoles mihangyo ni Jesus nga dugangan ang ilang pagtuo. Ang mga estudyante nakat-on
nga ang atong hugot nga pagtuo molambo samtang kita naningkamot sa pagbuhat sa tanan nga mga sugo sa
Langitnong Amahan ug samtang atong hinumduman nga kita kanunay nga utangan ngadto Kaniya. Ang mga
estudyante nakat-on usab nga atong madawat ang mga panalangin sa Ginoo samtang kita nagbuhat sa unsay Iyang
gisugo kanato nga buhaton, ug importante nga magpasalamat alang sa mga panalangin nga atong madawat.
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Pasiuna
Ang Manluluwas mitubag sa reklamo sa mga Pariseo mahitungod sa Iyang
pagpakig-uban sa mga maniningil sa buhis ug mga makasasala pinaagi sa
paghatag sa mga sambingay sa karnero nga nawala, sinsilyo [drakma] nga nawala,
ug anak nga nawala.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 15
Si Jesus naghatag sa mga sambingay sa karnero nga nawala, sinsilyo nga nawala,
ug anak nga nawala
Sugdi ang klase pinaagi sa pagpangutana sa mga estudyante kon nakasulay na ba
sila nga mawad-an og usa ka butang nga bililhon ngadto kanila.

• Unsay andam ninyong buhaton aron makit-an kini? Ngano man?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa usa ka tawo nga “nawala” sa
espirituhanong paagi ? (Tabangi ang mga estudyante nga makasabut nga kini
mahimong mag-refer ngadto sa mga tawo nga wala pa makadawat sa gipahiuli
nga ebanghelyo ni Jesukristo o sa karon wala magpuyo sumala sa mga
pagtulun-an sa ebanghelyo.)

Dapita ang klase sa paghunahuna og ilang kaila nga tingali nawala sa
espirituhanong paagi. Hangyoa sila sa pagpamalandong kon unsay ilang gibati
kabahin niini nga tawo.

Ipasabut nga ang Lucas 15 naglangkob og mga pagtulun-an sa Manluluwas
mahitungod niadtong kinsa nawala sa espirituhanong paagi. Dapita ang mga
estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran diha sa Lucas 15 mahitungod sa
unsay bation sa Langitnong Amahan kabahin niadtong kinsa nawala sa
espirituhanong paagi ug sa atong mga responsibilidad ngadto kanila.

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 15:1–2. Dapita ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang gireklamo sa mga Pariseo ug mga
escriba.

• Nganong mireklamo man ang mga Pariseo ug mga escriba?

• Unsa man ang gipadayag niini nga reklamo mahitungod sa mga Pariseo ug mga
escriba?

Ipasabut nga ang Manluluwas mitubag pinaagi sa paghatag og tulo ka mga
sambingay: ang usa mahitungod sa nawala nga karnero, ang usa mahitungod sa
nawala nga sinsilyo, ug ang usa mahitungod sa nawala nga anak. Hangyoa sila sa
paghatag og atensyon kon ngano nga ang hilisgutan sa matag sambingay nawala
ug sa unsang paagi kini nga nakit-an.

Ipasabut nga diha sa sambingay sa nawala nga karnero ug nawala nga sinsilyo, ang
Manluluwas mihulagway kon sa unsang paagi ang magbalantay sa karnero ug ang
babaye kinsa nawad-an sa sinsilyo nagsiksik uban sa dako nga kakugi hangtud nga
ilang nakit-an ang nawala.
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 15:4–6, 8–9. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gibati sa magbalantay sa karnero ug
sa babaye sa dihang ilang nakit-an ang karnero ug ang sinsilyo.

• Unsay kalainan tali sa paagi nga ang karnero ug ang sinsilyo nawala? (Ang
karnero nawala pinaagi sa pagsunod sa normal nga dagan sa kinabuhi niini ug
dili sayop niini, samtang ang sinsilyo nawala tungod sa pagpabaya o
pagkawalay pag-amping sa tag-iya niini [tan-awa sa David O. McKay, sa
Conference Report, Abr. 1945, 120–22].)

• Unsa nga pulong ang gigamit sa paghulagway sa gibati sa magbalantay sa
karnero ug sa babaye?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa sa hilum nga paagi sa Lucas 15:7, 10, nga
mangita kon unsay gitandian sa Manluluwas sa kalipay sa magbalantay sa karnero
ug sa babaye. (Ang kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol.)

Ipasabut nga ang ikatulo nga sambingay sa Lucas 15 mao ang istorya sa usa ka
nawala nga anak (nagpasabut sa usa ka usikan ug hilabihan nga nakawaldas), sa
iyang magulang nga lalaki, ug sa ilang amahan.

Ikonsiderar ang pagbahin-bahin sa mga estudyante ngadto sa
tag-tinagutlo nga mga grupo. Hatagi ang matag grupo og kopya sa

mosunod nga handout. Dapita sila sa pagbasa og kusog sa Lucas 15:11–32 sa ilang
mga grupo. I-assign sa usa ka estudyante ang pagkonsiderar sa sambingay gikan sa
panglantaw sa anak nga nawala, ang ikaduha nga estudyante sa pagkonsiderar
niini gikan sa panglantaw sa amahan, ug ang ikatulo nga estudyante sa
pagkonsiderar niini gikan sa panglantaw sa magulang nga lalaki.

Pagkahuman og basa sa mga estudyante, hangyoa sila sa paghisgut diha sa ilang
mga grupo sa mga pangutana nga anaa sa handout.

Imbis mohangyo sa mga estudyante sa pagbasa ug paghisgut sa sambingay,
mahimo ka nga mopasalida sa video nga “The Prodigal Son” (5:35) gikan sa

The Life of Jesus Christ Bible Videos. Hatagi ang matag estudyante og kopya sa
mosunod nga handout, ug hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita sa mga
tubag sa mga pangutana samtang sila magtan-aw sa video. Kini nga video anaa sa
LDS.org.

Ang Sambingay sa Anak nga Nawala
Ang Nawala nga Anak nga Lalaki
• Unsay nakatabang kaninyo nga makaamgo, o makabantay sa ngil-ad nga sitwasyon nga inyong

nahimutangan?

• Unsay inyong gituohan nga reaksyon sa inyong amahan sa inyong pag-uli?

• Unsa kaha ang inyong hunahunaon ug bation kon ang inyong amahan motagad kaninyo og
sama sa iyang gibuhat?

Ang Amahan
• Unsa kaha ang inyong hunahunaon ug bation samtang nawala ang inyong batan-on nga anak?
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• Nganong hangupon man ninyo sa iyang pag-uli ang inyong nawala nga anak sa paagi nga
inyong gibuhat?

• Kon ang inyong magulang nga anak naglagot sa inyong pagtratar sa iyang manghud, giunsa
ninyo siya pagtabang nga makasabut sa inyong mga lihok?

Ang Magulang nga Lalaki
• Unsa kaha ang inyong hunahunaon ug bation samtang nawala ang inyong manghud nga lalaki?

• Nganong lisud man alang kaninyo nga maglipay sa pagbalik sa inyong igsoon?

• Unsa nga mga panalangin ang inyong nadawat sa inyong pagkamatinud-anon sa
inyong amahan?

• Nganong nawala man ang anak nga nawala? (Sukwahi sa karnero ug sa
sinsilyo, nawala ang anak nga nawala tungod sa iyang kaugalingon nga
pagkamasinupakon.)

• Pagkasabut nga ang amahan niini nga sambingay nagrepresentar sa Langitnong
Amahan, unsay atong makat-unan kabahin sa reaksyon sa Langitnong
Amahan niadtong mobalik ngadto Kaniya pinaagi sa paghinulsol? (Ang mga
estudyante kinahanglang moila og baruganan sama sa mosunod: Kon kita
mobalik ngadto sa Langitnong Amahan pinaagi sa paghinulsol ug
pagtinguha sa Iyang pagpasaylo, Siya malipay ug mo-welcome og balik
kanato uban sa bukas nga mga bukton. Isulat kini nga baruganan diha sa
pisara.)

• Sa unsang paagi kini nga baruganan makatabang niadtong mibati nga nawala
sa espirituhanong paagi?

Pahinumdumi ang mga estudyante sa magulang nga lalaki diha sa sambingay.

• Ngano kaha nga naglagot ang magulang nga lalaki?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug hangyoa
ang klase sa pagpaminaw og mga ideya kon nganong nasuko ang magulang
nga lalaki:

“Mibati nga wala mahatagi og bili ug tingali medyo nalooy sa kaugalingon,
kining buotang anak—ug siya talagsaon ka buotan—nakalimot sa makadiyot
nga bisan sa usa ka higayon wala siya makasinati og kahugaw o kasagmuyo,
kahadlok o kasilag sa kaugalingon. Nakalimot siya sa makadiyot nga ang matag
baka sa ranso iyaha na ug mao usab ang tanan nga mga kupo diha sa kabinet ug
matag singsing sa hunos. Nakalimot siya sa makadiyot nga ang iyang

pagkamatinud-anon nagantihan ug kanunay nga pagagantihan. …

“… Siya kinsa aduna sa halos tanang butang, ug kinsa tungod sa iyang kakugihan, sa
talagsaong paagi nakaangkon niini, nagkulang sa usa ka butang nga mohimo unta kaniya nga
hingpit nga tawo sa Ginoo nga siya hapit na nga mahimo. Kinahanglan pa siya nga mopalambo
og kapuangod ug kalooy, sa halapad nga panglantaw aron makita nga kining mipauli dili usa ka
kaaway. Kini mao ang iyang igsoon nga lalaki. …
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“Sigurado nga kini nga manghud nga lalaki nahimong usa ka binilanggo—binilanggo sa sala,
pagkahungog, ug sa tangkal sa baboy. Apan ang magulang nga igsoon binilanggo usab sa
ubang paagi. Siya, sa gihapon, wala pa makalingkawas sa pagkabilanggo sa iyang kaugalingon.
Siya grabe nga gihasul sa tumang kasina. Siya mibati nga gibale-wala sa iyang amahan ug
gihikawan sa katungod sa iyang igsoon, nga pulos dili tinuod” (“The Other Prodigal,” Ensign,
Mayo 2002, 63).

• Sumala ni Elder Holland, nganong naglagot man ang magulang nga lalaki? Sa
unsang paagi nga ang magulang nga lalaki nawala usab?

• Unsay angay natong hinumduman kon kita makakita sa Dios nga maloloy-on
ug nagpanalangin niadtong naghinulsol ug mobalik ngadto Kaniya?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga sambingay
mahitungod sa pagkahimong mas mahisama sa atong Amahan sa Langit? (Ang
mga estudyante kinahanglang moila og baruganan sama sa mosunod: Kita
mamahimong mas mahisama sa atong Amahan sa Langit pinaagi sa
pagtubag uban sa kalooy ug hingpit nga kalipay kon ang uban
maghinulsol.)

Pahinumdumi ang mga estudyante sa tawo nga ilang gihunahuna sa sinugdanan sa
klase nga posibleng nawala sa espirituhanong paagi. Awhaga sila nga
mainampoong maghunahuna kon sa unsang paagi sila makatabang niana nga
tawo sa paghinulsol ug mapaduol sa Langitnong Amahan. Dapita sila sa
paghunahuna usab sa unsang mga paagi sila mismo mahimong mawala ug
kinahanglan nga maghinulsol ug mobalik ngadto sa Manluluwas.

Sunod nga Unit (Lucas 18–Juan 1)
Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa usa ka panahon dihang adunay
tawo nga mipasipala kanila ug unsay ilang gibati niini. Ipasabut nga samtang
magtuon sila sa sunod nga unit, sila makakat-on kon sa unsang paagi ang
Manluluwas mipili sa pagtubag niadtong mipasipala Kaniya. Hangyoa sila sa
pagtimaan sa dugang nga mga detalye sa istorya ni Lucas kabahin sa pag-antus ni
Jesukristo sa Getsemani ug sa unsay gikaon ni Jesus human sa Iyang Pagkabanhaw.
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LEKSYON 56

Lucas 18–21
Pasiuna
Samtang si Jesukristo mibiyahe padulong sa Jerusalem sa
katapusan nga higayon sa mortalidad, Siya mitudlo sa Iyang
ebanghelyo ug mihimo og mga milagro taliwala sa mga

katawhan. Siya misakay nga madaugon ngadto sa Jerusalem,
milimpyo pag-usab sa templo, ug mitudlo sa mga tawo nga
anaa didto.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 18–21
Ang Manluluwas nagtudlo sa Iyang pagpadulong sa Jerusalem
Pasabta ang mga estudyante nga
daghan na sila og nakat-unan sa mga
panghitabo nga nasulat sa Lucas 18–21
gikan sa ilang pagtuon sa Mateo ug
Marcos. Aron sa pagribyu sa duha niini
nga mga panghitabo, ipakita ang
mosunod nga mga litrato: Kristo ug ang
Adunahang Batan-on nga Tigmando
(Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo
[2009], no. 48; tan-awa usab sa
LDS.org) ug Madaugon nga Pagsulod
(Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo,
no. 50). Dapita ang mga estudyante sa
pag-summarize niini nga mga istorya sa
klase ug sa pagpasabut kon unsay ilang
nahinumduman nga nakat-unan gikan
sa mga istorya.

Mahimo ninyong gamiton ang
mosunod nga summary sa Lucas 18–21
kon ang mga estudyante
nagkinahanglan og tabang sa
paghinumdom niini nga mga istorya.
(Pahinumdom: Aron sa pagtabang sa
mga estudyante nga makasabut kon
kanus-a nahitabo ang mga panghitabo
niini nga leksyon sa kinabuhi sa
Manluluwas, mahimo nimong ipakita
sa mga estudyante ang Ang Mortal nga
Pangalagad ni Jesukristo sa usa ka Pagtan-aw nga paghulagway sa appendix niini nga
manwal.)
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Samtang si Jesukristo mibiyahe ngadto sa Jerusalem alang sa katapusan nga higayon sa
pagka-mortal, Siya mitudlo sa pipila ka mga sambingay ug miayo sa daghan nga mga katawhan.
Iyang gidapit ang dato nga batan-ong punoan sa pagtugyan sa tanan ngadto sa mga kabus ug
pagsunod Kaniya. Siya miayo og usa ka buta nga tawo. Bisan pa sa pagbiay-biay, nakigsalo Siya
uban sa usa sa labaw nga mga maniningil sa buhis sa Jerico.

Siya miabut sa Jerusalem ug, taliwala sa mga singgit sa pagdayeg, misakay og asno samtang
Siya misulod sa dakbayan. Miusab Siya sa pagpapahawa sa mga tigpangilis og salapi gikan sa
templo, mitudlo sa mga tawo didto, ug mitubag sa mga pangutana gikan sa mga sacerdote nga
punoan ug mga escriba. Siya midayeg sa usa ka biyuda kinsa mihalad sa iyang duha ka diyot
ngadto sa tipiganan sa templo. Iya usab nga gitudloan ang mga disipulo mahitungod sa Iyang
Ikaduhang Pag-anhi.

Ipasabut nga kadaghanan sa mga istorya nga tun-an sa mga estudyante niini nga
leksyon anaa ra sa Ebanghelyo ni Lucas.

Aron sa pag-andam sa mga estudyante sa pagtuon niini nga mga istorya, isulat sa
pisara ang mosunod nga mga pangutana:

Unsa nga mga buhat ang tingali nagpasabut nga ang usa ka tawo tinud-anay nga
gusto nga mas maduol ngadto sa Ginoo?

Unsa nga mga batasan ang nagpakita nga siya gayud gusto nga mapasaylo o
nagtinguha sa tabang sa Ginoo?

Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar niini nga mga pangutana samtang
magtuon sila sa mosunod nga mga istorya gikan sa mga sinulat ni Lucas.

Isulat ang mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan diha sa pisara: Lucas 18:1–8;
Lucas 18:9–14; Lucas 18:35–43; Lucas 19:1–10. Ipasabut nga kini nga mga tudling sa
kasulatan naglakip sa mga sambingay ug mga panghitabo gikan sa katapusang
pagbiyahe sa Manluluwas paingon sa Jerusalem panahon sa Iyang mortal nga
kinabuhi.

I-assign sa matag estudyante ang tagsa sa mga tudling sa kasulatan nga gisulat sa
pisara, o ikonsiderar ang pagbahin sa klase ngadto sa upat ka grupo ug i-assign sa
matag grupo ang tagsa sa mga tudling sa kasulatan diha sa pisara. Dapita ang
matag estudyante o grupo sa pagbasa sa gi-assign nga tudling sa kasulatan ug
pag-andam sa pagdrama-drama sa istorya o sambingay nga naglangkob niini. (Kon
dili nimo grupohon ang mga estudyante, ikonsiderar ang pagdrama-drama sa
matag istorya isip tibuok klase. Kon dili nimo ipadrama-drama kini nga mga
istorya, mahimo nimong dapiton ang mga estudyante sa pagtuon sa tinagsa nga
paagi sa gi-assign nga mga tudling sa kasulatan pinaagi sa paggamit sa mosunod
nga mga pangutana ug dayon sa pagtudlo sa usag usa kon unsay ilang
nakat-unan.) Ipasabut nga usa ka estudyante sa klase o sa matag grupo
kinahanglan nga maoy tigsaysay ug mobasa sa istorya sa kasulatan samtang ang
tibuok klase o grupo modrama-drama niini. Isip balaanong pagtahud ug
pagrespeto sa Manluluwas, sultihi ang mga nagdrama-drama sa Lucas 18:35–43 ug
Lucas 19:1–10 sa pagbuhat niini nga walay tawo nga morepresentar ni Jesukristo.
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Sugoa ang tigsaysay sa pagbasa sa mga pulong ni Jesus, ug hangyoa ang mga
nagdrama-drama sa paglihok ingon nga Siya anaa dinha.

Pagpakita og balaang pagtahud ug respeto alang sa Ginoong Jesukristo
Aron sa pagtahud sa dignidad ni Jesukristo, ang Simbahan mainampingon sa paghulagway niini
sa Manluluwas diha sa art ug teyatro. Kita usab kinahanglang magpakita og balaang pagtahud
alang Kaniya diha sa atong mga klasehanan. Likayi ang paghulagway sa Manluluwas sa dili
matinahuron nga paagi. Kadtong naghulagway sa Iyang tingog kinahanglan mogamit lamang sa
Iyang mga pulong nga narekord diha sa mga kasulatan.

Samtang nag-andam ang mga grupo, dapita sila sa paghisgut og dungan sa
mosunod nga mga pangutana ug mag-andam sa pagreport sa ilang mga tubag
ngadto sa klase human sila modrama sa talan-awon. (Ikonsiderar ang pagsulat sa
pisara niini nga mga pangutana o sa paghatag niini pinaagi sa usa ka handout.)

• Unsa ang gitinguha sa nag-unang mga karakter (biyuda, maniningil sa buhis,
buta nga tawo, o Zaqueo) niini nga istorya?

• Unsa man ang gibuhat sa nag-unang karakter nga nagpakita nga ang iyang
tinguha kinasingkasing?

• Unsa ang nahitabo tungod sa matinud-anong mga buhat sa nag-unang
karakter?

• Unsa nga mga baruganan o mga doktrina ang inyong makita sa istorya?

Human sa igong panahon, dapita ang klase o ang matag grupo sa
pagdrama-drama sa ilang istorya samtang gibasa sa narrator ang mga bersikulo.
Samtang ang klase nagtan-aw o nagsunod diha sa ilang mga kasulatan, hangyoa
ang mga estudyante sa pagkonsiderar unsay matudlo kanato sa matag istorya
kabahin sa paggamit og hugot nga pagtuo sa Ginoo. Human sa matag pasundayag,
hangyoa ang klase o grupo sa pagreport sa ilang mga tubag sa nag-unang mga
pangutana. Hangyoa sila sa paglista diha sa pisara sa mga baruganan o mga
doktrina nga ilang nailhan.

Human ang mga grupo makareport sa ilang mga tubag sa mga pangutana,
pangutana sa mosunod nga mga pangutana:

• Unsa nga mga pagkapareha ang inyong namatikdan diha sa mga buhat sa
matag usa sa nag-unang mga karakter? (Matag usa nagpakita og
pagkamakanunayon o sinseridad samtang sila nagtinguha sa pag-angkon sa
ilang mga tinguha.)

• Unsa ang matudlo kanato niini nga mga aksyon kabahin sa paggamit og hugot
nga pagtuo sa Ginoo?

• Unsa nga mga pagkapareha ang inyong namatikdan sa unsay nadawat sa matag
usa sa nag-unang mga karakter isip resulta sa iyang mga binuhatan? (Ang
matag usa nakadawat og tabang o kalooy.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pag-ila og usa ka baruganan gikan sa mga
pagkapareha diha sa istorya. Ang mga estudyante mahimong moila og
nagkalain-laing mga baruganan, apan siguroa nga mahatagan og gibug-aton nga
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kon kita sinsero ug makanunayon samtang kita naggamit sa hugot nga
pagtuo sa Ginoo, kita makaangkon sa Iyang kalooy. Isulat kini nga baruganan
diha sa pisara.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa
ang klase sa pagpaminaw alang sa unsay nagtimaan nga ang usa ka tawo naggamit
og hugot nga pagtuo diha sa Ginoo.

“Ang tinuod nga hugot nga pagtuo nagtumong diha ni Ginoong Jesukristo ug sa
kanunay mosangpot sa matarung nga aksyon” (“Pangayo Pinaagi sa Hugot nga
Pagtuo,” Ensign o Liahona, Mayo 2008, 95).

I-refer ang mga estudyante ngadto sa mga pangutana nga gilista diha sa pisara sa
pagsugod sa leksyon. Hangyoa ang mga estudyante sa pag-atubang ngadto sa usa
ka pares ug paghisgut sa mga tubag sa mga pangutana.

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga atong magamit karon ang atong hugot nga
pagtuo sa Dios?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Bednar, ug hangyoa ang klase sa pagpaminaw kon unsa ang gipasabut sa
pagsinati sa mga kalooy sa Ginoo:

Ang malumo nga mga kalooy sa Ginoo mao ang mismong personal ug sa
tinagsa-tagsa nga mga panalangin, kalig-on, proteksyon, pagpasalig, paggiya,
mahigugmaong kalooy, paghupay, pag-abag, ug espirituhanong mga gasa diin
atong nadawat gikan ni ug tungod ni ug pinaagi ni Ginoong Jesukristo” (“Ang
Malumo nga mga Kalooy sa Ginoo,” Ensign o Liahona, May 2005, 99).

Dapita ang mga estudyante sa pagtubag sa mosunod nga mga pangutana diha sa
ilang notebook sa klase o scripture study journal. (Mahimo nimong isulat ang mga
pangutana diha sa pisara.)

• Sa unsang mga paagi nga kamo o tawo nga inyong kaila migamit og hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo? Unsa nga kalooy nga inyo o ilang nasinati isip
resulta?

• Ikonsiderar sa unsang mga paagi kamo nagtinguha sa tabang o kalooy sa Ginoo
sa inyong kinabuhi. Unsay inyong buhaton sa paggamit sa inyong hugot nga
pagtuo sa Ginoo aron makadawat sa Iyang kalooy?

Pagdapit og pipila ka mga estudyante kinsa komportable sa pagpakigbahin sa
pagreport sa unsay ilang gisulat. Pahimangnoi sila sa dili pagpakigbahin sa bisan
unsa nga personal ra kaayo. Mahimo usab nimong ipakigbahin ang imong
kasinatian sa baruganan ug magpamatuod sa katinuod niini.

LEKSYON 56

394



LEKSYON 57

Lucas 22
Pasiuna
Samtang ang Iyang mortal nga pangalagad hapit na
mahuman, si Jesus mipasiugda sa sakrament, mitudlo sa
Iyang mga disipulo sa pagserbisyo sa uban, ug misugo ni
Pedro sa paglig-on sa iyang mga kaigsoonan. Ang maulaong

sakripisyo sa Manluluwas nagsugod sa Tanaman sa
Getsemani. Siya gidakup ug gitaral sa atubangan ni Caifas.
Samtang ang Manluluwas gitaral, si Pedro milimod nga
nakaila Kaniya.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 22:1–38
Ang Manluluwas nagpasiugda sa sakrament ug nagsugo sa Iyang mga Apostoles
Hangyoa ang matag estudyante nga maghunahuna (o mahimo ka nga modapit og
duha ka mga estudyante sa pagdrama-drama niini nga kalihokan) nga siya ug usa
ka sakop sa pamilya nanglingkod sa salog. Ang sakop sa pamilya gusto nga
mobarug ug nangayo og tabang.

• Unsa ka maayo ninyo siya matabangan kon magpabilin kamo nga naglingkod
diha sa salog?

• Unsay kalainan nga mahimo niini kon mouna kamo sa pagbarug?

Ipasabut nga kini nga pasumbingay makatabang kanato nga makasabut unsay
atong mahimo aron sa pagtabang sa pagbayaw sa uban sa espirituhanong paagi.

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga kamatuoran samtang sila
nagtuon sa Lucas 22 nga makatabang kanila nga masayud kon unsaon nila sa
pagbayaw sa uban sa espirituhanong paagi.

I-summarize ang Lucas 22:1–30 pinaagi sa pagpahinumdom sa mga estudyante
nga sa hapit na matapos ang Iyang mortal nga pangalagad, ang Manluluwas
nakigkita sa Iyang mga Apostoles aron sa pag-obserbar sa Pagpalabay. Nianang
panahona, ang Manluluwas mipahibalo nga usa sa Iyang mga disipulo mobudhi
Kaniya, mipasiugda sa ordinansa sa sakrament, misugo nga kini ipadayon sa
pagpahigayon agi og paghandum Kaniya, ug mitudlo sa Iyang mga Apostoles nga
kadtong nagserbisyo sa uban mao ang labing mahinungdanon sa tanan. Ang
Manluluwas midayeg sa Iyang mga Apostoles tungod sa pagpadayon uban Kaniya
ug misaad kanila nga usa ka adlaw sila maglingkod sa mga trono ug mohukom sa
napulog duha ka mga tribo sa Israel.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 22:31–32. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti sa Manluluwas ngadto ni
Simon Pedro. Ipasabut ngadto sa klase nga ang Hubad ni Joseph Smith sa bersikulo
31 nag-ingon “Ug ang Ginoo nag-ingon, Simon, Simon, tan-awa, gipangayo kamo
ni Satanas, aron iyang alig-igon ang mga anak sa gingharian ingon sa trigo.”

• Unsay gisulti sa Manluluwas nga maoy gitinguha ni Satanas? (Si Satanas gusto
nga moayag ni Pedro ug sa mga Santos sama sa trigo.)
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Ipasabut nga ang trigo pagaayagon pinaagi sa pagbulag sa mga lugas sa grano
gikan sa ubang parte sa trigo.

• Unsay inyong nakat-unan mahitungod kang Pedro nga nagpakita nga siya
aduna nay pagpamatuod? (Kon gikinahanglan, pahinumdumi ang mga
estudyante nga si Pedro mipahayag sa iyang pagpamatuod nga si Jesus mao ang
Kristo, ang Anak sa Dios [tan-awa sa Mateo 16:13–17].)

• Sumala sa bersikulo 32, unsay kinahanglan pa nga masinati ni Pedro una siya
makalig-on sa iyang mga kaigsoonan?

• Unsa ang kalainan tali sa pagkaadunay pagpamatuod sa ebanghelyo ug sa
pagkakabig ngadto sa ebanghelyo? (Ang pagbaton og pagpamatuod sa
ebanghelyo nagpasabut nga kita nakadawat og espirituhanong saksi sa
kamatuoran pinaagi sa Espiritu Santo [tan-awa sa Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Pagpamatuod,” scriptures.lds.org]. Ang pagkakabig ngadto sa
ebanghelyo nagpasabut sa “pag-usab sa [atong] mga tinuohan, kasingkasing,
ug kinabuhi aron sa pagdawat ug pag-uyon sa kabubut-on sa Dios (Buhat
3:19)” [Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kinabig, Pagkakabig,”
scriptures.lds.org]).

• Basi sa unsay gisulti sa Ginoo ngadto ni Pedro, unsay atong mabuhat kon kita
nakabig ngadto sa ebanghelyo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong, apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga
kamatuoran: Kon kita nakabig ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo, kita
makalig-on sa uban. Ikonsiderar ang pagdapit sa mga estudyante sa pagmarka
sa mga pulong nga nagtudlo niini nga kamatuoran sa bersikulo 32.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 22:33–34. Hangyoa
ang klase sa pagsunod ug mangita kon giunsa ni Pedro pagtubag ang pahimangno
sa Manluluwas nga makabig ug maglig-on sa iyang mga kaigsoonan.

• Unsa ang reaksyon ni Pedro sa pahimangno sa Manluluwas?

• Unsa ang gipanagna sa Manluluwas nga buhaton ni Pedro?

Ipasabut nga ang mas detalyado nga bersyon niini nga istorya narekord sa
Mateo 26. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Mateo 26:35.
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Pedro ngadto sa
Manluluwas human madungog ang propesiya.

• Unsa ang reaksyon ni Pedro human makadungog niini nga panagna?

• Unsa ang matudlo kanato sa tubag ni Pedro mahitungod sa unsay iyang
hunahuna sa kalig-on sa iyang pagpamatuod?
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Lucas 22:39–53
Ang Manluluwas nag-antus sa Getsemani, ang mga singot nanibug-ok daw apol, ug
gibudhian ni Judas

Pagtudlo kabahin sa pag-antus ni Jesukristo sa Getsemani
Adunay tulo ka mga istorya sa mga panghitabo sa Getsemani. Niini nga manwal, ang leksyon
alang sa Mateo 26 nakatutok sa pagtugyan sa Manluluwas ngadto sa kabubut-on sa Amahan.
Ang leksyon alang sa Marcos 14 naghisgut kon unsa ang giantus ni Jesus sa Getsemani. Ang
leksyon alang sa Lucas 22 naghatag og gibug-aton sa kalisud sa Iyang pag-antus. Ang pagtudlo
sa mga estudyante niining talagsaon nga mga aspeto sa Pag-ula makahatag kanila og talagsaon
nga mga kasinatian samtang magtuon sila sa matag istorya.

Ipasabut nga human sa Pagpalabay, ang Manluluwas ug ang Iyang mga Apostoles
miadto sa Tanaman sa Getsemani. Dapita ang pipila ka estudyante nga
magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Lucas 22:39–43. Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita kon unsa ang gibuhat sa Manluluwas human Siya miadto
sa Tanaman sa Getsemani. Dapita ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang
nakat-unan.

• Sumala sa bersikulo 43, kinsa ang mitabang sa Manluluwas nga makabaton og
kalig-on sa pagbuhat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga istorya
mahitungod sa unsay buhaton sa Langitnong Amahan alang kanato kon kita
magtinguha sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on? (Ang mga estudyante
mahimong moila og lain-laing mga kamatuoran, apan siguroha nga maklaro
nga kon kita andam nga mosunod sa Langitnong Amahan, Siya mohatag
kanato og kusog sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on.)

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang Langitnong Amahan mahimong
molig-on kanato?

Ipasabut nga sa kasagaran ang tabang nga atong madawat gikan sa Langitnong
Amahan dili maggikan sa pagpakita sa mga anghel apan nga Siya motabang
kanato sa mga paagi nga Siya nasayud nga maoy labing maayo alang kanato.
Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa usa ka panahon dihang gibati
nila nga napalig-on sa Langitnong Amahan samtang sila naningkamot sa pagbuhat
sa Iyang kabubut-on.

Ipasabut nga ang istorya ni Lucas sa pag-antus sa Manluluwas didto sa Tanaman sa
Getsemani naglakip og importante nga detalye nga wala malakip diha sa mga
istorya nga gihatag nila ni Mateo ug Marcos. Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Lucas 22:44. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita
kon giunsa paghulagway ni Lucas ang pag-antus sa Manluluwas sa Getsemani.

• Giunsa paghulagway ni Lucas ang pag-antus sa Manluluwas sa Getsemani?
(Mahimo nimong dapiton ang mga estudyante sa pagmarka sa mga pulong sa
bersikulo 44 nga nagtudlo sa mosunod nga kamatuoran: Si Jesukristo
gipaningot og dagkong mga tulo sa dugo samtang Siya nag-antus sa
Tanaman sa Getsemani. Mahimo nimong ipasabut nga kini nga aspeto sa
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pag-antus sa Manluluwas gipanagna sa sobra na sa usa ka siglo ang milabay
[tan-awa sa Mosiah 3:7].)

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mas makasabut unsay nasinati sa
Manluluwas, ipasabut nga ang Manluluwas mihulagway sa Iyang kaugalingong
pag-antus sa usa ka pagpadayag nga gihatag pinaagi sa Propeta Joseph Smith nga
narekord sa Doktrina ug mga Pakigsaad 19. Ikonsiderar ang pagdapit sa mga
estudyante sa pag-cross-reference sa Doktrina ug mga Pakigsaad 19:18 uban sa
Lucas 22:44 sa ilang mga kasulatan. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa Doktrina ug mga Pakigsaad 19:18. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita kon giunsa paghulagway sa Manluluwas ang Iyang pag-antus.

• Unsang dugang nga mga detalye ang atong makat-unan mahitungod sa
pag-antus sa Manluluwas gikan sa Iyang kaugalingon nga paghulagway diha sa
bersikulo 18? (Ang pag-antus ni Jesukristo nakapahimo Kaniya “sa pagkurog
tungod sa kasakit, … sa pag-agas sa dugo sa matag lungag sa panit, ug sa
pag-antus sa lawas ug sa espiritu.”)

• Unsay inyong mga hunahuna nga nasayud nga si Jesukristo nag-antus og
maayo alang kaninyo?

I-summarize ang Lucas 22:45–48 pinaagi sa pagpasabut nga human ang
Manluluwas nag-antus sa Getsemani, Siya gibudhian ni Judas Iscariote.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 22:49–51. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita alang sa unsay gibuhat ni Pedro sa dihang ang
mga sacerdote nga punoan ug uban pa miduol aron sa pagdakop ni Jesus (tan-awa
sa Juan 18:10, nga mao lang ang bugtong istorya nga naghulagway ni Pedro isip
Apostol nga mitigbas sa dunggan sa ulipon).

• Unsa ang gibuhat ni Pedro ngadto sa ulipon sa labawng sacerdote?

• Unsay nakatalagsaon kabahin sa unsay gibuhat sa Manluluwas alang sa ulipon?

I-summarize ang Lucas 22:52–53 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
nangutana ngano ang mga sacerdote nga punoan ug ang uban pa nagdakop
Kaniya panahon sa kagabhion imbis panahon sa adlaw sa dihang didto Siya
sa templo.

Lucas 22:54–71
Si Jesus gitaral atubangan sa Sanhedrin, ug si Pedro nanglimud nga nakaila Kaniya
I-summarize ang Lucas 22:54 pinaagi sa pagpasabut nga sa dihang ang
Manluluwas gidala ngadto sa labawng sacerdote aron itaral, si Pedro misunod.

Ipares-pares ang mga estudyante. Hatagi ang matag pares og kopya sa
mosunod nga tsart (o isulat kini sa pisara). Dapita ang mga estudyante sa

pagbasa sa mga kasulatan nga gisulat diha sa tsart ug kompletuhon ang tsart uban
sa ilang mga pares.
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Ang Paglimud ni Pedro, ni Carl Heinrich Bloch. Sa maayong
kabubut-on sa National History Museum sa Frederiksborg Castle sa
Hillerød, Denmark. Ayaw pakopyahi.

Lucas 22:54–60

Unsa ang nahitabo kang Pedro? Unsa ang gisulti ni Pedro?

Lucas 22:55–57

Lucas 22:58

Lucas 22:59–60

• Ngano kaha nga natintal si Pedro sa paglimud nga nakaila ni Jesus ngadto sa
matag usa niining mga tawhana?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 22:61–62. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo human milimud si Pedro
nga nakaila sa Manluluwas.

• Unsay nahitabo human si Pedro milimud nga nakaila sa Manluluwas?

Kon mahimo, ipakita ang litrato sa Paglimud ni Pedro, ni Carl Heinrich Bloch. Kini
nga litrato anaa sa LDS.org.

• Kon kamo ang anaa sa posisyon ni
Pedro, unsa kaha ang inyong mga
hunahuna o pagbati samtang ang
Manluluwas mitan-aw kaninyo?
Ngano man?

• Sa unsang paagi ang kasinatian ni
Pedro nagpakita sa kalainan tali sa
pagbaton og pagpamatuod sa
ebanghelyo ug pagkakabig
ngadto niini?

Ipasabut nga bisan og si Pedro adunay
pagpamatuod sa ebanghelyo, wala pa
siya hingpit nga nakabig. Hinoon, siya
miila sa iyang kahuyang, nahimo nga
hingpit nga nakabig, ug mihalad sa
iyang kinabuhi sa pagserbisyo sa Dios
ug sa pagpakigbahin sa ebanghelyo.

• Unsa nga mga leksyon ang atong
makat-unan gikan sa kasinatian
ni Pedro?

I-summarize ang Lucas 22:63–71 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
gibiay-biay ug gidagmalan sa mga sacerdote nga punoan.

Tapusa ang leksyon pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa pagsulat diha sa ilang
mga notebook sa klase o scripture study journal sa pipila ka mga butang nga ilang
mabuhat nga makatabang kanila nga tinuoray nga makabig sa ebanghelyo ni
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Jesukristo. Awhaga sila sa pagbuhat og usa ka butang diha sa ilang listahan karong
semanaha.
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LEKSYON 58

Lucas 23
Pasiuna
Ang Manluluwas gitaral sa atubangan ni Poncio Pilato ug ni
Herodes Antipas. Walay usa niining mga tawhana nga
naghunahuna nga sad-an ang Manluluwas sa mga kalapasan
nga gipasangil sa mga Judeo Kaniya, apan si Pilato bisan pa
niana mitugyan Kaniya aron ilansang sa krus. Si Jesus

mipasaylo sa Romano nga mga sundalo kinsa milansang
Kaniya ug nakig-istorya sa usa ka kawatan kinsa gilansang
usab sa krus. Human namatay si Jesus, si Jose nga
taga-Arimatea mipahimutang sa Iyang lawas sa usa ka
lubnganan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 23:1–25
Ang Manluluwas gitaral sa atubangan ni Pilato ug Herodes
Sa dili pa magklase, isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa pisara:

Kanus-a kamo mibati nga napasakitan tungod sa mga pulong ug mga binuhatan
sa laing tawo?

Unsa ang inyong reaksyon niana nga sitwasyon?

Sugdi ang klase pinaagi sa pagdapit sa mga estudyante sa pagpamalandong sa mga
pangutana sa pisara.

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og kamatuoran samtang sila nagtuon sa
Lucas 23 nga makatabang kanila nga masayud kon unsay buhaton kon mobati sila
nga napasakitan sa uban.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga human si Jesus nag-antus sa Getsemani,
ang mga sacerdote nga punoan midakop Kaniya ug gihukman Siya nga mamatay.
Ipasabut nga sukad niana nga panahon hangtud sa Iyang kamatayon, si Jesus
nakaistorya sa mosunod nga mga tawo: Poncio Pilato, Herodes Antipas, usa ka
grupo sa matinud-anong mga babaye, mga sundalo nga Romano, ug ang duha ka
kawatan kinsa gilansang diha sa Iyang isig ka kilid. Si Poncio Pilato mao ang usa ka
Romano nga magmamando diha sa teritoryo sa Judea, nga naglakip sa kapital nga
siyudad sa Jerusalem; Si Herodes Antipas (nga maoy mipapatay ni Juan Bautista)
midumala sa mga teritoryo sa Galilea ug Perea ubos sa awtoridad nga Romano
(tan-awa sa Lucas 3:1).

Ipares-pares ang mga estudyante ug ipabasa sa matag paris nga magdungan ang
Lucas 23:1–11, nga mangita sa mga kalainan tali sa tubag sa Manluluwas ngadto ni
Poncio Pilato ug sa Iyang tubag ngadto ni Herodes Antipas. Aron sa pagtabang
kanila nga makasabut sa tubag sa Manluluwas ngadto ni Pilato, ipasabut nga ang
Joseph Smith Translation sa Marcos 15:2 mabasa nga “… Ug siya mitubag kaniya
nga nag-ingon, Ako, sumala sa giingon mo.”
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Dapita ang mga estudyante sa paghisgot uban sa ilang mga pares sa mga tubag sa
mosunod nga mga pangutana:

• Sa unsang paagi ang tubag ni Jesus kang Pilato lahi kay sa Iyang tubag kang
Herodes?

• Ngano kaha nga nasurprisa si Pilato sa tubag sa Manluluwas kaniya?

• Ngano kaha nga si Herodes nasagmuyo sa pagpakahilum sa Manluluwas?

I-summarize ang Lucas 23:12–25 pinaagi sa pagpasabut nga si Pilato ni si Herodes
walay makitang sayop ni Jesus, busa si Pilato misulti sa pundok sa mga katawhan
nga iyang silotan si Jesus ug buhian Siya. Ang mga katawhan misinggit kang Pilato
nga si Barrabas lang ang buhian ug mihangyo nga si Jesus ipalansang sa krus.
Gibuhian ni Pilato si Barrabas ug gitugyan si Jesus aron ipalansang sa krus.
(Pahinumdom: Ang istorya ni Jesus sa atubangan ni Pilato mas detalyadong itudlo
sa leksyon alang sa Juan 18–19.)

Lucas 23:26–56
Jesus gilansang sa krus taliwala sa duha ka kawatan
I-summarize ang Lucas 23:26–31 pinaagi sa pagpasabut nga usa ka dakong grupo
sa matinud-anong mga babaye kinsa uban Kaniya sukad sa Iyang pagpangalagad
sa Galilea nanaghilak samtang sila nagsunod kang Jesus sa dihang Siya gidala
ngadto sa dapit diin Siya ilansang sa krus. Si Jesus miingon kanila nga dili mohilak
alang Kaniya apan mohilak alang sa umaabut nga kalaglagan nga moabut diha sa
Jerusalem tungod kay ang mga Judeo misalikway sa ilang Hari.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 23:32–34. Ipasabut nga
ang Hubad ni Joseph Smith sa Lucas 23:34 mabasa nga, “Unya si Jesus miingon,
Amahan, pasayloa sila; kay sila wala masayud unsa ang ilang gibuhat. (Nagpasabut
sa mga kasundalohan kinsa milansang kaniya sa krus,) ug sila migisi-gisi sa iyang
saput ug nagripa.” Hangyoa ang mga estudyante sa pagsunod, nga mangita kon
unsay gibuhat sa Manluluwas samtang gilansang Siya sa krus.

• Unsay gibuhat sa Manluluwas sa dihang gilansang Siya sa krus? (Mahimo
nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga pulong sa
Manluluwas nga narekord diha sa bersikulo 34.)

• Nganong talagsaon man kaayo ang pag-ampo sa Manluluwas niini nga
higayon?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa ehemplo sa Manluluwas
mahitungod sa unsay angay natong buhaton kon ang uban makapasakit
kanato? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong,
apan siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga baruganan: Kita makasunod
sa ehemplo ni Jesukristo pinaagi sa pagpili sa pagpasaylo niadtong
nakapasakit kanato.)

• Unsay buot ipasabut sa pagpasaylo?

Mahimo nimong ipasabut nga ang pagpasaylo sa uban wala magpasabut nga
kadtong nakasala kanato dili na kinahanglang manubag sa ilang mga binuhatan.
Ni kini nagpasabut nga kinahanglan natong ibutang ang atong mga kaugalingon
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sa sitwasyon diin ang mga tawo makapadayon sa pagpasakit kanato. Hinoon, ang
pagpasaylo nagpasabut sa pagtagad uban sa gugma niadtong nakapasakit kanato
ug dili maghambin og kasilag o kasuko ngadto kanila (tan-awa sa Giya ngadto sa
mga Kasulatan, “Pasaylo,” scriptures.lds.org).

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa hilum kon aduna bay usa ka
tawo nga kinahanglan nilang pasayloon. Angkona nga usahay malisud ang
pagpasaylo sa laing tawo. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
mosunod nga pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley. Hangyoa ang klase sa
pagpaminaw sa unsay ilang mabuhat kon sila nanlimbasug sa pagpasaylo og tawo.

“Nangamuyo ako kaninyo sa pagpangayo sa Ginoo og kalig-on nga mopasaylo.
… Mahimong dili kini sayon, ug mahimong dili kini moabut dayon. Apan kon
kamo magtinguha nga kinasingkasing ug mougmad niini, kini gayud moabut”
(“Of You It Is Required to Forgive,” Ensign, Hunyo 1991, 5).

• Unsa ang gitambag ni Presidente Hinckley nga atong buhaton kon kita
nanlimbasug sa pagpasaylo og usa ka tawo?

• Sa unsang paagi nga ang pag-ampo alang sa kalig-on makatabang kanato sa
pagpasaylo?

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og higayon nga mipasaylo sila og
usa ka tawo. Pagdapit og pipila ka mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga
kasinatian diha sa klase. (Hangyoa sila nga dili ipakigbahin ang mga ngalan sa
klase, ug pahinumdumi sila nga dili mopakigbahin og personal ra kaayo.)

Awhaga ang mga estudyante sa pagsunod sa ehemplo ni Jesukristo ug sa
pagpasaylo niadtong nakapasakit kanila. Dapita sila sa pag-ampo alang sa kalig-on
ug abilidad sa pagbuhat niini.

I-summarize ang Lucas 23:35–38 pinaagi sa pagpasabut nga ang mga punoan nga
Judeo ug mga sundalo nga Romano mibiay-biay sa Manluluwas samtang Siya
nagbitay sa krus.

Ipakita ang litrato nga Ang Paglansang
(Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo
[2009], nu. 57; tan-awa usab sa
LDS.org). Dapita ang usa ka estudyante
sa pagbasa og kusog sa Lucas 23:39–43,
ug hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita kon giunsa pagtratar ang
Manluluwas sa duha ka kawatan nga
nagbitay sa matag kilid Niya.

• Giunsa man pagtagad sa matag usa
sa duha ka kawatan ang
Manluluwas?
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• Unsa kaha ang gipasabut sa kawatan sa dihang siya miingon, “Kita nagadawat
man sa angayng balus sa atong binuhatan” (bersikulo 41)?

• Giunsa man pagtubag sa Manluluwas kini nga kawatan sa dihang siya
mihangyo sa Manluluwas sa paghinumdom kaniya sa gingharian sa Dios?

Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga mas makasabut unsay buot ipasabut sa
Manluluwas sa dihang Siya misulti sa kawatan nga siya uban Kaniya didto sa
paraiso, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga
pamahayag:

“Diha sa mga kasulatan, ang pulong nga paraiso gigamit sa lain-laing paagi. Una, nagpasabut
kini og usa ka dapit sa kalinaw ug kalipay didto sa kalibutan sa mga espiritu sa kinabuhi human
dinhi sa yuta, nga giandam alang niadtong kinsa nabunyagan ug kinsa nagpabilin nga
matinud-anon (tan-awa sa Alma 40:12; Moroni 10:34). …

“Ang ikaduhang gamit sa pulong nga paraiso makita diha sa asoy ni Lucas kabahin sa
Paglansang sa Krus sa Manluluwas . … Si Propeta Joseph Smith mipasabut nga … ang Ginoo sa
tinuod lang miingon nga ang kawatan makauban Niya didto sa kalibutan sa mga espiritu”
(Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo [2004], 192-193; tan-awa usab sa
History of the Church, 5:424–25).

• Sumala ni Propeta Joseph Smith, diin man moadto ang kawatan human siya
mamatay? (Sa kalibutan sa espiritu [tan-awa sa Alma 40:11–14].)

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa pamahayag sa
Manluluwas nga ang kawatan mouban Kaniya didto sa paraiso (Lucas 23:43)?
(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan
siguroa nga mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran: Ang espiritu sa
tanang mga tawo mosulod sa kalibutan sa espiritu sa panahon sa ilang
kamatayon.)

Ipasabut nga ang ubang mga kasulatan makatabang kanato nga mas makasabut
unsa ang mahitabo sa kawatan ug sa uban nga sama kaniya diha sa kalibutan sa
mga espiritu. Mahimo nimong isugyot nga isulat sa mga estudyante ang Doktrina
ug mga Pakigsaad 138:28–32, 58–59 isip usa ka cross-reference diha sa ngilit sa
ilang mga kasulatan tapad sa Lucas 23:43.

Mga Cross-Reference
Ang cross-reference mao ang usa ka pakisayran sa kasulatan nga makahatag og dugang nga
impormasyon ug panabut sa hilisgutan nga gitun-an. Ang pag-cross-reference, o pagsumpay,
mao ang pagkonekta sa mga pakisayran sa kasulatan nga nagtabang sa mga estudyante nga
makasabut sa usa ka tudling sa kasulatan. Ang mga cross-reference nga imong ipakigbahin isip
kabahin sa imong leksyon kinahanglan makapalambo sa pagsabut sa mga estudyante sa usa ka
tudling sa kasulatan ug dili lamang pagsulti og balik sa mga kamatuoran nga ilaha na nga
nahibaloan.

Ipasabut nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad 138 naglakip og usa ka pagpadayag
nga gihatag ngadto ni Presidente Joseph F. Smith diin ang Manluluwas mipadayag
og mga kamatuoran mahitungod sa kalibutan sa espiritu. Kini nga mga
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kamatuoran makatabang kanato nga makasabut unsay gipasabut sa Manluluwas sa
dihang Siya miingon, “Karong adlawa adto ikaw sa paraiso uban kanako” (Lucas
23:43).

Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 138:11, 16, 18, 28–32. Hangyoa ang klase sa pagsunod,
nga mangita kon unsay gibuhat sa Manluluwas sa dihang miadto Siya sa kalibutan
sa espiritu.

• Unsay gibuhat sa Manluluwas sa dihang miadto Siya sa kalibutan sa espiritu?

• Sumala sa bersikulo 29, diin man wala moadto ang Manluluwas samtang didto
Siya sa kalibutan sa espiritu?

• Unsa ang gipabuhat sa Manluluwas sa Iyang giorganisar nga matarung nga
mga mensahero?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo?
(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan
kinahanglang mahibalo sila sa mosunod nga kamatuoran: Ubos sa direksyon
ni Jesukristo, ang matarung nga mga mensahero nagtudlo sa ebanghelyo
ngadto niadtong anaa sa bilangguan sa espiritu.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Brother Alain A. Petion, kanhi Area Seventy. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw sa
unsay posibleng nabuhat sa mensahe sa Manluluwas ngadto sa kriminal diha
sa krus.

“Ang Manluluwas mabinationg mitubag ug mihatag kaniya og paglaum. Kini nga
kriminal posibleng wala makasabut nga ang ebanghelyo isangyaw ngadto kaniya
sa kalibutan sa espiritu o nga siya mahatagan og oportunidad sa pagpuyo
sumala sa Dios diha sa espiritu (tan-awa sa 1 Ped. 4:6; D&P 138:18–34). Sa
pagkatinuod ang Manluluwas naghunahuna sa kawatan nga nagbitay tapad
Kaniya; siguradong naghunahuna Siya og maayo alang niadtong nahigugma

Kaniya ug naningkamot sa pagtuman sa Iyang mga sugo!” (“Words of Jesus: On the Cross,”
Ensign, Hunyo 2003, 34).

• Unsa nga paglaum ang gihatag kanato sa mga pulong sa D&P 138:29–32
kalabut sa tanan nga nangamatay nga walay kahibalo sa ebanghelyo?

Ipasabut nga bisan og ang ebanghelyo isangyaw ngadto niini nga kawatan, siya dili
awtomatik nga maluwas sa gingharian sa Dios.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Doktrina ug mga Pakigsaad
138:58–59, ug hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay angay nga
buhaton sa kawatan ug sa uban diha sa bilanggoan sa espiritu aron matubos.

• Unsa man ang kinahanglang buhaton sa kawatan, o bisan kinsa nga espiritu
diha sa bilanggoan sa espiritu, aron matubos?

• Unsa ang mahitabo niadtong mga espiritu kinsa maghinulsol ug modawat sa
mga ordinansa sa templo nga gipahigayon alang kanila? (Ang mga espiritu
“kinsa maghinulsol mahimo nga matubos, pinaagi sa pagkamasulundon
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ngadto sa mga ordinansa sa [templo],” malimpyohan pinaagi sa Pag-ula, ug
“makadawat [sa ilang] ganti” [D&P 138:58–59].)

• Unsay atong mabuhat sa pagtabang niadto nga mga espiritu kinsa, sama sa
kawatan, kinahanglang matubos? (Kita makakompleto sa buhat sa family
history ug makaapil sa mga ordinansa sa templo alang sa mga patay.)

I-summarize ang Lucas 23:44–56 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
namatay sa krus human Siya makaingon, “Amahan, nganha sa imong mga kamot
itugyan ko ang akong espiritu” (bersikulo 46). Si Jose nga taga-Arimatea dayon
miputos sa lawas sa Manluluwas sa panapton nga lino ug gipahimutang Siya sa usa
ka lubnganan.

Tapusa pinaagi sa pagpamatuod sa mga kamatuoran nga imong gihisgutan niini
nga leksyon.
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LEKSYON 59

Lucas 24
Pasiuna
Sa ikatulong adlaw human sa kamatayon ni Jesukristo, ang
mga anghel didto sa lubnganan mipahibalo sa Iyang
Pagkabanhaw ngadto sa grupo sa kababayen-an.
Pagkadungog sa report sa mga babaye, pipila sa mga
disipulo nagduda sa posibilidad sa Pagkabanhaw sa
Manluluwas. Duha ka mga disipulo mibiyahe ngadto sa

Emaus ug, wala makaila sa nabanhaw nga Ginoo,
nakig-istorya Kaniya samtang naglakaw. Si Jesus sa wala
madugay mipakita ngadto sa Iyang mga Apostoles ug sa
uban, mipakita kanila sa Iyang nabanhaw nga lawas, ug
misugo kanila sa pagsangyaw sa paghinulsol ug mahimong
Iyang mga saksi.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 24:1–12
Mga anghel nagpahibalo ngadto sa usa ka grupo sa kababayen-an nga si Jesus
nabanhaw

Ipasalida ang usa ka bahin sa video nga “Jesus Is Laid in a Tomb” gikan sa
The Life of Jesus Christ Bible Videos, mohunong sa wala pa mamulong ang

mga anghel ngadto sa mga babaye (time code 0:00–2:27). Kini nga video anaa sa
LDS.org.

Kon dili ka makapasalida sa video, dapita ang mga estudyante sa paghunahuna
nga didto sila sa lubnganan sa dihang si Jesus gibutang didto ug nakakita sa bato
nga giligid sa pag-ali sa ganghaan. Hangyoa sila sa paghunahuna sa posible nilang
mga hunahuna ug mga pagbati didto. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa Lucas 24:1–4. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay
nadiskubrehan sa mga babaye sa dihang mibalik sila sa lubnganan paglabay sa tulo
ka adlaw.

Human mapasalida ang video o mabasa ang mga bersikulo 1–4, pangutana:

• Unsa ang nadiskubrehan sa mga babaye sa lubnganan?

• Unsa kaha ang inyong reaksyon kon inyong nakita ang mga anghel nga
nagbarug sa naabli nga lubnganan?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 24:5–8. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti sa mga anghel ngadto sa mga
babaye. Dapita ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

I-summarize ang Lucas 24:9–10 pinaagi sa pagpasabut nga ang mga babaye mibiya
sa lubnganan ug nanugid ngadto sa mga disipulo sa unsay ilang nakita ug
nadunggan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 24:11, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa reaksyon sa mga Apostoles ngadto sa mga pulong sa mga
babaye. Dapita ang mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

Ipasabut nga human makadungog sa report sa mga babaye, si Pedro ug Juan
midagan paingon sa lubnganan ug nakita nga wala na didto ang lawas ni Jesus
(tan-awa sa Lucas 24:12; Juan 20:1–4).
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Lucas 24:13–32
Ang nabanhaw nga Ginoo nakigsulti sa duha ka mga disipulo diha sa dalan
padulong sa Emaus
Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong og usa ka panahon sa dihang
sila, sama sa mga disipulo niini nga istorya, nanlimbasug sa pagtuo og usa ka
konsepto sa ebanghelyo.

Ipasabut nga sa Lucas 24:13 atong makat-unan nga duha ka mga disipulo mibiya
sa Jerusalem “sa maong adlaw,” milakaw og mga 6–7.5 ka milya (10–12 ka
kilometro) “paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emaus.” Ang pagtuon sa
ilang kasinatian diha sa dalan sa Emaus makatabang kanato nga masayud unsaon
sa paglig-on sa atong mga pagpamatuod kabahin ni Jesukristo ug sa Iyang
ebanghelyo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 24:14–17, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon kinsa ang miapil sa duha ka mga disipulo samtang sila
naglakaw.

• Kinsa ang mikuyog sa mga disipulo samtang mibiyahe sila?

• Nganong wala man makaila ang mga disipulo kang Jesus? (Ipasabut nga ang
pulong nahipugngan [bersikulo 16] nagpasabut nga nasanta o natabunan.)

Ipasalida ang video nga “Christ Appears on the Road to Emmaus” (3:32)
gikan sa The Life of Jesus Christ Bible Videos, nga anaa sa LDS.org. Hangyoa

ang mga estudyante sa pagtan-aw kon unsa ang nakat-unan sa mga disipulo gikan
ni Jesus samtang naglakaw sila uban Kaniya nga wala makaila kon kinsa Siya. Sa
dili pa ipasalida ang video, ipasabut nga ang panag-istorya diha sa video naggikan
sa Lucas 24:17–33 aron ang mga estudyante makasunod diha sa mga kasulatan kon
gusto nila. (Kon dili ka makapasalida sa video, dapita ang mga estudyante sa
pagpuli-puli sa pagbasa og kusog gikan niini nga mga bersikulo.)

Ipasabut nga niini nga video, wala nato madungog kon unsay gitudlo ni Jesus sa
mga disipulo samtang sila nanglakaw. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa Lucas 24:27, ug hangyoa ang klase sa pagpangita kon unsa ang gitudlo ni
Jesus sa mga disipulo.

• Unsa ang gitudlo ni Jesus sa mga disipulo? Unsa nga himan ang Iyang gigamit
sa pagtudlo kabahin sa iyang Kaugalingon?

• Sumala sa Lucas 24:32, sa unsang paagi nga ang mga pagtulun-an sa
Manluluwas gikan sa mga kasulatan nakaapekto sa duha ka mga disipulo?

• Unsay gipasabut nga ang mga “kasingkasing [sa mga disipulo] nagdilaab man
sa sulod” kanila? (Ang Espiritu Santo mipamatuod nga ang mga pagtulun-an
mahitungod ni Jesus diha sa mga kasulatan tinuod.)

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsa ang nakat-unan sa mga
disipulo gikan sa paggamit ni Jesus sa mga kasulatan sa pagtudlo kanila imbis nga
yanong magpaila kon kinsa Siya. Mahimo ka nga mohangyo og pipila ka mga
estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna.

• Unsa man ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo kabahin sa
mga epekto sa atong kaugalingong pagtuo sa kasulatan? (Human makatubag
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ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan: Samtang
magtuon kita sa mga kasulatan, kita nagdapit sa Espiritu Santo sa
pagtudlo kanato kabahin ni Jesukristo.)

• Gawas sa pagdilaab diha sa atong mga kasingkasing, unsaon pa ninyo
paghulagway sa unsay mahimo natong masinati samtang ang Espiritu Santo
nagpamatuod kabahin ni Jesukristo?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita og usa ka kasulatan nga nakatabang
kanila nga mobati sa Espiritu Santo nga nagtudlo kanila mahitungod ni Jesukristo.
Dapita sila sa pagpakigbahin sa ilang mga kasulatan ug sa mga epekto sa unsay
ilang gibati. Mahimo ka usab nga mopakigbahin og usa ka kasulatan nga
nakatabang kanimo sa personal nga paagi.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga bisan tuod importante ang pagbasa sa
Bag-ong Tugon alang sa seminary credit, mas importante ang pagtuon sa kasulatan
sa paagi nga ang Espiritu Santo makalig-on sa ilang mga pagpamatuod kabahin sa
Manluluwas.

Panghatag og kopya sa usa ka bookmark nga naglakip sa mosunod nga
pamahayag ni Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka

mga Apostoles (o dapita ang mga estudyante sa pagsulat sa pamahayag sa usa ka
blanko nga bookmark):

“Ang sentrong katuyoan sa tanang kasulatan mao ang pagbusog sa atong mga kalag
uban sa hugot nga pagtuo diha sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, si
Jesukristo. …

“… Ang hugot nga pagtuo moabut pinaagi sa pagsaksi sa Balaang Espiritu sa atong
mga kalag, Espiritu ngadto sa espiritu, samtang kita maminaw o magbasa sa pulong
sa Dios. Ug ang hugot nga pagtuo mohingkod samtang magpadayon kita sa

pagbusog sa pulong. …

“… Tun-i ang mga kasulatan sa mabinantayon nga paagi, nga may katuyoan. Hinuktuki ug
pag-ampo niini. Ang mga kasulatan mga pagpadayag, ug kini modala og dugang pagpadayag” (D.
Todd Christofferson, “Ang Panalangin sa Kasulatan,” Ensign o Liahona, Mayo 2010, 34, 35).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa pamahayag ni Elder
Christofferson. Dapita ang klase sa pagsunod, nga mangita og mga paagi diin ilang
mapalambo ang ilang pagtuon sa kasulatan.

Dapita ang mga estudyante sa paghimo og tumong sa pagtuon sa ilang mga
kasulatan sa paagi nga nagdapit sa Espiritu Santo nga mapausbaw ang ilang hugot
nga pagtuo ug kahibalo kabahin ni Jesukristo. Mahimo kang mosugyot nga isulat
nila kini nga tumong sa luyo sa bookmark aron magamit nila kini isip pahinumdom
atol sa ilang pagtuon sa kasulatan.
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Lucas 24:33–53
Si Jesus nagpakita ngadto sa Iyang mga disipulo ug nagpakita kanila sa Iyang
nabanhaw nga lawas
Pagdapit og duha ka mga estudyante sa pagdala sa ilang mga kasulatan ngadto sa
atubangan sa klase aron motabang sa pagdrama-drama og usa ka sitwasyon nga
nagpakita sa mga misyonaryo nga nagpadulong sa pultahan sa usa ka balay. Sugoa
sila sa pagpanuktok. Pagpakaaron-ingnon nga nag-abli sa pultahan ug abiabiha
sila. Sultihi sila sa pagpaila sa ilang mga kaugalingon. Human sila mobuhat niini,
pagsulti og sama sa mosunod:

“Duna koy pangutana. Daghang mga tawo nga akong kaila dili motuo nga adunay
kinabuhi human sa kamatayon. Ang uban kanila nag-ingon nga nagatuo sila kang
Jesukristo apan wala motuo nga Siya nabanhaw uban sa usa ka pisikal nga lawas.
Sila nag-ingon nga Siya padayon nga nabuhi isip usa lamang ka espiritu. Unsay
inyong gituohan kabahin sa Pagkabanhaw ni Jesukristo?”

Hatagi ang duha ka mga estudyante og panahon sa pagtubag sa pangutana.

Ipasabut nga ang Lucas 24:36–39 usa ka scripture mastery passage ug makatabang
sa pagtudlo kabahin sa literal nga Pagkabanhaw ni Jesukristo. Hatagi og
kinatibuk-ang kahulugan kini nga tudling pinaagi sa pagpasabut nga ang mga
disipulo nga kauban ni Jesus diha sa dalan sa Emaus mibalik dayon ngadto sa
Jerusalem ug nanugid sa ilang mga kasinatian ngadto sa mga Apostoles ug sa
ubang mga disipulo (tan-awa sa Lucas 24:33–35). Samtang sila nag-istoryahanay,
mipakita ang Manluluwas (tan-awa sa bersikulo 36).

Ang Lucas 24:36–39 usa ka scripture mastery passage. Ang pagtuon sa mga
scripture mastery passage makatabang sa mga estudyante nga madugangan ang ilang

pagsabut sa sukaranang mga doktrina ug maandam sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Mahimo
nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga scripture mastery passage sa lahi
nga paagi aron dali ra nila kining mapangita. Tan-awa ang ideya sa pagtudlo nga naa sa
katapusan sa leksyon aron sa pagtabang sa mga estudyante sa ilang pagkahanas niini nga
tudling.

Dapita ang usa sa mga estudyante nga mitabang sa pagdrama-drama nga basahon
og kusog ang Lucas 24:36–39. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita og
ebidensya nga si Jesus literal nga nabanhaw ug adunay lawas nga unod ug bukog.
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• Unsa man ang pagdapit ni Jesus nga
buhaton sa Iyang mga disipulo aron
makatabang kanila sa pagsabut nga
Siya dili lamang usa ka espiritu apan
adunay usa ka pisikal nga lawas?
(Ikonsiderar ang pagpakita sa litrato
nga Si Jesus Mipakita sa Iyang mga
Samad [Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo (2009), nu. 60; tan-awa
usab sa LDS.org].)

• Unsa kaha ang inyong bation kon
anaa kamo sa diha nga si Kristo
mipakita sa Iyang mga disipulo?

Pasalamati ang mga estudyante nga
mitabang sa pagdrama-drama, ug
hangyoa sila sa paglingkod. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
Lucas 24:40–43. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa pa ang
gibuhat ni Jesus sa pagpakita nga siya adunay mahikap (o pisikal) nga nabanhaw
nga lawas.

• Unsa pa man ang gihimo sa Manluluwas aron sa pagpakita nga Siya adunay
usa ka nabanhaw nga lawas?

• Unsa nga mga doktrina ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo?
(Ang mga estudyante mahimong moila og lain-laing mga doktrina, apan
siguroa nga mahatagan og gibug-aton nga si Jesukristo adunay nabanhaw
nga lawas nga unod ug bukog. Isulat kini nga doktrina diha sa pisara.)

• Nganong importante man nga masabtan ug tuohan kini nga kamatuoran?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag:

“Pinaagi sa Pagtubos ni Jesukristo, ang tanang mga tawo mabanhaw—maluwas gikan sa pisikal
nga kamatayon (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:22). Ang pagkabanhaw mao ang panaghiusa
og balik sa espiritu uban sa lawas diha sa hingpit, imortal nga kahimtang, dili na mahimo nga
maulipon sa sakit o kamatayon (tan-awa sa Alma 11:42–45). …

“Ang pagbaton og pagsabut ug pagpamatuod sa pagkabanhaw ang makahatag kanimo og
paglaum ug panan-awon samtang ikaw nakasinati sa mga hagit, mga pagsulay, ug mga
kalampusan sa kinabuhi. Ikaw makakaplag og kahupayan diha sa kasiguroan nga ang
Manluluwas buhi ug nga pinaagi sa Iyang Pagtubos, ‘siya mibugto sa mga higot sa kamatayon,
aron ang lubnganan walay kadaugan, ug aron ang kahapdos sa kamatayon kinahanglan lamyon
diha sa mga paglaum sa himaya’ (Alma 22:14)” (Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran
sa Ebanghelyo (2004), 136, 137).

• Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa mga pagsulay nga ang paglaum sa atong
kaugalingong pagkabanhaw makatabang kanato nga makalahutay?
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Hangyoa ang pipila ka mga estudyante sa pagpamatuod kabahin sa Pagkabanhaw
sa Manluluwas ug sa pagpasabut nganong ang doktrina sa Pagkabanhaw
importante ngadto kanila.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Lucas 24:44–53. Hangyoa
ang klase sa pagpaminaw sa mga pulong sa Manluluwas nga daw sila apil sa
pundok sa mga disipulo nga uban Kaniya ug sa pagkonsiderar asa nga mga
pagtulun-an ang tingali labing makahuluganon alang kanila. Pagdapit og pipila ka
mga estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna kabahin sa mga
pagtulun-an niini nga mga bersikulo.

Tapusa pinaagi sa pagpamatuod sa mga kamatuoran nga inyong gihisgutan.

Scripture Mastery—Lucas 24:36–39
Aron sa pagtabang sa mga estudyante nga makasag-ulo sa Lucas 24:36–39, bahina
ang klase ngadto sa upat ka mga grupo. Pag-assign og usa ka lahi nga bersikulo
gikan niini nga mga bersikulo ngadto sa matag grupo, ug sugoa ang mga
estudyante sa matag grupo sa pagtinabangay aron sa pagsag-ulo sa gi-assign kanila
nga bersikulo. Human sa pipila ka minutos, hangyoa ang matag grupo sa
pag-recite sa gi-assign kanila nga bersikulo sumala sa han-ay sa mga bersikulo.
Mahimo nimong dapiton ang mga estudyante sa pag-recite sa ilang mga bersikulo
sa mosunod nga pipila ka mga klase hangtud nga ang mga bersikulo mahimo na
nga pamilyar sa tanan.
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Pasiuna sa Ebanghelyo
Sumala ni San Juan
Ngano nga kinahanglang tun-an kini nga basahon?
Sa usa ka panahon sa nagkadaghang pagpanglutos batok sa mga Kristiyanos,
nagtubo nga apostasiya, ug mga panaglantugi mahitungod sa kinaiyanhon ni
Jesukristo, si Apostol Juan mirekord sa iyang pagpamatuod sa Manluluwas. Ang
pagtuon sa Ebanghelyo ni Juan makatabang sa mga estudyante nga makaila sa
Langitnong Amahan pinaagi sa pagpangalagad sa Iyang Anak, si Jesukristo. Ang
istorya ni Juan nagtudlo nga kadtong nagpakabuhi subay sa mga pagtulun-an ni
Jesukristo makadawat og dagkong panalangin, lakip sa kinabuhing dayon.

Kinsa ang misulat niini nga basahon?
Si Apostol Juan misulat niini nga basahon. Sa tibuok nga basahon iyang gi-refer
ang iyang kaugalingon isip ang “disipulo nga gihigugma ni Jesus” (tan-awa sa Juan
13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20).

Si Juan ug ang iyang igsoon nga si Santiago mga mananagat (tan-awa sa Mateo
4:21). Sa wala pa mahimong disipulo ug Apostol ni Jesukristo, si Juan klaro nga usa
ka tagasunod ni Juan Bautista (tan-awa sa Juan 1:35–40; Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Juan, Anak nga lalaki ni Zebedeo,” scriptures.lds.org).

Kanus-a ug diin kini gisulat?
Wala kita mahibalo sa tukma kon kanus-a gisulat ni Juan kini nga basahon.
Gituohan nga mga petsa sa pagsulat nagsugod sa A.D. 60 hangtud A.D. 100. Ang
nag-unang mga tigsulat nga mga Kristiyano sa ikaduhang siglo A.D. miingon nga
gisulat ni Juan kini nga basahon didto sa Efeso sa Asia Minor (moderno nga
Turkey).

Para kang kinsa kini nga sulat ug ngano?
Bisan og kini nga mga sinulat gituyo para sa tanan, ang iyang mensahe para usab
sa piho nga mga tigbasa. Si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles misulat: “Ang ebanghelyo ni Juan mao ang sugilanon alang sa
mga santos; ang labing importante sa ebanghelyo alang sa Simbahan, (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:65). Gipamahayag ni Juan nga ang
iyang tuyo sa pagsulat niini mao ang pag-awhag sa uban “aron motuo kamo nga si
Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa Dios; ug nga sa pagtuo makabaton kamog
kinabuhi diha sa Iyang ngalan” (Juan 20:31). “Ang mga talan-awon sa kinabuhi ni
Jesus nga gihulagway ni [Juan] giayo pagpili ug paghan-ay uban niini nga nakita
nga katuyoan” (Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Juan, Ebanghelyo ni”).

Unsa man ang ubang makita nga mga feature niini nga
basahon?
Mga 92 porsyento sa materyal diha sa Ebanghelyo ni Juan dili makita sa ubang mga
sugilanon diha sa Ebanghelyo. Tingali tungod kay ang tuyo ni Juan nga ang mga
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tigbasa—mga miyembro man sa Simbahan kinsa nahibalo nang daan ni
Jesukristo—nga tataw nga lahi kay sa mga tigbasa sa Mateo, Marcos, ug Lucas. Sa
pito ka mga milagro nga gireport ni Juan, lima ang wala marekord sa bisan asa nga
Ebanghelyo. Samtang si Mateo, Marcos ug Lucas mihatag og igong impormasyon
mahitungod sa pagpangalagad ni Jesus sa Galilea, si Juan mirekord og daghang
panghitabo nga nahitabo sa Judea. Ang Ebanghelyo ni Juan puno sa doktrina, uban
sa pipila ka nag-unang mga tema sa kabalaan ni Jesus isip Anak sa Dios, sa Pag-ula
ni Kristo, kinabuhing dayon, sa Espiritu Santo, sa panginahanglan sa pagpakatawo
pag-usab, sa kaimportante sa paghigugma sa uban, ug sa ka importante nga motuo
sa Manluluwas.

Gipasabut gayud ni Juan ang kabalaan sa Anak sa Dios. Girekord ni Juan ang kapin
sa 100 ka higayon nga nag-refer sa Iyang Amahan, uban sa kapin sa 20 ka mga
reference sa Juan 14 lamang. Usa sa daghang kontribusyon ni Juan mao ang iyang
paglakip sa mga pagtulun-an sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga disipulo sa mga
takna sa wala pa Siya dakpa, lakip sa talagsaong Pag-ampo alang sa Iyang mga
disipulo, nga gihalad sa pagkagabii nga nag-antus Siya sa Getsemani. Kini nga
porsyon sa istorya ni Juan (Juan 13–17) nagrepresentar og kapin sa 18 porsyento sa
mga pahina ni Juan, nga naghatag kanato og mas dakong panabut sa doktrina sa
Manluluwas ug kon unsa ang Iyang gilauman sa Iyang mga disipulo.

Outline
Juan 1 Mipamatuod si Juan sa premortal nga kabalaan ug misyon ni Jesukristo sa
paghalad og kaluwasan sa tanang katawhan. Girekord ni Juan ang pagbunyag ni
Jesus ug ang pagtawag sa pipila sa Iyang mga disipulo.

Juan 2–4 Gihimo ni Jesus nga bino ang tubig. Gitudloan Niya si Nicodemo
mahitungod sa espirituhanong pagpakatawo pag-usab ug mipamatuod ngadto sa
babaye sa may atabay nga Siya mao ang Kristo. Giayo ni Jesus ang anak sa usa ka
dungganon nga tawo.

Juan 5–7 Giayo ni Jesus ang tawo nga bakul sa may tuburan sa Betsata ug
namahayag sa Iyang balaang gahum ug awtoridad. Gipakaon Niya ang lima ka libo
agig pangandam para sa iyang diskurso sa Tinapay sa Kinabuhi, namahayag nga
Siya ang Mesiyas, ug namahayag atol sa Fiesta sa mga Payag nga kadto lamang
modawat Kaniya ang makadawat og kinabuhing dayon.

Juan 8–10 Pinaagi sa kasinatian sa babaye nga naabtan nga nanapaw, gitudlo ni
Jesukristo ang mahitungod sa kamanggiloy-on ug paghinulsol. Iyang gipahayag
ang Iyang kaugalingon nga mao ang Jehova, ang talagsaong Mao Ako. Giayo Niya
ang usa ka tawo nga natawo nga buta ug gihulagway ang Iyang kaugalingon nga
Maayong Magbalantay, kinsa nahigugma ug mohalad sa Iyang kinabuhi sa
pagpakamatay para sa Iyang mga karnero.

Juan 11–13 Gibuhi ni Jesukristo si Lazaro gikan sa pagkamatay, nga nagpakita sa
Iyang gahum labaw sa kamatayon. Misulod Siya sa Jerusalem nga madaugon. Atol
sa Katapusang Panihapon, gihugasan ni Jesus ang till sa Iyang mga disipulo ug
mitudlo kanila sa paghigugmaay sa usag usa.

Juan 14–16 Gitudloan ni Jesus ang Iyang mga disipulo sa relasyon tali sa gugma ug
kamasulundon. Misaad Siya nga ipadala Niya ang Maghuhupay (ang Espiritu
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Santo) ug personal nga mangalagad sa Iyang mga disipulo. Iyang gipahayag ang
Iyang kaugalingon nga Siya ang Tinuod nga Tanom nga Parras ug Siya mibuntog sa
kalibutan.

Juan 17–19 Mihalad si Jesus sa Pag-ampo alang sa Iyang mga disipulo para sa
Iyang mga disipulo ug niadtong mga motuo sa ilang gisangyaw. Gibudhian Siya,
gidakop, gitaral, ug gihukman. Human mag-antus sa krus, namatay Siya ug
gilubong.

Juan 20–21 Ang nabanhaw nga si Jesukristo mipakita ngadto ni Maria Magdalena
sa Tanaman nga Lubnganan ug dayon ngadto sa Iyang mga disipulo sa Jerusalem.
Mipakita Siya ngadto sa pito ka mga disipulo sa Dagat sa Galilea ug misugo ni
Pedro nga maoy mogiya sa mga disipulo sa pagpangalagad sa uban.
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LEKSYON 60:

Juan 1
Pasiuna
Si Juan ang Hinigugma mirekord sa importanting mga
doktrina nga may kalabutan sa tahas ni Jesukristo sa
premortal nga kinabuhi. Si Juan Bautista misaksi usab ni

Jesukristo ug mibunyag Kaniya. Si Jesukristo midapit sa uban
sa pagkat-on bahin Kaniya.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 1:1–18; Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:1–19
Si Juan mipamatuod nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios
Ipares-pares ang mga estudyante.
I-display ang litrato ni Jesukristo diha
sa pisara. Hangyoa ang mga estudyante
sa pag-imagine nga nakig-istorya sila
og usa ka tawo nga gamay ra kaayog
nahibaloan bahin ni Jesukristo. Dapita
ang usa ka estudyante sa matag pares
nga mogahin og usa ka minuto sa
pagtudlo ngadto sa kaubang estudyante
bahin ni Jesus nga daw ang kaubang
estudyante gamay ra kaayog nahibaloan
bahin Kaniya. Pagkahuman niini nga
kalihokan, dapita ang pipila ka
estudyante nga gitudloan mahitungod
ni Kristo sa pagpakigbahin nganha sa
klase sa unsay gitudlo sa ilang mga
kapares.

Sa daklit ipaila ang basahon ni Juan pinaagi sa pagpasabut nga si Apostol Juan
mirekord sa unsay gusto niyang mahibaloan sa mga Santos mahitungod ni
Jesukristo. Si Juan nakasaksi mismo sa daghang mga istorya nga iyang gisulat.
Kadaghanan sa materyal nga naa sa Ebanghelyo ni Juan dili makita diha sa mga
Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, ug Lucas, nga kini gisulat aron sa pagtabang sa mga
Judeo ug mga Hentil nga motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas ug Manluluwas sa
tanang katawhan. Agig sukwahi, klaro nga si Juan misulat ngadto sa mga tawo nga
mituo na nga si Jesus mao ang Kristo.

Samtang magtuon ang mga estudyante sa Juan 1, dapita sila sa pagpangita sa mga
kamatuoran mahitungod sa Manluluwas nga makapalig-on sa ilang pagtuo ug mga
pagpamatuod bahin ni Jesukristo.

Ipabasa og kusog sa usa ka estudyante ang Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:1–2 (sa
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan). Hangyoa ang klase sa pagsunod. Hangyoa
sila sa pagpangita sa mga kamatuoran nga gitudlo ni Juan mahitungod ni
Jesukristo.
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• Unsa nga mga kamatuoran ang atong makat-unan mahitungod ni Jesukristo
niini nga mga bersikulo? (Usa sa kamatuoran nga kinahanglang mahibaloan sa
mga estudyante mao nga si Jesukristo kauban na sa Dios sa sinugdanan.
Isulat sa pisara kini nga kamatuoran duol sa litrato sa Manluluwas.)

• Unsa ang buot ipasabut nga si Jesukristo kauban na sa Dios sa sinugdanan?
(Ipasabut nga ang mga pulong nga “sa sinugdanan” nag-refer sa premortal nga
kinabuhi. Si Jesukristo mao ang Unang Natawo sa Amahan sa espiritu [tan-awa
sa D&P 93:21], sama Siya sa Dios kauban sa mga espiritu nga nagpundok “sa
wala pa matukod ang kalibutan” [Abraham 3:22–24], ug Siya gipili sa Amahan
sukad sa sinugdanan [tana-wa sa Moises 4:2].)

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut sa Nag-unang mga Doktrina
Ang mga Estudyante makakat-on sa Nag-unang mga Doktrina samtang magtuon ug maghisgot
sila sa mga kasulatan ug samtang i-master nila ang importanting mga scripture passage.
Kinahanglang dili ka motipas sa sunod-sunod nga pagtuon sa kasulatan nga tutukan ang
Nag-unang mga Doktrina. Hinoon, ilha ug tabangi ang mga estudyante aron makasabut sa
Nag-unang mga Doktrina samtang magsugod sila niini nga kurso sa pagtuon. Sama pananglit,
niini nga leksyon mahimo nimong hatagan og emphasis ang mga doktrina sa Dios nga
Kapangulohan nga may kalabutan sa unsay gitudlo diha sa Juan 1.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Hubad ni Joseph Smith, Juan
1:3 (diha sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan), ug hangyoa ang klase sa
pagpangita sa dugang nga kamatuoran nga gitudlo ni Juan mahitungod ni
Jesukristo.

• Unsa pa ang gipangtudlo ni Juan mahitungod ni Jesukristo? (Kinahanglang
mahibaloan sa mga estudyante ang mga doktrina nga susama sa mosunod:
Ang tanang butang hinimo ni Jesukristo. Isulat sa pisara kini nga
kamatuoran duol sa litrato sa Manluluwas.)

Ipasabut nga si Jesukristo milalang sa langit ug yuta ubos sa direksyon sa Amahan
ug nga si Jesukristo milalang sa mga kalibutan nga dili maihap (tan-awa sa Moises
1:33). Hinoon, ang Langitnong Amahan migahin og “duha ka mamugnaong
panghitabo” diha sa Iyang kaugalingon: sa paglalang sa tanang espiritu (lakip na
kang Jesukristo) ug paglalang sa pisikal nga mga lawas ni Adan ug ni Eva (Bruce R.
McConkie, A New Witness for the Articles of Faith [1985], 63; tan-awa usab sa Moises
2:27).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Joseph Smith Translation,
Juan 1:4–5 (sa Bible appendix). Hangyoa ang klase sa pagpangita kon giunsa ni
Juan sa paghulagway si Jesus ug ang Iyang ebanghelyo.

• Giunsa man ni Juan sa paghulagway si Jesus ug ang Iyang ebanghelyo?

• Unsay ipasabut nga “kaniya anaa ang ebanghelyo”? (Si Jesukristo mao ang
maayong balita, ang lig-on nga representasyon sa ebanghelyo.)

• Unsa sa inyong hunahuna ang buot ipasabut nga “ang kahayag nagdan-ag sa
kalibutan ug ang kalibutan wala makasabut niini”? (Hubad ni Joseph Smith,
Juan 1:5).
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Ipasabut nga si Apostol Juan mitudlo pagkahuman mahitungod ni Juan Bautista.
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Hubad ni Joseph Smith, Juan
1:6-10 (sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan). Hangyoa ang klase sa pagpangita
sa unsay gipahayag ni Juan Bautista mahitungod ni Jesukristo. Dapita ang mga
estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

• Sa mga bersikulo 9–10, unsa nga doktrina ang gitudlo ni Apostol Juan
mahitungod kang Jesus? (Kinahanglang mahibaloan sa mga estudyante ang
mga doktrina nga susama sa mosunod: Si Jesukristo ang Kahayag sa
Kalibutan. Isulat sa pisara kini nga kamatuoran duol sa litrato sa Manluluwas.)

• Sa unsang paagi nga si Jesukristo ang Kahayag sa Kalibutan? (Tan-awa sa D&P
88:5–13.)

I-summarize ang Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:11–18 (sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan) pinaagi sa pagpasabut nga si Juan Bautista mipamatuod nga
kadtong tanan nga mituo ni Jesukristo makadawat sa pagka-imortal ug
kinabuhing dayon.

Ipasabut nga sa bersikulo 14 ug 16, gipasabut ni Juan nga si Jesukristo mao “ang
Pulong.” Ipasabut nga mao kini ang tawag kang Jesukristo nga makita sa daghang
dapit sa mga kasulatan (tan-awa sa Juan 1:1, 14; 1 Juan 1:1; Pinadayag 19:13; D&P
93:8–10; Moises 1:32).

Ipasabut nga mogamit kita og mga pulong sa pagpakig-istorya ug pagpahayag og
mga hunahuna, pagbati, ug mga ideya ngadto sa uban.

• Sa unsang mga paagi nga “ang Pulong” usa ka tukma nga tawag para ni
Jesukristo?

Ipasabut usab nga kon wala ang Hubad ni Joseph Smith, ang Juan 1:18 masaypan
sa pagsabut nga wala pay tawo sukad nga nakakita sa Dios ang Amahan. Dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:19
(sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan).

• Sa unsang paagi ang Hubad ni Joseph Smith, sa Juan 1:19 mihatag og
katin-awan sa Juan 1:18?

Bahina ang mga estudyante sa mao gihapon nga pares diin sila nasakop sa
kalihokan sa pagsugod sa leksyon. Dapita ang usa ka estudyante sa matag pares
nga mogahin og usa ka minuto sa pagtudlo ngadto sa kaubang estudyante
mahitungod ni Jesukristo gamit ang mga doktrina nga nahibaloan sa klase diha sa
Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:1–19 (sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan).
Human sa igo nga panahon, pangutan-a:

• Nganong importante alang sa usa ka tawo nga masayran kini nga mga doktrina
mahitungod ni Jesukristo?

Juan 1:19–34; Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:20–34
Si Juan Bautista misaksi mahitungod ni Jesukristo ug mibunyag Kaniya
I-summarize ang Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:20–28 (sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan) pinaagi sa pagpasabut nga ang mga Judeo mipadala og mga pari
ngadto ni Juan Bautista aronmangutana kon siya ba ang Mesiyas. Gipasabut ni
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Juan nga ang iyang tahas mao ang pagpamatuod sa Mesiyas, kinsa mobunyag
pinaagi sa kalayo ug sa Espiritu Santo. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan
Bautista si Jesus, kinsa kanhi iyang nabunyagan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbarug ug ipabasa og kusog ang mga pulong ni
Juan Bautista, sama nga siya si Juan Bautista, Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:29–33
(sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan). Dapita ang klase sa pagsunod ug mangita
sa unsay gusto ni Juan Bautista nga mahibaloan sa mga tawo mahitungod ni
Jesukristo.

Itudlo ang litrato ni Jesukristo ug ang mga kamatuoran nga gisulat diha sa pisara ug
pangutan-a:

• Unsa pa ang ubang kamatuoran o mga deskripsyon mahitungod ni Jesukristo
ang atong ikadugang gikan sa Hubad ni Joseph Smith, Juan 1:29–33? (Ilista sa
pisara ang mga tubag sa mga estudyante.)

• Ngano kaha nga si Juan Bautista miisip man ni Jesus nga mao “ang Kordero
sa Dios”?

Juan 1:35–51
Gidapit ni Jesus ang Iyang mga sumusunod sa pagkat-on pa og dugang
mahitungod Kaniya
Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna nga may usa ka tin-edyer nga
mitambong og miting sa puasa ug pagpamatuod nga nakadungog og daghang
higala nga mipamautod nga sila nahibalo nga si Jesukristo ang ilang Manluluwas.
Kini nga batan-on naghunahuna kon sa unsang paagi “nahibaloan” sa iyang mga
higala kadtong mga butanga.

• Unsaon ninyo sa pagtubag kini nga pangutana?

Samtang magtuon ang klase sa Juan 1:35–51, dapita ang mga estudyante sa
pagpangita kon unsay atong mahimo para makadawat (o makalig-on) sa
kaugalingon natong pagsaksi kang Jesukristo isip atong Manluluwas.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 1:35–37, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita sa unsay gibuhat ni Juan Bautista sa adlaw human iyang
gibunyagan si Jesus.

• Unsa ang gibuhat ni Juan dihang nakita niya si Jesus?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 1:38–39. Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus ngadto sa duha ka mga
disipulo.

• Unsa ang gihangyo ni Jesus sa duha ka mga disipulo?

• Unsa man ang ilang tubag?

• Unsa ang gihangyo ni Jesus nga ipabuhat sa duha ka mga disipulo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 1:40–42 , ug hangyoa
ang klase sa pagpangita sa unsay nakat-unan ni Andres human iyang gidawat ang
pagdapit sa Manluluwas nga “umari ka ug tan-awa”.
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• Unsa ang nakat-unan ni Andres tungod sa iyang pagdawat sa imbitasyon sa
Manluluwas nga “umari ka ug tan-awa”. (Kana nga Jesus mao ang Mesiyas, o
ang Kristo. Mahimo usab nimong ipasabut nga makakat-on kita gikan sa
Hubad ni Joseph Smith sa Juan 1:42 nga pagatawagon si Pedro nga “Cepas,
nga, kon hubaron, usa ka manalagna, o bato” [sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan], nagpasabut nga si Pedro mamahimong usa ka manalagna diha sa
Simbahan.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 1:43–46 , ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay ipabuhat sa Manluluwas kang Filipo. Hangyoa
ang klase sa pagpakigbahin unsay ilang nakit-an.

• Asa nga mga pulong diha sa bersikulo 45 ang nag-ingon nga si Filipo
nakadawat og usa ka pagsaksi bahin ni Jesukristo human nga iyang gidawat
ang pagdapit sa Manluluwas nga sundon Siya?

• Unsa nga pagdapit ang gihatag dayon ni Filipo kang Natanael?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 1:47–51 . Pag-assign og
usa nga mag-narrate, ang usa mobasa sa mga pulong ni Jesus, ug ang usa mobasa
sa mga pulong ni Natanael. Dapita ang klase sa pagpaminaw kon unsay nahitabo
dihang gidawat ni Natanael ang pagdapit aron magkat-on bahin ni Jesus.

• Unsa ang nahitabo human gidawat ni Natanael ang pagdapit aron magkat-on
bahin ni Jesus?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga mga istorya?
(Kinahanglang mahibalo ang mga estudyante og baruganan nga susama sa
mosunod: Samtang atong dawaton ang pagdapit aron magkat-on ug
mosunod kang Jesukristo, makadawat kita og kaugalingon natong
pagsaksi bahin Kaniya.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

“Maingon og ang pinakamahinungdaon sa atong mortal nga panaw ug ang mga
tubag sa pinakamakahuluganong mga pangutana sa kinabuhi gi-summarize
niining duha ka mubo kaayong mga elemento sa sinugdanan nga eksena sa
yutan-ong pagpangalagad sa Manluluwas. Ang usa ka elemento mao ang
pangutana nga anaa gibutang sa matag usa kanato dinhi sa yuta: ‘Unsa ang
inyong gipangita? Unsa ang inyong gusto?’ Ang ikaduha mao ang Iyang tubag sa

atong pangutana, bisan unsa pa kanang tubaga. Bisan kinsa man kita ug bisan unsay atong
itubag, ang Iyang tubag kanunay nga parehas ra: ‘Dali,’ mapinanggaon Siyang miingon. ‘Dali,
sunod kanako.’ Bisan asa ka man moadto, unaha ang pag-ari ug tan-awa unsay akong gibuhat,
tan-awa kon asa ug giunsa nako paggamit ang akong panahon. Pagkat-on gikan kanako, lakaw
uban kanako, pakigsulti kanako, motuo. Paminawa ko ninyo nga mag-ampo. Agig balos
makaplagan ninyo ang mga tubag sa kaugalingon ninyong mga pag-ampo. Ang Dios mohatag
og kapahulayan sa inyong mga kalag” (“He Hath Filled the Hungry with Good Things,” Ensign,
Nob. 1997, 65).

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong sa kaugalingon nilang mga
paningkamot nga makakat-on bahin ni Jesukristo ug sa pagsunod Kaniya.
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• Sa unsang mga paagi ang inyong pagpamatuod bahin ni Jesukristo milambo
samtang kamo nakakat-on ug misunod Kaniya?

Dapita ang mga estudyante nga isulat diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal ang pipila ka mga sentence kon unsay ilang buhaton aron
mas hingpit nilang madawat ang pagdapit sa Manluluwas nga “umari kamo ug
tan-awa” ug sa pagkat-on ug pagsunod Kaniya.

Tapusa pinaagi sa pagpakigbahin sa imong pagpamatuod sa mga baruganan nga
nahibaloan sa klase karon.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Lucas 18–Juan 1 (Unit 12)
Materyal sa Pagpangandam alang sa Magtutudlo sa Home-Study
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga mga summary sa mga panghitabo, mga doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga
estuyante dihang gitun-an nila ang Lucas 18–Juan 1 (unit 12) dili tuyo nga itudlo isip kabahin sa imong leksyon. Ang
mga leksyon nga imong itudlo magtutok lamang sa pipila niining mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga
pag-aghat sa Espiritu Santo samtang magkonsiderar ka sa mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Lucas 18–21)
Dinhi niini nga leksyon gitun-an sa mga estudyante ang mga sambingay sa dili makiangayon nga mga maghuhukom
ug mga Pariseo ug publicano. Ila usab nga nabasa ang mahitungod sa tawo nga buta kinsa nagtinguha sa tabang sa
Ginoo ug mahitungod ni Zacheo. Gikan niini nga mga istorya nakat-unan sa mga estudyante nga kon sinsero kita ug
dili mohunong samtang naggamit sa atong pagtuo sa Ginoo, maangkon nato ang Iyang kalooy.

Day 2 (Lucas 22)
Dihang gibasa sa mga estudyante ang mahitungod sa tambag sa Ginoo ngadto ni Pedro, ilang nakat-unan nga kon
kita makabig sa ebanghelyo ni Jesukristo, mapalig-on nato ang uban. Nakat-unan usab sa mga estudyante ang
mosunod nga mga kamatuoran dihang gibasa nila ang mahitungod sa pag-antus sa Manluluwas didto sa Getsemani:
Kon kita andam nga mosunod sa Langitnong Amahan, Iya kitang hatagan og kalig-on nga mahimo ang Iyang
kabubut-on. Si Jesukristo gisingot og dagkong tulu sa dugo dihang nag-antus Siya sa Tanaman sa Getsemani.

Day 3 (Lucas 23–24)
Niini nga leksyon gibasa sa mga estudyante ang mahitungod sa Paglansang, paglubong, ug Pagkabanhaw ni
Jesukristo. Ilang nakat-unan ang mosunod nga mga kamatuoran: Atong masunod ang ehemplo ni Jesukristo pinaagi
sa pagpili nga mopasaylo sa mga tawo nga dili maayo ang pagtratar kanato. Ang mga espiritu sa tanang tawo
mosulod sa kalibutan sa espiritu sa panahon nga mamatay sila. Si Jesukristo dunay nabanhaw nga lawas nga unod
ug bukog.

Day 4 (Juan 1)
Dihang gitun-an sa mga estudyante ang mga pulong ni Juan ang Hinigugma ug ni Juan Bautista, ilang nakat-unan nga
si Jesukristo kauban sa Dios sa sinugdanan, nga ang tanang butang Iyang hinimo, ug Siya ang Kahayag sa Kalibutan.
Dihang gibasa sa mga estudyante kon sa unsang paagi ang mga disipulo makaila ni Jesukristo, ilang nakat-unan nga
kon kita modawat sa imbitasyon nga magkat-on ug mosunod ni Jesukristo, makadawat kita og kaugalingon natong
pagsaksi bahin Kaniya.)

Pasiuna
Kini nga lesyon makatabang nga masabtan sa mga estudyante unsaon sa pagdapit
ang Espiritu Santo nga motudlo bahin ni Jesukristo. Sa pagdugang, makat-unan
nila nga si Jesukristo usa ka nabanhaw nga binuhat nga may mga unod ug bukog.
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Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Lucas 24:13–32
Ang nabanhaw nga Ginoo nakigsulti sa duha ka mga disipulo sa dalan sa Emmaus
Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon nasulayan ba nila nga
nanglimbasug aron mahibalo kon ang usa ka konsepto sa ebanghelyo tinuod.

Ipasabut nga sa Lucas 24:13 atong nakat-unan nga ang duha ka disipulo mibiya sa
Jerusalem sa samang adlaw nga ang pundok sa mga babaye nakabantay nga wala
nay sulod ang gilubngan ni Jesus. Mibiyahe sila og mga 6–7.5 ka milyas (10–12 ka
kilometros) “ngadto sa balangay nga gitawag og Emmaus.” Ang pagtuon sa ilang
kasinatian sa dalan sa Emmaus makatabang aron mahibalo kita unsaon sa
paglig-on sa atong mga pagpamatuod ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 24:14–17 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon si kinsa ang mikuyog sa duha ka disipulo
samtang naglakaw sila.

• Kinsa ang mikuyog sa mga disipulo dihang naglakaw sila ngadto sa Emmaus?

• Nganong ang mga disipulo wala makaila ni Jesus? (Ipasabut nga ang pulong
nga nahipugngan diha sa Lucas 24:16 nagpasabut nga gipugngan o gitabunan.)

Dapita ang mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Lucas
24:17–33 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nakat-unan sa
mga disipulo gikan ni Jesus dihang naglakaw sila uban Niya nga wala mamatikdi
kon si kinsa Siya.

Kon anaa sa inyong pinulongan, imbis basahon ang Lucas 24:17–33,
mahimo nimong ipasalida ang video nga “Christ Appears on the Road to

Emmaus” (3:32) gikan sa The Life of Jesus Christ Bible Videos, nga anaa sa LDS.org.
Hangyoa ang mga estudyante sa pagsusi kon unsay nakat-unan sa mga disipulo
gikan ni Jesus dihang naglakaw sila uban Niya nga wala mamatikdi kon si kinsa
Siya. Sa dili pa ipasalida ang video, ipasabut nga ang diyalogo diha sa video
naggikan sa Lucas 24:17–33 aron ang mga estudyante makasunod sa pagbasa sa
ilang mga kasulatan kon ganahan sila.

Ipasabut nga dinhi sa video, dili nato madungog unsay gitudlo ni Jesus sa mga
disipulo samtang naglakaw sila. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog
sa Lucas 24:27 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo ni
Jesus sa Iyang mga disipulo.

• Unsa ang gitudlo ni Jesus sa mga disipulo?

• Unsa nga himan ang Iyang gigamit sa pagtudlo mahitungod Kaniya? (Ang mga
kasulatan.)

• Sa bersikulo 32, unsay ipasabut nga ang kasingkasing sa mga disipulo
nagdilaab sa sulod kanila? (Ang Espiritu Santo mipamatuod nga ang mga
pagtulun-an ni Jesus nga naa sa mga kasulatan tinuod.)

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna kon unsa kaha ang nakat-unan sa
mga disipulo gikan ni Jesus nga migamit og mga kasulatan kay sa gidiretso lang og
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tug-an kon si kinsa Siya. Mahimo sab kang mohangyo og pipila ka estudyante nga
mopakigbahin sa ilang mga hunahuna.

• Unsa nga baruganan ang gitudlo niini nga mga bersikulo mahitungod sa mga
epekto bahin sa kaugalingon natong pagtuon sa kasulatan? (Human
makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan:
Samtang magtuon kita sa mga kasulatan, gidapit nato ang Espiritu Santo
nga motudlo kanato bahin ni Jesukristo.)

• Gawas sa pag-init sa atong mga kasingkasing, unsa pay inyong mahulagway
nga posible natong masinati samtang ang Espiritu Santo mopamatuod kang
Jesukristo?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita og usa ka kasulatan nga nakatabang
nilang mobati nga ang Espiritu Santo nagtudlo nila mahitungod ni Jesukristo.
Dapita sila sa pagpakigbahin sa ilang mga kasulatan ug sa mga epekto sa unsay
ilang gibati. Mahimo sab kang mopakigbahin og usa ka kasulatan nga personal nga
nakatabang kanimo.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga bisan og importante ang pagbasa sa
Bag-ong Tugon para maka-credit sa seminary, mas labaw ka importante nga tun-an
ang kasulatan sa paagi nga madapit ang Espiritu Santo aron malig-on ang ilang
mga pagpamatuod sa Manluluwas.

Kon mahimo, paghatag og mga kopya sa bookmark nga adunay mosunod
nga pamahayag ni Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog

Duha ka mga Apostoles, o dapita ang mga estudyante nga isulat ang pamahayag
diha sa usa ka blangko nga papel o card nga mahimong magamit nga bookmark.
(Ang pwedeng i-print nga PDF sheet nga dunay daghang bookmark anaa sa online
version niini nga leksyon.)

“Ang sentrong katuyoan sa tanang kasulatan mao ang pagbusog sa atong
mga kalag uban sa hugot nga pagtuo diha sa Dios nga Amahan ug sa
Iyang Anak, si Jesukristo. …

“… Ang hugot nga pagtuo moabut pinaagi sa pagsaksi sa Balaang Espiritu
sa atong mga kalag, Espiritu ngadto sa espiritu, samtang kita maminaw o
magbasa sa pulong sa Dios. Ug ang hugot nga pagtuo mohingkod samtang

magpadayon kita sa pagbusog sa pulong. …

“… Tun-i ang mga kasulatan sa mabinantayon nga paagi, nga may katuyoan. Hinuktuki
ug pag-ampo niini. Kining mga kasulatan mga pagpadayag, ug mohatag kini og dugang
nga pagpadayag” (D. Todd Christofferson, “Ang Panalangin sa Kasulatan,” Ensign o
Liahona, Mayo 2010, 34–35).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa pamahayag ni Elder
Christofferson. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa mga paagi diin
ilang mapalambo ang ilang personal nga pagtuon sa kasulatan.
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Dapita ang mga estudyante sa paghimo og tumong nga magtuon sa ilang mga
kasulatan sa mga paagi nga madapit ang Espiritu Santo aron mapalambo ang ilang
pagtuo ug kahibalo bahin ni Jesukristo. Mahimo kang mosugyot nga isulat nila kini
nga tumong sa luyo sa bookmark aron magamit nila kini nga pahinumdom atol sa
ilang pagtuon sa kasulatan.

Lucas 24:36–39
Mipakita si Jesus sa Iyang mga disipulo ug gipakita kanila ang nabanhaw Niya
nga lawas
Ipasabut nga ang mga disipulo nga kauban ni Jesus diha sa dalan sa Emmaus
namalik dayon sa Jerusalem ug gisugilon ang ilang kasinatian ngadto sa mga
Apostoles ug sa ubang mga disipulo (tan-awa sa Lucas 24:33–35).

Dapita ang klase nga magdungan sa pagbasa og kusog sa scripture mastery
passage sa Lucas 24:36–39, nga mangita kon unsay nahitabo samtang ang mga
disipulo mireport sa ilang mga kasinatian ngadto sa mga disipulo.

• Unsa ang nahitabo samtang ang mga disipulo mireport sa ilang kasinatian?

I-display ang litrato nga Jesus Mipakita sa Iyang mga Samad (Libro sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo [2009], nu. 60; tan-awa usab sa LDS.org).

• Unsa ang gidapit ni Jesus nga buhaton sa mga disipulo aron matabangan silang
makasabut nga dili Siya usa lang ka espiritu apan dunay pisikal nga lawas?

• Unsa nga doktrina ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo?
(Mahimong makahibalo ang mga estudyante og lain-laing mga doktrina, apan
siguora ang pagpasabut nga si Jesukristo usa ka nabanhaw nga binuhat nga
adunay lawas nga unod ug mga bukog. (Isulat sa pisara kini nga doktrina;
tan-awa usab sa D&P 130:22.)

Dapita ang pipila ka estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod
bahin sa Pagkabanhaw sa Manluluwas ug ipasabut nganong kini nga doktrina
importante para kanila, o dapita sila sa pagpakigbahin unsa ang ilang gisulat diha
sa ilang mga scripture study journal para sa assignment 3 gikan sa Unit 12: Day 3
nga leksyon. Tapusa pinaagi sa pagpamatuod sa reyalidad sa Pagkabanhaw ni
Jesukristo.

Sunod nga Unit (Juan 2–6)
Ipasabut ngadto sa mga estudyante nga samtang tun-an nila ang Juan 2–6,
makat-unan nila ang mga tubag sa mosunod nga mga pangutana: Unsa ang unang
milagro nga gihimo ni Jesus sa publiko? Sa unsang paagi kini nakatabang sa Iyang
inahan? Nganong gilimpyuhan Niya ang templo? Si kinsa ang unang gisultihan ni
Jesus nga Siya ang Mesiyas? Unsa ang Iyang gipadayag niining babayhana
mahitungod sa iyang kinabuhi nga Siya lamang ang nasayud? Nganong gi-refer
man sa Manluluwas ang Iyang kaugalingon nga mao ang buhi nga tubig ug ang
Tinapay sa Kinabuhi? Mabasa usab sa mga estudyante ang mahitunogd sa
pagpangalagad ni Jesukristo uban sa kahalangdon ug gahum.
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LEKSYON 61

Juan 2
Pasiuna
Sa Cana, ang Manluluwas mipahigayon sa unang milagro
atubangan sa publiko sa yutan-on Niyang pagpangalagad
dihang gihimo niya nga bino ang tubig. Si Jesukristo dayon

miadto sa Jerusalem para sa Pagpalabay. Gilimpyuhan Niya
ang templo pinaagi sa pagpalayas sa mga tigpailis og kwarta
nga wala motahud sa balay sa Iyang Amahan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 2:1–11
Gihimo ni Jesus nga bino ang tubig
Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna sa mosunod nga mga “nahauna
[firsts]” nga tingali nahitabo na sa ilang kinabuhi: una nilang adlaw sa eskwelahan,
una nilang trabaho, una nilang panahon nga nahinumduman nila nga mibati sila
sa Espiritu Santo.

• Ngano nga usahay butangan man nato og importansya kini nga mga
“nahauna” ug ang ubang nahauna sa atong kinabuhi?

Ipasabut ngadto sa mga estudyante nga samtang tun-an nila ang Juan 2:1–11, ilang
makat-unan ang mahitungod sa unang narekord nga milagro nga gipahigayon ni
Jesus atol sa Iyang pagpangalagad sa kalibutan. Dapita ang mga estudyante sa
pagpangita kon ngano kaha nga kining unang narekord nga milagro
makahuluganon.

Ipasabut nga sa mubo nga panahon human nabunyagan si Jesus, Siya ug ang Iyang
mga disipulo nanambong og kumbira sa kasal sa Cana, usa ka balangay duol sa
gipuy-an ni Jesus sa Nazareth. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog
sa Juan 2:1–3 , ug hangyoa ang klase sa pagpangita kon unsa nga problema ang
mitumaw atol sa kumbira sa kasal.

• Unsa nga problema ang mitumaw atol sa kumbira sa kasal?

Ipasabut nga ang bino usa ka naandan nga ilimnon sa kumbira sa kasal. Usahay
ang kumbira sa kasal magpadayon sa daghang adlaw. Makauulaw para sa
nagpakumbira kon mahutdan sila og bino. Si Maria mibati og responsibilidad sa
kumbira, mao nga dihang nahurot ang bino, giduol niya ang iyang Anak ug
nangayo Kaniya og tabang sa paningkamot nga maluwas sa kaulaw ang
nagpakumbira. Ang tubag ni Jesus nagpakita sa pagtahud ug kapuangod para sa
tinguha sa Iyang inahan nga makatabang sa kumbira.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa sa Juan 2:4 , Ipabasa ang mosunod nga
Joseph Smith Translation para Juan 2:4, nga naghangyo sa mga estudyante sa
pagpaminaw sa tubag ni Jesus ngadto sa Iyang inahan: Ug si Jesus miingon kaniya,
“Babaye unsay imong labut kanako? Ang akong takna wala pa moabut.”

• Unsa ang gisulti ni Jesus agig tubag sa Iyang inahan?

• Sa unsang paagi ang tubag ni Jesus nagpakita nga gitahud Niya ang Iyang
inahan? (Wala lamang mangutana si Jesus sa Iyang inahan unsay gusto niya
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Mga tadyaw nga hinimo sa anapog sa
kapanahunan sa Bag-ong Tugon sa Israel

nga Iyang buhaton, apan gipakita sab Niya ang kaandam sa paghimo niini.
Tingali kinahanglan nimong ipasabut nga sa kapanahunan ni Jesus, ang pulong
nga, “babaye” mao ang matinahurong paagi nga tawag sa usa ka inahan.)

• Unsa ang gipasabut ni Jesus dihang miingon Siya, “Ang akong takna wala pa
moabut”?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 2:5, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsa ang gisulti ni Maria ngadto sa mga sulugoon. Dapita
ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

• Gumikan sa gisugo ni Maria nga buhaton sa mga sulugoon unsay natudlo niini
ngari nato mahitungod sa iyang hugot nga pagtuo ni Jesus?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 2:6–7 , ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsa ang gisugo ni Jesus nga ipabuhat sa mga sulugoon.

• Unsa ang gisugo ni Jesus nga ipabuhat sa mga sulugoon?

Ipasabut nga sa kapanahunan ni Jesus, ang mga tadyaw nga hinimo gikan sa bato
gikonsiderar nga ritwal nga pagpanghugas nga gamiton sa relihiyusong mga
seremonya. Naandan na sa mga Judeo ang seremonya nga limpyuhan ang ilang
kaugalingon sa dili pa mangaon pinaagi sa paghugas sa ilang mga kamot nga gamit
ang tubig gikan niining mga tadyaw.

• Unsa ka puno ang pagbutang og
tubig sa mga tadyaw?

Aron matabangan ang mga estudyante
nga makasabut sa gidaghanon sa tubig
nga masulod sa mga tadyaw,
pag-display og usa ka sudlanan nga
mosulod og 1 ka galon (o usa ka litro).
Ipasabut sa mga estudyante nga ang
usa ka “tadyaw” gibanabana nga siyam
ka galon (o 34 ka litro), mao nga ang
unom ka tadyaw mosulod og
gibanabana nga mga 100 ug 160 ka
galon (o mga 380 ug 600 ka litro).
Pun-a ang sudlanan og tubig.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 2:8 , ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsa ang gisugo ni Jesus nga sunod buhaton sa mga
sulugoon. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an. Samtang
magreport ang mga estudyante, ikalos ang tasa ngadto sa sudlanan sa tubig, ug iisa
ang tasa.

• Kon usa kamo niini nga mga sulugoon, unsa kaha ang imong mahunahuna o
pagbati dihang gidala nimo ang tasa ngadto sa punoan, o lider, sa mao nga
kumbira?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 2:9–10 , ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsa ang gisugo ni Jesus nga buhaton sa mga sulugoon.

• Unsa ang nabuhat ni Jesus sa tubig?
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• Unsa ang gisulti sa punoan sa kumbira mahitungod sa bag-ong bino? (Ipasabut
nga ang pinakamaayo nga bino kasagarang gamiton sa pagsugod sa kumbira ug
ang mas minus og kalidad nga bino gamiton dapit sa katapusan sa kumbira.)

Ipasabut nga wala gayud mohatag si Jesus ug piho nga interpretasyon sa buot
ipasabut o simbolo bahin niining unang narekord nga milagro sa mortal Niya nga
pangalagad. Hinoon, duna pay, daghang makahuluganong mga kamatuoran nga
atong makat-unan gikan niini nga istorya sa unang narekord nga milagro ni Jesus.

Bahina ang mga estudyante sa ginagmayng grupo nga magtinagurha o tinagutlo.
Dapita ang matag grupo nga ilista sa usa ka papel kutob sa naa nga kamatuoran
nga makat-unan gikan sa Juan 2:1–11. Human sa igo nga panahon, pagdapit og usa
ka sakop sa matag grupo nga ipakigbahin sa klase ang mga kamatuoran nga
nahibaloan sa ilang grupo. Dapita ang usa ka estudyante nga maoy mahimong
tigsulat. Hangyoa ang tigsulat nga isulat sa pisara ang matag lahi nga kamatuoran
nga gipakigbahin. Ang mosunod mao ang pipila ka posibling mga kamatuoran nga
nahibaloan sa mga estudyante: Si Jesukristo adunay gahum labaw sa pisikal
nga mga elemento. Nahibalo ang Manluluwas nga Siya dunay balaang
misyon nga tumanon. Ang Mesiyas mipakita sa Iyang balaang gahum
pinaagi sa mga milagro. Ang Anak sa Dios nahigugma ug mitahud sa
Iyang inahan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 2:11 , ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsa ang epekto niini nga milagro ngadto sa mga disipulo
ni Jesus.

• Unsa ang epekto niini nga milagro ngadto sa mga disipulo ni Kristo?

Lingini ang mosunod nga kamatuoran diha sa pisara gikan sa lista sa mga
kamatuoran nga nahibaloan sa mga estudyante: Si Jesukristo adunay gahum
labaw sa pisikal nga mga elemento. (Pahinumdom: Kon ang mga estudyante wala
molista niini nga kamatuoran, idugang kini sa lista.)

• Sa unsang paagi nga ang pagkasabut nga si Jesus dunay gahum labaw sa pisikal
nga mga elemento makalig-on sa inyong pagtuo kang Jesukristo?

• Unsa pa ang ubang mga istorya nga atong natun-an sa Bag-ong Tugon ang
naghulagway usab nga si Jesukristo dunay gahum labaw sa pisikal nga mga
elemento. (Ang mga tubag mahimong maglakip sa mosunod: duha ka milagro
sa piraso nga pan ug sa isda [lima ka libo: Marcos 6:33–44; upat ka libo: Marcos
8:1–9], mipakalma sa bagyo [Marcos 4:35–41], o milakaw sa tubig [Mateo
14:22–33].)

Juan 2:12–25
Jesus naghinlo sa templo
Dapita ang mga estudyante sa pagngalan og pipila ka mga dula sa gawas [outdoor
game] nga ilang gidula sa mga bata pa sila. Human nila og lista sa pipila ka mga
dula, pangutan-a sa mosunod:

• Bisan og kini nga mga dula inosente ug makalingaw, komportable ba ang
inyong pagbati nga dulaon kini sa mga nataran sa templo?
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Bahina ang mga estudyante sa grupo nga magtinagurha. Dapita ang matag grupo
sa pagbasa sa Juan 2:12–17. Samtang magbasa sila, ipapangita sa mga grupo ug
pahisguti ang mga tubag sa mosunod nga mga pangutana (isulat kini nga mga
pangutana diha sa pisara):

1. Kinsa man ang mga nakit-an ni Jesus sa templo?

2. Ngano kaha nga si Jesus wala man mahimuot?

3. Unsa ang gibuhat ni Jesus aron masulbad ang problema?

Human sa igo nga panahon, i-display ang litrato nga Jesus Naghinlo sa Templo
(Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo [2009], nu. 51; tan-awa usab sa LDS.org), ug
hangyoa ang pipila ka grupo nga moreport sa ilang mga tubag. Mahimong
gikinahanglan nimong ipasabut nga ang liboan ka mga bisita nga miadto sa
Jerusalem alang sa kasaulugan sa Pagpalabay nagkinahanglan nga mopalit og mga
hayop nga ihalad isip sakripisyo didto sa templo nga kabahin sa ilang pagsimba.
Ang mga tigpailis og kwarta miilis sa Roman currency o ubang mga kwarta ngadto
sa temple currency aron mapalit ang mga hayop para isakripisyo, ug ang ubang
mga negosyante namaligya sa gikinahanglan nga mga hayop. Samtang ang
pagnegosyo kinahanglang mahitabo, ang paghimo niini didto sa templo nagpakita
og kawalay pagtahud ug kawalay pagbalaan.

• Unsa nga mga kamatuoran mahitungod sa mga templo ang atong makat-unan
gikan sa paghulagway ni Jesus sa templo diha sa bersikulo 16? (Kinahanglang
mahibaloan sa mga estudyante ang kamatuoran nga susama sa mosunod: Ang
templo mao ang balay sa Dios.)

• Sa unsang mga paagi ang mga templo usa ka balay sa Dios? (Ang tubag sa mga
estudyante tingali magkalahi apan mahimong maglakip sa mosunod nga mga
ideya: Ang mga templo mga dapit diin moanha ang Dios, diin ang Iyang
presensya o Espiritu mabati, ug diin ang mga ordinansa nga may kalabutan sa
Iyang buhat sa kaluwasan ipahigayon. Ang mga templo mao ang labing sagrado
nga mga dapit sa pagsimba dinhi sa kalibutan.)

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut sa mga doktrina ug mga
baruganan
Tabangi ang mga estudyante nga makasabut sa mga doktrina ug mga baruganan pinaagi sa
paghatag og mga pangutana nga makapa-analyze sa mga estudyante unsay kahulugan niini o
ipahisama kini ngadto sa modernong mga kahimtang. Ang pagsabut sa mga doktrina ug
baruganan nagpasabut nga ang mga estudyante nakasabut sa nahibaloan nga mga doktrina ug
baruganan ug kon sa unsang mga kahimtang kini magamit sa ilang kinabuhi. Ang pagsabut sa
usa ka doktrina o baruganan gikinahanglan aron mabatyagan ang kamatuoran ug kaimportante
niini ug sa pag-ila kon sa unsang paagi kini magamit.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Howard W. Hunter. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpaminaw kon
sa unsang paagi nga ang panabut ni Jesus bahin sa kabalaan sa mga templo
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nakatampo sa Iyang desisyon nga palayason ang mga tigpailis og kwarta ug mga
negosyante gikan sa templo.

“Ang hinungdan sa unos naggikan lamang sa upat ka pulong: ‘Balay sa akong
Amahan.’ Dili kadto usa ka ordinaryo nga balay; balay kadto sa Dios. Gitukod
kadto alang sa pagsimba sa Dios. Balay kadto sa usa ka may pagtahud nga
kasingkasing. Gituyo kadto nga himoong dapit sa kalinaw para sa mga tawong
nanagsubo ug may mga kahasol, ang pinakaganghaan sa langit. … Ang
debosyon ni [Jesus] ngadto sa Makagagahum kusganong midasig Kaniya ug

mihatag og puwersa sa iyang mga pulong nga mitusok sa mga makasasala sama sa usa ka
baraw” (“Hallowed Be Thy Name,” Ensign, Nob. 1977, 53).

• Sa unsang paagi ang mga lihok ni Jesus nagpakita sa balaan Niyang pagtahud
sa balay sa Iyang Amahan?

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Gipakita nato ang
balaang pagtahud sa templo pinaagi sa …

Bahina ang mga estudyante sa nga magtinagurha o tinagutlo. Dapita ang matag
grupo nga isulat diha sa usa ka papel kutob sa mahimo sa daghang paagi aron
makompleto ang pamahayag. Human sa usa o duha ka minutos, hangyoa ang usa
ka grupo sa pagpakigbahin sa ilang lista diha sa klase. Samtang nakigbahin ang usa
ka grupo, hangyoa ang ubang grupo sa pagbutang og tsek sa tapad sa matag item
nga naa sa ilang lista nga gihisgutan. Sunod, ingna ang laing grupo sa
pagpakigbahin sa mga item nga naa sa ilang lista nga wala mahisguti sa unang
grupo. Sublia kini nga proseso hangtud nga napakigbahin na kini sa tanang grupo.

• Sa unsang paagiha nga ikapakita nato ang atong balaang pagtahud sa templo
bisan og kita wala sa templo?

Dapita ang mga estudyante nga isulat diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal nganong gibati nila nga importante nga himoon nila ang
tanan nilang mahimo aron ikapakita ang balaang pagtahud sa templo. Dapita usab
ang mga estudyante sa pagsulat og usa ka tumong nga buhatunon aron ikapakita
ang balaang pagtahud sa templo. Awhaga sila nga lihukon kini nga tumong.

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa mga baruganan nga nahibaloan gikan sa
leksyon karon.

Ribyu sa Scripture Mastery
Kini nga kalihokan mahimong gamiton sa pagpaila o pagribyu sa usa ka set sa
scripture mastery passages. Pagpili og mga scripture mastery card, ug pangandami
ang pag-apud-apod niini diha sa imong mga estudyante. (Siguroha nga duna pay
laing mga kopya sa matag card aron sobra sa usa ka estudyante ang makadawat sa
sama gihapon nga scripture mastery passage. Mahimo nga duna kay daghang card
para ang matag estudyante mahatagan nimo og duha o tulo ka managlahi nga mga
tudling.) Iapud-apod ang card ngadto sa mga estudyante. Hatagi og panahon ang
mga estuyante nga makatuon sa scripture mastery passage, sa reference, sa mga
key word, sa pamahayag sa konteksto, sa doktrina o baruganan, ug sa mga ideya sa
application nga naa sa matag card. Paghatag og clue gikan sa mga card (sama
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pananglit, mga pulong gikan sa scripture mastery passage o mga key word,
konteksto, doktrina o baruganan, o application). Ang mga estudyante nga naggunit
sa mao nga card kinahanglang mobarug ug mosulti og kusog sa reference sa
scripture mastery.
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LEKSYON 62

Juan 3
Pasiuna
Usa ka gabii ang Pariseo nga si Nicodemo miduol kang Jesus
ug nakig-istorya Kaniya. Gitudloan ni Jesus si Nicodemo nga
ang tanang tawo gikinahanglan nga igaanak pag-usab aron

makasulod sa gingharian sa Dios. Sa wala madugay, si Juan
Bautista mipasabut sa iyang mga disipulo nga ang iyang
tahas mao ang pag-andam sa agianan para ni Jesukristo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 3:1–21
Si Jesus mitudlo ni Nicodemo sa espirituhanong mga kamatuoran
Dapita ang mga estudyante sa pag-imagine nga usa ka adlaw dihang naghisgot
bahin sa relihiyon uban sa pipila ka mga higala, ang usa miingon, “Basta
magbinuotan lang ko, makaadto ko sa langit.” Dapita ang mga estudyante sa
pagpamalandong kon unsaon nila sa pagtubag kini nga higala.

Awhaga ang mga estudyante sa pagtan-aw sa Juan 3 kon unsay angay natong
buhaton aron makasulod sa gingharian sa Dios.

Ipasabut nga sa sinugdanan sa Iyang pangalagad, ang Manluluwas miadto sa
Jerusalem aron sa pagsaulog sa Pagpalabay. Daghang tawo sa Jerusalem mituo
kang Jesus human ilang nakita ang mga milagro nga Iyang gihimo (tan-awa sa
Juan 2:23–25).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 3:1–2 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo samtang ang Manluluwas
didto sa Jerusalem.

• Kinsa ang mibisita ni Jesus?

Ipasabut nga isip “punoan sa mga Judeo” (Juan 3:1), si Nicodemo usa ka sakop sa
Sanhedrin. Ang Sanhedrin usa ka tigdumala nga council nga gilangkuban sa mga
Pariseo ug mga Saduceo nga nagdumala sa kadaghanang sibil ug relihiyusong mga
kalihokan sa mga katawhan nga Judeo.
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Si Nicodemo mibisita ni Jesus

• Ngano kaha nga si Nicodemo
miadto man aron sa pagbisita ni
Jesus sa pagkagabii?

• Sumala sa bersikulo 2, unsa ang
pag-ila ni Nicodemo mahitungod
ni Jesus?

Ipasabut nga ang pag-ila ni Nicodemo
nga si Jesus “usa ka magtutudlo nga
gikan sa Dios” (bersikulo 2) nagsugyot
nga si Nicodemo gustong magkat-on
gikan ni Jesus. Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan
3:3–5 . Hangyoa ang klase sa pagsunod,
nga mangita kon unsay gitudlo sa
Manluluwas kang Nicodemo.

Ang Juan 3:5 usa ka scripture mastery passage. Ang pagtuon sa mga scripture
mastery passage makatabang sa mga estudyante nga mapalambo ang ilang panabut

sa nag-unang mga doktrina ug maandam sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Mahimo nimong
isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga scripture mastery passage sa lahi nga paagi
aron dali ra nila kining mapangita. I-refer ngadto sa mga ideya sa pagtudlo nga naa sa
katapusan sa leksyon aron matabangan ang mga estudyante sa ilang pag-master niini nga
tudling.

• Sumala sa bersikulo 3, unsa ang gitudlo sa Manluluwas kang Nicodemo?

• Unsa ang hunahuna ni Nicodemo nga maoy giapasabut sa Manluluwas sa mga
pulong nga “igaanak pag-usab” (bersikulo 3)?

Ipasabut nga ang igaanak pag-usab mao ang “pagkabaton sa Espiritu sa Ginoo nga
naghimo og dako nga kausaban sa kasingkasing sa usa ka tawo nga siya dili na
magtinguha sa paghimo og dautan, apan hinoon magtinguha sa pagpapangita sa
mga butang sa Dios” (Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Natawo Pag-usab,
Natawo sa Dios,” scriptures.lds.org; tan-awa usab sa Mosiah 5:2; Alma 5:14–15;
Moises 6:59).

• Sumala sa bersikulo 5, unsa ang duha ka butang nga gitudlo ni Jesus kang
Nicodemo nga gikinahanglan aron makasulod sa gingharian sa Dios? Sa inyong
hunahuna unsay ipasabut sa “igaanak sa tubig ug sa Espiritu”?

• Unsaon ninyo sa pag-summarize ang gitudlo niini nga mga bersikulo
mahitungod sa panginahanglan para igaanak pag-usab sa spirituhanong paagi
ug pagsulod sa celestial nga gingharian? (Human makatubag ang mga
estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan gamit ang mga pulong
sa mga estudyante: Ang pagpabunyag ug pagkadawat sa Espiritu Santo
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gikinahanglan aron igaanak pag-usab sa espirituhanong paagi ug
makadawat sa kahimayaan sa celestial nga gingharian.)

Pahinumdumi ang mga estudyante bahin sa sitwasyon sa usa ka higala.
Ipares-pares ang mga estudyante. Dapita ang usa ka estudyante sa matag pares nga
kunohay maoy higala kinsa nagtuo nga ang bugtong gikinahanglan aron
makasulod sa gingharian sa Dios mao ra ang pagkamaayong tawo. Dapita ang
laing estudyante sa matag pares nga praktison ang paghatag og katin-awan sa
sayop nga pagsabut gamit ang Juan 3:5.

I-summarize ang Juan 3:6–12 pinaagi sa pagpasabut nga si Nicodemo nangutana ni
Jesus kon unsaon nga posibling igaanak pag-usab ang usa ka tawo. Mitubag si
Jesus pinaagi sa pagpangutana nganong si Nicodemo usa ka relihiyusong lider ug
magtutudlo sa Israel unya wala masayud nga ang espirituhanong pagkatawo
gikinahanglan ug sa unsang paagi mahimong posible ang pagpakatawo pag-usab.

Sa Juan 3:13–21 atong mabasa nga ang Manluluwas mipasabut kang Nicodemo sa
unsang paagi nga mahimong posible nga ang tawo igaanak pag-usab.
Papuli-puliha sa pagbasa og kusog ang pipila ka mga estudyante sa Juan 3:13–15.
Hangyoa ang klase sa pagsunod ug mangita kon giunsa sa pagtubag ni Jesus ang
pangutana ni Nicodemo.

Imbis nga magdapit og mga estudyante nga mobasa og kusog sa Juan
3:13–15, mahimo nimong ipasalida ang video nga “Heavenly Things”

[Langitnong mga Butang] (8:55) gikan sa time code 5:30 hangtud sa katapusan.
Kini nga video magpakita sa Manluluwas nga nagtudlo kang Nicodemo. Hangyoa
ang klase nga magsunod og basa sa ilang mga kasulatan, nga mangita kon giunsa
sa pagtubag ni Jesus ang pangutana ni Nicodemo. Kini nga video anaa sa LDS.org.

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas mahitungod sa Iyang kaugalingon diha sa Juan
3:13? (Mihatag Siya og pagpamatuod bahin sa Iyang Kaugalingon isip Anak sa
Dios kinsa mikanaog gikan sa langit.)

I-display ang litrato nga Si Moises ug
ang Tumbaga [Brass] nga Bitin (Libro sa
mga Hulagway sa Ebanghelyo [2009],
nu. 16; tan-awa usab sa LDS.org).
Hangyoa ang mga estudyante nga
ipasabut ang istorya gikan sa mga
kasulatan nga girepresentaran sa litrato.
Kon gikinahanglan, ipasabut nga atol sa
kapanahunan ni Moises ang Ginoo
mipadala og mapintas nga mga bitin
agig sangputanan sa pagpakasala sa
mga Israelites batok sa Dios. Ang mga
Israelite mamatay kon mapahitan sila sa
bitin. Ang Ginoo misugo ni Moises nga
magbutang og usa ka tumbaga nga
bitin sa usa ka bandila ug mosaad nga
bisan kinsa nga Israelite ang motan-aw
sa bitin nga naa sa bandila mamaayo.
(Tan-awa sa Numeros 21:4-9.)
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• Sumala sa Juan 3:14, unsa ang girepresentaran sa tumbaga nga bitiin?

I-display ang litrato nga Ang
Paglansang (Libro sa mga Hulagway sa
Ebanghelyo [2009], nu. 57; tan-awa usab
sa LDS.org).

• Sumala sa bersikulo 15, unsa nga
panalangin ang moabut niadtong
kinsa mosalig sa Manluluwas?

• Unsa nga doktrina ang atong
makat-unan gikan niini nga mga
bersikulo mahitungod sa Pag-ula ni
Jesukristo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga
pulong, apan siguroha nga mahatagan og emphasis ang mosunod nga
kamatuoran: Ang tanang tawo makabaton og kinabuhing dayon pinaagi sa
Pag-ula ni Jesukristo. Isulat sa pisara kini nga baruganan.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 3:16–17 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa doktrina nga atong makat-unan mahitungod sa
Langitnong Amahan.

• Unsa ang tuyo nga ipabuhat sa Langitnong Amahan sa pagpadala sa
Iyang Anak?

• Unsa nga doktrina ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo
mahitungod sa Langitnong Amahan? (Ang mga estudyante mahimong
mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroha nga mahibaloan ang
mosunod nga doktrina: Ang Langitnong Amahan nahigugma kaayo sa
Iyang mga anak nga Siya mipadala sa Iyang Bugtong Anak aron
mag-antus para sa ilang mga sala. Idugang kini nga doktrina diha sa nakalista
na sa pisara.)

• Sa unsang paagi nga ang pagpadala sa Langitnong Amahan sa Iyang Anak, si
Jesukristo, nganhi sa yuta nagpakita sa Iyang gugma sa matag usa kanato.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha. Hangyoa ang klase sa
paghunahuna kon unsay ilang gibati nga nahibalo sa gugma sa Langitnong
Amahan alang kanila.

“Walay labaw nga ebidensya sa walay kinutuban nga gahum ug kahingpitan sa
gugma sa Dios kay sa gisulti ni Apostol Juan [sa Juan 3:16]. … Hunahunaa kon
unsa ang kaguol sa atong Langitnong Amahan sa pagpadala sa Iyang Anak sa
paglahutay sa dili matugkad nga pag-antus alang sa atong mga sala. Kana mao
ang labing dako nga ebidensya sa Iyang gugma alang sa matag usa kanato!”
(“Gugma ug Balaod,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 26).

• Unsay inyong gibati nga nahibalo nga ang Langitnong Amahan nahigugma
kaayo kaninyo nga Siya mipadala sa Iyang Bugtong Anak aron mag-antus ug
magpakamatay para kaninyo?
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• Sumala sa Juan 3:16–17, unsaon nato nga maluwas pinaagi sa Pag-ula? (Human
makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan:
Kon kita motuo ni Jesukristo, nga naglakip sa paghinulsol sa atong mga
sala ug pagsunod sa Iyang pulong, maangkon nato ang kinabuhing walay
katapusan pinaagi sa Iyang Pag-ula.)

Dapita ang mga estudyante sa pagribyu sa mga kamatuoran nga gitudlo ni Jesus
kang Nicodemo nga nalista diha sa pisara.

• Sa unsang paagi kini nga mga kamatuoran may kalabutan sa usag usa?

• Unsa ang pipila ka pamaagi nga atong mapakita ang atong pagtuo kang
Jesukristo?

Ipamatuod nga samtang mopakita kita sa atong pagtuo kang Jesukristo pinaagi sa
paghinulsol ug pagsunod Kaniya, maluwas kita ug makadawat og kinabuhing
dayon pinaagi sa Pag-ula.

Isulat sa pisara ang mosunod nga mga pulong: Akong ipakita ang akong pagtuo kang
Jesukristo pinaagi sa … Hangyoa ang mga estudyante nga tiwason nila ang mga
pulong diha sa ilang mga class notebook o mga scripture study journal pinaagi sa
pagsulat kon unsay ilang buhaton nga mapakita ang ilang pagtuo kang Jesukristo.

Juan 3:22–36
Si Juan Bautista nagtudlo nga si Jesus mao ang Kristo
I-display ang usa ka sihag nga sudlanan nga puno sa tubig. Dugangi ang tubig og
usa o duha ka tu-lu sa food coloring.

• Sa unsang paagi kaha ang food coloring ikakumpara sa atong impluwensya
ngadto sa uban?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga mga
pamahayag ni Presidente David O. McKay. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw sa
unsay atong makat-unan mahitungod sa atong impluwensya diha sa kinabuhi
sa uban.

“Ang matag tawo nga nagpuyo niini nga kalibutan nakahatag og impluwensya,
alang sa maayo o alang sa dautan (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa
Simbahan: David O. McKay [2003], 274).

“Dako og epekto ang atong mga pulong ug mga buhat niini nga kalibutan. Sa matag gutlo sa
kinabuhi inyong giusab sa hinayhinay ang mga kinabuhi sa tibuok kalibutan” (Mga Pagtulun-an:
David O. McKay, 274).

Ipapangita sa mga estudyante ang usa ka baruganan diha sa Juan 3:22–36 nga
nagtudlo nato unsaon nga kita makaimpluwensya og kaayohan sa uban.
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I-summarize ang Juan 3:22–26 pinaagi sa pagpasabut nga ang ubang mga disipulo
ni Juan Bautista nabalaka tungod kay ang mga tawo misunod kang Jesus imbis
kang Juan Bautista.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 3:27–30 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nasabtan ni Juan Bautista mahitungod
sa iyang tahas nga may kalabutan ni Jesukristo.

• Unsa ang gusto ni Juan Bautista nga masabtan sa iyang mga disipulo
mahitungod sa iyang tahas? (Gipadala siya sa wala pa si Jesukristo aron
maandam ang uban para Kaniya.)

• Unsa nga pagkumpara ang gigamit ni Juan Bautista (bersikulo 29)?

Ipasabut nga ang pamanhunon nagrepresentar kang Jesus, ang pangasaw-unon
nagrepresentar sa mga tawo nga miduol kang Kristo, ug ang higala sa
pamanhunon nagrepresentar kang Juan Bautista.

• Sa inyong hunahuna unsa man ang gipasabut ni Juan Bautista sa iyang
pag-ingon nga, “Siya kinahanglan magatubo, samtang ako kinahanglan
magakunhod” (bersikulo 30)? Unsa ang gipakita niini mahitungod sa kinaiya ni
Juan Bautista?

• Unsa ang mahimo ni Jesukristo sa mga tawo nga dili mahimo ni Juan Bautista?

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa ehemplo ni Juan Bautista kon unsay
atong mahimo nga maka-impluwensya og kaayohan para sa uban? (Ang mga
estudyante mahimong makahibalo og lain-laing mga kamatuoran, apan
siguroha nga maklaro nga kita makaimpluwensya og kaayohan sa uban
pinaagi sa paggiya kanila ngadto ni Jesukristo.)

• Nganong importante nga gamiton nato ang atong impluwensya sa paggiya sa
uban ngadto ni Jesukristo?

• Kanus-a mo nakakita og tawo nga migiya sa uban ngadto sa Manluluwas?

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna og mga paagi nga ilang magiyahan
ang uban ngadto sa Manluluwas. Awhaga sila nga magtinguha sa giya sa Espiritu
Santo sa ilang mga paningkamot sa paghimo sa ingon.

I-summarize ang Juan 3:31–36 pinaagi sa pagpasabut nga si Juan Bautista
mipahayag nga si Jesus gipadala sa Dios ug ang tanan nga motuo Kaniya
makadawat og kinabuhing dayon.

Scripture Mastery—Juan 3:5
Aron matabangan ang mga estudyante nga makamemorya sa Juan 3:5, dapita ang
mga estudyante nga isulat ang unang letra sa matag pulong sa bersikulo diha sa
ilang mga scripture study journal. Awhaga ang mga estudyante nga mag-praktis sa
pagsulti og kusog sa kasulatan gamit ang unang mga letra ug mag-refer ngadto sa
tudling sa kasulatan kon gikinahanglan. Kon masulti na sa mga estudyante ang
tibuok tudling gamit ang unang mga letra, ipapraktis nila ang pag-recite sa tudling
gikan sa ilang hunahuna. Mahimo nimo silang papraktison sa pag-recite niini nga
kasulatan sa pagsugod o sa dapit sa katapusan sa klase sulod sa pipila ka adlaw.
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LEKSYON 63

Juan 4
Pasiuna
Samtang nagbiyahe ngadto sa Galilea, si Jesus miagi sa
Samaria ug gitudloan ang usa ka babaye sa may atabay. Ang
babaye mipamatuod ngadto sa uban nga si Jesus mao ang

Kristo. Sa wala madugay, giayo ni Jesus ang anak sa usa ka
opisyal.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
John 4:1–42
Si Jesus mitudlo sa usa ka babaye sa Samaria
Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana:

Unsa ang pinakabililhong natural resource dinhi sa yuta?

Hangyoa ang mga estudyante nga tubagon ang pangutana nga naa sa pisara.
Ikonsiderar ang pag-display og mga litrato sa mga natural resources sama sa yuta,
puthaw, carbon, lana, bulawan, o mga diyamante.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder David A. Bedna sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Tingali naghunahuna na kita nga ang bulawan, lana, o ang mga diyamante
maoy kinadagkoan og bili. Apan sa tanang mga mineral, puthaw, alahas, ug mga
pangpatunaw nga nia sa yuta, ang pinakabililhon mao ang tubig” (“A Reservoir
of Living Water” [Church Educational System fireside for young adults, Peb. 4,
2007], 1, lds.org/broadcasts).

I-display ang usa ka sihag nga baso nga may limpyong tubig.

• Nganong bililhon kaayo ang limpyong tubig? (Mahimo nimong dapiton ang
usa o duha ka estudyante nga mopakigbahin og usa ka kasinatian nga
nakatabang nila nga makapasalamat sila sa kaimportante sa tubig.)

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita kon unsay gikumpara ni Jesus sa tubig
samtang magtuon sila sa Juan 4.

I-summarize ang Juan 4:1–3 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus mibiya sa Judea ug
mibiyahe ngadto sa Galilea.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 4:4, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa dapit nga giagian ni Jesus samtang nagbiyahe ngadto sa
Galilea. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.
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Dapita ang mga estudyante nga pangitaon asa ang Judea, Samaria, ug Galilea diha
sa tsart nga “The Mortal Life of Jesus Christ at a Glance” (nga anaa sa leksyon 5), o
dapita sila sa pagtan-aw sa Mga Mapa sa Biblia, nu. 11, “The Holy Land in New
Testament Times” sa pagpangita sa tulo ka rehiyon.

• Nganong makahuluganon man nga si Jesus mibiyahe latas sa Samaria imbis
molibut pa niini? (Ang mga Judeo naanad nga molibut sa Samaria kay sa
molatas sa agianan tungod sa pagdumot tali sa mga Judeo ug sa mga
Samarianhon [tan-awa sa James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed.
(1916), 172]).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 4:6-9 . Dapita ang klase
sa pagsunod, nga mangita kon unsay gihangyo ni Jesus ngadto sa usa ka babaye
dihang mihunong siya sa Samaria.

• Unsa ang gihangyo ni Jesus niini nga babaye?

• Nganong nakalitan man siya dihang gipangayoan siya ni Jesus og mainom?

I-display ang litrato nga Si Jesus ug ang
Samarianhon nga Babaye (Libro sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo [2009], nu. 36;
tan-awa usab sa LDS.org).

Hangyoa ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Juan 4:10–12 .
Dapita ang klase sa pagsunod, nga
mangita sa tubag ni Jesus ngadto
sa babaye.

• Sumala sa bersikulo 10, unsa ang
gitanyag sa Manluluwas ngadto sa babaye? (Ipasabut nga ang mga pulong nga
“gasa sa Dios” nag-refer ngadto kang Jesus isip Manluluwas sa kalibutan.)

• Sumala sa bersikulo 11, unsa ang pangutana sa babaye ngadto kang Jesus?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 4:13–14 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas mahitungod sa
tubig nga Iyang gitanyag.

• Unsa ang gisulti ni Jesus mahitungod sa tubig nga Iyang gitanyag?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder David A. Bednar. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga maminaw kon unsa
ang girepresentaran sa buhi nga tubig.

“Ang buhi nga tubig nga gipasabut niini nga hugna usa ka representasyon sa
Ginoo nga si Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo. Ug sama sa tubig nga
gikinahanglan aron makasustiner sa pisikal nga kinabuhi, mao usab ang
Manluluwas ug ang Iyang mga doktrina, mga baruganan, ug mga ordinansa
mahinungdanon para sa kinabuhing dayon. Kamo ug ako nagkinahanglan sa
Iyang buhi nga tubig matag adlaw sa igong gidaghanon aron makasustiner sa

padayon nga espirituhanong pag-uswag ug kalamboan” (“A Reservoir of Living Water,” 2).
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• Sumala ni Elder Bednar, unsa ang girepresentaran sa buhi nga tubig?

Diha sa baso nga may tubig nga imong gi-display, ibutang ang label nga nag-ingon
nga Ang Manluluwas ug ang Iyang ebanghelyo.

• Ngano nga ang tubig usa man ka tukma nga simbolo sa Manluluwas ug sa
Iyang ebanghelyo?

• Unsaon ninyo sa pag-summarize ang mga pulong sa Manluluwas diha sa
bersikulo 14 isip usa ka baruganan? (Ang mga estudyante mahimong mogamit
og kaugalingon nilang mga pulong apan kinahanglang mahibaloan ang
mosunod nga baruganan: Kon moduol kita kang Jesukristo ug
matinguhaong makaambit sa Iyang ebanghelyo, nan makadawat kita og
kinabuhing dayon.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 4:15–18 . Dapita ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gihangyo sa babaye kang Jesus ug giunsa
kini sa pagtubag sa Manluluwas.

• Sumala sa bersikulo 15, unsa ang gihangyo sa babaye kang Jesus?

Ipasabut nga ang tubag ni Jesus nakatabang sa babaye nga makasabut sa iyang
panginahanglan sa buhi nga tubig nga Iyang gitanyag.

• Sumala sa bersikulo 17–18, unsa ang gipadayag ni Jesus mahitungod niini nga
babaye? (Ipasabut nga ang tubag ni Jesus nagpasabut nga nahibalo Siya nga
naglisud kining mao nga babaye sa pagpangita og makahuluganon ug
malungtarong relasyon sa kaminyoon apan sa pakig-ipon sa usa ka lalaki nga
dili niya bana, wala siya magtuman sa balaod sa kaputli.)

• Unsa kaha ang nahunahuna o mga pagbati niini nga babaye dihang gipadayag
ni Jesus ang mga detalye mahitungod kaniya nga dili unta mahibaloan sa usa ka
estranghero?

• Sa unsang paagi kaha ang mga pulong sa Manluluwas nakatabang sa babaye
nga makamatngon sa iyang panginahanglan sa buhi nga tubig nga Iyang
gitanyag.

• Unsa nga mga kamatuoran mahitungod sa Manluluwas ang atong makat-unan
gikan niini nga mga bersikulo? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat
sa pisara ang mosunod nga kamatuoran: Si Jesukristo nahibalo sa atong mga
sala ug nagtanyag kanato sa Iyang ebanghelyo aron matabangan kita sa
pagbuntog niini.)

• Ngano nga importante man nga masabtan kini nga kamatuoran?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 4:19–20 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti sa babaye ngadto ni Jesus.

• Unsa ang gisulti sa babaye nga nagpakita nga nausab ang iyang pagtan-aw
kang Jesus?

Ipasabut nga didto sa Samaria may bukid nga ginganlan og Bukid Gerizim. Mga
siglo sa wala pa ang mortal nga pangalagad sa Manluluwas, ang mga Samarianhon
mitukod og usa ka templo didto isip dapit sa pagsimba. Dili sama sa mga Judeo,
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hinoon, ang mga Samarianhon walay awtoridad sa priesthood nga mohimo sa mga
ordinansa, ug gisalikway nila ang daghang pagtulun-an sa mga propeta sa Dios.

Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
4:21–23, lakip ang Hubad ni Joseph Smith sa, Juan 4:26 (sa Ang Giya ngadto sa
mga Kasulatan). Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo
ni Jesus ngadto sa babaye mahitungod sa pagsimba sa Dios.

• Sa unsang paagi ang tinuod nga tigsimba mosimba sa Langitnong Amahan?

• Sumala sa Hubad ni Joseph Smith, unsang mga panalangin ang moabut kon
simbahon nato ang Dios “sa espiritu ug sa kamatuoran”?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo?
(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan
kinahanglang mahibalo sa mosunod nga baruganan: Kon simbahon nato ang
Amahan sa espiritu ug kamatuoran, Iya kitang panalanginan sa Iyang
Espiritu.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa
ang klase sa pagpangita ug markahan ang unsay ipasabut nga simbahon ang
Amahan sa espiritu ug kamatuoran.

“Ang atong katuyoan mao nga simbahon ang tinuod ug buhi nga Dios ug
buhaton kini pinaagi sa gahum sa Espiritu ug sa pamaagi sa pag-orden kaniya.
Ang aprubado nga pagsimba sa tinuod nga Dios mogiya ngadto sa kaluwasan;
ang debosyon nga gitumong ngadto sa mini nga mga dios ug wala itukod sa
mahangturong kamatuoran dili makahatag og ingon nga kasiguroan.

“Ang kahibalo sa kamatuoran mahinungdanon sa tinuod nga pagsimba. …

“… Ang tinuod ug hingpit nga pagsimba naglangkob sa mosunod nga mga tunob sa Anak sa
Dios; naglangkob kini sa pagtuman sa mga sugo ug pagsunod sa kabubut-on sa Amahan diha
niana nga ang-ang nga kita molambo gikan sa grasya ngadto sa usa ka grasya hangtud nga kita
mahimaya diha ni Kristo sama nga siya anaa sa iyang Amahan. Mas labaw kini kay sa pag-ampo
ug sermon ug sa kanta. Usa kini ka pagsunod ug paghimo ug pagtuman. Pagsunod kini sa
kinabuhi sa talagsaong Ehemplo [si Jesukristo]” (“How to Worship,” Ensign, Dis. 1971,
129, 130).

• Sumala ni Elder McConkie, unsay ipasabut nga simbahon ang Dios pinaagi sa
espiritu ug kamatuoran?

• Kanus-a kamo napanalanginan dihang gitinguha ninyo nga simbahon ang
Amahan pinaagi sa espiritu ug kamatuoran?

Ayaw kahadlok sa kahilum
Ang mga estudyante mahimong dili motubag sa pangutana diha dayon, apan ayaw og kahasol
niini nga kahilum. Usahay ang mga estudyante magkinahanglan lamang og oportunidad nga
makapamalandong sa pangutana ug kon unsaon sa pagtubag. Kini nga pagpamalandong
makamugna og instruksyon gikan sa Espiritu Santo.
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Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar kon unsay ilang mahimo nga mas
masimba nila ang Amahan pinaagi sa espiritu ug kamatuoran.

• Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 4:25–26 . Dapita ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gipadayag ni Jesus mahitungod sa
Iyang kaugalingon ngadto sa babaye.

• Unsa ang gipadayag ni Jesus mahitungod sa Iyang kaugalingon ngadto
sa babaye?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 4:27–30 . Hangyoa ang
klase sa pagpangita sa unsay gihimo sa babaye human makig-istorya sa
Manluluwas.

• Unsa ang gihimo sa babaye human makig-istorya sa Manluluwas?

• Unsa ang iyang gisulti nga nagpakita nga nakaangkon siya og pagpamatuod
bahin ni Jesukristo?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga istorya
mahitungod sa unsay mahitabo kon makaangkon kita og pagpamatuod bahin
ni Jesukristo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga
pulong apan kinahanglang mahibalo sa mosunod nga kamatuoran: Samtang
makaangkon kita og pagpamatuod kang Jesukristo, mapuno kita sa
tinguha nga mapakigbahin kini sa uban.)

I-summarize ang mga bersikulo 31–37 pinaagi sa pagpasabut nga namalik ang mga
disipulo ni Kristo nga may dalang pagkaon. Dihang giagda nila Siya sa pagkaon,
Iya silang gitudloan nga nakasustiner Siya dili sa pagkaon apan pinaagi sa paghimo
sa kabubut-on sa Iyang Amahan. Dayon Iya silang gidapit aron makita nga adunay
dakong mga oportunidad sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 4:39–42 . Hangyoa ang
klase sa pagpangita sa epekto bahin sa pagpamatuod sa babaye ngadto sa mga
tawo sa iyang siyudad.

• Unsa ang epekto sa pagpamatuod sa babaye ngadto sa mga tawo sa iyang
siyudad?

• Sumala sa bersikulo 42, unsa ang gisulti sa mga tawo ngadto sa babaye?

Ipamatuod nga kon kita makaila sa Manluluwas ug moambit sa Iyang buhi nga
tubig, mapuno kita sa tinguha nga mapakigbahin ang atong mga pagpamatuod
bahin Kaniya ngadto sa uban.

Juan 4:43–54
Si Jesus miayo sa anak sa usa ka opisyal
I-summarize ang Juan 4:43–45 pinaagi sa pagpasabut nga human gitudloan ni
Jesus ang babaye sa Samaria, misulod Siya sa Galilea, diin didto gihangop Siya sa
mga tawo.

Hatagi ang mga estudyante og kopya sa mosunod nga handout. Ipabasa
nila sa hilum ang Juan 4:46–54 ug ipatubag ang mga pangutana nga naa

sa handout.
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Juan 4:46–54
1. Kinsa ang gikahimamat ni Jesus ug unsa nga panalangin ang iyang gipangita gikan sa

Manluluwas?

2. Basi sa unsay gisulti ni Jesus, nganong Iya man nga gilangay ang pagtuman sa panalangin nga
gitinguha niining tawhana?

3. Sa unsang paagi gipakita niining tawhana nga wala niya kinahanglana ang timailhan
aron motuo?

4. Sumala sa mga bersikulo 51–53, sa unsang paagi napamatud-an ang pagtuo niining tawhana
kang Jesukristo?

5. Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa kasinatian niining tawhana?

Human sa igo nga panahon, dapita ang mga estudyante nga mopakigbahin sa
ilang mga tubag. Samtang gireport nila ang mga baruganan nga ilang nakat-unan
gikan sa kasinatian niining usa ka opisyal, tabangi sila nga mahibaloan ang
mosunod nga kamatuoran: Kon motuo kita ni Jesukristo nga wala
magkinahanglan og mga timailhan, pamatud-an sa Ginoo ang atong
gituohan.

• Nganong importante nga motuo ni Jesukristo bisan og walay mga timailhan?

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga pamatud-an sa Ginoo ang atong gituohan
kon gamiton nato ang atong pagtuo Kaniya?

Tapusa pinaagi sa pagpamatuod nga kon mangita kita sa Ginoo uban sa pagtuo, Iya
kitang panalanginan og usa ka ebidensya nga makapadayon sa atong mga
gituohan.
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LEKSYON 64

Juan 5
Pasiuna
Ang Manluluwas mitambong og usa ka fiesta (sama sa
Pagpalabay) sa Jerusalem ug miayo og tawo nga masakiton
sa may tuburan sa Betsata. Gitudlo ni Jesukristo nga Siya
nagrepresentar sa Amahan ug mipasabut nganong ang mga

tawo kinahanglang motahud sa Anak sa Dios. Gihulagway
sab niya ang ubang mga saksi nga mipamatuod sa Iyang
kabalaan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 5:1–30
Si Jesus miayo sa usa ka masakiton nga tawo atol sa Igpapahulay ug mitudlo
mahitungod sa Iyang relasyon ngadto sa Amahan
I-display ang usa ka litrato sa mga
piraso sa buak nga kolon o plato (o
pagdrowing og litrato sa buak nga plato
diha sa pisara).

Hangyoa ang klase nga mo-isa sa ilang
kamot kon nakabuak na ba sila og
butang nga importante o bililhon.
Ipasabut nga isip mga anak sa
Langitnong Amahan, kita importante
ug may dako kaayong bili. Hinoon,
tungod sa atong mga pagpili o sa mga
hagit nga atong giatubang, usahay
mobati ta nga kita usa ka basag o sa ingon gamay ra og bili.

• Unsa ang pipila ka pamaagi diin ang usa ka tawo tingali mobati nga nabasag
siya sa espiritwal, pisikal, o emosyunal nga paagi? (Ilista sa pisara ang tubag sa
mga estudyante.)

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa kamatuoran samtang magtuon sila sa
Juan 5:1–9 nga makatabang sa paghupay kanato ug makahatag nato og paglaum
kon mobati kita nga nabasag.

I-summarize ang Juan 5:1 pinaagi sa pagpasabut nga human sa pagpangalagad ni
Jesukristo sa Galilea, mibiyahe Siya ngadto sa Jerusalem aron sa pagtambong og
usa ka fiesta sa mga Judeo, labing siguro sa Pagpalabay (tan-awa sa Juan 5:1).
Samtang didto sa Jerusalem, miadto Siya sa usa ka tuburan duol sa templo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 5:2–4 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon si kinsa ang nanagpundok libut sa linaw.

• Unsa nga matang sa mga tawo ang nanagpundok sa tuburan sa Betsata?
(Ipasabut nga ang mga pulong nga masakiton, buta, bakul, ug paralitiko sa
[bersikulo 3] naghulagway sa mga tawo nga may balatian, dili kalakaw, o may
kakulangan sa pipila ka paagi.)
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• Unsa man ang gihulat niining masakiton nga mga tawo? (Ipasabut nga tingali
dunay tubod nga mag-agas usahay ngadto sa linaw ug hinungdan nga magbula
ang tubig, nga tingali nakahatag og kahupayan niadtong mga tawo nga may
mga balatian [tan-awa sa Bible Dictionary, “Bethesda”].)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Walay duda nga ang linaw sa Betsata usa ka mineral nga tubod nga ang tubig
dunay makaayo nga elemento. Apan ang hunahuna nga usa ka anghel ang
mikanaog ug mikutaw sa tubig, aron ang unang tawo nga makaubog niini
mamaayo, usa ka patuo-tuo. Ang mga milagro sa pagpang-ayo wala mahitabo sa
ingon niini nga paagi”, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
(1965–73), 1:188.

• Unsa ang gitudlo ni Elder McConkie mahitungod sa gituohan nga usa ka
anghel ang naghimo sa tubig nga makaayo sa unang tawo nga makaubog niini?

• Sa inyong hunahuna unsa ang talan-awon didto sa tuburan, nga dunay daghan
kaayong tawo nga nanghinaot nga mamaayo pinaagi sa pag-una og ubog
ngadto sa tubig?

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
5:5–7 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon si kinsa ang nakita sa
Manluluwas nga naghigda duol sa tubod.

I-display ang litrato nga Si Kristo
Nag-ayo sa Masakiton didto sa Betsata
(Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo
[2009], nu. 42; tan-awa usab sa
LDS.org).

• Sa unsang paagi kini nga mga
bersikulo naghulagway sa tawo nga
nakita ni Jesus?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa
og hilum sa Juan 5:8–9, nga mangita sa
tubag sa Manluluwas ngadto sa tawo.
Hangyoa sila sa pagreport unsay ilang nakit-an. Dapita sila nga ikonsiderar ang
pagmarka sa mga pulong nga “ang tawo diha-diha naayo” (bersikulo 9).

Isulat sa pisara ang pulong nga Betsata. Ipasabut nga ang Betsata mahimong
hubaron nga “balay sa kalooy” (Bible Dictionary, “Bethesda”). Isulat sa pisara kini
nga depinisyon tapad sa Betsata. Ipasabut nga ang kalooy mao ang kamanggiloy-on
o kamabination. Ang pinakadakong buhat sa kalooy nga sukad nahitabo mao ang
Pag-ula ni Jesukristo.

• Ngano nga ang Betsata usa ka tukma nga ngalan alang niini nga dapit, ilabi na
human giayo sa Manluluwas kini nga tawo?
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• Sa unsa kaha nga mga paagi kitang tanan susama niining tawhana sa may
tubod sa Betsata?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa pag-ayo sa Manluluwas
niining tawhana? (Bisan og lahi ang masulti sa mga estudyante, siguroha ang
pagpasabut nga pinaagi sa gahum ug sa kalooy ni Jesukristo, kita
mamaayo.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut niini nga kamatuoran,
dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Merrill J. Bateman, kinsa mihatag niini nga ideya samtang nagserbisyo isip
Presiding Bishop. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw sa mga pamaagi diin ang
Manluluwas makahimo sa pag-ayo kanato:

“Sama nga ang bakul nga tawo sa may Tubod sa Betsata nagkinahanglan og
tawo nga mas lig-on kay kaniya aron mamaayo (tan-awa sa Juan 5:1–9), kita
usab mag-agad sa mga milagro sa pag-ula ni Kristo kon ang atong mga kalag
kinahanglang mamaayo gikan sa kagul-anan, kasubo, ug kasal-anan. … Pinaagi
kang Kristo, ang masulub-ong mga kasingkasing pagaayuhon ug ang kalinaw
mopuli sa mga kabalaka ug kasub-anan” (“The Power to Heal from Within,”

Ensign, Mayo 1995, 13).

• Unsa ang pipila ka pamaagi nga kita mamaayo pinaagi sa kalooy gikan ni
Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula? (Mahimo nimong ipasabut nga kita mamaayo
tingali dinhi sa yuta o sa sunod nga kinabuhi.)

• Unsa ang angay natong buhaton aron makadawat sa kalooy ug pagkaayo
pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong og mga panahon dihang ilang
nasaksihan o gibati nga ang gahum, kalooy, o kamanggiloy-on ni Jesukristo
nakatabang nila o sa usa ka tawo nga mibati og kasagmuyo, sa espirituhanon man,
pisikal, o emosyunal nga paagi. Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga
pamahayag: Nahibalo ko nga ang Manluluwas manggiloy-on tungod kay …

Hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar kon unsaon nila sa pagkompleto
kini nga pamahayag. Dapita ang pipila ka estudyante sa pagpakigbahin sa ilang
mga tubag.

I-summarize ang Juan 5:10–16 pinaagi sa pagpasabut nga sa wala madugay
nakit-an sa Manluluwas ang tawo didto sa templo ug gitambagan siya nga “ayaw
na pagpakasala” (Juan 5:14). Dihang nahibaloan sa mga lider sa mga Judeo nga ang
maong tawo giayo ni Jesus atol sa Igpapahulay, ilang gilutos ug gisulayan sa
pagpatay ang Manluluwas.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 5:17–18 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa laing hinungdan sa pagkasuko sa mga lider sa
mga Judeo kang Jesus.

Ipasabut nga sigun sa narekord sa bersikulo 17, gitudloan sa Manluluwas ang mga
lider sa mga Judeo nga pinaagi sa pag-ayo sa maong tawo, naghimo Siya sa
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buluhaton sa Langitnong Amahan. Gitudlo dayon sa Manluluwas ang mahitungod
sa Iyang relasyon sa Amahan.

• Sumala sa bersikulo 18, unsa ang laing hinungdan nga ang mga lider sa mga
Judeo nasuko kang Jesus? (Nagtuo sila nga si Jesus sad-an sa pagpasipala
tungod kay miingon Siya nga ang Dios mao ang Iyang Amahan ug busa
nangangkon nga pareha sa Dios.)

Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana: Unsa man ang gitudlo sa Manluluwas
mahitungod sa Iyang relasyon ngadto sa atong Langitnong Amahan? Ipares-pares ang
mga estudyante. Dapita ang matag pares nga dungan sa pagbasa og kusog sa Juan
5:19–22, 26–27, 30 . Dapita sila sa pagpangita sa mga tubag niini nga pangutana.

Human sa igo nga panahon, dapita ang mga estudyante sa pagreport sa unsay
ilang nakit-an. I-summarize ang ilang mga tubag sa pangutana pinaagi sa pagsulat
sa mosunod nga kamatuoran diha sa pisara: Sa tanan nga Iyang gihimo, si
Jesukristo nagrepresentar sa Langitnong Amahan ug nagtinguha sa pagsunod
sa Iyang kabubut-on. Ipasabut nga gidapit kita sa Manluluwas sa paghimo sa
sama nga butang.

• Nganong importante ang pagkasabut nga sa tanan nga Iyang gihimo, si
Jesukristo mao ang hingpit nga representante sa atong Amahan sa Langit?

Juan 5:31–47
Gitudlo ni Jesus ang mahitungod sa daghang mga saksi nga nagpamatuod sa Iyang
kabalaan
Pagdala sa klase og usa ka gamayng mani nga duna pay panit (ang gamayng
bakalaw [pea pod] mahimo usab). Guniti ang mani aron dili kini makita sa mga
estudyante. Ipasabut nga may gigunitan ka nga usa ka butang nga wala pa gayud
makita sa tawhanong mata. Pangutan-a ang mga estudyante sa pag-isa sa ilang
kamot kon sila mituo ba nimo. Pagdapit og usa ka estudyante kinsa wala
makasiguro kon tinuod ba kini pinaagi sa pagpili og pipila sa iyang mga classmate
nga motan-aw sa butang. Ipakita sa mga estudyante kini nga butang, ug dapita sila
sa pagsulti ngadto sa klase kon nagsulti ka ba sa tinuod.

• Sa unsang paagi malig-on ang katinuod sa bisan unsang pag-angkon kon
adunay saksi nga sobra sa usa ka tawo?

Ipakita sa klase ang mani ug ipasabut kon sa unsang paagi nga ang sulod niini wala
pa makita sa tawhanon nga mata.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 5:31 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti sa Manluluwas mahitungod sa
kaugalingon Niyang pagsaksi sa Iyang relasyon ngadto sa Langitnong Amahan.
Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

Ipasabut nga ang Joseph Smith Translation naghatag og katin-awan sa mga
bersikulo 31 ug 32: “Kon ako mao ang magpanghimatuod mahitungod sa akong
kaugalingon, ang akong panghimatuod maisip nga dili tinuod. Apan adunay lain
nga nagapanghimatuod mahitungod kanako” (Joseph Smith Translation, John
5:32–33). Ipasabut nga ang Manluluwas nagtudlo sa mga Judeo nga sila dunay
laing mga saksi agi og dugang sa Iyaha.
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Isulat sa pisara ang mosunod nga mga scripture reference: Juan 5:32–35; Juan 5:36;
Juan 5:37–38; Juan 5:39; Juan 5:45–47. I-assign ang matag reference ngadto sa usa o
daghan pang mga estudyante. Hangyoa sila sa pagbasa niini nga mga bersikulo ug
sa pagpangita sa laing mga saksi sa kabalaan ni Jesus. Tabangi ang mga estudyante
sa paghimo og lista niini nga mga saksi pinaagi sa pagdapit nila nga isulat sa pisara
ang ilang mga nakit-an tapad sa gi-assign nga mga reference.

Maghimo og mga lista
Ang lista mao ang sunod-sunod nga may kalabutang mga ideya o instruksyon. Ang pagtan-aw
sa mga lista diha sa mga kasulatan makatabang nimo ug sa imong mga estudyate nga
mahibaloan ang mahinungdaong mga punto nga gihatagan og emphasis diha sa mga kasulatan.

Ipasabut nga bisan og dunay daghang mga misaksi bahin ni Jesukristo, ang mga
lider sa mga Judeo wala motuo sa kabalaan ni Jesus. Ipasabut nga sa bersikulo 39
dihang si Jesus namulong bahin sa mga kasulatan miingon Siya, “Nga pinaagi niini
makakaplag kamo sa kinabuhing dayon.”

• Unsang sayop nga pagtuo ang gipasabut ni Jesus ngadto sa mga Judeo?
(Ipasabut nga daghang mga Judeo sa kapanahunan ni Jesus mituo nga sa
pagtuon lamang sa mga kasulatan mahimo na nilang maangkon ang
kinabuhing dayon. Napakyas sila sa pagsabut nga ang katuyoan sa mga
kasulatan mao ang paggiya nila ngadto kang Jesukristo. Miingon Siya, sa
tukmang paagi “Nagtuo kamo nga maangkon ninyo ang kinabuhing dayon,
apan siksika ang mga kasulatan, kay kini nagpamatuod kanako.”)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 5:40 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gikinahanglan sa mga Judeo aron
makaangkon og kinabuhing dayon.

• Bisan og ang mga Judeo nagtuon sa mga kasulatan, unsa man ang wala nila
mabuhat nga makatabang unta nila nga mo-qualify para makadawat og
kinabuhing dayon?

• Sumala sa mga pagtulun-an sa Manluluwas diha sa mga bersikulo 39 ug 40,
unsay angay natong buhaton aron makaangkon og kinabuhing dayon? (Tabangi
ang mga estudyante nga mahibaloan ang baruganan nga susama sa mosunod:
Sa pagduol lamang kang Jesukristo kita makaangkon og kinabuhing
dayon. Isulat sa pisara kini nga baruganan.)

Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang kinabuhing dayon naglakip sa
pagkahimong sama sa Langitnong Amahan ug pagpuyo sa hangtud kauban ang
atong takus nga mga sakop sa pamilya didto sa Iyang presensya.

• Unsa man ang buot ipasabut sa pagduol ngadto kang Jesukristo? (Ang pagduol
ngadto kang Jesukristo mao ang paggamit sa pagtuo diha Kaniya, paghinulsol
sa atong mga sala, ug pagsunod sa Iyang mga sugo.)

• Ngano nga ang pagduol ngadto kang Jesukristo mahinungdanon para sa
pagkadawat og kinabuhing dayon?
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Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna sa mga paagi diin ang mga saksi nga
nakalista sa pisara makatabang sa usa ka tawo nga moduol ngadto sa Manluluwas?

• Kanus-a kining usa sa mga saksi ni Jesukristo nakatabang ninyo nga moduol
ngadto Kaniya?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsay ilang buhaton nga
mas hingpit silang makaduol sa Manluluwas aron makadawat sila og
kinabuhing dayon.

Tapusa pinaagi sa pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gitudlo sa Juan 5.
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LEKSYON 65

Juan 6
Pasiuna
Sa adllaw human sa milagruso Niyang pagpakaon sa panon
nga kapin sa 5,000 ka mga tawo, gitudlo ni Jesus nga Siya
ang Tinapay sa Kinabuhi Ang pipila sa Iyang mga sumusunod

misalikway sa Iyang mga pagtulun-an ug mitalikod Kaniya.
Agig sukwahi, si Pedro mipamatuod nga si Jesus mitudlo sa
mga pulong sa kinabuhing dayon ug mao ang Anak sa Dios.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 6:1–21
Si Jesus milagruso nga mipakaon sa kapin sa 5,000 ka mga tawo ug milakaw
sa dagat
Ipasabut nga human ang Manluluwas mipamatuod bahin sa Iyang kabalaan didto
sa Jerusalem (tan-awa sa Juan 5), mibalik Siya sa Galilea, diin Siya ug ang Iyang
mga Apostoles mitudlo sa ebanghelyo ug miayo og daghang tawo (tan-awa sa
Mateo 5–13). Dayon gitabok ni Jesus ang Dagat sa Galilea uban sa Iyang mga
disipulo ug milagrusong gipakaon ang panon nga kapin sa 5,000 ka mga tawo
(tan-awa sa Juan 6:1–13).

I-display ang usa ka pirasong tinapay. Ipa-summarize sa usa ka estudyante ang
istorya bahin sa Manluluwas nga mipakaon sa kapin sa 5,000 ka mga tawo pinaagi
sa lima ka piraso nga tinapay ug duha ka gagmayng isda.

• Unsa kaha ang inyong mahunahuna kon didto pa mo atol niini nga milagro ug
nakahibalo nga si Jesus dunay katakus sa paghatag og pagkaon sa
milagrusong paagi?

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 6:14–15 . Dapita ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gustong buhaton sa mga tawo human
sila milagrusong gipakaon ni Jesus.

• Unsa ang gustong buhaton sa mga tawo?

Ipasabut nga ang usa ka tradisyon tali sa mga Judeo sa kapanahunan ni Jesus
nagsugyot nga kon ang Mesiyas o Hari sa Israel moabut, Iyang pakan-on ang mga
tawo og tinapay nga gikan sa langit.

• Sumala sa bersikulo 15, unsay gihimo ni Jesus imbis nga tugutan ang mga tawo
nga mokorona Kaniya isip ilang hari?

• Nganong dili gusto si Jesus nga mapasidunggan isip hari sa mga Judeo?

I-summarize ang Juan 6:16–21 pinaagi sa pagpahinumdom sa mga estudyante nga
ang Manluluwas mipadala sa iyang mga disipulo tabok sa Dagat sa Galilea, ug
dayon sa lawom nga kagabhion dihang naglisud ang mga disipulo sa pagbugsay
batok sa balud ug sa hangin, si Jesus milakaw tadlas sa dagat aron moipon kanila.
Ipasabut nga ang istorya ni Juan bahin niini nga hitabo nagpasabut nga dihang
“gikalipay” sa mga disipulo ang pagdawat ni Jesus ngadto sa sakayan, sila
“diha-diha” (bersikulo 21) luwas nga midunggo sa ilang destinasyon. Ipasabut nga
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kon kita andam nga modawat sa Manluluwas ug sa Iyang mga pagtulun-an, Siya
makatabang sa paggiya kanato nga luwas latas sa mga kalisdanan sa mortalidad.

Juan 6:22–59
Gitudlo ni Jesus nga Siya ang Tinapay sa Kinabuhi
Ipasabut nga ang Juan 6:22–25 nagrekord nga daghan sa mga tawo kinsa milagruso
nga gipakaon ni Jesus mibiyahe ngadto sa Capernaum sa pagpangita Kaniya.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 6:26–27, lakip ang
Joseph Smith Translation sa Juan 6:26: “Ug si Jesus mitubag kanila ug miingon, Sa
pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kamo nangita kanako,
dili tungod kay nagtinguha kamo sa pagsunod sa akong mga pulong, ni tungod kay
kamo nakakita sa mga milagro, kondili tungod kay kamo nakakaon man ug
nangabusog sa tinapay.” Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay
gisulti ni Jesus ngadto sa mga tawo. Ipasabut nga ang pulong nga kalan-on diha
bersikulo 27 nag-refer sa pagkaon.

• Sumala sa Manluluwas, ngano nga nangita man kining mga tawhana Kaniya?
(Ang mga pulong sa Manluluwas nagsugyot nga sila misunod Kaniya aron
makakuha og daghan pang pagkaon gikan Niya.)

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas kanila nga angay nilang pangitaon?

Ipasabut nga ang “kalan-on [o pagkaon] nga molungtad ngadto sa kinabuhing
dayon” sa (bersikulo 27) mahimong mag-refer ngadto sa mahangturong mga
kamatuoran sa ebanghelyo sa Manluluwas.

• Sa unsang paagi kaha kini nga mga bersikulo makatabang nato nga makasabut
nganong si Jesus wala motugot nga kining pundok sa mga tawo mokorona
Kaniya isip ilang Hari?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 6:28–31, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay gitinguha sa mga tawo kang Jesus aron
makadawat sila og dugang pa nga pruweba nga Siya ang Mesiyas.

• Unsa ang gusto sa mga tawo nga buhaton ni Jesus alang nila? (Ipasabut nga
ang manna mao ang “tinapay gikan sa langit” [bersikulo 31] nga gihatag sa
Dios alang sa mga anak sa Israel dihang didto sila sa kamingawan.)

• Sa pagkonsiderar unsay gihimo sa Manluluwas sa milabayng adlaw, unsa kaha
ang buot ipasabut bahin niini nga hangyo sa mga tawo?

• Isip mga sumusunod ni Jesukristo karon, unsa ang pipila ka mga paagi nga kita
matintal sa paglihok nga sama sa gihimo sa mga tawo.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
6:32–35, ug hangyoa ang klase sa pagpangita kon unsay gitudlo sa Manluluwas
ngadto sa mga tawo agig tubag sa ilang gihangyo nga usa ka timailhan.

• Unsa man ang gitudlo sa Manluluwas mahitungod sa Iyang kaugalingon
dihang gihisgutan Niya ang manna, o tinapay gikan sa langit?

Mahimo nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga pulong nga
“Ako mao ang tinapay nga nagahatag ug kinabuhi” diha bersikulo 35.

LEKSYON 65

451



Awhaga ang mga estudyante nga markahan ug sulatan [annotate] ang
ilang mga kasulatan.
Mahimo nimong tabangan ang mga estudyante nga ilang makat-unan ug magpabilin ang mga
butang nga ilang nakat-unan pinaagi sa pag-awhag nila nga markahan ug sulatan ang ilang
mga kasulatan. Ang pagmarka nagpasabut nga gipili, butangan og ilhanan, ipalahi, o mokuha sa
pagtagad, nga mahimo pinaagi sa pag-underline, pag-shade, o pag-outline sa mga key words o
mga tudling. Ang pag-annotate nagpasabut nga sulatan og dugang nga pagpasabut ug
komentaryo. Tuguti ang mga estudyante nga mopili kon unsaon ug kon ila bang markahan ug
sulatan ang ilang mga kasulatan.

• Sa unsa nga mga paagi atong mapahisama ang Manluluwas ug ang Iyang mga
pagtulun-an sa tinapay?

• Sa inyong hunahuna unsay ipasabut nga kadtong kinsa moduol kang Jesukristo
“dili gutumon”? (bersikulo 35).

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas diha sa bersikulo 35? (Bisan og ang mga estudyante mogamit og
lain-laing mga pulong, kinahanglang mahibaloan nila ang baruganan nga
susama sa mosunod: Kon moduol kita ni Jesukristo, Siya moamuma kanato
sa espirituhanong paagi. Mahimo nimong isugyot nga isulat sa mga
estudyante kini nga baruganan diha sa margin sa ilang mga kasulatan tapad sa
Juan 6:35.)

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag:

Moduol kita kang Jesukristo
pinaagi sa …

Moamuma Siya nato
pinaagi sa …

Ipares-pares ang mga estudyante. Hangyoa sila nga magtinabangay sa paghimo og
lista diha sa ilang mga class notebook o mga scripture study journal sa pipila ka
mga butang nga ilang mahimo aron makaduol kang Jesukristo ug sa mga paagi nga
Siya moamuma kanato sa espirituhanong paagi. Dapita ang pipila ka estudyante sa
pagreport sa ilang mga tubag ngadto sa klase.

Aron matabangan ang klase nga mobati sa kamatuoran ug kaimportante sa
baruganan nga ilang nahibaloan sa bersikulo 35, ikonsiderar ang pagdapit og pipila
ka estudyante nga mopakigbahin kon unsay ilang gibati dihang nadawat nila ang
espirituhanong pag-amuma dihang miduol sila sa Manluluwas.

I-summarize ang Juan 6:36–47 pinaagi sa pagpasabut nga pipila sa mga tawo
nagbagulbol batok sa Manluluwas kay gitudlo man Niya nga Siya ang tinapay nga
mikanaog gikan sa langit.

Aron maandam ang mga estudyante nga mahibaloan ang dugang nga baruganan
nga gitudlo sa Manluluwas, dapita ang pipila ka estudyante sa pagduol sa
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atubangan ug hatagi sila og usa ka piraso nga pan. Dapita sila sa pagsimhot sa pan
ug ipa-imagine kon unsa kahay lami niini.

• Sa unsang paagi kaha kini nga pan makabusog kon inyo lamang kining
simhuton, i-imagine lang kon unsay lami, ug sigihon lang og dala-dala sa
tibuok adlaw?

• Unsa ang angay natong buhaton aron makabenipisyo sa unsay ikahatag sa pan?

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
6:49–54 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon sa unsang paagi ang
kasinatian sa ilang mga classmate ikapahisama sa gitudlo sa Manluluwas niini nga
mga bersikulo.

• Sa unsang paagi ang Tinapay sa Kinabuhi lahi kay sa kasagaran nga tinapay?
(Dili sama sa tinapay nga makatagbaw nato sa mubo lang nga panahon, si
Jesukristo mitanyag kanato og mga panalangin nga molungtad sa
kahangturan.)

Ipasabut ang mosunod nga mga pulong sa bersikulo 51: “Ang tinapay nga akong
igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mao ang akong unod.”

• Sa unsang paagi ang Manluluwas mitanyag sa iyang unod ug dugo alang sa
kinabuhi sa kalibutan?

• Sumala sa bersikulo 53–54, unsa ang gitudlo sa Manluluwas nga buhaton sa
mga tawo?

Ipasabut nga ang Manluluwas migamit sa mga termino nga simbolo sa pagkaon ug
pag-inom. Aron matabangan ang klase nga makasabut sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas, pagdapit og mga estudyante nga moboluntaryo nga mokaon sa pan.
Dayon pabalika sila sa ilang mga lingkuranan.

• Unsa ang mahitabo sa pan ug sa mga sustansya kon kini gikaon na. (Ang mga
bitamina ug mga sustansya nahimong kabahin sa lawas, naghatag og kusog ug
kamaayo sa panglawas.)

• Sa inyong hunahuna unsay ipasabut sa pagkaon sa unod ug pag-inom sa dugo
ni Jesukristo? (Mahimong nagpasabut kini nga ipatuhop gayud dinhi kanato
ang Iyang mga pagtulun-an ug Pag-ula. Mahimo sab nga magrepresentar kini
sa pag-ambit sa sakrament, nga sa dili madugay himoon sa Manluluwas.)

• Sumala sa bersikulo 54, unsa nga panalangin ang atong madawat kon atong
ipatuhop o gamiton, ang mga pagtulun-an ug Pag-ula ni Jesukristo? (Human
makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan:
Kon atong ipatuhop, o gamiton, ang mga pagtulun-an ug ang Pag-ula ni
Jesukristo, atong madawat ang kinabuhing dayon.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong sa mosunod nga pangutana, ug
dayon dapita ang pipila kanila sa pagpakigbahin sa ilang mga tubag:

• Sa unsang paagi nato mapatuhop ang mga pagtulun-an ug Pag-ula ni
Jesukristo? (Ang posibling mga tubag maglakip sa pagdawat kang Jesukristo
nga tinuod nga Anak sa Dios, pag-ambit sa sakrament matag semana,
pagtuman sa mga kasugoan, ug paglahutay hangtud sa katapusan diha sa
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pagkamatarung [tan-awa sa Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. (1965–73), 1:358].)

Ipasabut nga ang kinabuhing dayon mao ang pagpuyo sa kahangturan ug
mamahimong sama sa atong Langitnong Amahan ug sa iyang Anak, nga si
Jesukristo. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 6:56–57, ug
hangyoa ang klase sa pagpangita kon sa unsang paagi kita mamahimong sama
Kanila kon atong ipatuhop dinhi kanato ang mga pagtulun-an ug ang Pag-ula ni
Jesukristo. Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

Ipasabut nga ang Manluluwas dili makig-uban kanato sa pisikal nga paagi, apan
hinoon ang Iyang balaang impluwensya magpabilin kanato aron matabangan kita
nga mahimong mas sama Kaniya ug sa Langitnong Amahan.

Ipaambit ang inyong pagpamatuod bahin sa mga kamatuoran nga nahibaloan sa
mga estudyante. Dapita ang mga estudyante nga isulat diha sa ilang mga class
notebook o mga scripture study journal ang tumong kon unsaon nga mas
mapatuhop diha kanila ang Pag-ula sa Manluluwas o ang usa sa Iyang mga
pagtulun-an.

Juan 6:60–71
Si Pedro mipamatuod nga anaa kang Jesus ang mga pulong sa kinabuhing dayon
Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana: Mopadayon o mohunong?

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og usa ka panahon dihang
kinahanglan silang mopili kon mopadayon ba sa pagbuhat sa usa ka lisud nga
butang o mohunong. Mahimo sab kang mohangyo og usa o duha ka mga
estudyante nga ipakigbahin ang ilang mga kasinatian.

Ipasabut nga human sa sermon nga gihatag ni Jesus nga narekord sa Juan 6, ang
Iyang mga disipulo nag-atubang og susama nga desisyon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 6:60, 66 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa sa pagsanong sa daghang mga disipulo
ni Jesus ang Iyang mga pagtulun-an.

• Nganong daghan sa mga disipulo ni Jesus mipili man nga mohunong sa
pagsunod Kaniya? (Ipasabut nga ang mga pulong nga “lisud kining sultiha”
[bersikulo 60] nagpasabut nga mibati sila nga lisud kaayong sundon ang mga
pagtulun-an ni Jesus.)

• Ngano nga ang pipila ka mga tawo maglisud sa pagtuman sa mga kasugoan
sa Ginoo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 6:67, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa gipangutana ni Jesukristo ngadto sa Iyang mga Apostoles.

• Unsa ang gipangutana sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga Apostoles?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 6:68–69, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon sa unsang paagi si Simon Pedro mitubag sa
Manluluwas. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.
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• Gikan sa tubag ni Pedro, unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan nga
makatabang kanato nga magpabiling matinud-anon atol sa mga panahon nga
ingon og lisud ang pagsunod sa Manluluwas o pagsunod sa Iyang mga
pagtulun-an? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang
mosunod nga baruganan: Ang lig-on nga pagpamatuod kang Jesukristo
makatabang nato nga magpabiling matinud-anon atol sa mga panahon
nga ingon og lisud ang pagsunod sa Manluluwas o pagsunod sa Iyang
mga pagtulun-an.)

• Sa unsang paagi ang kalig-on sa pagpamatuod bahin sa Manluluwas
nakatabang ninyo o sa uban nga inyong nailhan nga magpabiling
matinud-anon, bisan kon ang mga pagtulun-an sa ebanghelyo ingon og
lisud sundon?

Awhaga ang mga estudyante nga mosalig sa ilang mga pagpamatuod kang
Jesukristo kon ang mga pagtulun-an sa ebanghelyo ingon og para nila lisud nga
sundon. Dapita ang mga estudyante kinsa mibati nga kulang sa kalig-on ang ilang
pagpamatuod kang Jesukristo nga palig-unon ang ilang pagpamatuod pinaagi sa
pagtinguha nga mapatuhop diha kanila ang Iyang mga pagtulun-an ug ang
Pag-ula.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Juan 2–6 (Unit 13)
Materyal sa Pagpangandam alang sa Magtutudlo sa Home-Study
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga mga summary sa panghitabo, mga doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga estuyante
dihang gitun-an nila ang Juan 2–6 (unit 13) dili tuyo nga itudlo isip kabahin sa imong leksyon. Ang mga leksyon nga
imong itudlo magtutok lamang sa pipila niining mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga pag-aghat sa
Espiritu Santo samtang magkonsiderar ka sa mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Juan 2)
Dihang gibasa sa mga estudyante ang mahitungod sa unang milagro nga paghimo sa tubig ngadto sa bino, ilang
nakat-unan nga si Jesukristo dunay gahum labaw sa pisikal nga mga elemento. Nakat-unan sab nila nga ang
Manluluwas nahigugma ug mitahud sa Iyang inahan. Dihang gitun-an nila ang istorya bahin ni Jesus nga milimpyo sa
templo, nakat-unan sa mga estudyante nga ang templo balay sa Dios.

Day 2 (Juan 3)
Nakat-unan sa mga estudyante ang mosunod nga mga kamatuoran gikan sa mga pagtulun-an sa Manluluwas kang
Nicodemo: Ang pagpabunyag ug pagkadawat sa Espiritu Santo gikinahanglan aron igaanak pag-usab sa
espirituhanong paagi ug makadawat sa kahimayaan sa celestial nga gingharian. Ang tanang tawo makabaton og
kinabuhing dayon pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Ang Langitnong Amahan nahigugma kaayo sa Iyang mga anak nga
Siya mipadala sa Iyang Bugtong Anak aron mag-antus para sa ilang mga sala. Kon motuo kita ni Jesukristo, diin
naglakip sa paghinulsol sa atong mga sala ug pagsunod sa Iyang pulong, maangkon nato ang kinabuhing walay
katapusan pinaagi sa Iyang Pag-ula. Gikan sa ehemplo ni Juan Bautista, nakat-unan sa mga estudyante nga kita
makaimpluwensya og kaayohan sa uban pinaagi sa paggiya kanila ngadto kang Jesukristo.

Day 3 (Juan 4)
Dihang gibasa sa mga estudyante ang mahitungod sa mga pagtulun-an sa Manluluwas ngadto sa usa ka babaye nga
Samarianhon sa may atabay, ilang nakat-unan ang mosunod nga mga kamatuoran. Kon moduol kita kang Jesukristo
ug matinguhaon nga moambit sa Iyang ebanghelyo, nan makadawat kita og kinabuhing dayon. Si Jesukristo nahibalo
sa atong mga sala ug nagtanyag kanato sa Iyang ebanghelyo aron matabangan kita sa pagbuntog niini. Kon simbahon
nato ang Amahan sa espiritu ug kamatuoran, Iya kitang panalanginan sa Iyang Espiritu. Samtang makaangkon kita og
pagpamatuod kang Jesukristo, mapuno kita sa tinguha nga mapakigbahin kini sa uban.

Day 4 (Juan 5–6)
Dihang gibasa sa mga estudyante ang mahitungod sa Manluluwas nga miayo sa tawo nga masakiton, ilang
nakat-unan nga pinaagi sa gahum ug kalooy ni Jesukristo, kita mamaayo. Nakat-unan sab nila nga pinaagi lamang sa
pagduol kang Jesukristo nga kita makaangkon og kinabuhing dayon. Gikan sa sermon sa Manluluwas bahin sa
Tinapay sa Kinabuhi, nakat-unan sa mga Estudyante nga ang usa ka lig-ong pagpamatuod kang Jesukristo
makatabang natong magpabiling matinud-anon atol sa mga panahon nga ingon og lisud ang pagsunod sa
Manluluwas o pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an.

Pasiuna
Sa adllaw human sa milagruso Niyang pagpakaon sa panon nga kapin sa 5,000 ka
mga tawo, gitudlo Niya nga Siya ang Tinapay sa Kinabuhi.
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Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 6:22–59
Gitudlo ni Jesus nga Siya ang Tinapay sa Kinabuhi
I-display ang usa ka pirasong tinapay. Dapita ang usa ka estudyante nga
mo-summarize sa istorya bahin sa Manluluwas nga mipakaon sa kapin sa 5,000 ka
mga tawo pinaagi sa lima ka piraso nga tinapay ug duha ka gagmayng isda.

• Unsa kaha ang inyong mahunahuna kon didto pa mo atol niini nga milagro ug
nakahibalo nga si Jesus dunay katakus sa paghatag og pagkaon sa
milagrusong paagi?

Ipasabut nga ang Juan 6:22–25 nagrekord nga daghan sa mga tawo kinsa milagruso
nga gipakaon ni Jesus mibiyahe ngadto sa Capernaum sa pagpangita Kaniya.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 6:26–27 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus ngadto sa mga tawo.

Ipasabut nga ang Joseph Smith Translation sa Juan 6:26 miklaro sa pagpasabut nga,
“Ug si Jesus mitubag kanila, Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako
kaninyo, nga kamo nangita kanako dili tungod kay nakakita kamo sa mga milagro,
kondili tungod kay kamo nakakaon man ug nangabusog sa tinapay” (Joseph Smith
Translation, Juan 6:26 ). Ipasabut usab nga ang pulong nga kalan-on diha sa Juan
6:27 ug sa Biblia nag-refer sa pagkaon. Ang pulong nga pagkaon gigamit usab sa
pag-refer sa gitawag nato og karne.

• Sumala sa Manluluwas, ngano nga nangita man kining mga tawhana Kaniya?
(Ang mga pulong sa Manluluwas nagsugyot nga sila misunod Kaniya aron
makakuha og daghan pang pagkaon gikan Niya.)

• Unsa ang gisulti sa Manluluwas kanila nga maoy angay nilang pangitaon?

Ipasabut nga ang “kalan-on [o pagkaon] nga molungtad ngadto sa kinabuhing
dayon” sa (Juan 6:27) mahimong mag-refer ngadto sa mahangturong mga
kamatuoran sa ebanghelyo sa Manluluwas.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 6:28–31 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitinguha sa mga tawo kang Jesus aron
makadawat sila og dugang pa nga pruweba nga Siya ang Mesiyas.

• Unsa ang gusto sa mga tawo nga buhaton ni Jesus alang nila? (Ipasabut nga
ang manna mao ang “tinapay gikan sa langit” [Juan 6:31] nga gihatag sa Dios
alang sa mga anak sa Israel dihang didto sila sa kamingawan; tan-awa sa Exodo
16:14–15, 35.)

Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
6:32–35 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo sa
Manluluwas sa mga tawo agig tubag sa ilang gipangayo nga timailhan.

• Unsa man ang gitudlo sa Manluluwas mahitungod sa Iyang kaugalingon
dihang gihisgutan Niya ang manna, o tinapay gikan sa langit?

Mahimo nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga pulong nga
“Ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi” sa Juan 6:35.
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• Sa unsa nga mga paagi atong mapahisama ang Manluluwas ug ang Iyang mga
pagtulun-an sa tinapay?

• Sa inyong hunahuna unsay ipasabut nga kadtong kinsa moduol kang Jesukristo
“dili gutumon”? (Juan 6:35.) (Usa ko posibling tubag mao nga Siya moamuma
kanila sa espirituhanong paagi.)

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas diha sa bersikulo 35? (Bisan og ang mga estudyante mogamit og
lain-laing mga pulong, kinahanglang mahibaloan nila ang baruganan sama sa
mosunod: Kon moduol kita ni Jesukristo, Siya moamuma kanato sa
espirituhanong paagi. Isulat sa pisara kini nga baruganan.)

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag:

Moduol kita kang Jesukristo
pinaagi sa …

Moamuma siya nato
pinaagi sa …

Ipares-pares ang mga estudyante. Hangyoa sila nga magtinabangay sa paghimo og
lista diha sa ilang mga class notebook o mga scripture study journal sa pipila ka
mga butang nga ilang mahimo aron makaduol kang Jesukristo ug sa mga paagi nga
Siya moamuma kanato sa espirituhanong paagi. Dapita ang pipila ka estudyante sa
pagreport sa ilang mga tubag ngadto sa klase.

Ikonsiderar ang pagdapit og pipila ka estudyante sa pagpakigbahin sa unsang paagi
sila nakadawat og espirituhanong pag-amuma dihang miduol sila sa Manluluwas.

Aron maandam ang mga estudyante nga mahibaloan ang dugang nga baruganan
nga gitudlo sa Manluluwas, dapita ang pipila ka estudyante sa pagduol sa
atubangan ug hatagi sila og usa ka piraso nga pan. Dapita sila sa pagsimhot sa
tinapay ug ipa-imagine kon unsa kahay lami niini.

• Sa unsang paagi kaha kini nga tinapay makabusog kon inyo lamang kining
simhuton, i-imagine lang kon unsay lami, ug sigihon lang og dala-dala sa
tibuok adlaw?

• Unsa ang angay natong buhaton aron makabenipisyo sa unsay ikahatag sa
tinapay?

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
6:49–54 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon sa unsang paagi ang
kasinatian sa ilang mga classmate ikapahisama sa gitudlo sa Manluluwas niini nga
mga bersikulo.

• Sa unsang paagi ang Tinapay sa Kinabuhi lahi kay sa regular nga tinapay? (Dili
sama sa tinapay nga makatagbaw nato sa mubo lang nga panahon, si Jesukristo
mitanyag kanato og mga panalangin nga molungtad sa kahangturan.)

• Sumala sa bersikulo 53–54, unsa ang gitudlo sa Manluluwas nga buhaton sa
mga tawo?
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Ipasabut nga ang Manluluwas migamit sa mga pulong nga pagkaon ug pag-inom
isip simbolo. Aron matabangan ang klase nga makasabut sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas, dapita ang mga miboluntaryo nga mga estudyante sa pagkaon sa pan.
Dayon pabalika sila sa ilang mga lingkuranan.

• Unsa ang mahitabo sa pan ug sa mga sustansya kon kini gikaon na. (Ang mga
bitamina ug mga sustansya nahimong kabahin sa lawas, naghatag og kusog ug
kamaayo sa panglawas.)

• Sa inyong hunahuna unsay ipasabut sa pagkaon sa unod ug pag-inom sa dugo
ni Jesukristo? (Mahimong nagpasabut kini nga ipatuhop gayud dinhi kanato
ang Iyang mga pagtulun-an ug Pag-ula. Mahimo sab nga magrepresentar kini
sa pag-ambit sa sakrament, nga sa wala madugay gihimo sa Manluluwas.)

• Sumala sa Juan 6:54, unsa nga panalangin ang atong madawat kon atong
ipatuhop o gamiton, ang mga pagtulun-an ug Pag-ula ni Jesukristo? (Human
makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan:
Kon atong ipatuhop, o gamiton, ang mga pagtulun-an ug ang Pag-ula ni
Jesukristo, atong madawat ang kinabuhing dayon.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa pamahayag ni Elder Bruce R.
McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa ang klase sa
pagpamninaw sa mga pamaagi nga iyang giingon nga atong mapatuhop dinhi
kanato ang mga pagtulun-an ug Pag-ula ni Jesukristo.

“Ang pagkaon sa lawas ug pag-inom sa dugo sa Anak sa Dios mao, una,
pagdawat kaniya sa tinuoray ug sa kinatibuk-ang kahulugan, nga walay
pagduha-duha bisan sa unsa man, isip personal nga kaliwatan sa lawas sa
Mahangturon nga Amahan; ug, ikaduha, kini mao ang pagsunod sa mga sugo sa
Anak pinaagi sa pagdawat sa iyang ebanghelyo, pagpamiyembro sa iyang
Simbahan, ug sa paglahutay pinaagi sa kamasulundon ug kamatarung hangtud

sa katapusan. Kadtong kinsa nga subay niini nga pamaagi mokaon sa iyang lawas ug moinom sa
iyang dugo makaangkon og kinabuhing dayon, nagpasabut sa kahimayaan sa kinatas-an nga
langit sa celestial nga kalibutan” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:358).

• Unsa ang gisugyot ni Elder McConkie nga atong mapatuhop ang mga
pagtulun-an ug Pag-ula ni Jesukristo?

Ipasabut nga ang kinabuhing dayon mao ang pagpuyo sa kahangturan ug
mamahimong sama sa Langitnong Amahan ug sa iyang Anak, nga si Jesukristo.
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 6:56–57 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon sa unsang paagi kita mahisama Kanila
samtang atong ipatuhop dinhi kanato ang mga pagtulun-an ug Pag-ula ni
Jesukristo. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

Ipasabut nga ang Manluluwas dili makig-uban kanato sa pisikal, apan hinoon ang
Iyang balaang impluwensya magpabilin kanato aron matabangan kita nga
mahimong mas sama Kaniya ug sa Langitnong Amahan.

I-summarize ang Juan 6:59–66 pinaagi sa pagpasabut nga ang ubang mga disipulo
ni Jesus misalikway sa Iyang mga pagtulun-an ug wala na mosunod Kaniya.
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Ipaambit ang imong pagpamatuod bahin sa mga kamatuoran nga nahibaloan sa
mga estudyante. Dapita ang mga estudyante sa pagsulat diha sa ilang mga class
notebook o mga scripture study journal og usa ka tumong kon unsaon nila nga mas
mapatuhop ang Pag-ula sa Manluluwas o ang usa sa Iyang mga pagtulun-an.

Sunod nga Unit (Juan 7–10)
Sultihi ang mga estudyante nga sa sunod nga unit ilang kat-unan kon giunsa sa
pagtratar ni Jesukristo ang usa ka babaye nga nasakpang nanapaw ug unsay Iyang
gisulti hinungdan nga nanglakaw ang mga tawo nga gustong mopatay kaniya.
Mahimo nimong papiyungon ang mga estudyante ug ipa-imagine kon unsa ang
pagbati sa usa ka buta. Dayon pangutan-a kon unsa ang pagbati nga mamaayo
gikan sa pagkabuta ug makakita sa pinakaunang higayon? Mabasa sa mga
estudyante ang mahitungod sa usa ka tawong buta kinsa wala lamang makadawat
og pisikal nga panan-aw apan nakadawat usab og espirituhanong panan-aw ug
pagsaksi nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa Dios. Makat-unan sab nila
nganong ang Manluluwas mitawag sa Iyang kaugalingon nga Maayong
Magbalantay ug unsa nga gahum ang giingon Niya nga Iyang nadawat gikan
sa Amahan.
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LEKSYON 66

Juan 7
Pasiuna
Si Jesus mitambong sa Fiesta sa mga Payag [Tabernakulo] sa
Jerusalem. Miadto siya sa templo ug nanudlo sa mga tawo
didto kon unsaon nga makadawat sila og saksi nga ang
Iyang mga pagtulun-an gikan sa Dios nga Amahan. Tungod

kay ang mga tawo nanaglalis mahitungod kon si kinsa si
Jesus, migamit siya og mga pagkumparar sa tubig ug
kahayag aron sa pagpamatuod sa Iyang kabalaan. Siya
mitudlo usab kanila mahitungod sa Espiritu Santo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 7:1–13
Si Jesus mitambong sa Fiesta sa mga Payag
Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana: Si Jesus duna bay mga igsoon?

Dapita ang mga estudyante sa pagtubag sa pangutana. Kon gikinahanglan, tabangi
ang mga estudyante sa pagsabut nga si Jose ug Maria nanganak pa human natawo
si Jesus ug tingali gipadako sa mao ra gihapon nga balay uban Kaniya. Hinoon,
tungod kay si Jesukristo mao man ang tinuod nga Anak ni Maria ug sa Dios nga
Amahan, dili kang Jose, kining mga tawhana mga igsoon ni Jesus sa inahan
(tan-awa sa Mateo 13:55–56).

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang pagbati nga magtubo nga naa sa sama nga
panimalay kauban ni Jesus?

• Sa inyong hunahuna mas sayon kaha nga motuo Kaniya kon nagtubo pa mo
uban Niya? Ngano o nganong dili man?

Ipasabut nga sa Juan 7 atong nakat-unan unsa ang pagtan-aw sa ubang mga
“igsoon” ni Jesus (Juan 7:3, 5) ngadto Kaniya. Ang termino nga mga igsoon tingali
nagpasabut sa mga igsoon ni Jesus sa inahan, bisan og tingali naglakip sab kini sa
ubang suod nga mga kaliwat.

Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
7:1–5 .

• Unsa man ang atong nakat-unan gikan sa bersikulo 5 mahitungod sa mga
igsoon ni Jesus?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang pagpamatuod sa kabalaan ni Kristo ug ang makaluwas nga gahum sa iyang
ebanghelyo dili awtomatik nga ihatag tungod lamang sa relasyon sa pamilya.

“… Bisan og sila nagtubo gikan sa usa ra ka panimalay ug ubos sa mabinationg
impluwenya ni Jose ug ni Maria, bisan tuod sila nahibalo sa mga pagtulun-an,
pangalagad, ug sa mga milagro ni Jesus mismo, apan kining suod niyang mga
kaparyentihan wala pa modawat kaniya isip ang Mesiyas. Hinoon, tanan sila,
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dayag, nga nakabig ra sa kaulahian (Mga Buhat 1:14)” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:437).

• Sa unsang paagiha posible nga ang pipila sa kaugalingong kapamilya ni Jesus
wala pa motuo Kaniya, bisan og nahibalo na sila sa Iyang mga pagtulun-an ug
mga milagro?

Ipasabut nga ang Juan 7 nagrekord sa mga hitabo dihang ang Fiesta sa mga Payag
gipahigayon didto sa Jerusalem (tan-awa sa Juan 7:2). Atol niiining walo ka adlaw
nga fiesta, nga gikonsiderar nga maoy “pinakasadya sa tanan” (Bible Dictionary,
“Feasts”), daghan sa mga Judeo mibiyahe sa Jerusalem sa pagsaulog sa mga
panalangin sa Dios nganha sa mga anak sa Israel dihang didto sila sa kamingawan,
nagpuyo sa temporaryong mga katulganan, o mga tabernakulo, human sa ilang
pagkaluwas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto (tan-awa sa Levitico 23:39–43).
Gisaulog usab sa mga Judeo ug gipasalamatan ang tinuig nga ani nga mga prutas
ug mga pinugas (tan-awa sa Exodo 23:16).

Pagsabut sa konteksto ug sa sulod
Ang usa ka sukaranan sa pagtulun-an sa ebanghelyo ug pagkat-on mao ang pagsabut sa
kinatibuk-ang kahulugan ug sa sulod diha sa scripture block. Ang konteksto [kinatibuk-ang
kahulugan] naglakip sa mga sirkumstansya o background sa usa ka partikular nga tudling nga
gikan sa kasulatan, panghitabo, o sugilanon. Ang hilisgutan [content] mao ang tudling sa
sugilanon, katawhan, mga hitabo, mga sermon, ug dinasig nga mga pagpasabut sa teksto.
Samtang tabangan nimo ang mga estudyante nga makasabut sa konteksto sa mga kasulatan,
maandam sila sa pag-ila sa mga mensahe sa dinasig nga mga author.

• Sumala sa bersikulo 3–4, unsa ang gusto sa mga igsoon ni Jesus nga Iyang
buhaton?

I-summarize ang Juan 7:6–10 pinaagi sa pagpasabut nga nakahukom si Jesus nga
ilangay ang pag-adto sa fiesta, apan giawhag Niya ang Iyang mga igsoon sa
pag-adto. Dihang nasugdan na ang fiesta, sa hilum miadto si Jesus—nahibalo nga
pipila sa mga lider sa Judeo gustong mopatay kaniya apan ang Iyang panahon nga
mamatay wala pa moabut.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 7:11–13 .

• Unsa ang gipanulti sa lain-laing mga tawo sa Jerusalem mahitungod ni Jesus?

Ipasabut nga sama sa kapanahunan ni Jesus, dunay managlahing opinyon
mahitungod kang Jesukristo sa atong panahon. Ang pipila sa mga katawhan
nahibalo ug mipamatuod nga Siya ang Anak sa Dios ug Manluluwas sa tanang
katawhan. Ang uban mituo Kaniya ug nanghinaot nga tinuod ang Iyang
ebanghleyo. Hinoon, may mga tawo usab nga nagduda sa kabalaan ni Jesukristo ug
sa katinuod sa Iyang mga pagtulun-an. Dapita ang mga estudyante nga mangita
samtang padayon silang magtuon sa Juan 7 kon sa unsang paagi atong mahibaloan
nga si Jesukristo mao ang atong Manluluwas ug tinuod ba ang Iyang mga
pagtulun-an.
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Juan 7:14–36
Gitudloan ni Jesus ang mga Judeo didto sa templo
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 7:14–15 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gihimo ni Jesus didto sa templo.
Makatabang ang pagpasabut nga ang templo mao ang pinakasentro sa kasaulugan
nga nahitabo atol sa Fiesta sa mga Payag.

• Unsay gihimo ni Jesus?

• Nganong natingala man ang mga Judeo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 7:16–18 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus ngadto sa mga tawo aron
mahibalo kon ang Iyang doktrina, o mga pagtulun-an, tinuod.

• Sumala sa bersikulo 16, kang kinsa naggikan ang nadawat ni Jesus nga doktrina
nga Iyang gitudlo?

• Sa unsang paagi ang usa ka tawo mahibalo nga ang doktrina nga gitudlo ni
Jesus tinuod nga gikan sa Dios?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan kon unsaon nato nga makadawat
og usa ka pagpamatuod bahin sa mga pagtulun-an sa Langitnong Amahan?
(Gamit ang kaugalingon nilang mga pulong, kinahanglang mahibaloan sa mga
estudyante ang baruganan sama sa mosunod: Kon buhaton nato ang
kabubut-on sa Langitnong Amahan, niana makadawat kita og
pagpamatuod sa Iyang doktrina. Mahimo nimong dapiton ang mga
estudyante nga markahan ang mga pulong diha sa bersikulo 17 nga nagtudlo
niini nga baruganan.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut kon unsaon sa paggamit
kini nga baruganan sa atong kinabuhi, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa mosunod nga pamahayag ni Presidente James E. Faust sa Unang
Kapangulohan:

“Makaangkon kita og pagpamatuod sa mga baruganan sa ebanghelyo pinaagi
sa masulundong paningkamot sa pagsunod niini. … Ang usa ka pagpamatuod sa
kaepektibo sa pag-ampo moabut pinaagi sa mapaubsanon ug sinsero nga
pag-ampo. Ang usa ka pagpamatuod sa ikapulo moabut pinaagi sa pagbayad og
ikapulo” (“Ginoo, Nagatuo Ako; Tabangi ang Pagtuo Ko nga Nakulangan,”
Ensign o Liahona, Nob 2003, 22).

Bisan og ang kaugalingon Niyang mga igsoon sa sinugdanan wala motuo Kaniya,
sa kaulahian naangkon ra nila ang pagpamatuod ug nakabig sila (tan-awa sa Mga
Buhat 1:14).

• Sa unsang paagi ang baruganan nga nahibaloan diha sa Juan 7:17 makatabang
sa mga igsoon ni Jesus nga makaangkon og pagpamatuod bahin ni Jesukristo
ug sa Iyang mga pagtulun-an?

Hangyoa ang mga estudyante sa pag-imagine nga sila adunay higala nga naglisud
sa kaugalingon niyang pagpamatuod sa ebanghelyo.
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• Unsaon kaha ninyo sa paggamit ang baruganan nga atong nahibaloan diha sa
Juan 7:17 aron matabangan kini nga higala?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makapamatuod sa baruganan nga ilang
nahibaloan sa ibabaw ug mobati sa kamatuoran ug kaimportante niini, i-display
ang mosunod nga pahayag:

Nasayud ko ____________________ tinuod tungod kay sa akong pagsunod niini
ako ____________________.

Awhaga ang mga estudyante sa pagkompleto sa pamahayag diha sa ilang mga
class notebook o mga scripture study journal pinaagi sa pagsulat mahitungod sa
usa ka sugo sa ebanghelyo o baruganan nga ilang nahibaloan nga tinuod pinaagi sa
ilang pagpaningkamot nga masunod kini.

Dapita ang pipila ka estudyante sa pagpakigbahin unsay ilang gisulat diha sa klase.

Dapita ang mga estudyante nga isulat ang usa ka kamatuoran sa ebanghelyo, sugo,
o pagtulun-an diin sila gusto nga makadawat og mas lig-ong pagpamatuod bahin
niini. Dapita sab sila sa pagsulat unsay ilang buhaton aron makadawat og mas
lig-ong pagpamatuod bahin niini nga kamatuoran, sugo, o pagtulun-an pinaagi sa
paggamit sa baruganan nga ilang nakat-unan sa Juan 7:17.

I-summarize ang Juan 7:19–36 pinaagi sa pagpasabut nga gibadlong ni Jesus ang
mga lider sa mga Judeo gumikan sa pagsalikway sa Iyang mga pagtulun-an ug mga
milagro ug sa tinguha nga pagpatay Kaniya. Daghang tawo ang naglibug kon Siya
ba ang Mesiyas, ug ang punoang mga pari ug mga Pariseo mipadala og mga opisyal
sa pagkuha Kaniya.

Juan 7:37–53
Gitudlo ni Jesus ang mahitungod sa gasa sa Espiritu Santo
Paghangyo og usa nga giuhaw nga moboluntaryo sa pag-adto sa atubang sa klase.
Hatagi ang estudyante og walay sulod nga baso, ug pangutan-a siya:

• Makatagbaw ba ni sa imong kauhaw?

• Unsa pay imong gikinahanglan?

I-display ang tinubdan sa tubig sama sa botelya o pitsel nga puno sa tubig. Sudli og
tubig ang baso, ug dapita ang estudyante sa pag-inom. Dayon hangyoa ang
estudyante nga mobalik sa iyang gilingkuran.

Iisa ang pitsel o ang botelya nga gigamit sa pagpuno sa baso sa estudyante.
Ipasabut nga atol sa walo ka adlaw nga Fiesta sa mga Payag ang pinili nga pari
mikalos og tubig gikan sa tuburan sa Siloam gamit ang bulawan nga pitsel ug
gibu-bu ang tubig ngadto sa silver nga palanggana sa may tiilan sa altar sa templo.
Sa katapusang adlaw sa Fiesta sa mga Payag, dihang nahimo na kini sa pari,
mibarug si Jesus ug mitanyag og usa ka pagdapit sa mga tawo. (Tan-awa sa
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:446.)
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 7:37 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang gidapit sa Manluluwas nga buhaton
sa mga tawo human Siya mipakita sa templo sa ikawalo ug katapusang adlaw
sa fiesta.

• Unsa ang gidapit sa Manluluwas nga buhaton sa mga tawo?

• Sa pagkonsiderar bahin sa pagkalos ug pagbu-bu sa tubig nga gihimo sa pari sa
adlaw sa fiesta, ngano kaha nga si Jesus mihatag man niini nga pagdapit niining
tukma kaayo nga panahon?

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Kon moduol kita ni
Jesukristo ug motuo Kaniya …

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 7:38–39, ug
pagkahuman ipasabut nga ang Joseph Smith Translation sa Juan 7:39 nagklaro sa
katapusang bahin sa bersikulo nga mabasa, “…kay ang Espiritu Santo gisaad
ngadto kanila kinsa mituo, human niana si Jesus nahimaya.” Dapita ang mga
estudyante sa pagpangita sa gisaad ni Jesus niadtong kinsa moduol Kaniya ug
motuo Kaniya.

Ipasabut nga ang mga pulong nga “gikan sa iyang kasingkasing” nagsugyot nga
ang buhi nga tubig maanaa sa sulod ug modagayday gikan sa magtutuo, kay sa
maggikan sa gawas nga tinubdan.

• Sumala sa bersikulo 39, unsa ang girepresentaran sa buhi nga tubig nga
gipamulong sa Manluluwas?

Ipasabut nga “sa ubang mga rason nga wala mapasabut sa hingpit diha sa mga
kasulatan, ang Espiritu Santo wala maglihok sa hingpit ngadto sa mga Judeo
panahon sa mga katuigan sa mortal nga panaw ni Jesus (Juan 7:39; 16:7)” (Ang
Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Espiritu Santo”). Samtang ang gasa sa Espiritu
Santo dili pa ihatag niana nga dispensasyon hangtud nga ang Manluluwas
mahimaya pinaagi sa pagkompleto sa Iyang mortal nga misyon, ang gahum sa
Espiritu Santo anaa na aron sa pagtabang sa mga tawo nga makadawat og
pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gitudlo sa Manluluwas ug sa Iyang mga
disipulo.

• Basi sa mga pagtulun-an sa Manluluwas diha sa Juan 7:37–39, unsaon ninyo sa
pagkompleto ang pamahayag diha sa pisara? (Ang mga estudyante mahimong
mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibalo sa mosunod
nga baruganan: Kon moduol kita kang Jesukristo ug motuo Kaniya, niana
mapuno kita sa Espiritu Santo.)

Ipasabut nga kadtong napuno sa Espiritu Santo maka-impluwensya og kaayohan
ngadto sa uban. Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna og usa ka panahon
dihang napuno sila sa Espiritu Santo ug, agig resulta, naka-impluwensya og
kaayohan ngadto sa uban. Dapita ang pipila ka estudyante sa pagpakigbahin sa
ilang mga kasinatian.

I-summarize ang Juan 7:40–53 pinaagi sa pagpasabut nga ang punoang mga pari
ug mga Pariseo nagtinguha na usab sa pagdakop ni Jesus. Si Nicodemo, ang
Pariseo kinsa miadto sa Manluluwas sa pagkagabii (tan-awa sa Juan 3:1–2),
nanalipod sa Manluluwas ug mipahinumdom sa iyang kaubanang mga Pariseo ug
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sa punoang mga pari nga ang kaugalingon nilang balaod dili motugot sa usa ka
indibidwal nga hukman hangtud nga may higayon siya nga makapamahayag.

Tapusa pinaagi sa pagpamatuod sa mga kamatuoran nga nahibaloan sa mga
estudyante sa ilang pagtuon sa Juan 7.
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LEKSYON 67

Juan 8:1–30
Pasiuna
Samtang ang Manluluwas didto sa Jerusalem alang sa Fiesta
sa mga Payag, ang pipila ka mga escriba ug mga Pariseo
nagdala og usa ka babaye ngadto Kaniya kinsa sad-an sa
pagpanapaw, ug nangutana sila kon kinahanglan ba siyang

batoon. Iyang gipakyas ang mga tigpasangil ug mipakita og
kalooy ngadto sa babaye. Si Jesus mitudlo usab nga ang
Amahan nagpamatuod Kaniya.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 8:1–11
Ang babaye nga giakusahan nga nanapaw gidala ngadto sa Manluluwas
Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna og mga panahon dihang nakasugat
sila o nakipag-uban sila og mga tawo kansang panagway o kinaiya wala mahiuyon
sa mga sumbanan sa Ginoo.

• Unsa nga mga hagit ang tingali atong sagubangon kon kauban kita sa uban
kansang panagway o kinaiya wala mahiuyon sa mga sumbanan sa Ginoo?
(Mahimo nga motubag ang mga estudyante nga tingali matintal kita nga
hukman ang ingon niana nga mga tawo sa dili matarung nga paagi o tagdon
sila sa walay kalooy.)

Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana:

Unsa ang angay natong buhaton sa mga sitwasyon kon kauban ta sa uban
kansang panagway o kinaiya wala mahiuyon sa mga sumbanan sa Ginoo?

Awhaga ang mga estudyante nga mangita sa mga kamatuoran samtang magtuon
sila sa Juan 8:1–11 nga makatabang sa pagtubag niini nga pangutana.

Ipasabut nga human sa Fiesta sa mga Payag, nagpabilin si Jesukristo sa Jerusalem
sa mubo nga panahon ug nanudlo sa mga tawo didto sa templo (tan-awa sa Juan
8:1–2).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:3–6 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo dihang gitudloan ni Jesus ang
mga tawo.

• Unsa ang nahitabo dihang gitudloan ni Jesus ang mga tawo?

• Unsa ang pangutana sa mga escriba ug mga Pariseo kang Jesus?

• Sumala sa bersikulo 6, unsa ang tuyo sa mga esciba ug sa mga Pariseo?
(Tinguha nila nga dauton si Jesus atubangan sa mga tawo ug nangitag lig-on
nga rason aron maakusahan Siya tungod kay gusto silang makakuha og
ikapasangil aron madakop Siya ug mahukman Siya nga patyon [tan-awa sa
Juan 7:1, 32].)
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Ipasabut nga kon moingon si Jesus nga batoon ang babaye, nagpasiugda Siya og
usa ka silot nga dili komon sa mga Judeo ug silot nga gidili sa pamalaod sa
Romano. Kon moingon si Jesus nga dili batoon ang babaye, akusahan Siya nga
nagpasagad lang sa balaod ni Moises o wala motahud sa giuyunan nga mga
naandang buhat kaniadto. (Tan-awa sa Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:450–51.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:7–8 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsang paagi mitubag ang Manluluwas.

• Sumala sa bersikulo 7, unsa ang tubag ni Jesus?

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang gusto sa Manluluwas nga masayran niining
mga tawhana dihang miingon Siya, “Kinsa kaninyo ang walay sala maoy
paunahag labay kaniyag bato”? (bersikulo 7).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:9 . Hangyoa ang klase
sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo dihang ang mga Pariseo ug mga
escriba mihunahuna sa gipahayag sa Manluluwas.

• Sa inyong hunahuna unsa ang ipasabut sa mga pulong nga “gikonbikto sa
kaugalingon nilang mga tanlag”?

• Unsa man ang giila niining mga tawhana dihang gipili nila nga
manglakaw palayo?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga istorya kon
unsaon sa paglikay nga makapanghukom sa uban? (Ang mga estudyante
mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan kinahanglang mahibaloan
nila ang mosunod nga baruganan: Ang pag-ila sa kaugalingon natong mga
imperpeksyon makatabang kanato nga makalikay sa pagpanghukom sa
uban. Isulat sa pisara kini nga baruganan ubos sa pangutana.)

• Sa inyong hunahuna sa unsang paagi ang pag-ila sa kaugalingon natong mga
imperpeksyon makatabang nato nga malikay nga makapanghukom sa uban?

Pahinumdumi ang mga estudyante nga kining babayhana sad-an sa pagpanapaw,
nga usa ka labihan ka seryuso nga sala (tan-awa sa Alma 39:3–5).

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang mga gibati niining babayhana dihang ang
iyang sala gibandilyo ngadto ni Jesus ug atubangan sa daghang tawo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:10–11 . Hangyoa usab
ang estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod gikan sa Joseph Smith Translation
sa bersikulo 11: “Ug gihimaya sa babaye ang Dios gikan nianang taknaa, ug mituo
sa iyang ngalan.” Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa sa
pagtubag sa Manluluwas kini nga babaye.

• Sa unsang paagi ang Manluluwas mipakita sa gugma ug kalooy niini
nga babaye?

• Unsa nga mga instruksyon ang gihatag sa Manluluwas ngadto sa babaye?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut nga ang Manluluwas wala
mobaliwala sa sala niini nga babaye, hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball:

LEKSYON 67

468



“Ang iyang sugo ngadto kaniya mao, ‘Lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala.’
Gitudloan niya ang babayeng makasasala sa paglakaw, pagbiya sa dautan
niyang kinabuhi, sa dili na pagpakasala, sa pag-usab sa iyang kinabuhi. Miingon
Siya, Lakaw, babaye, ug sugdi ang imong paghinulsol; ug ang buot niyang
ipasabut kaniya mao ang pagsugod sa proseso—sa pagbiya sa iyang mga sala”
(The Miracle of Forgiveness [1969], 165).

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan mahitungod sa Manluluwas
gikan sa mga bersikulo 10–11? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
kaugalingon nilang mga pulong apan kinahanglang mahibaloan nila ang
mosunod nga kamatuoran: Ang Manluluwas mipakita kanato sa kalooy
pinaagi sa paghatag kanato og oportunidad nga makahinusol. Isulat sa
pisara kini nga kamatuoran.)

• Sa unsang paagi nga ang pagsabut niini nga kamatuoran makatabang nato kon
kita makasala?

• Sa unsang paagi ang duha ka kamatuoran nga atong nahibaloan makatabang
sa atong pag-atubang sa mga sitwasyon kon kauban ta sa uban kansang
panagway o kinaiya wala mahiuyon sa mga sumbanan sa Ginoo?

• Sumala sa Joseph Smith Translation sa bersikulo 11, unsay epekto sa kalooy sa
Manluluwas diha niana nga babaye?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagsulat diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal sa ilang mga pagbati alang sa Manluluwas tungod sa Iyang
kaandam nga mopakita og kalooy ug mohatag kanato og oportunidad nga
makahinulsol.

Juan 8:12–30
Si Jesus mitudlo nga ang Iyang Amahan mipamatuod bahin Kaniya
Dapita ang mga estudyante sa pagpiyong ug pasulaya sa pagdrowing og usa ka
yano nga litrato o piho nga butang. Dayon ipabuka ang ilang mga mata ug
ikumpara ang ilang drowing ngadto sa drowing sa ilang mga katapad.

• Unsa ang ubang butang nga inyong mabuhat nga mas maayo kon dunay
kahayag?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:12 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gipahayag ni Jesus mahitungod sa Iyang
kaugalingon.

• Unsay tawag ni Jesus sa Iyang kaugalingon? (Isulat sa pisara ang mosunod nga
doktrina: Si Jesukristo ang Kahayag sa Kalibutan.)

Pahinumdumi ang mga estudyante nga gihimo ni Jesus kini nga pahayag atol sa
Fiesta sa mga Payag. Sa matag gabii sa walo ka adlaw nga fiesta, daghang
gipabarug nga mga lampara, o mga menorahs, dagkutan diha sa mga nataran sa
templo, naghatag og kasanag sa daghang tawo nga naa sa Jerusalem para sa
kasaulugan.
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• Sa unsang paagi si Jesukristo mihatag og kahayag sa babaye nga giakusahang
nanapaw ug sa mga tawo nga miakusar kaniya?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa mga pulong sa
Manluluwas diha sa bersikulo 12? (Ang mga estudyante mahimong mogamit
og lain-laing mga pulong, apan siguroha nga ilang mahibaloan ang mosunod
nga baruganan: Kon sundon nato ang Manluluwas, atong malikayan ang
espirituhanong kangitngit ug mapuno sa Iyang kahayag.)

• Unsay inyong pagbati nga ang Manluluwas motabang ninyo nga malikay nga
maglakaw sa espirituhanong kangitngit?

Ipasabut nga daghang panagna sa Daang Tugon nagpasabut nga ang Mesiyas mao
ang kahayag sa tanang nasud (tan-awa sa Isaias 49:6; 60:1–3). Busa, sa pagpahayag
sa Iyang kaugalingon nga mao ang Kahayag sa Kalibutan, gisangyaw ni Jesus nga
Siya ang Mesiyas.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:13 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa sa pagtubag sa mga Pariseo ang
pahayag sa Manluluwas.

• Giunsa sa pagsanong sa mga Pariseo ang pamahayag sa Manluluwas?

• Nganong miingon man sila nga ang rekord ni Jesus o ang iyang pagpamatuod
dili tinuod? (Kay Siya mipamatuod sa Iyang kaugalingon.)

Ipasabut nga gipahinumduman ni Jesus ang mga Pariseo nga ang balaod ni Moises
nagkinahanglan sa pagpamatuod sa pinakaminus duha ka tawo aron maestablisar
ang kamatuoran (tan-awa sa Juan 8:17; Deuteronomio 17:6). Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 18:18 . Hangyoa ang klase sa pagsunod,
nga mangita kon si kinsa pa ang nagpamatuod nga si Jesus mao ang gisaad nga
Mesiyas.

• Sumala sa bersikulo 18, kinsa ang giingon sa Manluluwas nga maoy ikaduha
nga saksi sa Iyang kabalaan? (Mahimo nimong ipasabut nga pinaagi niini nga
pamahayag gipamatud-an ni Jesus nga Siya ug ang Iyang Amahan duha ka
managlahi nga binuhat.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 18:19 . Hangyoa ang
klase sa pagpangita sa unsay wala masabti sa mga Pariseo mahitungod kang Jesus
ug sa Iyang Amahan.

• Sumala sa bersikulo 19, ngano nga ang mga Pariseo wala man makaila sa
Amahan? (Ang mga Pariseo wala makaila sa Amahan tungod kay wala sila
makaila ni Jesus ug kon si kinsa gayud Siya.)

• Basi sa unsay gisulti sa Manluluwas ngadto sa mga Pariseo, unsa man ang atong
buhaton aron makaila sa Langitnong Amahan? (Ang mga estudyante
mahimong mogamit og lainlaing mga pulong, apan siguroha nga maklaro nga
samtang magkat-on kita bahin ni Jesukristo, atong mailhan ang Amahan.
Gamit ang mga pulong sa mga estudyante, isulat sa pisara kini nga baruganan.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut niini nga baruganan, dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder
Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:
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“Kini mao ang mahinungdanong kamatuoran nga sa tanang gisulti ug gibuhat ni
Jesus, lakip na ug ilabi na sa Iyang matubsanong pag-antus ug sakripisyo, Siya
nagpakita kanato kung kinsa ug unsa gayud ang Dios nga atong mahangturong
Amahan, unsa ka hingpit ang Iyang pagkamaunungon ngadto sa Iyang mga anak
sa tanang dispensasyon ug nasud. Sa pulong ug sa buhat si Jesus naninguha sa
pagpadayag ug sa paghimong personal ngari kanato sa tinuod nga kinaiya sa

Iyang Amahan, ang atong Amahan sa Langit. …

Busa ang pagpakaon sa gigutom, pag-ayo sa masakiton, pagpanton sa pagkahipokrito,
pagpangamuyo alang sa hugot nga pagtuo—kini mao ang Kristo nga nagpakita kanato sa
agianan ngadto sa Amahan, Siya kinsa ‘maloloy-on ug mapuangoron, dili dali masuko,
mainantuson ug puno sa kaayo.’ Sa Iyang kinabuhi ilabi na sa Iyang kamatayon, si Kristo
mipahayag, ‘Kini ang kapuangod sa Dios nga akong gipakita kaninyo, ingon man sa akong
kaugalingon’” (“Ang Kahalangdon sa Dios,” Ensign o Liahona, Nob. 2003, 70, 72).

• Sumala ni Elder Holland, unsa ang atong makat-unan mahitungod sa atong
Langitnong Amahan samtang nagkat-on kita mahitungod ni Jesukristo?

I-summarize ang Juan 8:21–24 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas
mipahimangno sa mga Pariseo nga kon dili sila motuo Kaniya mamatay sila sa
ilang mga kasal-anan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:25–30 . Hangyoa ang
klase sa pagpangita og dugang pa nga mga kamatuoran nga gitudlo ni Jesus sa mga
Pariseo mahitungod sa Iyang kaugalingon ug sa Langitnong Amahan. Mahimo
nimong pamarkahan sa mga estudyante ang ilang nakit-an.

• Unsa ang dugang nga mga kamatuoran nga gitudlo ni Jesukristo mahitungod sa
Iyang kaugalingon ug sa Langitnong Amahan?

• Sa unsang paagi ang mga pagtulun-an sa Manluluwas niini nga mga bersikulo
makatabang nato nga makasabut sa relasyon tali sa Manluluwas ug sa
Langitnong Amahan?

Dapita ang mga estudyante sa paggahin og pipila ka minutos sa pagribyu ug
pagpamalandong sa mga istorya nga ilang natun-an diha sa Bag-ong Tugon karong
tuiga (lakip ang, sama pananglit, ang istorya bahin sa babaye nga giakusahan nga
nanapaw). Mahimo kang mag-display og mga litrato gikan sa Libro sa mga
Hulagway sa Ebanghelyo ([2009]; tan-awa usab sa LDS.org) nga nagpakita sa mga
panghitabo gikan sa mortal nga pagpangalagad sa Manluluwas. Dapita ang pipila
ka estudyante sa pag-summarize sa istorya nga nahunahunaan sa matag usa ug
ipasabut sa klase kon unsay natudlo niini mahitungod sa atong Amahan sa Langit.

Tapusa pinaagi sa pagpakigbahin sa imong pagpamatuod bahin sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo.
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LEKSYON 68

Juan 8:31–59
Pasiuna
Mipadayon sa pagpanudlo ang Manluluwas sa templo
human sa Fiesta sa mga Payag. Gitudlo Niya ang mahitungod
sa kagawasan gikan sa sala. Dihang gisangyaw ni Jesukristo

nga Siya ang talagsaong Jehova, gisulayan siya sa pagbato
sa mga Judeo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Ipahaum ang gamiton nimo nga pamaagi sa pagtudlo sa pagkab-ot sa
mga panginahanglan sa mga estudyante
Ang mga pamaagi sa pagtudlo ug kahanas mga himan lamang sa pagtabang sa mga estudyante
nga makakat-on ug ang paggamit niini dili maoy tumong sa klase. Pagpili og mga pamaagi nga
makatabang gayud sa mga estudyante nga makasabut sa gihisgutan, mga doktrina, ug mga
baruganan sa usa ka partikular nga scripture block ug gamiton sa ilang kinabuhi kana nga mga
doktrina ug mga baruganan. Hinumdumi nga kon wala ang Espiritu, bisan ang pinakaepektibong
pamaagi sa pagtudlo dili molampus sa hingpit.

Juan 8:31–36
Gitudlo ni Jesus ang mahitungod sa kagawasan gikan sa sala
Aron matabangan ang mga estudyante nga mahinumdom sa ilang nakat-unan sa
miaging leksyon, guniti pataas ang usa ka gamayng bato. Dapita ang mga
estudyante nga mo-summarize og kadali sa unsang paagi gitubag sa Manluluwas
ang pipila ka mga escriba ug mga Pariseo dihang gidala nila ang usa ka babaye nga
giakusahang nanapaw ug unsa ang Iyang gitudlo human niini (tan-awa sa Juan
8:1–30). (Wala hukmi sa Manluluwas ang babaye ug giingnan nga “ayaw na
pagpakasala” [bersikulo 11]. Pagkahuman gitudlo ni Jesus nga Siya ang “kahayag
sa kalibutan” [bersikulo 12] ug kon kita motuo ug mosunod sa Iyang mga
pagtulun-an, makaila kita sa Amahan.)

• Sumala sa Juan 8:30, sa unsang paagi nakaapektar ang mga buhat ug mga
pulong ni Jesus sa daghang mga Judeo?

Ipasabut nga bisan og daghang mga Judeo ang mituo ni Jesus, ang pipila sa mga
Judeo mipadayon sa paghagit Kaniya samtang nanudlo Siya sa mga tawo
mahitungod sa pagkadisipulo, kamatuoran, ug kagawasan batok sa pagkabihag.

Drowinga sa pisara ang mosunod nga diagram:

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:31–32 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus nga kinahanglan natong
buhaton aron mahimong gawasnon.
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Dapita ang mga estudyante sa pagduol sa pisara ug sulatan ang mga blangko basi
sa unsay gisulti ni Jesus nga kinahanglan natong buhaton aron mahimong
gawasnon. Ang nakompleto nga diagram kinahanglang parehas nga tan-awon sa
mosunod:

• Unsay buot ipasabut sa “pabilin kamo sa pulong [ni Kristo]”? (bersikulo 31).

• Unsaon man ninyo sa pag-summarize isip usa ka pamahayag sa baruganan ang
mga pagtulun-an ni Jesukristo nga narekord diha sa mga bersikulo 31–32? (Ang
mga estudyante mahimong mogamit og lainlaing mga pulong, apan siguroha
nga maklaro nga kon magpabilin kita sa pulong ni Jesukristo, niana kita
ma-Iyaha nga mga disipulo ug mahibalo sa kamatuoran, nga maghimo
natong gawasnon. Ikonsiderar ang pagsulat niini nga baruganan sa pisara.
Mahimo usab nimong ipasabut nga ang Juan 8:36 mihatag og gibug-aton nga
tungod kang Jesukristo kita mamahimong gawasnon.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa
ang klase sa pagpaminaw kon sa unsang sitwasyon kita magawasnon kon
magpakabuhi kita sumala sa mga pulong sa Manluluwas.

“Gawasnon gikan sa makalaglag nga impluwensya sa sayop nga doktrina;
gawasnon gikan sa pagkaulipon sa gana sa pagkaon ug kamaulagon; gawasnon
sa mga kadena sa pagpakasala; gawasnon gikan sa kadautan ug sa hiwi nga
impluwensya ug gikan sa matag makapugong ug makapahunong nga gahum;
gawasnon sa pagpadayon ngadto sa walay kinutuban nga kagawasan diin ang
kinatibuk-an niini matagamtam lamang sa nahimaya nga mga binuhat”

(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:456–57).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:33 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gituohan sa mga Judeo nga makahimo
nilang gawasnon.

• Unsa man ang gituohan sa mga Judeo nga makahimo nilang gawasnon?
(Nasayop sila sa pagtuo nga tungod kay mga kaliwat sila ni Abraham ug mga
manununod sa Abrahamic nga pakigsaad anaa na kanila ang espirituhanong
kagawasan.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:34–36 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa nga matang sa pagkagawasnon ang
gipasabut ni Jesus nga maoy gikinahanglan sa mga tawo.

• Sumala sa bersikulo 34, unsa nga matang sa pagkagawasnon ang gipasabut ni
Jesus nga maoy gikinahanglan sa mga tawo?

Ipasabut nga ang verb sa Gresyanhon nga gihubad nga “magapakasala” diha sa
bersikulo 34 nagsugyot sa ideya nga magpabilin sa pagpakasala kay sa
maghinulsol.

LEKSYON 68

473



• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa bersikulo 34? (Human
makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan:
Kon kita makasala ug dili maghinulsol, niana mamahimo kitang mga
alagad sa sala.)

• Unsa man ang buot ipasabut sa pagkahimong “alagad sa sala”? (Mahimo
nimong ipasabut nga ang pulong nga gihubad isip “alagad” matawag usab nga
“ulipon.”)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makahunahuna sa relasyon tali sa duha
ka mga baruganan nga ilang nahibaloan, idrowing ang mosunod nga diagram
sa pisara:

• Ngano nga ang ubang tawo karon molibug man niini nga mga kamatuoran
pinaagi sa pagtuo nga ang pagsunod sa Manluluwas naghimo nato nga usa ka
bihag, samtang ang pagpakasala mosangput sa kagawasan?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa duha ka baruganan nga
ilang nahibaloan, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod
nga pamahayag ni Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles:

“Ang pagtugyan ngadto sa mga tintasyon ni [Satanas] maghatod ngadto sa
nagkapig-ot nga dalan sa kapilian hangtud nga wala nay mahibilin ug ngadto sa
pagkaadik diin mahutdan kita sa gahum sa pagbatok niini. …

“… Ang kalibutan mogamit sa mga butang sa pamaagi ni Korihor,
magkonsiderar sa kamasulundon sa mga balaod ug ordinansa sa Dios nga usa ka
‘pagkabihag’ (Alma 30:24, 27). …

“… Duna bay mga nagduhaduha nga, isip sangputanan sa pagbaton sa tanang kahayag ug
kamatuoran, ang Dios naghupot sa kinadak-ang kagawasan nga mamahimo ug sa paghimo?

“Sa samang paagi, samtang motubo ang atong panabut sa mga doktrina ug mga baruganan sa
ebanghelyo, ang atong kabubut-on modako. Una, mas daghan kitag kapilian ug makakab-ot og
daghan ug makadawat og mas dakong mga panalangin tungod kay mas daghan kitag balaod
nga mahimo ra natong sundon. … Ikaduha, uban sa gidugang nga panabut makahimo kita og
mas maalamong mga pagpili tungod kay mas klaro natong makita dili lang ang mga kapilian
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apan ang malagmit usab nga mga sangputanan” (“Moral Agency,” Ensign, Hunyo 2009,
49, 50–51).

Ipares-pares ang mga estudyante. Dapita ang matag pares sa pagtuon sa gi-assign
nga seksyon sa Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan (booklet, 2011). Hangyoa ang
mga estudyante sa pagdrowing sa mosunod nga tsart diha sa ilang mga class
notebook o mga scripture study journal (mahimo nimong drowingon kini sa
pisara). Dapita ang matag pares nga basahon ang gi-assign sa ilaha nga seksyon sa
Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan ug sulatan ang tsart.

Ang sumbanan nga
gihisgutan sa Alang
sa Kalig-on sa mga
Kabatan-onan:

Sa unsang mga paagi
ang pagsunod niini nga
sumbanan magdala og
kagawasan?

Sa unsang mga paagi ang
kapakyas sa pagsunod niini
nga sumbanan magdala sa
pagkaulipon?

Human sa igo nga panahon, pailisa ang matag pares og laing mga kapares ug
motudlo unsa nga sumbanan ang ilang natun-an. Human sa igo nga panahon,
dapita ang pipila ka estudyante nga moreport sa unsay ilang nakat-unan.

• Unsa nga mga kagawasan ang gisaad diha sa Alang sa Kalig-on sa mga
Kabatan-onan ang personal ninyo nga nasinati?

Dapita ang mga estudyante sa pagsulat og piho nga paagi nga sila magtinguha nga
mahimong gawasnon pinaagi sa pagpakabuhi nga uyon sa mga pulong sa
Manluluwas.

Juan 8:37–59
Si Jesukristo mipamatuod sa Iyang kabalaan
Dapita ang mga estudyante nga mohatag og mugbong tubag sa mosunod nga
pangutana.

• Kinsa ang inyong nailhan nga liwat kaayo sa iyang amahan?

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
8:37–40, 44–45 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon sa unsang
paagi ang mga lider sa mga Judeo nga misupak sa Ginoo lahi kay sa bantugang
propeta sa Daang Tugon nga si Abraham, kinsa ilang giangkon nga ilang amahan.

• Sumala sa bersikulo 39, unsa ang gisulti sa Manluluwas nga angay nilang
buhaton kon sila mga anak ni Abraham?

• Sumala sa bersikulo 40, unsa man ang gitinguha nila nga buhaton nga dili
gayud buhaton ni Abraham?

• Sumala sa mga bersikulo 44–45, kinsa ang giingon ni Jesus nga mao ang ilang
amahan? (Ang yawa.) Sa unsang mga paagi nga yawa ang ilang gisunod?
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I-summarize ang Juan 8:46–50 pinaagi sa pagpasabut nga gitudlo sa Manluluwas
nga kadtong Iya sa Dios makadawat sa Iyang pulong. Ang mga lider sa mga Judeo
miinsulto ni Jesus pinaagi sa pagtawag Niya nga usa ka Samarianhon (kay ang mga
Samarianhon gigao-gao man sa mga Judeo) ug nanag-ingon nga Siya gisudlan
og yawa.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:51–53 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa pangutana nga gipangutana sa mga lider sa
mga Judeo kang Jesus.

• Unsa man ang ilang pangutana kang Jesus? (Mahimo nimong dapiton ang mga
estudyante nga markahan ang pangutana nga “Labaw ka pa ba sa atong
amahan nga si Abraham?” sa bersikulo 53.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:56–58 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa tubag ni Jesus sa pangutana sa mga Judeo.

• Unsa ang tubag ni Jesus sa pangutana nga “Labaw ka pa ba sa atong amahan
nga si Abraham?” (Mahimo nimong dapiton ang mga estudyante nga
markahan ang mga pulong nga “sa wala pa si Abraham, mao na ako” sa
bersikulo 58.)

Ipasabut nga ang pulong “mao na ako” diha sa bersikulo 58 nagpasabut nga si
Jehovah (tan-awa sa Exodo 3:14). Dayon pangutan-a sa mosunod nga mga
pangutana:

• Unsa ang buot ipasabut sa pulong nga “mao na ako”? (Ang mao nga pulong
nagpaila kang Jehova, ang Dios ni Abraham, Isaac, ug Jacob; mahimo usab
nimong ipasabut nga ang Septuagint mao ang hubad sa Gresyanhon sa Daang
Tugon. Mahimo nimong dapiton ang mga estudyante nga isulat diha ilang mga
kasulatan ang mosunod nga kamatuoran. Si Jesukristo mao si Jehova, ang
Dios sa Daang Tugon.)

• Basi sa inyong pagtuon sa bersikulo 58, unsa ang tubag ni Jesus sa pangutana
mahitungod sa kon Siya mas labaw pa ba kay ni Abraham?
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I-display ang daghang litrato gikan sa
Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo
([2009]; tan-awa usab sa LDS.org) nga
nagpakita sa mga milagro nga narekord
sa Daang Tugon (sama sa Ang Tulo ka
mga Lalaki sa Nagdilaab nga Hudno,
nu. 25; or Daniel sulod sa Langub sa
mga Leon, nu. 26).

• Kon nagbarug mo atubangan ni
Jesus ug nakadungog Niya nga
namahayag nga Siya ang tawo nga
mihimo sa mga milagro nga
narekord sa Daang Tugon, unsaon
man kaha ninyo Siya sa pagtubag?

Dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa Juan 8:59 .
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita kon giunsa sa pagtubag ang
pamahayag ni Jesus nga Siya mao si
Jehova. Dapita ang mga estudyante sa
pagreport sa ilang nakit-an.

• Nganong gibati man ninyo nga
importante alang nato ang
pagkahibalo nga si Jesukristo mao si
Jehova, ang anak sa Dios sa
Daang Tugon.

Ikonsiderar ang pagdapit og pipila ka
mga estudyante nga mopakigbahin sa klase sa ilang mga pagpamatuod bahin ni
Jesukristo. Mahimo usab nimong tapuson pinaagi sa pagpakigbahin sa imong
kaugalingong pagpamatuod.

Scripture Mastery Review
Ang mga quiz ug test makahatag sa mga estudyante og oportunidad nga
matestingan ang ilang memory sa scripture mastery passages. Ang mga clue
maglakip sa mga key word [mahinungdanong mga timailhan] o mga scripture
reference, mga kinutlo gikan sa mga tudling sa kasulatan, o mga sitwasyon nga
naghulagway sa mga kamatuoran nga gitudlo diha sa mga tudling. Ang mga quiz
ug test mahimong idikta, o isulat sa pisara, o sa papel. Human ang mga estudyante
makakuha og quiz o test, ikonsiderar ang pagpares-pares ni bisan kinsang
estudyante nga naglisud sa scripture mastery passages nga makig-uban sa taas og
score nga mga estudyante. Ang taas og score nga estudyante mahimong maoy
mag-tutor aron matabangan ang mas mubo og score nga estudyante sa pagtuon ug
molambo. (Kon buhaton ninyo kini, siguroha nga inyo kining mabuhat sa paagi
nga dili maulawan ang mga estudyante nga naglisud.)
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LEKSYON 69

Juan 9
Pasiuna
Si Jesus miayo og usa ka tawo nga gipakatawo nga buta.
Giusisa sa mga Pariseo kining tawhana ug gipalayas sa
sinagoga tungod kay dili siya mohukom ni Jesus nga usa ka

makasasala gumikan sa pagpang-ayo atol sa Igpapahulay.
Gipangita sa Manluluwas ang maong tawo, ug ang tawo
miyukbo kang Jesus isip Anak sa Dios.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 9:1–7
Si Jesus miayo og usa ka tawo nga gipakatawo nga buta.
Pagdala sa klase og usa ka artikulo sa news nga naghulagway og usa ka tawo kinsa
nag-atubang og kalisdanan. I-summarize ang artikulo para sa mga estudyante, o
isulat ang headline diha sa pisara.

• Unsa ang ubang ehemplo nga imong nakita sa mga tawo kinsa nakasinati og
kalisdanan?

Ipasabut nga ang ubang tawo naglibug nganong ang Dios motugot og kalisdanan
nga grabing nakaapekto sa ilang kinabuhi.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpangita og kamatuoran samtang magtuon sila
sa Juan 9:1-5 nga makatabang nato nga makasabut nganong ang Dios motugot nga
ang kalisdanan moabut sa atong kinabuhi.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 9:1-2 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa nga kalisdanan ang giatubang niining
tawhana. Dapita ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

• Sumala sa bersikulo 2, unsa ang gipangutana sa mga disipulo mahitungod sa
hinungdan sa kalisdanan niining tawhana?

Ipasabut nga daghang tawo sa kapanahunan sa Manluluwas mituo, sama sa mga
tawo sa atong panahon, nga ang mga kalisdanan nga giatubang sa mga tawo mga
sangputanan sa mga sala nga ilang nabuhat o nabuhat sa ilang mga ginikanan.
(Mahimo nimong ipasabut nga ang pangutana sa mga disipulo nagpakita sa
reyalidad sa usa ka premortal nga kinabuhi.)

• Sa inyong hunahuna husto kaha kini nga pagtuo? Ngano o nganong dili man?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 9:3–5 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa mga pagtulun-an ni Jesus mahitungod sa
pagkabuta niining tawhana.

• Sa inyong hunahuna unsay ipasabut sa “aron ang mga buhat sa Dios
ikapadayag diha kaniya”? (bersikulo 3).

• Gikan sa mga pagtulun-an sa Manluluwas niini nga mga bersikulo, unsa nga
kamatuoran ang atong makat-unan mahitungod sa atong mga kalisdanan?
(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan
kinahanglang mahibalo sa kamatuoran sama sa mosunod: Mahimong
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gamiton sa Dios ang atong mga kalisdanan aron ikapakita ang Iyang mga
buhat ug gahum.)

Ipasabut nga samtang dunay daghang lain-laing mga hinungdan ang kalisdanan sa
atong kinabuhi, mahimong gamiton sa Dios ang atong mga hagit aron pagtabang
nga matuman ang Iyang matarung nga mga katuyoan.

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna og usa ka kalisdanan nga ilang
naagian o kasamtangang giatubang. Samtang padayon sa pagtuon ang mga
estudyante sa Juan 9, hangyoa sila sa paghunahuna og mga paagi diin ang ang
Dios makapakita sa Iyang mga buhat ug gahum pinaagi niini tungod niana nga
mga kalisdanan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 9:6–7 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa paagi diin gipakita sa Dios ang Iyang mga buhat
ug gahum pinaagi sa kasinatian niining tawo nga buta.

Mahimo sab nimong ipakita ang usa ka porsyon sa Life of Jesus Christ Bible
Videos video “Jesus Heals a Man Born Blind” [time code 0:00–3:37]. Kini nga

video anaa sa LDS.org.

• Unsay inyong ma-imagine dihang nakakita sa unang higayon kining tawhana?

• Sa unsang paagi ang kalisdanan niining tawhana naghimo sa uban nga
makasaksi sa gahum sa Dios?

• Niini nga istorya, ang tawo nagkinahanglan nga manghugas didto sa tuburan sa
Siloam aron mamaayo ang iyang panan-aw. Unsa kaha ang gikinahanglan
ninyong buhaton aron ang Dios makapakita sa Iyang mga buhat ug gahum
diha sa inyong kinabuhi?

Juan 9:8–41
Gipangita sa Manluluwas ang tawo nga Iyang giayo human ang mga Pariseo
mipalayas sa maong tawo
I-summarize ang Juan 9:8–15 pinaagi sa pagpasabut nga human ang tawo nga buta
naayo, ang pipila ka mga tawo naglalis kon siya ba gayud kaha katong tawo nga
gipakatawo nga buta. Ang uban naglibug kon sa unsang paagi siya naayo ug gidala
siya ngadto sa mga Pariseo, kinsa nagsugod sa pag-usisa kaniya.

Dapita ang mga estudyante sa pagsiksik sa Juan 9:14 para sa adlaw diin ang
Manluluwas miayo sa tawo nga buta. Hangyoa ang usa ka estudyante nga
moreport sa unsay iyang nakit-an.

• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang reaksyon sa mga Pariseo sa gibuhat ni Jesus
sa pag-ayo sa tawo atol sa Igpapahulay?

Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
9:16–38 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa pay laing
kalisdanan nga giatubang sa naayo nga tawo.

Imbis nga pabasahon nimo ang mga estudyante, mahimo nimong ipasalida
ang nahibilin sa video nga “Jesus Heals a Man Born Blind” [time code

3:37–7:47]. Sugoa ang mga estudyante nga mangita kon unsa pay laing kalisdanan
nga giatubang sa naayo nga tawo.
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Tabangi ang mga estudyante nga mahibalo sa usa ka baruganan gikan niini nga
istorya pinaagi sa pagpahinumdom nila nga ang mga ginikanan sa tawo nga buta
gidala sa atubangan sa mga Pariseo aron usisahon.

• Sumala sa bersikulo 22, nganong ang mga ginikanan sa tawo nga buta
nag-agad man sa ilang anak nga mopasabut kon unsang paagiha siya nakakita?

Ipasabut nga ang mga “sinagoga nagsilbi nga sentro alang sa relihiyuso ug sosyal
nga mga kalihokan para sa daghang mga komunidad sa mga Judeo. Ang mga
sinagoga mitanyag nga mahimo kining gamiton sa espirituhanong mga
instruksyon ug pagsimba, ingon man sa edukasyon ug sosyal nga mga
oportunidad. Tungod kay ang sinagoga gikinahanglan man kaayo sa katilingban sa
mga Judeo, ang pagkasalikway gikan sa sinagoga … nagpasabut og labaw pa sa
pagka-excommunicate ug pagkawala sa fellowship uban sa relihiyusong
komunidad. Nagpasabut kana sa pagkawala na nimoy labut sa kultural ug sosyal
usab nga mga kalihokan. Kini nga hulga ingon og grabe gayud nga ang mga
ginikanan sa tawo nga gipakatawo nga buta dili gusto nga malakip sa
imbestigasyon bahin sa [pagkaayo sa ilang anak]” (New Testament Student Manual
[manwal sa Church Educational System, 2014], 230).

• Sumala sa bersikulo 24, unsa sa inyong hunahuna ang nasinati nga suliran sa
naayo nga tawo?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa mga bersikulo 30–33, nga
mangita sa tubag sa tawo ngadto sa mga Pariseo, ug pahibaloa ang mga estudyante
nga ang Joseph Smith Translation sa Juan 9:32 midugang sa mga pulong nga
“gawas kon siya iya sa Dios” diha sa katapusan sa bersikulo.

• Unsa nga pagpangatarungan ang gigamit sa tawo aron mapanalipdan si Jesus?
(Mahimo nimong isugyot nga markahan sa mga estudyante ang mga pulong
diha sa bersikulo 33.)

• Unsa man ang nahibaloan niining tawhana mahitungod ni Jesukristo?

Ipasabut nga kining tawhana gipalayas sa sinagoga tungod sa walay kahadlok niya
nga pagpanalipud sa tawo nga miayo kaniya (tan-awa sa bersikulo 34).

• Ngano kaha nga andam man kining tawhana nga magpabiling matinud-anon
sa unsay iyang nahibaloan mahitungod ni Jesukristo bisan og nagpasabut kini
nga isalikway siya sa sinagoga?

Pahinumdumi ang mga estudyante nga human ang tawo gipalayas sa sinagoga,
nakit-an siya sa Manluluwas ug gipangutana kon siya “mituo ba sa Anak sa Dios”
(bersikulo 35). Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 9:36–38,
ug hangyoa ang klase sa pagpangita sa tubag sa tawo.

• Unsa ang nahitabo sa pagpamatuod niining tawhana bahin ni Jesukristo?
(Iyang nahibaloan nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga tawo mahitungod
sa pagpabiling matinuoron sa unsay atong nahibaloan? (Ang mga estudyante
mahimong mahibalo og lain-laing mga baruganan, apan siguroha nga ilang
masabtan ang mosunod nga baruganan: Kon magpabilin kitang matinuoron
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sa unsay atong nahibaloan bisan sa oposisyon, ang atong mga
pagpamatuod malig-on. Isulat sa pisara kini nga baruganan.

Aron matabangan ang mga estudyante nga mas makasabut niini nga baruganan,
dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Ether 12:6 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay mahitabo human kita magpabiling
matinuoron sa Ginoo kon masinati nato ang oposisyon sa atong pagtuo.

• Ngano kaha nga ang atong mga pagpamatuod malig-on man human
makabatok sa mga oposisyon o sa mga pagsulay sa pagtuo?

• Sa unsang paagi ang inyong pagpamatuod nalig-on tungod sa oposisyon?

Aron matabangan ang mga estudyante nga mahibaloan ang ubang baruganan
gikan niini nga istorya, pangutan-a kon pila kanila ang migamit og antipara (sama
sa antiyuhos o mga contact lense).

• Unsa ang nahimo niini nga mga lens sa inyong panan-aw?

• Unsa nga pisikal nga panan-aw ang anaa niining tawhana human siya giayo
ni Jesus?

• Sa unsang paagi ang espirituhanong panan-aw niining tawhana o panabut sa
Manluluwas naayo o napalambo?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 9:11, 17, 33, nga mangita
sa mga pulong nga naghulagway sa panan-aw sa tawo o panabut kon si kinsa si
Jesus. Hangyoa sila sa pagreport unsay ilang nakit-an. (Ang ilang mga tubag
kinahanglang maglakip sa “tawo nga gitawag og Jesus,” “usa ka propeta,” ug tawo
“sa Dios.” Isulat sa pisara kini nga mga pulong, ug dapita ang mga estudyante nga
markahan ang ilang mga kasulatan.)

• Sumala niini nga mga pulong, unsay nahitabo sa panan-aw niining tawhana?
(Naayo kini ug milambo. Kini nga mga pulong nagpakita sa paglambo sa
espirituhanong kahingkod niining tawhana ug panabut kon si kinsa gayud
si Jesus.)

• Ngano kaha nga ang iyang panan-aw ug panabut sa Manluluwas nagkaanam
og kaklaro? (Gigamit niya ang pagtuo pinaagi sa pagpabiling matinud-anon sa
unsay iyang nahibaloan.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpakli ngadto sa Juan 9:36–38, nga mangita sa
paagi nga miresulta sa pagkakita niining tawhana sa Manluluwas.

• Unsa man ang nakat-unan niining tawhana sa pagkakita niya sa Manluluwas?
(Iyang nahibaloan nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios.)

• Unsa man kaeksakto sa pagkaayo ang panan-aw niining tawhana?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente Howard W. Hunter. Hangyoa ang klase nga maminaw sa unsay gisulti
ni Presidente Hunter nga mahitabo niining tawhana.
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“Karon ang panan-aw gihatag na sa makaduha—ang usa mao ang pag-ayo sa
congenital nga depekto [dala sa pagkatawo nga depekto] ug ang usa mao ang
pagkakita niya sa Hari sa mga Hari sa wala pa Siya mokayab ngadto sa Iyang
mahangturon nga trono. Giayo ni Jesus ang iyang temporal ug espiritwal nga
panan-aw” (“The God That Doest Wonders,” Ensign, Mayo 1989, 16–17).

• Sa unsang paagi ang pagkaayo niining tawhana sa pisikal nga pagkabuta
nagrepresentar sa pagkaayo gikan sa espirituhanong pagkabuta?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga istorya
mahitungod sa posibling mahitabo kanato kon mogamit kita sa atong pagtuo
kang Jesukristo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga
pulong apan kinahanglang mahibalo sa baruganan nga susama sa mosunod:
Samtang gamiton nato ang atong pagtuo kang Jesukristo, ang atong
espirituhanong panan-aw ug panabut magkatin-aw. Isulat sa pisara kini nga
baruganan.

• Ngano kaha nga ang paggamit sa pagtuo gikinahanglan man aron mas klaro
nga makita ug masabtan ang espirituhanong mga kamatuoran?

Ipasabut nga pipila sa mga Pariseo nanagbarug sa duol dihang ang tawo nakakita
ug miyukbo kang Jesus isip Anak sa Dios. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa
og kusog sa Juan 9:39–41 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon
unsay gitudlo sa Manluluwas mahitungod sa pagkabuta.

• Unsaon ninyo sa pag-summarize ang gitudlo sa Manluluwas ngadto sa mga
Pariseo?

Ipasabut nga agig tubag sa pangutana sa mga Pariseo nga, “Mga buta ba diay usab
kami?” (bersikulo 40), “migamit ang Manluluwas og usa ka pagkumpara, nagtudlo
nga ang mga tawo nga ‘buta’—kadtong wala mahibalo kon si kinsa Siya—‘walay
sala’ (Juan 9:41). Sa laing bahin, ang mga tawo kinsa ‘makakita’—mao kadtong
nakadawat og igo nga saksi bahin sa Manluluwas ug sa Iyang balaan nga misyon
nga sila unta nakaila kon si kinsa Siya—manubag sa ilang mga binuhatan. Ang
mga Pariseo kauban niadtong kinsa ‘makakita,’ ug sa ingon ang ilang ‘sala
magpabilin.’ Sa espirituhanon nga pagkasulti, gipili nila nga mahimong buta
tungod kay nagdumili sila sa pag-ila ni Jesus isip Anak sa Dios, bisan pa sa
daghang saksi nga ilang nadawat” (New Testament Student Manual, 231).

Sa pagtapos, dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa duha ka mga baruganan
diha sa pisara ug ipahunahuna asa niana ang gibati nila nga kinahanglan nilang
gamiton sa ilang kinabuhi (mahimong mobati sila nga kinahanglan nilang gamiton
ang duha ka baruganan). Hatagi og oras ang mga estudyante nga mosulat sa ilang
mga class notebook o mga scripture study journal kon unsaon nila sa paggamit kini
nga baruganan. Awhaga sila sa pag-ampo alang sa giya kon unsaon kini sa
paghimo.
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Tabangi ang mga estudyante nga makagamit sa mga doktrina ug mga
baruganan
Samtang mogamit ang mga estudyante sa mga baruganan sa ebanghelyo diha sa ilang kinabuhi,
madawat nila ang gisaad nga mga panalangin. Hatagi ang mga estudyante og panahon atol sa
klase sa paghunahuna o pagsulat mahitungod sa unsay ilang nasabtan ug gibati ug sa
paghunahuna og piho nga mga aksyon nga angay nilang gamiton aron magamit ang usa ka
baruganan. Niana nga mga panahon, awhaga ang mga estudyante sa pagpangayo og giya gikan
sa Ginoo.
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LEKSYON 70

John 10
Pasiuna
Gitudlo ni Jesus nga Siya ang Maayong Magbalantay ug
ihalad Niya ang Iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa
Iyang karnero. Mipamatuod usab Siya nga ang Langitnong

Amahan mihatag Niya og gahum labaw sa kamatayon. Ang
uban miakusar ni Jesus nga nanamastamas gumikan sa
pagsangyaw nga Siya ang Anak sa Dios.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 10:1–24
Gitudlo ni Jesus nga Siya ang Maayong Magbalantay ug ihalad Niya ang Iyang
kinabuhi sa pagpakamatay alang sa Iyang katawhan
Dapita ang usa ka estudyante sa pagduol sa atubangan sa klase. Taptapi ang
estudyante, ug dayon punduka ang mga kasulatan [scriptures], lakip ang kasulatan
sa gitaptapan nga estudyante. Hangyoa ang gitaptapan nga estudyante nga
mohikap sa mga kasulatan ug sulayan sa pag-ila kon asa niini ang iyaha. Human
kini mahimo sa estudyante, pangutan-a:

• Ngano nga nakaila ka (o wala makaila) sa imong mga kasulatan?

• Kon ipahikap nako nimo ang mga nawong sa imong mga classmate, pila kaha
nila ang tukma nimong mailhan? (Ayaw pahimoa niini sa aktwal ang
estudyante.)

Ipatangtang sa estudyante ang taptap ug palingkura og balik. Ipasabut nga usa ka
magbalantay sa karnero sa Middle East kausa gipangutana kon nakaila ba gayud
siya sa iyang mga karnero. Mitubag siya, “Kon inyo kong taptapan, ug magdala mo
diri nako og bisan unsa nga karnero ug bisan pahikapon lang ko ninyo sa iyang
nawong, diha dayon akong mahibaloan kon akoa ba kini o dili” (G. M. Mackie,
Bible Manners and Customs [n.d.], 35).

• Kon ikaw ang magbalantay sa karnero, unsa kaha ang gikinahanglan aron
makaila ka gayud sa karnero sa imong panon sama sa gihimo niini nga
magbalantay?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 10:14, nga mangita kon
unsay tawag ni Jesus sa Iyang kaugalingon. Hangyoa sila sa pagreport unsay ilang
nakit-an. Isulat ang mosunod nga pamahayag diha sa pisara: Si Jesukristo mao ang
Maayong Magbalantay.

• Ngano kaha nga ang “maayong magbalantay” usa man ka tukma nga tawag
para sa Manluluwas?

Awhaga ang mga estudyante sa pagpangita sa mga kamatuoran samtang magtuon
sila sa Juan 10 nga nagtudlo kanato sa unsang paagi ang Manluluwas mao ang
atong Maayong Magbalantay.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa kultural nga setting sa
Juan 10:1–5, ipasabut nga sa kapanahunan sa Manluluwas, ang mga magbalantay
mogiya sa ilang mga karnero sa pagpakaon, pagpainom, ug kasilungan atol sa
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adlaw. Inig kagabii, ang ubang mga magbalantay mopundok sa ilang mga karnero
ngadto sa usa ka komon nga toril. Ang toril usa ka kuweba o sarado nga dapit nga
gilibutan og mga koral nga bato nga may hait nga mga tunok nga gitusok sa
ibabaw aron ang ihalas nga mga hayop dili makasulod.

Tabangi ang mga estudyante sa pagsabut unsa ang kultural nga
mga setting
Ang mga tagsulat sa mga kasulatan misulat sumala sa giya sa Espiritu Santo, bisan pa ang mga
paghulagway nga ilang gigamit naimpluwensyahan sa ilang kultura. Ang pagtabang sa mga
estudyante nga makasabut niini nga kultura maghatag og katin-awan ug mopadako sa atong
panabut bahin sa mga gihulagway, mga istorya, mga doktrina, ug mga baruganan diha sa mga
kasulatan.

Ipares-pares ang mga estudyante. Dapita ang matag pares sa pagbasa og kusog sa
Juan 10:1–5, nga mangita kon unsay buluhaton sa usa ka maayong magbalantay.
Human sa igo nga panahon, dapita ang pipila ka estudyante sa pagreport unsay
ilang nakit-an. Isulat ang ilang mga tubag sa pisara ubos sa Si Jesukristo mao ang
Maayong Magbalantay. (Ang mga tubag tingali maglakip sa mosunod: Moagi Siya
sa pultahan, Iyang pagatawgon ang mga karnero sa iyang ngalan, ug mag-una Siya
sa Iyang mga karnero.)

• Sumala sa bersikulo 3, sa unsang paagi ang magbalantay sa mga karnero
mogiya sa iyang mga karnero paggawas sa toril?

• Sumala sa mga bersikulo 4-5, ngano nga ang sundon sa mga karnero ang ila ra
man nga magbalantay?

• Unsa ang gingalan sa Manluluwas niadtong maningkamot nga mosulod sa toril
sa karnero nga dili moagi sa pultuhan?

Ipasabut nga ang mga Pariseo kauban sa grupo sa mga tawo nga maoy gisultihan
ni Jesus (tan-awa sa Juan 9:41).

• Sa unsang paagi ang mga Pariseo susama sa mga kawatan, tulisan, ug mga
estranghero sa toril sa karnero?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 10:6, nga mangita sa
gisanong sa mga Pariseo sa pagtulun-an sa Manluluwas. Hangyoa sila sa pagreport
unsay ilang nakit-an.

Ipasabut nga sumala sa narekord sa Juan 10:7–16, ang Manluluwas mipadayon sa
pagtudlo mahitungod sa kalainan tali Kaniya ug sa mga Pariseo. Dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa mga bersikulo 7–10, dayon ipabasa ang Joseph
Smith Translation niini nga bersikulo: “Ang tanan nga nahianhi una kanako kinsa
wala mopamatuod kanako sila mga kawatan ug mga tulisan, apan ang mga
karnero wala magpatalinghug kanila.” Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita sa mga pagtulun-an ni Jesus niini nga mga bersikulo.

• Unsa ang dugang nga panabut mahitungod sa mga kawatan ang gihatag diha
sa bersikulo 8 sa Joseph Smith Translation?
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• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang buot ipasabut sa Manluluwas sa Iyang
giingon nga “Ako mao ang pultahan” (mga bersikulo 7, 9)?

Ipasabut nga ang “mga magbalantay sa karnero didto sa Israel magbarug sa may
pultahan sa toril ug mosusi sa matag karnero samtang nanulod kini, manambal sa
mga samad kon gikinahanglan. Human mapundok ang mga karnero ngadto sa
toril sa pagkagabii, ang magbalantay mohigda aron matulog diha sa may pultahan,
mag-atang sa agianan aron ang mga mamugno nga hayop o mga tulisan dili
makahilabut sa karnero” (New Testament Student Manual [manwal sa Church
Educational System, 2014], 231–32).

• Sa unsang paagi ang mga binuhatan sa magbalantay sa karnero susama ra sa
gibuhat sa Manluluwas ngari kanato?

• Sa inyong hunahuna unsaon sa Manluluwas sa paghatag og kinabuhi “sa
madagayaon gayud” (Juan 10:10) kadtong mga mosunod Kaniya?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 10:11–15 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa pay laing gisulti sa Manluluwas nga
buhaton sa maayong magbalantay sa karnero. Ipasabut nga ang usa ka sinuholan
usa ka tawo kansang unang motibo sa pagtrabaho mao ra ang sweldo.

Dapita ang pipila ka estudyante sa pagduol sa pisara ug isulat ang bisan unsa nga
ilang nakit-an mahitungod sa Maayong Magbalantay ubos sa Si Jesukristo ang
Maayong Magbalantay. (Ang mga tubag tingali maglakip sa mosunod: Gihatag Niya
ang Iyang kinabuhi para sa Iyang mga karnero, nakaila Siya sa Iyang mga karnero,
ug nakaila Kaniya ang Iyang mga karnero.)

• Unsa ang andam nga buhaton sa usa ka magbalantay sa karnero nga dili andam
nga buhaton sa usa ka sinuholan?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan mahitungod sa Manluluwas
gikan niini nga mga bersikulo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong, apan siguroha nga mahibalo sila sa mosunod nga
kamatuoran: Isip Maayong Magbalantay sa karnero, si Jesukristo nakaila
sa matag usa kanato ug mihalad sa Iyang kinabuhi sa pagpakamatay
alang kanato. Isulat sa pisara kini nga kamatuoran ubos sa Si Jesukristo mao ang
Maayong Magbalantay.)

Pahinumdumi ang mga estudyante bahin sa Middle Eastern nga magbalantay sa
karnero kinsa nakaila kaayo sa matag usa niya nga karnero.

• Sa inyong hunahuna nailhan gyud kaha kaayo kamo sa Manluluwas?

• Sa unsang paagi kaha ang inyong inadlawng pagpakabuhi maapektuhan sa
inyong pagkasabut nga ang Manluluwas nakaila kaninyo ug andam Siyang
mihalad sa Iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kaninyo?

Ipasabut nga human sa iyang pagpanudlo nga Iyang ihalad ang Iyang kinabuhi sa
pagpakamatay alang kanato, gipasabut sa Manluluwas ang uban pa Niyang mga
buhatunon. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 10:16 .
Hangyoa ang klase sa pagpangita sa unsa pay giingon sa Manluluwas nga Iyang
buhaton alang sa Iyang karnero (buot ipasabut sa Iyang katawhan).

• Unsa ang giingon sa Manluluwas nga Iyang buhaton alang sa Iyang karnero?
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• Unsa man ang giingon niini nga bersikulo mahitungod sa lokasyon sa Iyang
karnero?

Ipasabut nga ang Manluluwas nanudlo sa mga Judeo sa Jerusalem nga mobisita
Siya sa mga anak sa Dios sa ubang kayutaan, motudlo kanila sa Iyang ebanghelyo,
ug dad-on sila ngadto sa Iyang panon (Iyang Simbahan). Ipasabut nga ang
Basahon ni Mormon naghatag og katin-awan niini nga bersikulo.

Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa
3 Nephi 15:15–17, 21; 16:1–3 . Mahimo nimong isugyot nga isulat sa mga
estudyante kini nga reference diha sa margin sa ilang mga kasulatan tapad sa Juan
10:16.

• Sa unsang paagi kini nga mga bersikulo nagtabang nato nga mas makasabut sa
Juan 10:16? (Ang “ubang karnero” nag-refer ngadto sa mga Nephite ug sa
nawala nga mga tribo, dili sa mga Hentil.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 10:17–18, nga mangita
sa doktrina mahitungod sa Manluluwas. Dapita sila sa pagreport unsay ilang
nakit-an. (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong
apan kinahanglang mahibaloan nila ang mosunod nga doktrina: Isip literal nga
Anak sa Dios, si Jesukristo dunay gahum sa paghalad sa Iyang kinabuhi sa
pagpakamatay ug pagbuhi niini og balik. Awhaga ang mga estudyante sa
pagmarka sa mga pulong nga nagtudlo niini nga doktrina dinhi niini nga mga
bersikulo.)

• Nganong ang Manluluwas duna may katakus nga mamatay ug katakus nga
mabuhi pag-usab human mamatay? (Gikan sa Iyang mortal nga inahan, si
Maria, mortal nga babaye, napanunod ni Jesus ang pagka-mortal, lakip na ang
kapasidad nga mamatay. Gikan ni Elohim, Iyang Amahan, Iyang napanunod
ang pagka-imortal, ang gahum nga mabuhi sa hangtud. Sa ingon, Siya
nakapanunod sa mga abilidad nga mamatay ug mabanhaw, nga gikinahanglan
ni Jesus aron Iyang mahimo ang Pag-ula. [Tan-awa sa leksyon sa Mateo 1–2.])

I-summarize ang Juan 10:19–24 pinaagi sa pagpasabut nga human ang
Manluluwas mitudlo niining mga butanga, nabahin ang mga tawo sa ilang mga
opinyon kon si kinsa si Jesus. Giduol nila si Jesus didto sa templo ug gipugos nga
itug-an Niya ang tinuod Niyang pagkatawo nga mao ang Kristo.

Juan 10:25–42
Gitug-an ni Jesus nga Siya ang Anak sa Dios
Dapita ang laing estudyante nga moadto sa atubangan sa klase. Taptapi ang
estudyante, ug dayon sugoa ang ubang estudyante nga magpuli-puli sa pagsulti sa
pulong nga (sama pananglit, “magbalantay sa karnero”). Hangyoa ang gitaptapan
nga estudyante sa pagpaminaw sa matag usa ka tawo nga mosulti sa pulong ug
tinoa kon iya bang mailhan pinaagi sa tingog kon si kinsa ang nagsulti.

• Ngano nga ang ubang tingog mas dali nga mailhan kay sa uban?

Ipatangtang sa estudyante ang taptap ug palingkura siya og balik. Dapita ang usa
ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 10:25–30 . Hangyoa ang klase sa
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pagsunod, nga mangita sa tubag ni Jesus sa hangyo sa mga tawo nga sultihan sila
kon Siya ba si Kristo.

• Giunsa sa paghulagway sa Manluluwas ang Iyang karnero? (Ang karnero sa
Manluluwas maminaw sa Iyang tingog ug mosunod Kaniya.)

• Sumala sa bersikulo 28, unsa man ang madawat sa mga tawo nga maminaw ug
mosunod sa tingog sa Manluluwas?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo?
(Ang mga estudyante mahimong makahibalo og lain-laing mga baruganan,
apan siguroha ang paghatag og empasis nga kon kita makaila sa tingog sa
Maayong Magbalantay ug mosunod Kaniya, Siya mogiya kanato ngadto
sa kinabuhing dayon.) Isulat sa pisara ang ilang mga tubag ubos sa Si
Jesukristo mao ang Maayong Magbalantay. Mahimo nimong isugyot nga isulat sa
mga estudyante kini nga baruganan diha sa margin sa ilang mga kasulatan
tapad sa Juan 10:27–28.)

Pahinumdumi ang klase bahin sa ikaduhang estudyante nga gitaptapan ug sa iyang
abilidad sa pag-ila sa tingog sa iyang mga classmate.

• Unsa man ang atong mahimo aron makaila sa tingog sa Manluluwas? (Tan-awa
usab sa D&P 18:34–36.)

• Unsa man ang inyong gihimo aron mas mapamilyar ninyo ang tingog sa
Manluluwas?

• Sa unsang mga paagi nga mapakita nato nga atong gisunod ang Manluluwas?

Hatagi ang mga estudyante og panahon sa pagpamalandong unsaon nila nga mas
makadungog sa tingog sa Manluluwas ug mosunod Kaniya. Sa ilang mga scripture
study journal, dapita sila nga ilang sulatan og (1) usa ka tumong nga maminaw og
maayo sa tingog sa Manluluwas ug sa pihong mga paagi kon unsaon nila sa
pagbuhat niini o (2) usa ka tumong nga mas mosunod sa Iyang tingog ug unsaon
nila sa pagplano ang paghimo niini.

I-summarize ang Juan 10:31–42 pinaagi sa pagpasabut nga human ang
Manluluwas mipamatuod nga Siya ug ang Iyang Amahan usa ra, ang mga lider sa
mga Judeo nagtinguha sa pagbato Kaniya tungod sa pagpanamastamas. Hinoon,
gitubag Niya ang ilang mga akusasyon pinaagi sa pagkutlo sa Salmo 82:6, nga
mabasa, “Ako miingon, Kamo mao ang mga dios, Ug kamong tanan mga anak sa
Hataas Uyamut.” Dayon nangutana ang Manluluwas sa mga Judeo nganong Siya
giakusahan man nila og panamastamas dihang miingon Siya nga Siya ang Anak sa
Dios, nga ang kasulatan nag-ingon man nga kita mga anak sa Dios ug
mamahimong mga dios sa atong kaugalingon.

Tapusa pinaagi sa pagpamatuod sa mga kamatuoran ug sa mga baruganan nga
gitudlo diha sa Juan 10 ug pinaagi sa pag-awhag sa mga estudyante nga
gamiton kini.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Juan 7–10 (Unit 14)
Materyal sa Pagpangandam alang sa Magtutudlo sa Home-Study
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga mga summary sa panghitabo, mga doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga
estudyante dihang gitun-an nila ang Juan 7-10 (unit 14) dili tuyo nga itudlo isip kabahin sa imong leksyon. Ang mga
leksyon nga imong itudlo magtutok lamang sa pipila niining mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga
pag-aghat sa Espiritu Santo samtang magkonsiderar ka sa mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Juan 7)
Gikan sa mga pagtulun-an ni Jesus didto sa Jerusalem atol sa Fiesta sa mga mga Payag [Tabernacles], nakat-unan sa
mga estudyante nga kon buhaton nato ang kabubut-on sa Amahan, niana makadawat kita og pagpamatuod sa Iyang
doktrina. Nahibaloan usab nila ang baruganan nga kon moduol kita kang Jesukristo ug motuo Kaniya, niana mapuno
kita sa Espiritu Santo.

Day 2 (Juan 8)
Gikan sa istorya bahin sa babaye nga naabtan nga nanapaw, nakat-unan sa mga estudyante nga ang pag-ila sa
kaugalingon natong mga imperpeksyon makatabang nga kita malikay sa pagpanghukom sa uban ug nga ang
Manluluwas mopakita kanato og kalooy pinaagi sa paghatag nato og mga oportunidad sa paghinulsol. Dayon
nakat-unan sa mga estudyante nga si Jesukristo mao ang Kahayag sa Kalibutan ug kon sundon nato ang Manluluwas,
atong malikayan ang espirituhanong kangitngit ug mapuno kita sa Iyang kahayag. Nakat-unan usab nila ang mosunod
nga mga baruganan: Samtang nagkat-on kita bahin ni Jesukristo, makabaton kita og pagpamatuod bahin sa Amahan.
Kon magpadayon kita sa pagsunod sa pulong ni Jesukristo, niana kita mamahimong Iya nga mga disipulo ug mahibalo
sa kamatuoran, nga maghimo natong gawasnon. Kon kita makasala ug dili maghinulsol, niana mamahimo kitang mga
alagad sa sala. Si Jesukristo mao si Jehova, ang Dios sa Daang Tugon.

Day 3 (Juan 9)
Sa Juan 9 gibasa sa mga estudyante ang mahitungod ni Jesus nga miayo og tawo nga gipakatawo nga buta. Gikan
niini nga istorya ilang nakat-unan ang mosunod nga mga kamatuoran: Mahimong gamiton sa Dios ang atong mga
kalisdanan aron ikapakita ang Iyang mga buhat ug gahum. Kon magpabilin kitang matinuoron sa unsay atong
nahibaloan bisan sa oposisyon, ang atong mga pagpamatuod malig-on. Samtang gamiton nato ang atong pagtuo
kang Jesukristo, ang atong espirituhanong panan-aw ug panabut magkatin-aw.

Day 4 (Juan 10)
Niini nga leksyon nakat-unan sa mga estudyante nga isip Maayong Magbalantay sa karnero, si Jesukristo nakaila sa
matag usa kanato ug mihalad sa Iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato. Isip literal nga Anak sa Dios, si
Jesukristo dunay gahum sa paghalad sa Iyang kinabuhi sa pagpakamatay ug sa pagbuhi niini og balik. Nahibaloan
usab sa mga estudyante ang baruganan nga kon kita makaila sa tingog sa Maayong Magbalantay ug mosunod
Kaniya, Siya mogiya kanato ngadto sa kinabuhing dayon.

Pasiuna
Samtang ang Manluluwas didto sa Jerusalem alang sa Fiesta sa mga Payag, ang
pipila ka mga escriba nagdala og usa ka babaye ngadto Kaniya kinsa sad-an sa
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pagpanapaw, ug sila nangutana kon siya ila bang batoon. Iyang gipakyas ang mga
tigpasangil ug mipakita og kalooy ngadto sa babaye.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 8:1–11
Ang babaye nga naabtan nga nanapaw gidala ngadto sa Manluluwas
Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna og mga panahon dihang nakasugat
sila o nakipag-uban sila og mga tawo kansang panagway o kinaiya wala mahiuyon
sa mga sumbanan sa Ginoo.

• Unsa nga mga hagit ang tingali atong sagubangon kon kauban kita sa uban
kansang panagway o kinaiya wala mahiuyon sa mga sumbanan sa Ginoo?
(Mahimong motubag ang mga estudyante nga tingali og tintalon kita nga
hukman ang ingon niana nga tawo sa dili matarung nga paagi o dili sila
matratar og tarung.)

Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana:

Unsa ang angay natong buhaton sa mga sitwasyon kon kauban ta sa uban
kansang panagway o kinaiya wala mahiuyon sa mga sumbanan sa Ginoo?

Awhaga ang mga estudyante nga mangita sa mga kamatuoran samtang magtuon
sila sa Juan 8:1–11 nga makatabang sa pagtubag niini nga pangutana.

Ipasabut nga human sa Fiesta sa mga Payag, nagpabilin si Jesukristo sa Jerusalem
sa mubo nga panahon ug nanudlo sa mga tawo didto sa templo (tan-awa sa Juan
8:1–2).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:3–6 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo dihang gitudloan ni Jesus ang
mga tawo.

• Unsa ang nahitabo dihang gitudloan ni Jesus ang mga tawo?

• Unsa ang pangutana sa mga escriba ug mga Pariseo sa Manluluwas?

• Sumala sa bersikulo 6, unsa ang tuyo sa mga escriba ug sa mga Pariseo?
(Tinguha nila nga dauton si Jesus atubangan sa mga tawo ug nangitag
kalig-unan aron maakusahan Siya tungod kay gusto silang makakuha og
ikapasangil nga madakop Siya ug mahukman Siya sa kamatayon [tan-awa sa
Juan 7:1, 32].)

Ipasabut nga kon moingon si Jesus nga batoon ang babaye, nagpasiugda Siya og
usa ka silot nga wala magustohi sa mga Judeo ug gidili sa pamalaod sa Romano.
Kon moingon si Jesus nga dili batoon ang babaye, akusahan Siya nga nagbaliwala
sa balaod ni Moises o wala motahud sa giuyunan nga mga naandang buhat.
(Tan-awa sa Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:450–51.)
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:7–8 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsang paagi mitubag ang Manluluwas.

• Sumala sa bersikulo 7, unsa ang tubag ni Jesus?

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang gusto sa Manluluwas nga masayran sa mga
tawo dihang miingon Siya, “Kinsa kaninyo ang walay sala maoy paunahag
labay kaniyag bato”? (Juan 8:7).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:9 . Hangyoa ang klase
sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo dihang ang mga Pariseo ug mga
escriba mikonsiderar sa gipahayag sa Manluluwas.

• Sa inyong hunahuna unsa ang ipasabut sa mga pulong nga “gikonbikto sa
kaugalingon nilang mga tanlag”?

• Unsa man ang giangkon niining mga tawhana dihang gipili nila nga
manglakaw palayo?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga istorya kon
unsaon nga malikay ta nga makapanghukom sa uban? (Ang mga estudyante
mahimong mogamit og lain-laing mga pulong, apan siguroha nga ilang
mahibaloan ang mosunod nga baruganan: Ang pag-ila sa kaugalingon
natong mga imperpeksyon makatabang nga malikay ta nga
makapanghukom sa uban. Isulat sa pisara kini nga baruganan ubos sa
pangutana.)

• Sa inyong hunahuna sa unsang paagi ang pag-ila sa kaugalingon natong mga
imperpeksyon makatabang nato nga malikay nga makapanghukom sa uban?

Pahinumdumi ang mga estudyante nga kining babayhana sad-an sa pagpanapaw,
nga usa ka labihan ka seryuso nga sala (tan-awa sa Alma 39:3–5).

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang mga gibati niining babayhana dihang ang
iyang sala gibandilyo ngadto ni Jesus ug atubangan sa daghang tawo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 8:10–11 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsang paagi gitubag sa Manluluwas kini
nga babaye.

• Sa unsang paagi ang Manluluwas mipakita sa gugma ug kalooy niini
nga babaye?

• Unsa nga instruksyon ang gihatag sa Manluluwas ngadto sa babaye?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut nga ang Manluluwas wala
mobaliwala sa sala niini nga babaye, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og
kusog sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Ang iyang sugo ngadto kaniya mao, ‘Lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala.’
Gitudloan niya ang babayeng makasasala sa paglakaw, pagbiya sa dautan
niyang kinabuhi, sa dili na pagpakasala, sa pag-usab sa iyang kinabuhi. Miingon
Siya, Lakaw, babaye, ug sugdi ang imong paghinulsol; ug ang buot niyang
ipasabut kaniya mao ang pagsugod sa proseso—sa pagbiya sa iyang mga sala”
(The Miracle of Forgiveness [1969], 165).
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• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan mahitungod sa Manluluwas
gikan sa Juan 8:10–11? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing
mga pulong apan kinahanglang mahibalo sa mosunod nga kamatuoran: Ang
Manluluwas mipakita kanato sa kalooy pinaagi sa paghatag kanato og
oportunidad nga makahinusol. Isulat sa pisara kini nga kamatuoran ubos sa
pangutana.)

• Sa unsang paagi nga ang pagsabut niini nga kamatuoran makatabang nato kon
kita makasala?

• Sa unsang paagi ang duha ka kamatuoran nga atong nahibaloan makatabang
sa atong pag-atubang sa mga sitwasyon kon kauban ta sa uban kansang
panagway o kinaiya wala mahiuyon sa mga sugo ug sumbanan sa Ginoo?

Ipakigbahin ang mosunod nga gipangdugang diha dapit sa katapusan sa Juan 8:11
gikan sa Joseph Smith Translation: “Ug gihimaya sa babaye ang Dios sukad niana,
ug mituo sa iyang ngalan” (Joseph Smith Translation, Juan 8:11).

• Sumala sa Joseph Smith Translation sa Juan 8:11, unsay epekto sa kalooy sa
Manluluwas diha niana nga babaye?

Dapita ang mga estudyante nga isulat diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal ang ilang mga pagbati para sa Manluluwas tungod sa Iyang
kaandam nga mopakita og kalooy ug paghatag og oportunidad nga makahinulsol.
Mahimo nimong hatagan og panahon ang mga estudyante nga mopakigbahin sa
unsay ilang gisulat. Ikonsiderar usab ang pagpakigbahin sa imong pagpamatuod sa
mga baruganan nga nahibaloan sa klase karon.

Sunod nga Unit (Juan 11–15)
Awhaga ang mga estudyante sa pagpangita sa mga tubag sa mosunod nga mga
pangutana samtang magtuon sila sa Juan 11–15. Unsa kaha ang pagbati nga
makakita og tawo nga gibuhi gikan sa pagkamatay? Nganong girekord man sa
kasulatan nga “si Jesus mihilak” (Juan 11:35)? Unsa ang gihimo ni Jesus para sa
Iyang mga Apostoles nga kasagarang buhaton sa mga sulugoon? Unsa ang gisaad
sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo nga ilang madawat aron mohupay kanila
human siya mobiya?
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LEKSYON 71

Juan 11
Pasiuna
Si Maria ug si Marta mipahibalo kang Jesus nga ang ilang
igsoon nga si Lazaro nasakit. Nalangay si Jesus sa Iyang
biyahe ug miabut upat ka adlaw na human namatay si
Lazaro. Uban sa gugma ug kapuangod, gibuhi ni Jesus si
Lazaro gikan sa pagkamatay. Kini nga mahinuklugong

pagpakita sa balaang gahum naghatag og emphasis nga si
Jesus mao ang pinili mga Mesiyas ug dunay gahum batok sa
kamatayon. Human mahibalo bahin niini nga milagro, ang
punoang mga pari nagplano nga patyon si Jesus ug si Lazaro.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 11:1–46
Si Jesus Mibuhi ni Lazaro gikan sa pagkamatay
Hatagi ang matag estudyante og gagmayng papel. Dapita ang mga estudyante nga
sulatan nila ang papel og usa ka pagsulay nga ilang nasinati o nasinati sa usa ka
tawo nga ilang nailhan. Samtang magsulat ang mga estudyante, pahibaloa sila nga
ang ilang gisulat ipakigbahin ngadto sa klase nga dili ipahibalo kang kinsa kini
gikan, mao nga kinahanglang dili nila sulatan og ngalan ang ilang papel. Kolektaha
ang mga papel, ug basaha og kusog ang ubang mga pagsulay. (Aron malikayan ang
posibilidad nga mailhan nga iya sa usa ka estudyante ang pagsulay, kon diyutay ra
ang imong estudyante, hangyoa ang klase sa pagsulat og daghang pagsulay nga
nakita nila nga nasinati sa uban.)

• Unsa ang pipila ka paagi nga ang pagtuo sa mga tawo kang Jesukristo
maapektuhan dihang nagsinati sila og mga pagsulay?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga kamatuoran samtang magtuon
sila sa Juan 11 nga makatabang nato nga molambo ang atong pagtuo kang
Jesukristo samtang nagsinati kita og mga pagsulay.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 11:1–3 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita og usa ka pagsulay nga nasinati sa pipila ka mga
higala ni Jesus.

Pagbasa og tag-as nga mga tudling sa kasulatan diha sa klase
Kon mohangyo ka og mga estudyante nga mobasa og tag-as nga mga tudling sa kasulatan,
ikonsiderar ang pagdapit og usa ka estudyante nga mobasa og usa ka bersikulo ug dayon
hangyoon kana nga estudyante sa pagtawag og laing estudyante nga mobasa sa sunod nga
bersikulo. Kini nga kalihokan mahimong ipadayon hangtud sa tibuok nga leksyon. Matnguni nga
dili maulawan kadtong dili kaayo maayong mobasa o kadtong maulawon kaayo. Ang mga
estudyante nga dili ganahang mobasa og kusog dili gayud pugson sa paghimo.

• Sumala sa bersikulo 1, unsa nga pagsulay ang nasinati ni Lazaro? Sa unsang
paagi usab nga kini usa ka pagsulay para ni Maria ug ni Marta?
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• Unsa ang gibuhat ni Maria ug ni Marta tungod sa sakit ni Lazaro? Unsa man
ang gipakita niini kon unsa sila?

Ipasabut nga si Jesus didto sa Bethabara sa Perea (tan-awa sa Juan 1:28; 10:40), diin
gibanabana nga mokabat og usa ka adlaw ang biyahe gikan sa Betania. Mao nga,
mikabat og pinakaminos usa ka adlaw aron ipahibalo sa usa ka tawo kini nga
mensahe ngadto ni Jesus ug laing adlaw sa pagbiyahe ni Jesus ngadto sa Betania.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 11:4–7 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsang paagi misanong si Jesus human
nadungog ang pagkasakit ni Lazaro.

• Nahibalo nga pinangga ni Jesus si Marta, Maria, ug Lazaro, unsa kaha ang
gilauman sa mga disipulo nga buhaton ni Jesus diha-diha dayon dihang
nadungog Niya nga nasakit si Lazaro? (Mibiyahe dayon sa Betania ug ayuhon si
Lazaro, o tingali mamulong ug ayuhon siya gikan sa layo, sama sa gibuhat ni
Jesus ngadto sa anak sa usa ka opisyal [tan-awa sa Juan 4:46–53].)

• Apan unsa man hinoon ang gihimo ni Jesus?

• Sumala sa bersikulo 4, unsa ang gisulti ni Jesus nga angayang matuman
gumikan sa sakit ni Lazaro?

Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang Betania dili kaabut og duha ka milyas
gikan sa Jerusalem sa yuta sa Judea (tan-awa sa Juan 11:18). I-summarize ang Juan
11:8–10 pinaagi sa pagpasabut nga ang ubang mga disipulo mitambag ni Jesus nga
dili mobalik sa Judea kay ang mga lider sa mga Judeo niana nga rehiyon
nagtinguha sa pagpatay Kaniya (tan-awa sa Juan 10:31–39 ug ang Joseph Smith
Translation, Juan 11:16 nga “Ug si Tomas nga ginganlag Kaluha, miingon sa iyang
mga masigkatinun-an, Mangadto usab kita aron mamatay kita uban kaniya; kay
nangahadlok sila basin og ilang dad-on si Jesus ug patyon, kay wala pa nila masabti
ang gahum sa Dios.” Mitubag si Jesus pinaagi sa pag-ingon nga Iyang gamiton ang
nahibilin nga panahon sa Iyang kinabuhi sa paghimo sa Iyang buluhaton nga walay
pagkasayop.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 11:11–15 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus mahitungod sa
kahimtang ni Lazaro.

• Unsa ang sayop nga pagtuo sa mga disipulo bahin sa gisulti ni Jesus
mahitungod sa kahimtang ni Lazaro?

• Sumala sa bersikulo 15, nganong nalipay man si Jesus nga wala Siya didto aron
sa pag-ayo sa sakit ni Lazaro? (Dapita ang mga estudyante sa pagkonsiderar
nga markahan ang pamahayag nga “aron managpanuo kamo” sa ilang mga
kasulatan.)

Ipasabut nga ang Manluluwas nag-ingon nga kon unsa ang Iyang buhaton sa
Betania makatabang sa Iyang mga disipulo nga molambo ang ilang pagtuo Kaniya.

I-summarize ang Juan 11:16 pinaagi sa pagpasabut nga si Apostol Tomas miawhag
sa iyang isigka-disipulo nga mokuyog niya uban ni Jesus ngadto sa Judea bisan og
nagpasabut kini nga mamatay uban Kaniya.
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Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 11:17, nga mangita kon
unsa na kadugayon ang pagkamatay ni Lazaro dihang miabut si Jesus sa Betania.
Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa
ang klase nga paminawon ang kahulugan sa kamatayon ni Lazaro nga upat ka
adlaw nang patay.

“Ang pagkadunot haduol na; ang kamatayon dugay nang nahibaloan isip usa ka
labing siguro nga moabut. … Para sa mga Judeo ang gidugayon nga upat ka
adlaw may espesyal nga kahulugan; usa kadto ka nailhan nga gituohan sa mga
Judeo nga sa ikaupat nga adlaw ang espiritu sa katapusan ug sa hangtud mobiya
na sa nahimutangan sa patay nga lawas” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:533).

• Para sa mga Judeo, unsa man ang kahulugan sa tawo nga upat ka adlaw
nang patay?

• Kon kamo pa si Marta o si Maria, unsa kaha ang inyong mahunahuna o pagbati
nga si Jesus wala moabut hangtud nga upat ka adlaw nang patay si Lazaro?

Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
11:18–27 . Hangyoa ang klase sa pagpangita kon unsay gisulti ni Marta ngadto ni
Jesus bahin niini nga pagsulay.

Imbis nga hangyoon ang mga estudyante sa pagbasa, mahimo nimong
patan-awon sila sa gihimo nga paghulagway niini nga pagsultihanay sa

Manluluwas ug ni Marta sa video nga “Lazarus Is Raised from the Dead” gikan sa
The Life of Jesus Christ Bible Videos [time code 2:02–3:35]. Kini nga video anaa sa
LDS.org.

• Asa nga pamahayag diha sa mga bersikulo 21–27 ang nag-ingon nga gipili ni
Marta nga gamiton ang iyang pagtuo kang Jesukristo atol niini nga pagsulay?
(Kon gipatan-aw nimo ang video, mahimong hatagan nimo ang mga
estudyante og usa ka minuto sa pagribyu niini nga mga bersikulo.)

• Asa sa mga pamahayag ni Marta ang nakahatag kaninyo og dakong
importansya? Ngano?

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa ehemplo ni Marta mahitungod sa unsay
atong mabuhat atol sa mga pagsulay nga atong nasinati? (Mahimo nga
mahibaloan sa mga estudyante ang usa ka baruganan sama sa mosunod:
Mahimo nga pilion nato ang paggamit sa atong pagtuo kang Jesukristo
atol sa atong mga pagsulay.)

Idirekta ang atensyon sa mga estudyante ngadto sa Juan 11:25–26. Ipasabut nga
ang mga pulong nga “dili na gayud mamatay” (Juan 11:26) nagpasabut sa ikaduha
o espirituhanong kamatayon, o pagkabulag gikan sa presensya ug gingharian
sa Dios.
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• Unsa nga mga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa pahayag sa
Manluluwas ngadto kang Marta? (Ang mga estudyante kinahanglang mahibalo
sa kamatuoran susama sa mosunod: Si Jesukristo mao ang Pagkabanhaw ug
ang Kinabuhi. Kon motuo kita ni Jesukristo, makabaton kita og
kinabuhing dayon.)

Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
11:28–36 . Hangyoa ang klase sa pagpangita kon unsay gisulti ni Maria ngadto
kang Jesus ug giunsa ni Jesus sa pagtubag. Mahimo nga kinahanglan nimong
ipasabut nga ang “miluom” dinhi niini nga mga bersikulo nagpasabut nga nasubo
o nasakitan.

Imbis nga pabasahon nimo ang mga estudyante, mahimo nimong ipasalida
ang gihimo nga paghulagway niini nga mga bersikulo diha sa video nga

“Lazarus Is Raised from the Dead” [time code 3:36–4:50].

• Sa unsang paagi ang pamahayag ni Maria diha sa bersikulo 32 nagpakita sa
iyang pagtuo sa Manluluwas?

• Giunsa ni Jesus sa pagtubag dihang nakita Niya ang pagbakho ni Maria ug sa
iyang mga kauban?

• Ngano kaha nga si Jesus mibakho man?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 11:37, nga mangita kon
unsa ang gikalibgan sa mga tawo kon unsa kaha unta ang mahimo ni Jesus kang
Lazaro. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

Dapita ang pipila ka mga estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
11:38–46 . Hangyoa ang klase sa pagpangita kon unsay sunod nga gihimo sa
Manluluwas.

Imbis nga pabasahon nimo ang mga estudyante, mahimo nimong ipasalida
ang gihimo nga paghulagway niini nga mga bersikulo diha sa video nga

“Lazarus Is Raised from the Dead” [time code 4:51–7:51].

• Sa bersikulo 40, unsa ang gipahinumdom ni Jesus kang Marta human nagduda
siya nga tangtangon ang ali nga bato sa gilubngan ni Lazaro?

• Sa unsang paagi nga natuman kini nga saad? (Mahimo nimong ipasabut nga si
Lazaro wala mabanhaw gikan sa pagkamatay ug dili siya imortal; ang iyang
espiritu nga lawas mibalik sa iyang pisikal nga lawas, apan ang iyang pisikal nga
lawas mortal sa gihapon.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Bruce R. McConkie. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw sa importanting
katuyoan nga natuman sa Manluluwas pinaagi sa pagbuhi ni Lazaro gikan sa
pagkamatay.

LEKSYON 71

496



“Gipahiluna niya ang sitwasyon, aron mahulagway sa tanang kapanahunan, ang
usa sa pinakamahinungdanon niyang mga pagtulun-an: Nga siya mao ang
pagkabanhaw ug ang kinabuhi, nga ang imortalidad ug ang kinabuhing dayon
miabut tungod kaniya, ug kadtong motuo ug mosunod sa iyang mga pulong dili
gayud mamatay sa espirituhanong paagi” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:531).

• Sa unsang paagi kini nga milagro usa ka pasiunang paghulagway sa
Pagkabanhaw sa Manluluwas?

• Sa unsang paagi kini nga milagro nagpakita sa gahum nga Siya makahatag og
imortalidad ug kinabuhing dayon?

• Sa unsang paagi kita mapanalanginan pinaagi sa pagkasabut sa gahum sa
Manluluwas nga makahatag og imortalidad ug kinabuhing dayon?

Pahinumdumi ang klase nga si Marta ug Maria sa sinugdanan mipakita na og
pagtuo kang Jesukristo pinaagi sa pagpahibalo Kaniya nga nasakit si Lazaro ug
padayon nga mituo ug misalig Kaniya bisan human sa pagkamatay ni Lazaro. Isulat
sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Kon pilion nato ang
paggamit sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo atol sa atong mga pagsulay, niana …

• Unsaon ninyo sa pagkompleto kini nga baruganan basi sa atong nakat-unan sa
Juan 11? (Human makatubag ang mga estudyante, kompletuha ang pamahayag
diha sa pisara aron mabasa kini sama sa mosunod: Kon pilion nato nga
mogamit sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo atol sa atong mga pagsulay,
niana ang atong pagtuo Kaniya mapamatud-an ug molambo.)

Pahinumdumi ang mga estudyante nga ang ubang mga tawo naghunahuna kon
napugngan ba kaha unta ni Jesus ang pagkamatay ni Lazaro (tan-awa sa bersikulo
37), gani si Jesus naghulat pa nga moabut sa Betania hangtud nga namatay si
Lazaro sulod na sa upat ka adlaw (tan-awa sa bersikulo 17).

• Sa unsang paagi kaha ang pagbuhi ni Lazaro human siya namatay sulod sa upat
ka adlaw nagpamatuod ug mipalambo sa pagtuo sa mga disipulo, ug ni Marta
ug Maria diha sa Manluluwas? (Sa pagbuhi kang Lazaro gikan sa pagkamatay
human sa upat ka adlaw, gipakita ni Jesus nga Siya dunay gahum labaw sa
kamatayon sa paagi nga dili ikalimud o dili masaypan sa pagsabut sa
mga Judeo.)

• Kanus-a kamo mipili nga mogamit sa inyong pagtuo kang Jesukristo atol sa
mga pagsulay ug napamatud-an o milambo ang inyong pagtuo Kaniya isip
resulta?

Dapita ang mga estudyante nga isulat diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal kon unsay ilang buhaton aron makapili sila sa paggamit og
pagtuo kang Jesukristo atol sa mga pagsulay nga ilang nasinati o masinati.
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Juan 11:47–57
Ang punoang mga pari ug mga Pariseo nagtigom sa pagsabut nga patyon si Jesus
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 11:47–48 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsang paagi misanong ang punoang mga pari
ug mga Pariseo sa mga report bahin sa pagbuhi ni Jesus kang Lazaro gikan sa
pagkamatay. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

I-summarize ang Juan 11:49–57 pinaagi sa pagpasabut nga si Caifas, ang
halangdong pari [high priest], mitambag nga kinahanglang patyon si Jesus aron
mapugngan ang pagkalaglag sa ilang nasud pinaagi sa mga Romano. Siya usab
wala masayud nga gipanagna ang mga epekto sa kamatayon ni Jesus ngadto sa
mga anak sa Dios. Ang mga lider sa mga Judeo determinado nga ipapatay si Jesus
ug misugo nga kadtong mga nahibalo kon asa Siya mopahibalo ngadto nila aron
dakpon Siya.

Tapusa pinaagi sa pagpamatuod sa mga kamatuoran nga gitudlo niini nga leksyon.
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LEKSYON 72

Juan 12
Pasiuna
Si Maria sa Betania, ang igsoon ni Marta ug Lazaro, midihog
sa tiil ni Jesus isip simbolo sa nagsingabut Niya nga
paglubong. Sa pagkasunod adlaw gihimo ni Jesus ang
madaugon Niyang pagsulod sa Jerusalem ug nanagna bahin

sa Iyang kamatayon. Bisan pa sa mga milagro ni Jesus, ang
ubang mga tawo wala motuo Kaniya. Gitudlo Niya ang mga
sangputanan sa pagtuo Kaniya ug sa dili pagtuo Kaniya.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 12:1–19
Si Maria midihog sa tiil ni Jesus, ug si Jesus mihimo sa Iyang madaugong pagsulod
ngadto sa Jerusalem
Ipadrowing sa pipila ka estudyante diha sa pisara ang paghulagway sa usa sa mga
milagro sa Manluluwas nga narekord sa Bag-ong Tugon. Human ang matag
estudyante mahuman sa pagdrowing, ipatag-an sa klase ang milagro nga
gihulagway. Hangyoa ang estudyante kinsa midrowing niini sa pagpasabut
nganong gipili niya sa paghulagway niini nga milagro.

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon sa unsang paagi ang
pagsaksi sa usa niini nga mga milagro makaimpluwensya sa ilang pagtuo sa
Manluluwas. Dapita sila sa pagpangita samtang tun-an nila ang Juan 12 sa
lain-laing mga paagi sa pagsanong sa mga tawo ngadto sa mga milagro sa
Manluluwas, ingon man sa mga kamatuoran nga makatabang nato nga makasabut
niini nga mga pagsanong.

I-summarize ang Juan 12:1–9 pinaagi sa pagpasabut nga sa unom ka adlaw sa wala
pa ang Pagpalabay, nanihapon si Jesus kauban sa mga higala sa Betania. Si Maria,
ang igsoon ni Marta ug ni Lazaro, midihog sa tiil ni Jesus gamit ang mahalon nga
lana. Daghang tawo nakadungog nga naa si Jesus sa Betania ug nangadto sila sa
pagtan-aw Kaniya ug kang Lazaro, kinsa gibuhi ni Jesus gikan sa pagkamatay.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 12:10–11 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gustong buhaton sa punoang mga pari
kang Lazaro. Mahimo usab nimong ipasabut nga ang pagbuhi kang Lazaro usa ka
dili malalis nga ebidensya nga si Jesukristo dunay gahum labaw sa kamatayon.

• Unsa ang gustong buhaton sa punoang mga pari ngadto ni Lazaro?
Ngano man?

• Sa unsang paagi kini nga mga bersikulo makatabang nato nga makasabut sa
kadautan niining mga punoang mga pari ug mga Pariseo? (Mahimo nimong
pahinumduman ang mga estudyante nga kining mga lider sa mga Judeo gusto
usab nga mopatay sa Manluluwas [tan-awa sa Juan 11:47–48, 53].)

I-summarize ang Juan 12:12–16 pinaagi sa pagpasabut nga human sa adlaw nga
gidihugan ni Maria ang till ni Jesus, mihimo Siya sa Iyang madaugong pagsulod
ngadto sa Jerusalem. (Ang una nga mga detalye sa madaugong pagsulod gitudlo sa
Mateo 21:1–11.)
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 12:17–19 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang gihimo sa mga tawo nga
nakadungog mahitungod sa pagbuhi ni Jesus kang Lazaro gikan sa pagkamatay
atol sa madaugon Niya nga pagsulod sa Jerusalem.

• Unsa ang gihimo sa mga tawo atol sa madaugong pagsulod sa Manluluwas
ngadto sa Jerusalem?

• Sumala sa bersikulo 19, sa unsang paagi ang mga Pariseo misanong sa mga
nanghitabo?

Juan 12:20–36
Si Jesus nanagna sa Iyang kamatayon
I-summarize ang Juan 12:20–22 pinaagi sa pagpasabut nga may “piho nga mga
Gresyanhon” sa (bersikulo 20)—nga posibling mga kinabig sa Judaism—nangadto
sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa Pagpalabay ug mihangyo nga makigkita kang
Jesus. Dihang nahibaloan ni Jesus ang ilang hangyo, gitudlo Niya ang mahitungod
sa nagsingabut Niya nga pag-antus, kamatayon, ug Pagkabanhaw. Dapita ang mga
estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 12:27–33, nga mangita kon unsay gitudlo
ni Jesus mahitungod sa Iyang Pag-ula. Mahimo nimong pamarkahan sa mga
estudyante ang ilang nakit-an.

• Sumala sa bersikulo 27, unsa man ang andam nga buhaton ni Jesus bisan og
ang Iyang “kalag naguol”? (Bisan og Iyang gibati ang kabug-aton sa
nagsingabut Niya nga pag-antus, mihukom si Jesus nga magpadayon sa
pagtuman sa Iyang mga katuyoan.)

• Sumala sa bersikulo 28, para sa unsa ang giampo ni Jesus? Giunsa man sa
pagtubag sa Langitnong Amahan? (Ipasabut nga ang “gipasidunggan ko … ug
pagapasidunggan ko kini pag-usab” nagpakita sa hingpit nga pagsalig sa
Langitnong Amahan ngadto sa Iyang Anak nga Siya makakompleto sa
Pag-ula.)

• Sa unsang paagi ang mga pulong ni Jesus nga narekord sa bersikulo 32 may
kalabutan sa Iyang Pag-ula?

Ipasabut nga human madungog ang mga pagtulun-an ni Jesus, miingon ang mga
tawo nga nakat-unan nila gikan sa mga kasulatan nga ang Mesiyas dili gayud
mamatay, ug nangutana sila kon si kinsa ang “Anak sa tawo” nga kinahanglang
“igaisa” (Juan 12:34).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 12:35–36 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa sa pagtubag ni Jesus ang ilang
pangutana.

• Unsa ang gisulti ni Jesus agig tubag sa mga pangutana sa mga tawo? (Gi-refer
sa Manluluwas ang Iyang kaugalingon nga mao “ang kahayag.”)

Juan 12:37–50
Gitudlo ni Jesus ang mga sangputanan sa pagtuo ug ang dili pagtuo Kaniya
Idirekta ang atensyon sa mga estudyante ngadto sa mga drowing nga naa sa pisara
nga naghulagway sa mga milagro ni Jesus. Dapita ang usa ka estudyante sa
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pagbasa og kusog sa Juan 12:11 ug laing estudyante nga mobasa og kusog sa Juan
12:37 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa lain-laing mga paagi
giunsa sa pagsanong sa mga tawo ang mga milagro nga nahimo ni Jesus.

• Giunsa sa pagsanong sa mga tawo ang mga milagro ni Jesus?

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niining managlahi nga
reaksyon mahitungod sa relasyon tali sa mga milagro ug sa pagtuo kang
Jesukristo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga
pulong, apan siguroha ang pagklaro nga dili lamang tungod sa milagro nga
kita motuo ni Jesukristo.)

• Bisan og dili lamang tungod sa milagro nga kita motuo ni Jesukristo, sa unsang
paagi kini moimpluwensya sa atong pagtuo Kaniya.

• Ngano kaha nga ang ubang mga tawo mituo man ni Jesukristo human
makakita o mahibalo sa Iyang mga milagro samtang ang uban wala?

I-summarize ang Juan 12:38–41 pinaagi sa pagpasabut nga sa katinuod ang pagpili
sa ubang tawo nga dili tuohan si Jesus usa ka ka katumanan sa mga panagna nga
gihimo ni propeta Isaias (tan-awa sa Isaias 6:9–10; 53:1–3). Bisan pa sa talagsaong
mga nabuhat sa Manluluwas, pipila sa mga tawo mipili nga magpakabuta ug
mipatig-a sa ilang kasingkasing batok Kaniya.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 12:42–43 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon nganong ang ubang mga lider sa mga Judeo
nga wala mituo kang Jesus wala man “motug-an” (bersikulo 42), o dili dayag nga
mipakita sa ilang gituohan.

• Ngano nga ang ubang mga punoang tigmando wala man mopakita sa dayag sa
ilang gituohan kang Jesus?

• Unsa ang ipasabut sa mas gipalabi ang “pagdalayeg gikan sa mga tawo kay sa
pagdalayeg gikan sa Dios”? (bersikulo 43).

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo?
(Tabangi ang mga estudyante nga mahibaloan ang mosunod nga baruganan:
Ang hunahuna nga palabihon ang pagpahimuot sa uban kay sa
mapahimuot ang Dios makapugong sa dayag natong pag-ila sa atong
pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut niini nga baruganan,
pangutan-a:

• Unsa ang pipila ka mga ehemplo bahin niini nga baruganan sa atong panahon?

• Unsa ang tukmang mga paagi nga atong ikapakita nga mituo kita kang
Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo?

• Unsang positibo nga mga sangputanan ang moabut gumikan sa pagpakita nga
kita mituo ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo?

Aron maandam ang mga estudyante nga mahibalo sa usa ka baruganan nga
gitudlo sa Juan 12:44–46, hangyoa sila sa paghunahuna og usa ka panahon dihang
wala silay makita tungod sa pisikal nga kangitngit (sama pananglit, dihang naa sila
sulod sa ngitngit nga kwarto o naa sa gawas sa ngitngit kaayong gabii). Dapita ang

LEKSYON 72

501



pipila ka estudyante sa paghulagway sa ilang mga kasinatian, lakip kon unsay ilang
gibati, dihang naa sila sa nag-ungaw nga peligro, ug sa unsang paagi ang kahayag
unta makatabang nila.

Kon angay, palunga ang mga suga sa kwarto apan pasigaa gihapon ang ubang
suga. Ipasabut nga ang pisikal nga kangitngit makatabang nga kita makasabut kon
sama sa unsa ang espirituhanong kangitngit.

• Sa unsang paagi ang pisikal nga kangitngit susama sa espirituhanong
kangitngit?

• Unsa nga mga peligro ang moabut gumikan sa pagpuyo sa espirituhanong
kangitngit?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 12:44–46 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon sa unsang paagi nga kadtong motuo ni
Jesukristo mapanalanginan.

• Sumala sa Juan 12:46, sa unsang paagi kadtong motuo ni Jesukristo
mapanalanginan? (Human makatubag ang mga estudyante, pasigaa ang mga
suga sa kwarto kon gipalong ninyo kini. Gamit ang mga pulong sa estudyante,
isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan: Kon motuo kita ni Jesukristo,
dili kita magpuyo sa espirituhanong kangitngit.)

• Sa unsang paagi si Jesukristo usa ka kahayag? Sa unsang paagi ang pagtuo
Kaniya makatangtang sa espirituhanong kangitngit gikan sa kinabuhi sa usa ka
tawo? (Tan-awa usab sa D&P 50:23–25; 93:36–39.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa unsang paagi
maabug ni Jesukristo ang espirituhanong kangitngit pinaagi sa paghatag

og kahayag (o direksyon ug katin-awan) sa atong kinabuhi, grupoha ang mga
estudyante nga magtinagurha og tinagutlo. Hatagi ang matag grupo og kopya sa
mosunod nga handout:

Si Jesukristo Moabug sa Espirituhanong Kangitngit
pinaagi sa Paghatag og Kahayag
Alang sa matag usa sa mosunod nga mga hilisgutan, hisguti ang mosunod nga mga pangutana:

• Unsa kaha ang gituohan sa mga tawo nga naa sa espirituhanong kangitngit mahitungod niini
nga hilisgutan?

• Unsa nga kahayag ang gihatag ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo mahitungod niini nga
hilisgutan?

Mga hilisgutan:
• Ang katuyoan sa atong pisikal nga lawas

• Kalingawan ug media

• Pag-angkon og kalinaw ug kalipay

• Kaminyoon ug pamilya

• Kinabuhi human sa kamatayon
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Isip usa ka klase, hisguti ang usa sa mga hilisgutan nga gilista sa handout, gamit
ang nag-uban nga mga pangutana. Dayon dapita ang pipila ka estudyante sa
paggahin og pipila ka minutos nga hisgutan ang nahibiling mga hilisgutan gamit
kini nga mga pangutana. (Mahimo nimong pulihan ang uban niini nga mga
hilisgutan og mas haum para sa mga estudyante.)

Ginagmayng group discussion ug mga assignment
Ang ginagmayng group activities sagad nga magtugot og daghang estudyante nga moapil sa
leksyon ug makahatag og luwas nga palibut diin ang mga estudyante makapaambit sa ilang mga
pagbati, hunahuna, ug mga pagpamatuod sa usag usa. Mas maandam ang mga estuyante sa
pagkompleto sa ubang group activities kon giyahan una ninyo sila og usa ka example sa task
nga kinahanglan nilang kompletuhon diha sa ilang mga grupo.

Human sa igo nga panahon, pagdapit og usa ka estudyante gikan sa matag grupo
nga mopili og usa ka hilisgutan diha sa handout ug moreport sa ilang group
discussion bahin niini nga hilisgutan. Dayon pangutan-a ang klase:

• Sa unsang paagi ang baruganan nga atong nahibaloan diha sa bersikulo 46
nakatabang nato nga makasabut kon nganong lahi ang atong pagtan-aw sa
piho nga mga hilisgutan ug mga isyu kay sa ubang mga tawo?

• Sa unsang mga sitwasyon nga ang kahayag nga gihatag ni Jesukristo ug sa
Iyang ebanghelyo nakatabang kaninyo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Gerrit W. Gong sa Seventy diin mipamatuod siya bahin sa mga panalangin
nga moabut gumikan sa pagpili sa pagtuo ug pagsunod ni Jesukristo.

“Ang pagtuo usa ka pagpili [tan-awa sa Mosiah 4:9]. …

“Kon pilion nato nga motuo, atong masabtan ug makita ang mga butang sa lahi
nga paagi. Kon kita motan-aw ug magpakabuhi sa ingon niana nga paagi,
malipayon kita ug magmaya sa paagi nga ang ebanghelyo ra ang makahatag”
(“Choose Goodness and Joy,” New Era, Ago. 2011, 44).

I-summarize ang Juan 12:47–50 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus mitudlo nga
kadtong dili motuo sa Iyang mga pulong ug mosalikway Kaniya pagahukman
pinaagi sa mga pulong nga Iyang gipamulong, nga mao ang mga pulong nga
gihatag sa Langitnong Amahan nga Iyang ipamulong.

Ipaambit ang imong pagpamatuod bahin sa mga panalangin nga imong nasinati
isip resulta sa pagpili nga motuo ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo. Dapita ang
mga estudyante nga isulat diha sa ilang mga class notebook o mga scripture study
journal kon unsaon nila sa paggamit kining usa sa mga baruganan nga ilang
nakat-unan. Awhaga ang mga estudyante sa pagpili nga tuohan si Jesukristo.
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LEKSYON 73

Juan 13
Pasiuna
Human makapangaon sa pagkaon sa Pagpalabay, gihugasan
ni Jesus ang mga tiil sa Iyang mga Apostoles ug gitug-an nga
si Judas ang mobudhi Kaniya. Bisan sa kagubot sa
katapusang semana sa mortal Niyang pagpangalagad,
gitutok ni Jesus ang Iyang mga pagtulun-an ngadto sa

kamasulundon, serbisyo, ug gugma—mga hiyas nga
naghulagway sa Iyang kinabuhi ug kinahanglang maoy
maghulagway sa kinabuhi sa Iyang mga disipulo sa tanang
kapanahunan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

Saligi ang gahum sa pulong
Mahimong tintalon ka nga magtuo nga ang mga estudyante dili ganahang magtuon sa mga
kasulatan, o nga ikaw dili makatudlo sa mga kasulatan sa matag adlaw ug magpadayon ang
interes sa mga estudyante. Hinumdumi, hinoon nga ang mga kasulatan naglangkob “sa mga
pulong sa kinabuhi” (D&P 84:85) ug ang pulong adunay “labaw nga gamhanan nga
sangputanan diha sa hunahuna … kay sa espada o bisan unsa pa” (Alma 31:5).

Juan 13:1–17
Gihugasan ni Jesus ang tiil sa Iyang mga Apostoles
Sa dili pa magklase, kopyaha diha sa pisara ang mosunod nga diagram:

Basaha og kusog ang mosunod nga mga pangutana, ug dapita ang mga estudyante
sa pagpamalandong kon unsaon nila sa pagtubag (ipasabut nga dili sila
kinahanglang motubag og kusog):

• Asa kaha ninyo mabutang ang inyong kaugalingon dinhi niining continuum
[graph sa kalipay]?

• Gusto ba mong mas magmalipayon pa kay sa karon?

• May mahunahunaan ba mong tawo kinsa gusto ninyong tabangan aron mas
magmalipayon?

Dapita ang mga estudyante nga mangita og usa ka baruganan samtang magtuon
sila sa Juan 13 nga makatabang nilang mahibalo unsay ilang mahimo aron mas
magmalipayon.

Aron matabangan ang mga estudyante nga masabtan ang kinatibuk-ang
kahulugan sa Juan 13, pahinumdumi sila nga gisaulog ni Jesus ang fiesta sa
Pagpalabay kauban sa Iyang mga Apostoles. I-summarize ang Juan 13:1–3 pinaagi
sa pagpasabut nga samtang mipakigbahin si Jesus niining katapusang panihapon
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uban sa Iyang mga Apostoles sa wala pa Siya Ilansang sa krus, nasayud Siya nga sa
dili madugay patyon na Siya ug mobalik ngadto sa Iyang Langitnong Amahan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 13:4–5, ug hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay gihimo ni Jesus ug sa Iyang mga
Apostoles human makapangaon sa pagkaon sa Pagpalabay. Ipasabut nga ang mga
pulong nga “mihukas sa iyang mga sapot” diha sa bersikulo 4 nagpasabut nga si
Jesus mihubo sa iyang sapaw nga gisul-ot, sama sa usa ka tawo nga gihubo ang
jacket sa atong panahon.

• Unsa nga serbisyo ang gihimo sa Manluluwas alang sa Iyang mga disipulo?

Ipasabut nga sa “mga kapanahunan sa Bag-ong Tugon, ang mga tawo nagsul-ob
og mga sandal, kasagaran maglakaw sa dalan nga anaa ang mga tai sa hayop, ug
dili kanunay dunay tubig nga pangkaligo. Magkahugaw kaayo ang ilang mga tiil,
ug ang paghugas sa tiil sa laing tawo tingali dili makahimuot nga buluhaton. …
Kini nga kustombre sa pag-abi-abi kasagaran nga buhaton sa pinakaubos sa mga
sulugoon” (New Testament Student Manual [manwal sa Church Educational System,
2014], 242). Atol niining katapusang panihapon, “sa hinay mibarug si Kristo,
mihimo sa buluhaton sa usa ka ulipon, o sulugoon, ug miluhod aron sa paghugas
sa mga tiil sa mga Apostoles” (Jeffrey R. Holland, “He Loved Them unto the End,”
Ensign, Nob.1989, 25).

I-display ang litrato nga Si Jesus
Naghugas sa mga Tiil sa mga Apostoles
(Libro sa mga Hulagway sa Ebanghelyo
[2009], nu. 55; tan-awa usab sa
LDS.org).

• Kon didto pa mo dihang gihugasan
ni Jesus ang mga tiil sa Iyang mga
Apostoles, unsa kaha ang inyong
reaksyon dihang sugdan na ni Jesus
ang paghugas sa inyong mga tiil?

• Unsa ang gipadayag bahin sa kinaiya ni Jesus sa Iyang gibuhat nga paghugas sa
mga tiil sa Iyang mga Apostoles?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Hubad ni Joseph Smith, Juan
13:8 (sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan). Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga
mangita kon unsay gisulti ni Pedro dihang gisugdan sa Manluluwas ang paghugas
sa iyang tiil.

• Sumala sa Hubad ni Joseph Smith, Juan 13:8, unsa ang gisulti ni Pedro dihang
gisugdan sa Manluluwas ang paghugas sa iyang tiil?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Hubad ni Joseph Smith, Juan
13:9-10 (sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan). Hangyoa ang klase sa pagsunod,
nga mangita sa tubag ni Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya.

• Unsa ang atong nakat-unan bahin ni Pedro gikan sa iyang tubag, nga narekord
diha sa bersikulo 9, sa unsay gisulti sa Ginoo kaniya? (Girespeto ni Pedro ang
Ginoo ug gustong mosunod Kaniya sa hingpit.)
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Ipasabut nga pinaagi sa paghugas sa tiil sa Iyang mga Apostoles, gihimo sa
Manluluwas dili lang ang matahum nga buhat sa pagserbisyo, apan gituman sab
Niya ang balaod ni Moises ug mipahigayon og sagradong ordinansa (tan-awa sa
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73],
1:708–9). Kini nga ordinansa napahiuli sa atong dispensasyon pinaagi ni Propeta
Joseph Smith (tan-awa sa D&P 88:74–75, 137–41).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 3:11, ug hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon nganong miingon si Jesus sa mga Apostoles
nga “dili tanan kamo mga mahinlo.”

• Kinsa ang gipasabut sa Manluluwas dihang miingon Siya sa mga Apostoles
nga, “dili tanan kamo mga mahinlo”? (Judas Iscariote, kinsa mobudhi Kaniya
sa dili madugay.)

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
13:12–17 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo sa
Manluluwas sa Iyang mga Apostoles human gihugasan Niya ang ilang mga tiil.

• Sumala sa bersikulo 13-16, unsa nga ehemplo ang gipakita sa Manluluwas ug
gidapit nga sundon sa ang Iyang mga Apostoles? (Bisan og ang Manluluwas
mao ang “Magtutudlo ug ang Ginoo” [bersikulo 13] ug pinakalabaw sa tanan,
giserbisyuhan Niya ang uban.)

• Basi sa saad sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga Apostoles nga narekord sa
bersikulo 17, unsa nga panalangin ang ang atong madawat kon sundon nato
ang Iyang ehemplo pinaagi sa pagserbisyo sa uban? (Gamit ang kaugalingon
nilang mga pulong, kinahanglang mahibalo ang mga estudyante og usa ka
baruganan sama sa mosunod: Kon atong sundon ang ehemplo sa
Manluluwas pinaagi sa pagserbisyo sa uban, mas malipayon kita.)

• Ngano kaha nga mas malipayon man ta kon moserbisyo ta sa uban sama sa
gihimo sa Manluluwas?

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og usa ka panahon dihang mas
malipayon sila tungod kay gisunod nila ang ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa
pagserbisyo sa uban. Pagdapit og pipila ka estudyante nga mopakigbahin sa ilang
mga kasinatian diha sa klase. Mahimo sab nimong ipakigbahin ang usa sa imong
kaugalingon.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makakat-on og usa ka paagi nga ilang
magamit kini nga baruganan, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
mosunod nga pamahayag ni Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles:

“Sa inyong pag-ampo sa buntag matag adlaw, pangayo sa Langitnong Amahan
nga giyahan kamo aron makakita og oportunidad nga makaserbisyo sa usa sa
Iyang bililhong mga anak. Dayon lakaw tibuok adlaw nga ang inyong
kasingkasing puno sa pagtuo ug gugma, mangita og tawo nga katabangan. Kon
buhaton ninyo kini, ang inyong espirituhanong kasensitibo molambo ug
makakita kamo og mga oportunidad sa pagserbisyo nga sa una wala ninyo

masayri nga posible” (“Magmatinguhaong Moapil,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 31).
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• Sumala ni Elder Ballard, unsaon nato nga makakita kita og oportunidad nga
makatabang sa uban?

Awhaga ang mga estudyante nga mosunod sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa
pagserbisyo sa uban. Ikonsiderar ang pagdapit og mga estudyante nga mangandam
para sa sunod nga pipila ka sesyon sa klase sa pagreport sa ilang mga kasinatian sa
pagserbisyo sa uban.

Juan 13:18–30
Si Jesus miila sa magbudhi Kaniya
I-summarize ang Juan 13:18–30 pinaagi sa pagpasabut nga human gitudloan ni
Jesus ang Iyang mga Apostoles nga magmalipayon sila kon moserbisyo sila sa
uban, miingon Siya nga usa kanila mobudhi Kaniya. Dihang nangutana si Juan
kang Jesus kon si kinsa ang mobudhi Kaniya, miingon si Jesus nga usa sa Iyang
mga Apostoles (si Judas) mobudhi Kaniya.

Juan 13:31–38
Gitudloan ni Jesus ang Iyang mga disipulo nga maghigugmaay
Pangutan-a ang mga estudyante kon duna bay mipasangil nila nga dili sila
Kristiyano, o dili sila tinuod nga disipulo ni Jesukristo, tungod kay miyembro sila sa
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kon dunay mga
estudyante nga moisa sa ilang kamot, pangutan-a kon giunsa nila sa pagtubag ang
mga pasangil nga sila dili Kristiyano. Kon walay bisan usa nga aduna niini nga
kasinatian, pangutan-a:

• Unsaon ninyo sa pagtubag kon dunay tawo nga moingon ninyo nga dili mo
Kristiyano?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 13:34–35 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti sa Manluluwas nga makatabang
sa uban sa pag-ila nga ang mga Apostoles mga disipulo ni Jesukristo.

• Sumala sa bersikulo 34, unsa nga sugo ang gihatag ni Jesus sa Iyang mga
Apostoles?

• Sumala sa bersikulo 35, unsay angay nga mahibaloan sa uban kon ang mga
Apostoles naghigugmaay sama nga si Jesus nahigugma kanila?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas ngadto sa Iyang mga Apostoles? (Gamit ang kaugalingon nilang
mga pulong, kinahanglang mahibalo ang mga estudyante og usa ka baruganan
sama sa mosunod: Kon maghigugmaay kita sama nga si Jesus nahigugma
kanato, ang uban mahibalo nga kita Iyang mga disipulo.)

• Sumala sa unsay inyong natun-an niining tuiga mahitungod ni Jesukristo, sa
unsang mga paagi nga Iyang gipakita nga gihigugma Niya ang mga tawo?

Aron matabangan ang mga estudyante nga mobati sa kamatuoran ug kaimportante
sa baruganan nga bag-o lang nilang nahibaloan, dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa mosunod nga istorya, nga giistorya ni Elder Paul E. Koelliker
sa Seventy:
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“Duha ka misyonaryo nanuktok sa pultahan, nanghinaut nga makakita og tawo
nga modawat sa ilang mensahe. Giablihan ang pultahan, ug usa ka dakong tawo
mitagad nila nga dili kaayo mahigalaon. ‘Siguro nasultihan ko na kamo nga dili
na manuktok Gipasidan-an ko na kamo nga kon mobalik gani mo, dili nindot ang
inyong masinati. Karon lakaw na mo.’ Kalit niyang gisira ang pultahan.

“Sa paglakaw sa mga elder, ang mas dugay, mas sinati nga misyonaryo miagbay
sa mas bag-ong misyonaryo sa paghupay ug pagdasig niya. Wala sila masayud, ang tawo
nagtan-aw nila sa bintana sa pagsiguro nga nasabtan nila ang iyang gisulti. Nagtuo siya nga
makita sila nga mangatawa ug ibaliwala lang ang iyang dili maayong pagtagad. Apan, sa iyang
pagtan-aw sa kamabination sa duha ka misyonaryo, nahumok dayon ang iyang kasingkasing.
Giablihan niyag balik ang pultahan ug gipabalik ang mga misyonaryo ug gipakigbahin ang ilang
mensahe niya.

“… Kining baruganan sa paghigugmaay ug pagpalambo sa abilidad nga nakasentro kang Kristo
importante isip disipulo ni Kristo” (“Tinuod Siya nga Nahigugma Kanato,” Ensign o Liahona,
Mayo 2012, 17).

• Sa unsang paagi ang mga misyonaryo nga gihulagway dinhi niini nga istorya
misunod sa tambag sa Manluluwas sa paghigugmaay?

Dapita ang mga estudyante sa pagkanta sa “Maghigugmaay” (Songbook sa mga
Bata, nu. 74), ug hangyoa sila sa paghunahuna og tawo nga ilang nailhan kinsa dali
rang mahibaloan nga usa ka disipulo ni Jesukristo tungod sa gugma nga iyang
gipakita ngadto sa uban. Human makanta ang himno, dapita ang mga estudyante
nga isulti ang ngalan sa mga tawo nga ilang nahunahunaan ug ipasabut ang piho
nga mga paagi diin gipakita niadtong mga tawhana ang ilang gugma ngadto sa
uban. Hunahunaa ang pagsulti sa klase mahitungod sa usa ka tawo nga imo sab
nga nahibaloan.

Ipasulat sa mga estudyante diha sa ilang mga class notebook o mga scripture study
journal kon unsay ilang buhaton aron mas makahigugma sa uban sama sa
paghigugma sa Manluluwas kanila.

I-summarize ang Juan 13:36–38 pinaagi sa pagpasabut nga human gipahayag ni
Pedro nga ihalad niya ang iyang kinabuhi sa pagpakamatay para ni Jesukristo,
giingnan ni Jesus si Pedro nga ilimud niya si Jesus sa katulo ka higayon sa dili pa
motuktugaok ang manok.

Scripture Mastery Review
Giyahi ang mga estudyante sa usa ka scripture chase pinaagi sa paggamit og mga
clue aron matabangan sila nga dali rang makapangita sa mga tudling sa ilang mga
kasulatan. Alang sa mga clue, mahimo kang mogamit og mga keyword
[mahinungdanong mga timailhan], mga doktrina ug baruganan, ug mga
application ideas gikan sa mga scripture mastery card. Mahimo sab nga maghimo
ka og kaugalingon nimong mga clue. Ang scripture chase nga mga kalihokan diin
maglumba ang mga estudyante og pangita sa mga tudling makatabang nga
maaktibo ang ilang pag-apil sa pagkat-on sa mga scripture mastery passage. Kon
mogamit ka og scripture chase nga mga kalihokan, buhata kini sa paagi nga dili
masakitan o masilo ang Espiritu. Tabangi ang mga estudyante nga likayan ang
walay pagtahud nga paggamit nila sa mga kasulatan o mosubra ang kompetisyon.
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Ikonsiderar usab ang pagdapit sa mga estudyante nga makigkompetensya sa usa ka
sumbanan kay sa makigkontra sa usag usa. Sama pananglit, ang mga estudyante
makiglumba sa teacher, o makiglumba sila aron masuta kon ang piho nga
gidaghanon sa klase makakita ba sa partikular nga tudling sa piho nga gidugayon
sa oras.

LEKSYON 73

509



LEKSYON 74

Juan 14
Pasiuna
Human nga makakaon sa Pagpalabay, gitudloan ni Jesus ang
mga disipulo unsaon nga makabalik ngadto sa Langitnong
Amahan ug unsaon sa pagpakita sa ilang gugma ngadto sa

Manluluwas. Gisaaran dayon ni Jesus ang Iyang mga
Apostoles nga Siya mopadala og lain nga Maghuhupay.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 14:1–14
Gitudloan sa Manluluwas ang Iyang mga Apostoles unsaon nga makabalik ngadto
sa Langitnong Amahan
Kon mahimo, pag-display og mapa sa inyong siyudad ug dapita ang mga
estudyante sa pagpangita diha niini kon asa sila nahimutang karon. Diha sa mapa,
pangita og laing dapit nga pamilyar sa mga estudyante. Hangyoa sila sa pagsulat
diha sa usa ka papel kon unsaon nga makaabut sila didto gikan sa nahimutangan
nila karon. Dapita ang usa o duha ka mga estudyante sa pagreport unsay ilang
gisulat.

Isulat sa pisara ang Celestial nga Gingharian. Hangyoa ang mga estudyante sa
pagkonsiderar unsa nga direksyon ang ilang ihatag ngadto sa tawo kinsa gustong
mahibalo unson nga makaabut sa celestial nga gingharian.

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa kamatuoran samtang magtuon sila sa
Juan 14 nga makatabang nilang mahibalo unsaon nga makabalik sa Langitnong
Amahan ug makasulod sa celestial nga gingharian.

Aron matabangan ang mga estudyante nga masabtan ang kinatibuk-ang
kahulugan sa Juan 14, pahinumdumi sila nga gisaulog sa Manluluwas ang
Pagpalabay kauban sa Iyang mga Apostoles sa ibabaw nga kwarto sa Jerusalem.
Human nga makakaon sa Pagpalabay, giingnan ni Jesus ang Iyang mga disipulo
nga Siya mobiya Kanila sa dili madugay (tan-awa sa Juan 13:33).

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
14:1–5 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo ni Jesus
ngadto sa Iyang mga Apostoles aron matabangan sila nga mahupay.

• Unsa ang gitudlo ni Jesus sa Iyang mga Apostoles aron matabangan sila nga
mahupay?

• Sa inyong hunahuna unsa ang ipasabut sa mga pulong nga “sa balay sa akong
Amahan anaay daghang puy-anan” sa bersikulo 2?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Propeta Joseph Smith:
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“[Ang pamahayag] nga ‘Sa balay sa akong Amahan anaay daghang puy-anan’
… ingon unta niini—‘Sa gingharian sa akong Amahan may daghan nga
gingharian,’ aron nga kamo mahimong manununod sa Dios ug
isigka-manununod kanako. … Adunay mga mansyon alang niadtong nagtuman
sa celestial nga balaod, ug adunay lain nga mga mansyon alang niadtong wala
makatuman sa balaod, ang matag tawo mahiadto asa siya angay” (Mga

Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 262).

Mahimo nimong isugyot nga isulat sa mga estudyante ang mga pulong nga
gingharian ug mga gingharian diha sa ilang mga kasulatan ibabaw sa mga pulong
nga balay ug mga mansyon diha sa Juan 14:2.

• Asa sa mga pagtulun-an diha sa Juan 14:1–4 ang tingali makahupay sa mga
Apostoles?

• Sumala sa bersikulo 5, giunsa sa pagsanong ni Tomas ang pagtulun-an sa
Manluluwas nga ang Iyang mga Apostoles nahibalo sa dalan padulong sa
gingharian sa Langitnong Amahan?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 14:6, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa tubag ni Jesus sa pangutana ni Tomas.

Ang Juan 14:6 usa ka scripture mastery passage. Ang pagtuon sa scripture mastery
passages makatabang sa mga estudyante nga mapalambo ang ilang panabut sa

nag-unang mga doktrina ug maandam sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Mahimo nimong
isugyot nga markahan sa mga estudyante ang scripture mastery passages sa lahi nga paagi aron
dali ra nila kining mapangita. I-refer ngadto sa mga ideya sa pagtudlo nga naa sa katapusan sa
leksyon aron matabangan ang mga estudyante sa ilang pag-master niini nga tudling.

• Giunsa sa pagtubag ni Jesus ang pangutana ni Tomas?

Pagdrowing og dalan diha sa pisara. Sa pikas tumoy sa dalan isulat ang Kita, ug sa
pikas tumoy isulat ang Gingharian sa Langitnong Amahan. Isulat ang Ang Dalan ubos
sa dalan, ug ipasabut nga kini nga mga pulong nagpasabut sa dalan padulong sa
usa ka dapit ngadto sa lain.

• Sa unsang paagi ang Manluluwas mao ang Dalan? (Ang mga estudyante
mahimong motubag nga ang Manluluwas nagpakita kon unsaon nato sa
pagpakabuhi aron mamahimong sama sa Dios ug unsaon nga mahimong takus
nga mopuyo sa presensya sa Langitnong Amahan.)

Isulat sa pisara ang Ang Kamatuoran ug ang Ang Kinabuhi ubos sa “Ang Dalan.”

• Sa unsang paagi nga si Jesukristo mao ang Kamatuoran. (Siya ang tinubdan sa
tanang kamatuoran ug hingpit nga nagsunod sa tanang kamatuoran.)

• Sa unsang paagi si Jesus mao ang Kinabuhi? (Gihimo Niyang posible nga kita
makabuntog sa pisikal nga kamatayon ug mabanhaw uban sa pisikal nga lawas
nga usa na ka imortal ug makabuntog sa espirituhanong kamatayon aron
maangkon ang kinabuhing dayon. Siya “ang kahayag nga anaa sa tanan nga
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mga butang, nga naghatag og kinabuhi sa tanan nga mga butang” [D&P
88:13].)

Ubos sa gidrowing nga dalan diha sa pisara, isulat ang Si Jesukristo Mao tapad sa
“Ang Dalan.”

• Basi sa unsay atong nahisgutan, unsaon ninyo sa pag-summarize ang
kahulugan sa pamahayag sa Manluluwas nga “walay bisan kinsa ang makaadto
sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako”? (Juan 14:6). (Ang mga estudyante
mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibalo og
usa ka kamatuoran susama sa mosunod: Pinaagi lamang sa Pag-ula ni
Jesukristo ug pagsunod sa Iyang dalan kita makasulod sa gingharian sa
Langitnong Amahan.)

• Unsa ang mahitabo kon sulayan nato ang pagsubay og dalan nga dili dalan sa
Manluluwas?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Lawrence E. Corbridge sa Seventy. Hangyoa ang klase sa pagpaminaw unsa
ang mahitabo kon sulayan nato ang pagsubay og dalan nga dili dalan sa
Manluluwas.

“May usa lamang ka dalan sa kalipay ug sa katumanan. Siya mao ang Dalan.
Ang uban nga dalan, bisan unsang lahi nga dalan, mga kabuang. …

“… Mahimo natong sundon ang Ginoo ug matugahan sa Iyang gahum ug
makaangkon og kalinaw, kahayag, kalig-on, kahibalo, pagsalig, gugma, ug
kamaya, o mahimo kitang mosubay sa laing dalan, bisan asa nga dalan, bisan
unsa nga dalan, ug padayon nga mag-inusara—walay suporta gikan Kaniya, nga

wala ang Iyang gahum, walay giya, diha sa kangitngit, kasamok, pagduha-duha, kasubo, ug
kasagmuyo. Ug ako mangutana, asa nga dalan ang mas sayon? …

“May usa lamang ka dalan sa kalipay ug sa katumanan. Si Jesukristo mao ang Dalan” (“Ang
Dalan,” Ensign o Liahona, Nob. 2008, 34, 36).

• Sumala ni Elder Corbridge, unsa ang mahitabo kon dili nato subayon ang dalan
sa Manluluwas?

• Unsa ang mahitabo kon subayon nato ang dalan sa Manluluwas?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong og ilang mga kasinatian diin sila
napanalanginan pinaagi sa pagsubay sa dalan sa Manluluwas. Dapita ang pipila
kanila nga mopakigbahin sa ilang mga kasinatian.

I-summarize ang Juan 14:7–14 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas mitudlo
sa Iyang mga Apostoles nga usa sa Iyang katuyoan sa pag-anhi sa yuta mao ang
pagpadayag pinaagi sa Iyang mga pulong ug buhat sa matuod nga kinaiyahan sa
Langitnong Amahan. Iya usab nga gisaaran ang Iyang mga Apostoles nga
makabaton sila og gahum aron makahimo og talagsaong mga buhat.
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Juan 14:15–31
Gitudloan ni Jesus ang Iyang mga Apostoles kon unsaon sa pagpakita sa iilang
gugma ngadto Kaniya
Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og tawo nga ilang gihigugma.

• Unsaon ninyo sa pagpakita sa inyong gugma niining tawhana?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 14:15, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita kon unsay gipabuhat ni Jesus sa Iyang mga Apostoles sa
pagpakita sa ilang gugma ngadto Kaniya.

Ang Juan 14:15 usa ka scripture mastery passage. Ang pagtuon sa scripture
mastery passages makatabang sa mga estudyante nga mapalambo ang ilang panabut

sa nag-unang mga doktrina ug maandam sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Mahimo nimong
isugyot nga markahan sa mga estudyante ang scripture mastery passages sa lahi nga paagi aron
dali ra nila kining mapangita. I-refer ngadto sa mga ideya sa pagtudlo nga naa sa katapusan sa
leksyon aron matabangan ang mga estudyante sa ilang pag-master niini nga tudling.

• Basi sa unsay gitudlo ni Jesus sa Iyang mga Apostoles, unsa ang atong mahimo
aron sa pagpakita sa atong gugma alang kang Jesukristo? (Ang mga estudyante
kinahanglang mahibalo sa mosunod nga kamatuoran: Atong ikapakita ang
atong gugma kang Jesukristo pinaagi sa pagsunod sa Iyang mga sugo.)

Pagdala sa klase og pipila ka piraso sa papel nga gisulatan sa mga sugo (sama sa
pagsunod sa Pulong sa Kaalam, pagbayad og ikapulo, ug pagbalaan sa Adlaw nga
Igpapahulay). Dapita ang pipila ka estudyante sa pagduol sa atubangan sa klase.
Sugoa ang matag usa sa pagkuha og usa ka papel, ipabasa og kusog ang sugo, ug
ipasabut sa unsang paagi ang pagtuman niana nga sugo nagtugot nato nga
makapakita sa atong gugma kang Jesukristo. Pagkahuman, palingkura sila og balik
sa ilang mga lingkuranan.

Dapita ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsa kamaayo ang ilang
nahimo sa pagpakita sa ilang gugma sa Manluluwas pinaagi sa pagtuman sa Iyang
mga sugo. Awhaga sila sa paghimo og tumong nga ikapakita ang ilang gugma sa
Manluluwas pinaagi sa pagtuman og usa o daghan pang mga sugo nga tingali lisud
para kanila.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 14:16–17, 26. Hangyoa
ang klase sa pagsunod, nga mangita sa gisaad sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga
Apostoles.

• Unsa ang gisaad sa Manluluwas sa Iyang mga Apostoles?

Ipasabut nga ang mga pulong nga “laing Manlalaban [Maghuhupay]” diha sa
bersikulo 16 nagpasabut sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Manluluwas mao ang
maghuhupay sa Iyang mga Apostoles atol sa mortal Niya nga pagpangalagad,
gitawag Niya ang Espiritu Santo nga laing Maghuhupay.

• Sumala sa Juan 14:16–17, 26, unsa ang mahimo sa Espiritu Santo ngari kanato?
(Gamit ang kaugalingon nilang mga pulong, ang mga estudyante kinahanglang
mahibalo sa mosunod nga kamatuoran: Ang Espiritu Santo mohupay
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kanato, motudlo sa tanang butang, ug modala sa tanang butang sa atong
panumduman.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagrekord sa ilang mga tubag sa mga pangutana
diha sa ilang mga class notebook o mga scripture study journal.

• Kanus-a kamo mibati nga ang Espiritu Santo mihupay kaninyo? Kanus-a kamo
mibati nga ang Espiritu Santo mitudlo kaninyo? Kanus-a Siya mitabang
kaninyo nga makahinumdom sa mga butang?

Human sa igo nga panahon, paghangyo og pipila nga moboluntaryo nga
ipakigbahin ang unsay ilang gisulat.

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
14:18–23 .

• Sumala sa mga bersikulo 21 ug 23, sa unsang paagi kita mapanalanginan kon
motuman ta sa mga sugo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibalo sa baruganan nga susama
sa mosunod: Kon tumanon nato ang mga sugo, ang Langitnong Amahan
ug si Jesukristo magauban kanato.)

• Unsa sa inyong hunahuna ang ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si
Jesukristo magauban kanato? (Nagpasabut kini sa usa ka personal nga
pagpakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo [tan-awa sa D&P 130:3].)

Ipasabut nga gitudlo ni Propeta Joseph Smith nga samtang ang Espiritu Santo mao
ang gipasabut nga Unang Maghuhupay, si Jesukristo mao ang Ikaduhang
Maghuhupay. Aron sa pagdawat Kaniya nga Ikaduhang Maghuhupay,
kinahanglang palamboon una nato ang atong pagtuo Kaniya, maghinulsol,
magpabunyag, modawat sa Espiritu Santo, ug maningkamot sa pagpakamatarung
ug moserbisyo sa Dios. Kon buhaton nato kining mga butanga, sa katapusan atong
“mabatunan ang pagpakig-uban ni Jesukristo [kanato], o pagpakita ngari [nato] sa
matag karon ug unya, … ug ang mga panan-awon sa kalangitan maabli ngari
[kanato], ug ang Ginoo motudlo [kanato] nawong sa nawong” (sa History of the
Church, 3:380–81). Kini nga saad matuman sumala sa kabubut-on ug panahon sa
Ginoo (tan-awa sa D&P 88:68).

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 14:27, nga mangita sa
mensahe sa Manluluwas ngadto sa Iyang mga Apostoles.

• Sa unsang paagi ang mensahe sa Manluluwas diha sa bersikulo 27 may
kalabutan sa mga baruganan nga atong nahibaloan dinhi sa leksyon?

• Unsa ang kalainan tali sa kalinaw nga gitanyag sa Manluluwas ug sa kalinaw
nga gitanyag sa kalibutan?

I-summarize ang Juan 14:28–30 ug ang Hubad ni Joseph Smith, sa Juan 14:30 (sa
Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan) pinaagi sa pagpasabut nga gisultihan ni Jesus
ang Iyang mga Apostoles nga kinahangalan silang maglipay kay hapit na Siya
mobiya kanila para makig-uban sa Langitnong Amahan. Siya usab misulti kanila
nga si Satanas walay gahum batok Kaniya tungod kay Iya nang gibuntog ang
kalibutan. Gisultihan ni Jesus ang mga Apostoles nga si Satanas makaimpluwensya
gihapon kanila kay wala pa sila makakompleto sa ilang buhat dinhi sa kalibutan.
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Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 14:31, nga mangita sa
unsay gusto sa Manluluwas nga mahibaloan sa kalibutan.

• Unsa ang gusto sa Manluluwas nga mahibaloan sa kalibutan?

• Sa unsang paagi ang Manluluwas mipakita sa Iyang gugma alang sa
Langitnong Amahan?

Sa pagtapos, dapita ang mga estudyante sa pagpamatuod sa mga baruganan niini
nga leksyon nga makatabang nila samtang maningkamot sila nga makabalik sa
presensya sa Dios didto sa celestial nga gingharian.

Scripture Mastery—Juan 14:6
Aron matabangan ang mga estudyante nga makamemorya sa Juan 14:6,
ikonsiderar ang paggamit og usa sa mga ideya nga naa sa apendiks niini
nga manwal.

Scripture Mastery—Juan 14:15
Aron matabangan ang mga estudyante nga makamemorya sa Juan 14:15, dapita
sila sa pagsulat niini nga bersikulo sa usa ka pirasong. Hangyoa sila nga
balik-balikon sa pagsulti ang bersikulo hangtud nga ila kining mamemorya. Dayon
ipa-display nila kining papel sa usa ka dapit diin sila mapahinumduman niini nga
mopakita sa ilang gugma para sa Manluluwas pinaagi sa pagtuman sa Iyang
mga sugo.
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LEKSYON 75

Juan 15
Pasiuna
Sa katapusang gabii sa mortal Niya nga pagpangalagad,
human sa Katapusang Panihapon, gitudloan sa Manluluwas
ang Iyang mga Apostoles nga Siya ang Tinuod nga Parras ug
ang Iyang mga disipulo mao ang mga sanga. Gisugo Niya

ang Iyang mga disipulo nga maghigugmaay ug
gipahimangnoan sila bahin sa pagpanglutos nga ilang
masinati tungod sa ilang pakig-uban Kaniya.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 15:1–11
Si Jesus mipasabut nga Siya ang Tinuod nga Tanum nga Parras
Sa dili pa magklase, isulat sa pisara ang mga pulong nga malampuson, dili
malipayon, malipayon, patay, makalingaw, dili mapuslanon, mabungahon, mapuslanon,
buhong, ug dili malampuson.

Dapita ang mga estudyante sa pag-imagine sa ilang kaugalingon nga sugod sa
karon ilang ihanduraw ang kanhi 60 ka tuig nilang kinabuhi.

• Asa niining mga pulonga ang gusto ninyong gamiton nga maghulagway sa
inyong kinabuhi? Ngano man?

Idrowing sa pisara ang litrato sa tanum
nga parras [grape]. Mahimo nimong
isugyot nga kopyahon ang drowing
diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal. Ipasabut nga si
Jesus migamit og pagkumpara sa tanum
nga parras aron masabtan sa Iyang mga
disipulo kon unsaon nga kita
makaangkon og mabungahon,
mapuslanon, ug buhong nga kinabuhi.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 15:1–5 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay girepresentaran sa mga elemento niini
nga pagkumpara.

• Unsa ang girepresentaran sa tanum nga parras? (Butangi og label ang tanum
nga parrasdiha sa pisara nga Jesukristo.)

• Unsa ang girepresentaran sa mga sanga? (Butangi og label ang mga sanga nga
Mga Disipulo ni Kristo.)

• Kon si Jesukristo mao ang tanum nga parras ug kita ang mga sanga, unsa ang
gireprentaran sa prutas? (Ang prutas mahimong magrepresentar sa matarung
nga mga buhat ug linihukan nga kinahanglang maoy bunga sa mga disipulo ni
Jesukristo. Butangi og label ang prutas nga Matarung nga mga buhat.)

Ipasabut ang pulong nga tig-alima diha sa bersikulo 1.
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• Unsa ang tig-alima? (Tawo nga tig-atiman sa ubasan.)

• Sumala sa mga bersikulo 1–2, sa unsang paagi ang Langitnong Amahan sama
sa tig-alima? (Ipasabut nga ang Dios nga Amahan mitanom og tinuod nga
parras [si Jesukristo] diin ang tanang pagkaon didto kuhaon.)

Ipakita sa klase ang gamayng sanga o salingsing nga giputol nimo gikan sa kahoy
ug ipasabut unsa ka ka excited dihang mahimo kang mangutlo og prutas gikan
niining sanga ug makakaon niini. Pangutan-a ang klase kon kanus-a kaha sila sa
ilang hunahuna makakaon og prutas gikan niining sangaha.

• Nganong kini nga sanga dili man makapamunga? (Tungod kay giputol na kini
gikan sa kahoy, dili na kini makadawat og iyang pagkaon para makapamunga.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 15:4–5 . Dapita ang mga
estudyante sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti sa Manluluwas nga
gikinahanglan para motubo ang prutas gikan sa sanga.

• Unsa ang giingon ni Jesus nga gikinahanglan aron ang prutas motubo gikan sa
sanga? (Ang sanga kinahanglang “magpabilin” sa punoan.)

• Sa unsang paagi kini nga sanga susama sa tawo nga mibulag o gipahimulag
gikan sa Manluluwas?

Dapita ang mga estudyante nga ikonsiderar ang pagmarka sa matag pulong nga
pabilin o magpabilin diha sa mga bersikulo 4–5. Ipasabut nga ang pulong nga
magpabilin nga gigamit niini nga mga bersikulo nagpasabut nga magpabiling lig-on
ug padayong nagkapot kang Jesukristo ug sa Iyang Simbahan (tan-awa sa Jeffrey R.
Holland, “Abide in Me,” Ensign o Liahona, Mayo 2004, 32).

• Sumala sa bersikulo 5, unsa ang resulta sa pagpabilin, o lig-ong nakakaput, sa
Manluluwas? (Ang mga disipulo ni Jesukrsito modala og daghang bunga.)

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Kon atong sundon
ang mga sugo pabilin kita nga mohigugma sa Manluluwas ug …

Aron matabangan ang klase nga masabtan ang usa ka paagi nga kita matabangan
ni Jesukristo sa pagtuman sa mga sugo ug magpabilin diha sa Iyang gugma, dapita
ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag:

“… pinaagi sa grasya sa Ginoo ang mga indibidwal, pinaagi sa hugot nga pagtuo sa Pag-ula ni
Jesukristo ug paghinulsol sa ilang mga sala, makadawat og kalig-on ug tabang sa paghimo og
maayong mga buhat nga dili unta nila mahimong mapadayon kon mapasagdan lang sa ilang
kaugalingong mga paagi. Kini nga grasya mao ang makaabag nga gahum nga nagtugot sa mga
lalaki ug mga babaye nga makaangkon og kinabuhing dayon ug kahimayaan human sila
makahimo sa labing maayo nga paningkamot” (Bible Dictionary, “Grace”).

• Unsa ang pipila ka paagi nga si Jesukristo milig-on kanato aron sa pagtuman sa
mga sugo?

I-summarize ang Juan 15:6–8 pinaagi sa pagpasabut nga gitudlo sa Manluluwas
nga kadtong dili magpabilin diha Kaniya sama ra sa usa ka sanga nga giputol.
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Malawos kini ug mamatay, apan ang mga indibidwal kinsa magpabilin kang
Jesukristo mamunga og matarung nga mga buhat nga makahimaya sa Dios.

• Unsa ang atong mahimo aron kita magpabilin, o lig-ong magkapot, sa
Manluluwas?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 15:9–11 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo ni Jesus ngadto sa Iyang mga
disipulo nga buhaton ug unsang mga panalangin ang ilang madawat.

• Unsa ang gitudlo ni Jesus nga buhaton sa Iyang mga disipulo?

• Sa unsang paagi ang pagtuman sa mga sugo magtugot nato nga magpabilin sa
gugma sa Manluluwas? (Ipasabut nga samtang ang Amahan ug ang Anak
nahigugma kanato uban sa hingpit ug walay katapusang paghigugma, ang
pagtuman sa Ilang mga sugo magtugot kanato nga makadawat sa kahingpitan
sa mga panalangin nga mapinanggaon Nilang gitinguha nga ihatag kanato
[tan-awa sa 1 Nephi 17:35; D&P 95:12; 130:20–21].)

• Sumala sa bersikulo 11, nganong gitudlo man ni Jesus sa Iyang mga disipulo
ang pagpabilin uban Kaniya ug mohimo og matarung nga mga buhat?

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsaon nila sa pagkompleto ang dili
kompleto nga pamahayag nga naa sa pisara isip usa ka baruganan basi sa unsay
ilang nabasa diha sa bersikulo 11. (Gamit ang mga pulong sa mga estudyante,
kompletuha ang pamahayag diha sa pisara aron maghatag kini sa mosunod nga
baruganan: Kon atong sundon ang mga sugo magpabilin kita sa paghigugma
sa Manluluwas ug makadawat og hingpit nga kalipay.)

• Ngano kaha nga ang pagpabilin diha sa Manluluwas magtugot man nato nga
makadawat og hingpit nga kalipay?

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna og usa ka tawo nga ilang nailhan
kinsa adunay kalipay tungod kay nagpabilin siya sa Manluluwas. Pagdapit og pipila
ka estudyante sa pagpakigbahin mahitungod sa tawo nga ilang nahunahunaan ug
mopasabut nganong kanang tawhana usa ka maayong ehemplo niini nga
baruganan. Mahimo sab nimong ikonsiderar ang pagdapit og mga estudyante nga
mopakigbahin kon sa unsang paagi ang pagpabilin diha sa Manluluwas magdala
diha kanila og kalipay.

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna og mga paagi nga sila magpabiling
lig-on nga konektado sa Manluluwas ug sa ingon makadawat og dakong kalipay?

Juan 15:12–17
Gisugo ni Jesus ang Iyang mga disipulo nga maghigugmaay
Isulat sa pisara ang mosunod nga pamahayag ni Presidente Russell M. Nelson sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. (Kini nga pamahayag makita sa “The
Mission and Ministry of Jesus Christ,” Ensign, Abr. 2013, 38.)

“Ang labing maayo nga ebidensya sa atong pagsimba ni Jesus mao ang pagsunod
Kaniya” (Presidente Russell M. Nelson).
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Badlisi ang mga pulong nga pagsimba ug pagsunod diha sa pamahayag nga naa sa
pisara. Dapita ang mga estudyante nga mopasabut unsay ipasabut sa mga pulong
nga gibadlisan. Ang (pagsimba mao ang dakong gugma ug pagtahud, ug ang
pagsunod nagpasabut nga pagsundog o kopyahon.)

• Ngano kaha nga ang pagsunod kang Jesus pinakamaayo man nga paagi nga
atong ikapakita ang atong gugma ug pagtahud Kaniya?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 15:12 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsang paagi mihangyo ang Manluluwas
kanato nga sundon Siya.

• Unsa ang gisugo ni Jesus kanato nga buhaton? (Ang mga estudyante
mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibalo sa
mosunod nga kamatuoran: Siya nagsugo kanato sa paghigugmaay sama nga
Siya nahigugma kanato. Awhaga ang mga estudyante sa pagkonsiderar nga
markahan kini nga kamatuoran diha sa bersikulo 12.)

• Sa inyong hunahuna unsay ipasabut sa paghigugma og tawo sama sa
paghigugma ni Jesukristo kaninyo?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 3:13–17, nga mangita kon
giunsa kita sa paghigugma ni Jesus. Human sa igo nga panahon, ipares-pares sila
ug hangyoa sila sa paghisgot niini uban sa ilang mga kapares kon unsay ilang
nakit-an. Dayon pangutan-a sa mosunod nga mga pangutana:

• Sumala sa bersikulo 13, unsa ang giingon sa Manluluwas nga pinakadakong
pagpakita sa gugma?

• Giunsa Niya sa pagpakita ang ingon niini nga matang sa gugma?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut pa og dugang unsay
ipasabut sa paghalad sa atong kinabuhi, dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa
og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder Claudio R. M. Costa sa Seventy:

“[Si Jesukristo] mihatag kanato sa labihan ka maayong ehemplo sa paghigugma
dihang miingon Siya nga ‘Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini,
nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa
iyang mga higala’ (Juan 15:13). Siya sa kaulahian miula sa tanan natong mga
sala ug sa katapusan mihatag sa Iyang kinabuhi alang kanatong tanan.

“Kita makahalad sa atong kinabuhi alang niadtong atong gihigugma dili pinaagi
sa pisikal nga pagpakamatay alang kanila, pero pinaagi hinuon sa pagpakabuhi alang
kanila—paghatag sa atong panahon; kanunayng anaa sa ilang kinabuhi; moalagad kanila;
magmatinuoron, magmahigugmaon, ug magpakita og tinuod nga gugma alang sa atong pamilya
ug sa tanang tawo—sama sa gitudlo sa Manluluwas” (“Ayaw Paugmai Unsay Inyong Mabuhat
Karon,” Ensign or Liahona, Nob. 2007, 74).

• Sumala ni Elder Costa, unsa ang ubang paagi nga atong mahalad ang atong
kinabuhi sa pagpakamatay alang sa uban?

• Kanus-a dunay tawo nga mihalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay sa usa
niini nga paagi para kaninyo?
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Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna sa sugo sa Manluluwas nga
higugmaon ang uban sama sa Iyang paghigugma kanato. Hatagi sila og pipila ka
minutos nga mosulat diha sa ilang mga class notebook o mga scripture study
journal mahitungod sa tawo nga sa ilang hunahuna maoy gusto sa Manluluwas
nga pakitaan nila sa ilang gugma ug sa plano kon unsaon nila sa paghimo niini.

Tabangi ang mga estudyante nga makagamit sa mga doktrina ug mga
baruganan
Ang mga estudyante malagmit nga mogamit sa mga doktrina ug mga baruganan nga ilang
nakat-unan diha sa mga kasulatan kon mobati sila sa kamatuoran niini ug sa kaimportante
pinaagi sa Espiritu ug pagbati sa kadinalian nga ilakip kini sa ilang kinabuhi. Usa ka epektibong
paagi sa pagtabang sa mga estudyante nga mobati sa kamatuoran ug kaimportante sa mga
doktrina ug mga baruganan mao ang pag-awhag nila sa pagpamalandong ug pagsulat sa mga
paagi nga ilang magamit o masunod ang mga kamatuoran nga ilang nakat-unan.

Juan 15:18–27
Gipahimangnoan ni Jesus ang Iyang mga disipulo bahin sa pagpanglutos nga ilang
masinati gumikan sa pagpamatuod Kaniya
Ipasabut nga human ang Manluluwas mitudlo sa Iyang mga disipulo mahitungod
sa pagpabilin uban Kaniya ug pagpakita og gugma sa usag usa, Iya silang gitudloan
unsay mahitabo kanila tungod sa espesyal nila nga pagsaksi bahin Kaniya ug sa
responsibilidad sa pagpakigbahin niini.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 3:18–20, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay gitudlo ni Jesus kon unsa ang pagtagad sa
kalibutan ngadto sa Iyang mga disipulo. (Ipasabut nga niini nga mga bersikulo,
“ang kalibutan” nag-refer ngadto sa mga tawo nga makasasala ug supak sa Dios.)

• Unsa ang gitudlo ni Jesus mahitungod sa unsaon pagtagad sa kalibutan ang
Iyang mga disipulo?

Mahimo nimong ipasabut sa mga estudyante nga tungod kay “ang kalibutan
nagdumot” sa mga disipulo sa Manluluwas, malagmit nga ang mga estudyante
makasugat og mga anti-Mormon ug puno sa kayugot nga mga media ug mga
website. Ang ubang estudyante makasinati og pagsalikway, panggao-gao, ug
pagpalagot, lakip ang paggamit sa internet para pamugal-bugal.

Kon mahimo, pwede nimong ikonsiderar ang pagtudlo sa mga estudyante kon
unsaon ug asa makaplagan ang mga tubag sa puno sa kayugot nga mga akusasyon
batok sa Simbahan. Agig dugang sa pagpakitabang gikan sa kasaligan nga mga
hingkod, ang mga estudyante makakita og kapanguhaan gikan sa internet diha sa
mormonnewsroom.org, lds.org/topics, ug sa seektruth.lds.org.

I-summarize ang Juan 15:21–25 pinaagi sa pagpasabut nga gipamatud-an ni
Jesukristo nga kadtong nagyugot Kaniya nagyugot usab sa Amahan ug manubag
sila sa ilang mga pagpili.

Ipasabut nga bisan pa sa mga kayugot sa uban ug pagpanglutos sa mga
sumusunod sa Manluluwas, mihatag si Jesukristo og mga paagi para ang kalibutan
makadawat og pagpamatuod Kaniya. Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og
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hilum sa Juan 5:26–27, nga mangita sa mga saksi kinsa makapamatuod ni
Jesukristo ngadto sa kalibutan.

• Kinsa ang giingon sa Manluluwas nga makapamatuod sa Iyang kabalaan? (Ang
Espiritu Santo ug ang mga disipulo sa Manluluwas.)

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna sa mga baruganan ug mga
kamatuoran niini nga leksyon. Awhaga sila nga ribyuhon unsa ang gidasig diha
nila nga buhaton ug sa pagsunod sa mga pag-aghat nga ilang madawat gikan sa
Espiritu Santo.
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LEKSYON SA HOME-STUDY

Juan 11–15 (Unit 15)
Materyal sa Pagpangandam alang sa Magtutudlo sa Home-Study
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga mga summary sa panghitabo, mga doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga
estudyante dihang gitun-an nila ang Juan 11–15 (unit 15) dili tuyo nga itudlo isip kabahin sa imong leksyon. Ang mga
leksyon nga imong itudlo magtutok lamang sa pipila niining mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga
pag-aghat sa Espiritu Santo samtang magkonsiderar ka sa mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Juan 11)
Dihang gibasa sa mga estudyante nga si Jesus mibuhi ni Lazaro gikan sa pagkamatay, ilang nakat-unan ang mosunod
nga mga baruganan: Mahimo nga pilion nato ang paggamit sa atong pagtuo kang Jesukristo atol sa atong mga
pagsulay. Si Jesukristo mao ang Pagkabanhaw ug ang Kinabuhi. Kon motuo kita ni Jesukristo, makabaton kita og
kinabuhing dayon. Kon pilion nato nga mogamit sa pagtuo kang Jesukristo atol sa atong mga pagsulay, niana ang
atong pagtuo Kaniya mapamatud-an ug molambo.

Day 2 (Juan 12)
Niini nga leksyon gitun-an sa mga estudyante ang mahitungod ni Maria, igsoon ni Marta ug Lazaro, nga midihog sa
mga tiil ni Jesus ug sa madaugong pagsulod sa Manluluwas ngadto sa Jerusalem. Gitun-an sab nila ang mahitungod
sa mga pagtulun-an sa Manluluwas didto sa Jerusalem. Gikan sa mga pagtulun-an sa Manluluwas, nakat-unan sa mga
estudyante ang mosunod nga mga kamatuoran: Dili gumikan lamang sa milagro nga kita makatuo ni Jesukristo. Ang
hunahuna sa pagpahimuot sa uban kay sa mapahimuot ang Dios makapugong sa dayag natong pag-ila sa atong
pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo. Kon motuo kita ni Jesukristo, dili ta kinahanglang magpuyo sa
espirituhanong kangitngit.

Day 3 (Juan 13)
Dihang gibasa sa mga estudyante ang istorya bahin sa Manluluwas nga mihugas sa tiil sa mga Apostoles, ilang
nakat-unan ang mosunod nga mga kamatuoran: Kon atong sundon ang ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa
pagserbisyo sa uban, mas malipayon kita. Kon maghigugmaay kita sa usag usa sama nga si Jesus nahigugma kanato,
ang uban mahibalo nga kita Iyang mga disipulo.

Day 4 (Juan 14–15)
Dinhi niini nga leksyon, gitun-an sa mga estudyante ang mga pagtulun-an nga gipresentar sa Manluluwas ngadto sa
Iyang mga Apostoles sa wala pa Niya sugdi ang Iyang maulaon nga sakripisyo. Nakat-unan nila nga pinaagi lamang sa
Pag-ula ni Jesukristo ug pagsunod sa Iyang pamaagi kita makasulod sa gingharian sa Langitnong Amahan. Nakat-unan
sab nila nga atong ikapakita ang atong paghigugma ni Jesukristo pinaagi sa pagtuman sa Iyang mga sugo ug ang
Espiritu Santo mohupay kanato, motudlo sa tanang butang, ug modala sa tanang butang sa atong panumduman.
Dihang gitun-an sa mga estudyante ang mahitungod sa tanom nga parras ug sa mga sanga, ilang nakat-unan nga kon
atong tumanon ang mga sugo, magpabilin kita sa paghigugma sa Manluluwas ug makadawat og hingpit nga kalipay.

Pasiuna
Kini nga lesyon makatabang sa mga estudyante nga masabtan unsay angay nilang
buhaton aron makabalik ngadto sa Langitnong Amahan. Agig dugang, dihang
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giribyu sa mga estudyante ang tambag sa Ginoo nga narekord sa Juan 14, ilang
makonsiderar kon sa unsang paagi nila mas masunod ang pamaagi sa Manluluwas.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 14:1–14
Gitudloan sa Manluluwas ang Iyang mga Apostoles unsaon nga makabalik ngadto
sa Langitnong Amahan
Kon mahimo, pag-display og mapa sa inyong siyudad ug dapita ang mga
estudyante sa pagpangita kon asa sila karon. Diha sa mapa, pangita og laing dapit
nga pamilyar sa mga estudyante. Hangyoa sila sa pagsulat diha sa usa ka papel kon
unsaon nga makaabut sila didto gikan sa nahimutangan nila karon. Dapita ang usa
o duha ka estudyante sa pagreport sa unsay ilang gisulat.

Isulat sa pisara ang Celestial nga Gingharian. Hangyoa ang mga estudyante sa
pagkonsiderar unsa nga direksyon ang ilang ihatag ngadto sa tawo kinsa gustong
mahibalo unson nga makaabut sa celestial nga gingharian.

Pahinumdumi ang mga estudyante nga dihang gitun-an nila ang Juan 14 sa ilang
inadlaw nga leksyon nakat-unan nila ang kamatuoran nga makatabang nila nga
mahibalo unsaon nga makabalik sa Langitnong Amahan ug makasulod sa celestial
nga gingharian. Ipasabut nga dinhi niini nga leksyon makakat-on pa sila og
dugang niana nga kamatuoran.

Aron matabangan ang mga estudyante nga masabtan ang kinatibuk-ang
kahulugan sa Juan 14, pahinumdumi sila nga gisaulog ni Jesus ang Pagpalabay
kauban sa Iyang mga Apostoles sa ibabaw nga kwarto sa Jerusalem. Human
makapangaon sa Pagpalabay, giingnan ni Jesus ang Iyang mga disipulo nga Siya
mobiya Kanila sa dili madugay (tan-awa sa Juan 13:33).

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
14:1–5 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitudlo ni Jesus
ngadto sa Iyang mga Apostoles aron matabangan sila nga mahupay.

Ipasabut nga ang Joseph Smith Translation, Juan 14:3 nag-ingon nga, “Ug sa
mahiadto na ako, mag-andam akog luna alang kaninyo, ug moanhi ako pag-usab,
ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako; nga kon asa man ako, anaa
usab kamo.”

• Unsa ang gitudlo ni Jesus sa Iyang mga Apostoles aron matabangan sila nga
mahupay?

• Sa inyong hunahuna unsa ang ipasabut sa mga pulong nga “sa balay sa akong
Amahan anaay daghang puy-anan” sa (bersikulo 14:2)?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Propeta Joseph Smith. Hangyoa ang klase nga maminaw sa iyang gisulti nga maoy
buot ipasabut sa mga pulong.
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“[Ang pamahayag] nga ‘Sa balay sa akong Amahan anaay daghang puy-anan’
… ingon unta niini—‘Sa gingharian sa akong Amahan may daghan nga
gingharian,’ aron nga kamo mahimong manununod sa Dios ug
isigka-manununod kanako. … Adunay mga mansyon alang niadtong nagtuman
sa celestial nga balaod, ug adunay lain nga mga mansyon alang niadtong wala
makatuman sa balaod, ang matag tawo mahiadto asa siya angay” (Mga

Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 262).

Mahimo nimong isugyot nga isulat sa mga estudyante ang mga pulong nga
gingharian ug mga gingharian diha sa ilang mga kasulatan ibabaw sa mga pulong
nga balay ug mga mansyon diha sa Juan 14:2.

• Asa sa mga pagtulun-an diha sa Juan 14:1–4 ang tingali makahupay sa mga
Apostoles?

• Sumala sa bersikulo 5, giunsa sa pagsanong ni Tomas ang pagtulun-an sa
Manluluwas nga ang mga Apostoles nahibalo sa dalan padulong sa gingharian
sa Langitnong Amahan?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 14:6 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa tubag ni Jesus ngadto ni Tomas. Pahinumdumi
sila nga usa kini ka scripture mastery passage.

• Giunsa sa pagtubag ni Jesus ang pangutana ni Tomas?

Pagdrowing og dalan sa pisara. Sa pikas tumoy sa dalan isulat ang Kita, ug sa pikas
tumoy isulat ang Gingharian sa Langitnong Amahan. Isulat ang Ang Dalan ubos sa
dalan, ug ipasabut nga kini nga mga pulong nagpasabut sa dalan gikan sa usa ka
dapit padulong sa lain.

• Sa unsang paagi ang Manluluwas mao ang Dalan? (Ang mga estudyante
mahimong motubag nga ang Manluluwas mipakita kon unsaon nato sa
pagpakabuhi aron mamahimong sama sa Dios ug unsaon nga mahimong takus
nga mopuyo sa presensya sa Langitnong Amahan.)

Isulat sa pisara ang Ang Kamatuoran ug ang Ang Kinabuhi ubos sa “Ang Dalan.”

• Sa unsang paagi nga si Jesukristo mao ang Kamatuoran? (Siya ang tinubdan sa
tanang kamatuoran ug hingpit nga nagsunod sa tanang kamatuoran.)

• Sa unsang paagi si Jesus mao ang Kinabuhi? (Gihimo Niyang posible nga kita
makabuntog sa pisikal nga kamatayon ug mabanhaw uban sa pisikal nga lawas
nga usa na ka imortal ug makabuntog sa espirituhanong kamatayon aron
maangkon ang kinabuhing dayon. Siya “ang kahayag nga anaa sa tanan nga
mga butang, nga naghatag og kinabuhi sa tanan nga mga butang” [D&P
88:13].)

Ubos sa gidrowing nga dalan diha sa pisara, isulat ang Si Jesukristo Mao ang sa
tapad sa “Ang Dalan.”

• Basi sa unsay atong nahisgutan ug sa inyong nakat-unan sa inadlaw ninyo nga
leksyon, unsaon ninyo sa pag-summarize ang kahulugan sa pamahayag sa
Manluluwas nga “walay bisan kinsa ang makaadto sa Amahan, gawas kon
pinaagi kanako”? (Juan 14:6). (Ang mga estudyante mahimong mogamit og
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lain-laing mga pulong, apan kinahanglang mahibalo og kamatuoran sama sa
mosunod: Pinaagi lamang sa Pag-ula ni Jesukristo ug pagsubay sa Iyang
dalan kita makasulod sa gingharian sa Langitnong Amahan.)

• Unsa ang mahitabo kon mosulay ta sa pagsubay og dalan nga dili dalan sa
Manluluwas?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Lawrence E. Corbridge sa Seventy. Unsa ang mahitabo kon sulayan nato ang
pagsubay og dalan nga dili dalan sa Manluluwas?

“Si Jesukristo mao ang Dalan. Siya ang Kahayag ug Kinabuhi, Tinapay ug Tubig,
ang Sinugdanan ug ang Katapusan, ang Pagkabanhaw ug ang Kinabuhi, ang
Manluluwas sa kalibutan, ang Kamatuoran, ug ang Dalan.

“May usa lamang ka dalan sa kalipay ug sa katumanan. Siya ang Dalan. Ang
uban nga dalan, bisan unsang lahi nga dalan, mga kabuang. …

“Ang dalan sa Ginoo dili lisud. Ang kinabuhi lisud, dili ang ebanghelyo.
‘Kanunayng adunay katugbang sa tanan nga mga butang’ [2 Nephi 2:11], bisan asa, alang sa
tanan. Ang kinabuhi lisud para natong tanan, apan ang kinabuhi sayon usab. Kita adunay duha
lamang ka kapilian. Mahimo natong sundon ang Ginoo ug matugahan sa Iyang gahum ug
makaangkon og kalinaw, kahayag, kalig-on, kahibalo, pagsalig, gugma, ug kamaya, o mahimo
kitang mosubay sa laing dalan, bisan asa nga dalan, bisan unsa nga dalan, ug walay suporta
gikan Kaniya, nga wala ang Iyang gahum, walay giya, diha sa kangitngit, kasamok,
pagduha-duha, kasubo, ug kasagmuyo. Ug ako mangutana, asa nga dalan ang mas sayon? …

“May usa lamang ka dalan sa kalipay ug sa katumanan. Si Jesukristo mao ang Dalan” (“Ang
Dalan,” Ensign o Liahona, Nob. 2008, 34, 36).

• Sumala ni Elder Corbridge, unsa ang mahitabo kon dili nato subayon ang dalan
sa Manluluwas?

• Unsa ang mahitabo kon subayon nato ang dalan sa Manluluwas?

• Unsa ang dalan sa Manluluwas? (Kon gikinahanglan, pahinumdumi ang mga
estudyante nga ang dalan sa Manluluwas naglakip sa pagpalambo sa atong
pagtuo Kaniya ug sa Langitnong Amahan; sa paghinulsol; pagdawat og mga
ordinansa sa kaluwasan, sama sa bunyag ug mga ordinansa sa templo; ug
paglahutay hangtud sa katapusan uban sa pagtuo ug kamasulundon.)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong og ilang mga kasinatian diin sila
napanalanginan pinaagi sa pagsubay sa dalan sa Manluluwas. Dapita ang pipila
kanila sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian.

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna kon unsa kamaayo ang ilang nahimo
sa pagsubay sa dalan sa Manluluwas. Hangyoa sila sa paghunahuna og usa ka
paagi diin mas masunod nila ang Manluluwas ug sa paghimo og tumong aron
malihok ang mao nga tumong.

I-summarize ang Juan 14:7–14 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas mitudlo
sa Iyang mga Apostoles nga usa sa Iyang katuyoan sa pag-anhi sa yuta mao ang
pagpadayag pinaagi sa Iyang mga pulong ug mga buhat sa matuod nga kinaiyahan
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sa Langitnong Amahan. Iya usab nga gisaaran ang Iyang mga Apostoles nga
makabaton sila og gahum aron makahimo og talagsaong mga buhat.

Sunod nga Unit (Juan 16–21)
Dapita ang mga estudyante sa pagpangita sa mga tubag sa mosunod nga mga
pangutana samtang magkompleto sila sa ilang pagtuon sa Ebanghelyo ni Juan:
Unsa ang gisulti ni Jesus sa Iyang inahan samtang nagbitay Siya sa krus? Kinsa ang
unang tawo nga nakakita ni Jesukristo human Siya nabanhaw? Kinsa ang dili
motuo sa pagpamatuod sa uban nga si Jesus nabanhaw? Dapita ang mga
estudyante sa pag-imagine kon unsa kaha ang isulti sa Manluluwas ngadto sa
Iyang mga disipulo kinsa nahimong mga saksi Kaniya ug sa Iyang Pagkabanhaw
apan mibalik sa kanhi nilang mga trabaho imbis magsangyaw sa ebanghelyo.
Hangyoa sila sa pagpangita diha sa sunod nga unit sa unsay gisulti sa Manluluwas
niadto nga mga disipulo.
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LEKSYON 76

Juan 16
Pasiuna
Human makapangaon sa Pagpalabay, gipadayon ni Jesukristo
ang pagtudlo sa Iyang mga disipulo. Giingnan Niya sila nga
sa dili madugay moadto na Siya sa Iyang Amahan ug ang
Espiritu Santo, o ang Maghuhupay, moanhi ug mogiya kanila

sa tanang kamatuoran. Gipanagna ni Jesus ang Iyang
kaugalingong kamatayon ug Pagkabanhaw ug mipahayag
nga Iyang nabuntog ang kalibutan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 16:1–15
Gipasabut ni Jesus ang tahas sa Espiritu Santo
Dapita ang usa ka estudyante sa pagduol sa atubangan sa kwarto. Ihigot ang taptap
[blindfold] libut sa ulo sa estudyante, nga matabunan ang mata aron ang
estudyante dili makakita. Human mataptapan ang estudyante, dapita ang ubang
mga estudyante nga ibutang ang ilang mga kasulatan bisan asa nga dapit sa
kwarto. Dayon pangutan-a ang estudyante kon unsa kaha kalisud ang pagpangita
sa mga kasulatan diha sa kwarto ug ukbon kini ngadto sa usa ka piho nga pahina.
Pangutan-a ang estudyante kon makatabang ba kon dunay andam nga mogiya niya
ngadto sa mga basahon.

Dapita ang gitaptapan nga estudyante sa pagpili og laing estudyante nga maoy
mogiya. Dayon pagiyahe sa napilian nga estudyante ang gitaptapan nga estudyante
ngadto sa mga kasulatan ug tabangan siya nga makit-an ang usa ka piho nga
pahina. Human makompleto kini nga tahas, Ipasabut nga sa dihang si Kristo dinhi
pa sa yuta, Iyang gigiyahan ug gitudloan ang Iyang mga disipulo. Personal Niya
silang gigiyahan aron makasabut sa mga kamatuoran nga Iyang gitudlo.

I-summarize ang Juan 16:1–4 pinaagi sa pagpasabut nga human makakaon si Jesus
sa pagkaon sa Pagpalabay uban sa Iyang mga disipulo, Iya silang giingnan nga
moabut ang panahon nga kayugtan sila sa mga tawo ug kining mga tawhana
magtuo nga giserbisyuhan nila ang Dios pinaagi sa pagpatay kanila.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 16:5–6 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus sa Iyang mga disipulo ug
unsay gibati nila mahitungod niini.

• Unsa ang pagbati sa mga disipulo mahitungod sa balita nga si Jesus mopalayo
na ug sila pagalutuson?

Palingkura og balik sa iyang lingkuranan ang nagsilbi nga giya sa gitaptapan nga
estudyante. Pangutan-a ang gitaptapan nga estudyante:

• Unsa ang pagbati nga nag-inusara na pud ka nga walay higala nga
motabang nimo?

Pagkuha og lingkuranan para sa gitaptapan nga estudyante, ug palingkura siya
(apan ayaw tangtanga ang taptap).
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Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 16:7 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon kinsa ang gisaad ni Jesus nga Iyang ipadala
human sa Iyang pagbiya.

• Kinsa ang gisaad ni Jesus nga moabut human nga Siya mobiya? (Ipadala ni
Jesus ang Maghuhupay, o ang Espiritu Santo.)

Ipasabut nga ang pulong nga maayo, diha sa bersikulo 7 nagpasabut nga
makatabang o mapuslanon. Ipasabut nga “ang Espiritu Santo wala mahatag sa
hingpit ngadto sa mga Judeo atol sa mga katuigan sa mortal nga panaw ni Jesus
(Juan 7:39; 16:7)” (Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Espiritu Santo”). Aron
matabangan ang mga estudyante nga makasabut nganong ang Espiritu Santo wala
molihok sa hingpit, basaha og kusog ang mosunod nga pamahayag ni Bruce R.
McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Samtang personal pang kauban si Jesus sa mga disipulo, dili pa hingpit ang
ilang panginahanglan sa kanunay nga pakig-uban sa Espiritu kay sa human sa
pagbiya ni Jesus” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 753).

I-summarize ang Juan 16:8–12 pinaagi sa pagpasabut nga usa sa mga tahas sa
Espiritu Santo mao ang pagpahimatngon sa makasasala nga kalibutan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 16:13, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa ubang mga tahas nga tumanon sa Maghuhupay diha sa
kinabuhi sa mga disipulo human mibiya si Jesus.

• Unsang mga tahas ang tumanon sa Espiritu Santo diha sa kinabuhi sa mga
disipulo sa Ginoo human Siya mibiya? Sa unsang paagi kaha makabenipisyo
ang mga disipulo gikan sa tabang ug giya nga ihatag sa Espiritu Santo?

• Sumala sa bersikulo 13, unsa usab ang mahimo sa Espiritu Santo ngari kanato
sa atong panahon? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara
ang mosunod nga kamatuoran: Ang Espiritu Santo makagiya kanato ngadto
sa tanang kamatuoran ug mopakita ngari nato sa tanang butang nga
umaabut.)

• Unsa ang pipila ka paagi nga kita giyahan sa Espiritu Santo sa kamatuoran?

• Sa unsang mga paagi nga ang Espiritu Santo mopakita kanato sa mga butang
nga umaabut? (Kon gikinahanglan, ipasabut nga pinaagi sa Espiritu Santo, ang
Dios makahatag og kasiguroan, paglaum, panan-awon, pasidaan, ug giya para
sa atong umaabut.)

Ibutang ang usa ka item (usa ka ganti) nganha sa kabinet o lingkuranan o sa bisan
asang dapit sa kwarto. Dapita ang gitaptapan nga estudyante sa pagpangita sa mao
nga butang. Dapita ang laing estudyante nga mohunghong sa gitaptapan nga
estudyante aron matabangan siya asa mapangita ang ganti. Human nga makit-an
kini sa estudyante, ipatangtang na ang taptap. Dayon pabalika sila sa ilang mga
lingkuranan. Pangutan-a ang klase:
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• Kanus-a kamo mibati nga ang Espiritu Santo naggiya kaninyo sa kamatuoran?
Sa unsang paagi ninyo nahibaloan nga ang Espiritu Santo ang naggiya
kaninyo?

Mahimo ka nga mopakigbahin og usa ka kasinatian dihang gigiyahan ka sa Espiritu
Santo sa imong kinabuhi. Aron matabangan ang mga estudyante nga magamit kini
nga kamatuoran nga ilang nakat-unan, awhaga sila sa pagpakabuhi sa mga paagi
nga makadapit sa giya sa Espiritu Santo sa ilang kinabuhi.

Pagpakigbahin og makahuluganong mga kasinatian
Ang mga magtutudlo ug mga estudyante kinahanglang dunay oportunidad nga mopakigbahin sa
ilang mga ideya ug panabut ingon man sa personal nilang mga kasinatian sa usa ka doktrina o
baruganan. Mahimo sab nilang isugilon ang mga kasinatian nga ilang nasaksihan sa kinabuhi sa
uban? Hinoon, kinahanglan ka nga motabang nga masabtan sa mga estudyante nga ang ubang
kasinatian sagrado o personal ra kaayo nga ipakigbahin sulod sa classroom (tan-awa sa Alma
12:9; D&P 63:64).

Ipasabut nga ang Juan 16:13 nag-ingon nga ang Espiritu Santo, kansang tahas mao
ang pagsaksi sa Amahan ug sa Anak, “dili magasulti sa iyang kinaugalingong
pagbulot-an, hinonoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti.” Dapita ang
usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 16:14–15, ug hangyoa ang klase sa
pagpangita kon kang kinsa gikan ang mensahe nga ipamulong sa Espiritu Santo
ngari kanato.

• Kang kinsa gikan ang mensahe nga ihatag kanato sa Espiritu Santo? (Human
makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga kamatuoran:
Ang Espiritu Santo mopadayag sa mga kamatuoran ug instruksyon nga
moabut gikan sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.)

• Nganong makatabang ang pagkahibalo nga kon ang Espiritu mamulong ngari
kanato, Siya namulong para sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo?

Ipasabut sa mga estudyante nga ang komunikasyon sa Espiritu Santo “ngadto sa
imong espiritu magdala og labaw pa nga kasiguroan kaysa bisan unsa nga
komunikasyon nga imong madawat pinaagi sa imong natural nga mga pagbati”
(Matinud-anon sa Tinuhoan [2004], 32). Nagpasabut kini nga ang Espiritu Santo
mao ang mapuslanon natong giya sa pagkat-on sa kamatuoran; ang Iyang
impluwensya mas mapuslanon kay sa pisikal nga pruweba, sa opinyon sa uban , o
sa pangatarungan sa kalibutan. Sama nato, ang mga disipulo sa Manluluwas
nagkinahanglan nga makakat-on sa pagsalig sa Espiritu Santo isip giya samtang
wala ang Manluluwas.

Juan 16:16–33
Gihisgutan ni Jesus ang Iyang kaugalingong pagbiya sa mortalidad ug namahayag
nga Iyang nabuntog ang kalibutan
Dapita ang mga estudyante sa pahunahuna og usa ka panahon dihang
kinahanglan silang manamilit sa usa ka sakop sa pamilya o higala sa mubo nga
panahon.
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• Unsay inyong gisulti aron sa paghupay sa usag usa dihang nanamilit kamo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 16:16 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa pay gisulti ni Jesus sa Iyang mga disipulo
nga mihupay kanila samtang naghunahuna sila sa Iyang pagbiya. Hangyoa ang
mga estudyante nga moreport sa unsay ilang nakit-an.

Ipasabut nga sa Juan 16:17–19, atong mabasa nga ang mga disipulo wala
makasabut sa buot ipasabut ni Jesus dihang miingon Siya nga mobiya na Siya ug
sila makakita Niya og balik.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 16:20–22 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Jesus nga bation sa Iyang mga
disipulo sa Iyang pagbiya ug unsay ilang bation kon sila makakita Kaniya og balik.
Mahimo nimong ipasabut nga ang mga pulong nga “inigbati sa babaye”
nagpasabut sa manganakay nga inahan nga nagbati sa dili pa manganak.

• Unsa ang pagbati sa mga disipulo dihang wala na si Jesus? Unsa ang gisaad
Niya nga mahitabo human niana?

Ipasabut nga ang mga disipulo makakita ni Jesus og balik human Siya mabanhaw.
Bisan og ang ilang kasubo tungod sa Iyang kamatayon nga hilabihan, ang kalipay
nga ilang bation sa Iyang pagkabanhaw mahangturon.

I-summarize ang Juan 16:23–32 pinaagi sa pagpasabut nga gitudloan ni Jesus ang
Iyang mga disipulo sa direkta nga pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan
pinaagi sa Iyang (kang Kristo) pangalan ug gipaniguro kanila ang gugma sa
Amahan alang nila ug Kaniya.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 16:33, ug hangyoa ang
klase sa pagpangita sa mga pulong nga gigamit sa Manluluwas sa paghupay sa
Iyang mga disipulo.

• Unsa nga mga pulong ang gigamit sa Ginoo sa paghupay sa Iyang mga
disipulo?

• Sumala sa bersikulo 33, nganong aduna man kitay kalipay ug kalinaw bisan sa
kalibutan nga puno sa kagul-anan ug kamatayon? (Human makatubag ang
mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga baruganan: Tungod kay
gibuntog ni Jesukristo ang kalibutan, mahimo kitang magmalipayon ug
magmalinawon.)

• Unsa sa inyong hunahuna ang ipasabut nga si Jesukristo mibuntog sa
kalibutan?

Ipasabut nga isip Bugtong Anak sa Amahan, nagpakabuhi si Jesukristo og usa ka
walay sala nga kinabuhi, mibuntog sa tanang kalibutanong mga tintasyon. Nasinati
usab Niya ang tanang sakit ug balatian ug mitubos sa mga sala natong tanan.
Pinaagi sa Iyang kinabuhi, Iyang pag-antus ug kamatayon, ug Iyang Pagkabanhaw,
Iyang gibuntog ang tanang babag aron kita mamahimong limpyo, makakita og
kalinaw, ug mabuhi pag-usab kauban sa atong Amahan sa Langit ug sa atong mga
hinigugma.

• Sa unsang mga paagi ang pagkahibalo nga si Jesukristo mibuntog sa kalibutan
makatabang nato nga magmalipayon ug magmalinawon?
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Hatagi ang mga estudyante og kopya sa mosunod nga pamahayag ni Presidente
Thomas S. Monson. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa
pamahayag, ug hangyoa ang klase sa pagpangita sa usa ka pagpasabut kon
nganong magmalipayon gihapon kita bisan sa mga pagsulay ug mga kalisdanan
niining kalibutana.

“Magmaya kita samtang magpakabuhi kita. Bisan og nagpuyo kita sa makuyaw
nga panahon, ang Ginoo nahigugma ug naghunahuna kanato. Anaa Siya sa
atong kiliran kanunay kon mohimo kita sa matarung. Motabang Siya kanato sa
panahon sa panginahanglan. … Mapuno usab sa kalipay ang atong kinabuhi
kon mosunod kita sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo ni Jesukristo.

“Ang Ginoo mipahayag, “Apan sumalig kamo; gidaug ko na ang kalibutan” [Juan
16:33]. Pagkadako sa kalipay ang ikahatag niini nga kahibalo diri kanato. Nagpakabuhi Siya
alang nato ug nagpakamatay Siya alang nato. Iyang gibayran ang bili sa atong mga sala. Hinaut
nga atong sundon ang Iyang ehemplo. Hinaut nga atong ipakita ang dakong pasalamat ngadto
Niya pinaagi sa pagdawat sa Iyang sakripisyo ug pagpakabuhi nga makapabalik nato sa
pagpuyo uban Kaniya” (“Ang Dios Magauban Kanimo,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 110–11).

• Kanus-a nga ang kahibalo nga si Jesukristo mibuntog sa kalibutan nakatabang
ninyo nga magmalipayon ug magmalinawon?

Dapita ang mga estudyante nga magmalipayon ug magsunod sa ebanghelyo ni
Jesukristo. Ipamatuod nga kon himoon nila kini, bation nila ang kalinaw ug
paglaum nga anaa pinaagi sa maulaong sakripisyo ug Pagkabanhaw sa Ginoo.
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LEKSYON 77

Juan 17
Pasiuna
Sa wala pa mag-antus ang Manluluwas sa Getsemani,
gihalad Niya ang Iyang talagsaong Pag-ampo alang sa Iyang
mga Disipulo [Intercessory Prayer]. Giampo Niya nga ang
Iyang mga disipulo ug ang tanan nga misunod Kaniya

makaila sa Langitnong Amahan ug makaangkon og
kinabuhing dayon, ug Iyang giampo nga unta sila mahiusa
Kaniya ug sa Iyang Amahan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 17:1–8
Si Jesukristo nakigsulti sa Langitnong Amahan pinaagi sa pag-ampo
Dapita ang mga estudyante sa pagngalan og mga inila nga mga tawo nga ilang
nailhan. Dayon hangyoa sila sa pagngalan og mga tawo nga ilang nailhan nga mga
pinakamaayo.

• Unsa ang kalainan tali sa pagkaila mahitungod sa usa ka tawo ug sa tinud-anay
nga pagkaila nianang tawhana?

• Unsa diay gayud ang gikinahanglan aron makaila sa usa ka tawo?

• Kinsa ang mga tawo nga inyong gibati nga para ninyo importante nga mas
mailhan? Ngano man?

Ipasabut nga ang Manluluwas mitudlo mahitungod sa kaimportante sa pagkaila sa
Langitnong Amahan ug Kaniya. Ipapangita sa mga estudyante ang mga
kamatuoran samtang tun-an nila ang Juan 17 nga makatabang nila nga makaila sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Aron matabangan ang mga estudyante nga masabtan ang kinatibuk-ang
kahulugan sa Juan 17, ipasabut nga sa pipila ka punto tali sa panahon dihang ang
Manluluwas ug ang Iyang mga disipulo mikaon sa Katapusang Panihapon ug
dihang misulod sila sa Tanaman sa Getsemani, mihalad si Jesus ug usa ka
pag-ampo nga nailhan nga Pag-ampo alang sa Iyang mga Disipulo [Intercessory
Prayer]. Ang usa ka kahulugan sa pulong nga intercede mao ang pagpakigsulti
ngadto sa usa ka tawo alang sa laing tawo. Niini nga sitwasyon, nakigsulti si
Jesukristo sa Langitnong Amahan alang sa Iyang mga disipulo, nangamuyo nga
sila unta makadawat og kinabuhing dayon.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 17:1–3 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa sa paghulagway sa Manluluwas ang
kinabuhing dayon.

Ang Juan 17:3 usa ka scripture mastery passage. Ang pagtuon sa scripture mastery
passages makatabang sa mga estudyante nga mapalambo ang ilang panabut sa

nag-unang mga doktrina ug maandam sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Mahimo nimong
isugyot nga markahan sa mga estudyante ang scripture mastery passages sa lahi nga paagi aron
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dali ra nila kining mapangita. I-refer ngadto sa mga ideya sa pagtudlo nga naa sa katapusan sa
leksyon aron matabangan ang mga estudyante sa ilang pag-master niini nga tudling.

Alang sa usa ka pagpasabut bahin sa scripture mastery ug sa lista sa dugang nga mga kalihokan
aron matabangan ang mga estudyante sa pag-master niining pinili nga mga tudling, tan-awa sa
apendiks niini nga manwal.

• Giunsa sa paghulagway sa Manluluwas ang kinabuhing dayon?

• Basi sa bersikulo 3, unsaon ninyo sa pagsulti ang usa ka baruganan nga
nagtudlo unsay angay natong buhaton aron makadawat og kinabuhing dayon?
(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lainlaing mga pulong, apan
siguroha nga maklaro nga aron makadawat og kinabuhing dayon,
kinahanglang makaila kita sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, si
Jesukristo.)

Aron matabangan ang mga estudyante nga masabtan unsay gipasabut nga makaila
sa Dios, dapita ang sa usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga
pamahayag ni Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles:

“Usa ka importanting butang ang pagkaila mahitungod sa Dios ug sa pagkaila
kaniya. Nailhan na nato ang mahitungod kaniya dihang atong nakat-unan nga
usa siya ka personal nga binuhat kansang hulagway gilalang ang usa ka tawo;
dihang atong nakat-unan nga ang Anak mao ang tukma nga hulagway sa
kinaiya sa iyang Amahan; dihang atong nakat-unan nga ang Amahan ug ang
Anak nagbaton og piho nga mga hiyas ug mga gahum. Apan kita nakaila kanila,

sa pagbati nga maangkon ang kinabuhing dayon, kon kita makatagamtam ug makasinati sa
samang mga butang nga ilang gibuhat. Ang pagkaila sa Dios mao ang paghunahuna kon unsay
iyang gihunahuna, sa pagbati kon unsay iyang gibati, sa pagbaton og gahum nga iyang
gibatunan, sa pagsabut sa mga kamatuoran nga iyang nasabtan, ug pagbuhat sa unsay iyang
gibuhat. Kadtong makaila sa Dios mamahimong sama kaniya, ug maangkon ang sama nga
matang sa iyang kinabuhi, nga mao ang kinabuhing dayon” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:762).

• Sa unsang paagi ang pagkaila sa Amahan ug sa Anak lahi kay sa basta lang
makaila mahitungod Kanila?

• Ngano nga ang usa ka tawo dili man makaangkon og kinabuhing dayon kon
dili sila makaila sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo?

• Unsa ang pipila ka paagi nga kita makaila sa Amahan ug sa Anak?

I-summarize ang Juan 17:4–5 pinaagi sa pagpasabut nga ang Manluluwas mireport
ngadto sa Iyang Amahan nga Iyang natuman ang buhat nga gitugyan sa Iyang
Amahan. Gihangyo niya ang Iyang Amahan sa pagpasidungog Kaniya uban sa
samang kadungganan nga Iyang gihuptan didto sa premortal nga kinabuhi.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 17:6–8 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahimo sa Iyang mga disipulo aron
makaila sa Manluluwas.
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• Unsa man ang nahimo sa mga Apostoles aron makaila sa Manluluwas?
(Mahimo nimong awhagon nga pamarkahan sa mga estudyante ang mga
pulong nga “ilang gidawat” “nahibalo sila,” ug “nagatuo” diha sa bersikulo 8.)

Juan 17:9–19
Ang Manluluwas nag-ampo alang sa Iyang mga disipulo
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 17:9 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon si kinsa ang piho nga giampo sa Manluluwas.

• Kinsa ang giampo sa Manluluwas dihang hapit na Niya sugdi ang pagtuman sa
Pag-ula?

• Ngano kaha nga ang mga Apostoles nakabenipisyo gikan sa pagkadungog sa
pangamuyo sa Manluluwas alang kanila?

Isulat sa pisara ang Juan 17:11–18. Ipares-pares ang mga estudyante. Dapita sila nga
tun-an kini nga mga bersikulo uban sa ilang mga kapares, nga mangita kon unsay
gipangamuyo ni Jesus para ug alang sa Iyang mga disipulo. Mahimo nimong
pamarkahan sa mga estudyante ang ilang nakit-an. Human sa igo nga panahon,
dapita ang pipila ka estudyante sa pagreport ngadto sa klase sa ilang nakit-an.

Ipasabut nga ang Manluluwas nag-ingon nga ang Iyang mga disipulo magpadayon
sa pagpuyo sa kalibutan nga dautan ug nagdumot kanila.

• Unsa nga kamatuoran ang atong makat-unan gikan niini nga mga bersikulo
14–16 mahitungod sa pagpuyo sa kalibutan isip mga disipulo ni Jesukristo?
(Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga
kamatuoran: Isip mga disipulo ni Jesukristo, ania kita sa kalibutan apan
dili iya sa kalibutan.)

• Sa inyong hunahuna unsa man ang ipasabut sa ania sa kalibutan apan dili iya
sa kalibutan?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa pamahayag ni Elder
M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Sa Simbahan, sagad natong malitok kining magkauban nga pulong: ‘Maania sa
kalibutan apan dili iya sa kalibutan.’ …

“Tingali malitok nato kining magkauban nga pulong… isip duha ka lahi nga mga
pahimangno. Una, ‘Maania sa kalibutan.’ Mangilabut; makisayud. Tinguhaa ang
pagkamasinabtanon ug kamauyunon ug pasalamatan ang mga panaglahi.”
Paghimo og makahuluganong mga kontribusyon sa katilingban pinaagi sa

pagserbisyo ug pagpangilabut. Ikaduha, ‘Dili iya sa kalibutan.’ Ayaw pagsubay sa sayop nga mga
dalan o motuis aron matagad o madawat ang dili husto. …

“Ang mga miyembro sa Simbahan gikinahanglan nga makaimpluwensya og daghan kay sa kita
ang maimpluwensyahan. Kinahanglan kitang molihok aron mahunong ang bul-og sa balud sa
sala ug kadautan kay sa pasagdan lang nga mabanlas uban niini. Tanan kita kinahanglang
motabang sa pagsulbad sa problema kay sa molikay o mobaliwala niini” (“The Effects of
Television,” Ensign, Mayo 1989, 80).
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• Nganong gusto sa Ginoo nga magpabilin kita sa kalibutan samtang dili iya sa
kalibutan?

Dapita ang mga estudyante nga makigtrabaho og usab sa ilang mga kapares ug
maghunahuna og usa ka example kon sa unsang paagi ang usa ka tawo maanaa sa
kalibutan apan dili iya sa kalibutan sa matag usa sa mosunod nga mga sitwasyon:

1. Sa eskwelahan

2. Kauban sa mga higala

3. Sa internet

Human sa igo nga panahon, dapita ang pipila ka estudyante sa pagreport ngadto sa
klase sa mga example nga ilang nahunahunaan. Dapita ang pipila ka estudyante sa
pagpakigbahin og mga kasinatian dihang sila, o ang tawo nga ilang nailhan, sa
tukmang paagi mipakita nga anaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan.

Dapita ang mga estudyante sa pagsulat diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal ang usa ka pihong tumong nga ilang tinguhaon aron mas
makasunod sa Manluluwas pinaagi sa pagkaanaa sa kalibutan ug dili iya sa
kalibutan.

Juan 17:20–26
Giampo sa Manluluwas ang tanang tawo nga midawat sa Iyang ebanghelyo
Dapita ang usa ka estudyante sa pagduol sa atubangan sa klase ug pahimoa og usa
ka tahas nga magkahugaw ang iyang mga kamot (sama sa pagtak-tak sa eraser sa
pisara o pagkalot og butang gikan sa usa ka panaksan nga naay yuta). Awhaga ang
estudyante nga sulayang limpyo kanunay ang iyang mga kamot samtang naghimo
sa tahas.

Human makompleto sa estudyante ang tahas, hangyoa ang estudyante sa
pagpakita sa iyang mga kamot ngadto sa klase.

• Sa unsang paagi kini nga kalihokan susama sa atong mga paningkamot nga
maania sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan? (Bisan sa pinakamaayo natong
mga paningkamot, dili kita magpabiling hingpit nga limpyo gikan sa mga sala
ug sa kadautan nga nia sa kalibutan.)

• Kon dili kita malimpyo sa atong mga sala, unsa nga mga sangputanan ang
masinati nato sa kaulahian? Ngano man? (Mabulag kita gikan sa presensya sa
Dios hangtud sa hangtud tungod kay walay mahugaw nga butang ang
makapuyo sa Iyang presensya [tan-awa sa 1 Nephi 15:33–34].)

Pasalamati ang estudyante, ug palingkura.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 17:20–23 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa ang giampo ni Jesukristo.

• Alang sa unsa ang giampo ni Jesukristo? (Mahimo nimong isugyot nga
markahan sa mga estudyante ang pulong nga usa ang tanan nga naa sa mga
bersikulo 20–23.)
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• Unsa ang naghimong posible nga kita mahimong usa sa Amahan ug sa Anak?
(Ang mga panalangin sa Pag-ula ni Jesukristo, nga atong nadawat pinaagi sa
pagsunod sa Iyang mga sugo, ug ang gasa sa Espiritu Santo.)

Isulat sa pisara ang mosunod nga kamatuoran: Kon moduol kita kang Jesukristo
ug modawat sa mga panalangin sa Iyang Pag-ula, mamahimo kitang usa sa
Amahan ug sa Anak.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Ang literal nga kahulugan sa Iningles sa pulong nga Atonement [Pag-ula]
maklaro nga: at-one-ment, sa pagtipon niining tanan nga gibulag-bulag o
gilahi-lahi” (“The Atonement of Jesus Christ,” Ensign, Mar. 2008, 34–35).

• Gikan sa unsay inyong nahibaloan bahin sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo, nganong kamo gusto nga mahimong usa Kanila?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Presidente James E. Faust sa Unang Kapangulohan. Hangyoa ang klase nga
paminawon ang panalangin nga moabut niadtong kinsa magtinguha nga mahiusa
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

“Kinahanglang magtinguha kita dili lang sa pagkaila sa atong Agalon, apan
maningkamot, sama sa Iyang pagdapit, nga mahiusa uban Kaniya (tan-awa sa
Juan 17:21). …

“… Ang mga adlaw nga umaabut puno sa kasakit ug kalisdanan. Apan
inubanan sa makapaniguro nga kahupayan sa usa ka personal nga relasyon sa
Dios, mahatagan kita og makahupay nga kaisug” (“That We Might Know Thee,”

Ensign, Ene. 1999, 2, 5).

Ipamatuod ang kaimportante sa pagkaila ni Jesukristo ug sa Langitnong Amahan
ug pagtinguha nga mahiusa uban Kanila.

Dapita ang mga estudyante nga pamalandungan kon unsay ilang mahimo aron
mas makaila sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug molig-on ang ilang
relasyon uban Kanila.

Dapita ang mga estudyante sa pagrekord sa ilang mga hunahuna diha sa ilang mga
scripture study journal o mga class notebook. Human sa igo nga panahon, dapita
ang pipila ka estudyante kinsa andam mopakigbahin sa ilang mga hunahuna ug
pagbati diha sa klase.

Scripture Mastery—Juan 17:3
Aron matabangan ang mga estudyante nga makamemorya sa Juan 17:3, dapita sila
sa pagdala sa ilang scripture mastery card nga gisulatan niini nga tudling sa sunod
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nga semana. Awhaga sila nga ribyuhon ang tudling ug praktison ang pagsulti niini
kon duna silay mga higayon. Mahimo nimong isugyot nga sulayan nila ang
pag-recite niini diha sa ilang hunahuna ngadto sa usa ka sakop sa pamilya ug
ipasabut ang kahulugan niini. Sa pagsugod sa klase sa sunod nga pipila ka adlaw,
dapita ang mga estudyante sa pagreport sa ilang paglambo sa pagmemorya niini
nga tudling.
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LEKSYON 78

Juan 18–19
Pasiuna
Human ang mga lider sa mga Judeo midakop ug
misukit-sukit ni Jesus, ila Siyang gihatud ngadto ni Pilato
aron mataral ug mahukman. Miuyon si Pilato nga Ilansang sa
krus si Jesus, bisan og nakombinser siya sa kainosente ni

Jesus. Samtang didto sa krus, gibilin sa Manluluwas ang
pag-atiman sa Iyang inahan ngadto ni Apostol Juan. Human
sa pagkalansang ni Jesus, ang Iyang lawas gibutang sa usa
ka lubnganan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 18:1–32
Gidakop si Jesus ug gisukit-sukit sa mga lider sa mga Judeo, kinsa midala Kaniya sa
atubangan ni Pilato
Isulat sa pisara ang mosunod nga pangutana:

Kanus-a ang pinakalisud nga panahon sa paghunahuna sa kaayohan sa uban?

Dapita ang pipila ka estudyante nga mopasabut kon unsaon nila sa pagtubag ang
pangutana nga naa sa pisara.

Ipasabut nga si Jesukristo ug ang gobernador sa mga Romano nga si Pilato mipili
nga i-prayoridad, o hatagan og bili, ang lahi nga mga butang atol sa mga
panghitabo nga gihulagway sa Juan 18–19. Isulat ang mga gikabalak-an ni Jesus ug
ang mga gikabalak-an ni Pilato sa pikas nga dapit sa pisara. Dapita ang mga
estudyante sa pagpangita sa kamatuoran samtang magtuon sila sa Juan 18–19 nga
makatabang nilang mahibalo kon unsa nga mga kabalaka ang angayan nilang
i-prayoridad sa ilang kinabuhi.

I-summarize ang Juan 18:1–3 pinaagi sa pagpasabut nga human nag-antus si Jesus
sa Tanaman sa Getsemani, miabut si Judas Iscariote kauban ang mga opisyal gikan
sa punoang mga pari ug mga Pariseo aron sa pagdakop ni Jesus.

• Kon nahibalo mo nga ang usa ka grupo sa armadong mga opisyal nagsingabut
aron dakpon mo ug sa katapusan mopatay ninyo, unsa kaha ang inyong
reaksyon?

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
18:4–11 ug Lucas 22:50–51 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon
giunsa sa pagtubag ni Jesus dihang nangabut kini nga grupo.

• Unsa ang gisulti ni Jesus ngadto sa mga midakop Kaniya? (Mahimo nimong
ipasabut nga ang mga pulong nga kining diha sa Juan 18:8 ug ang [kanila] diha
sa Juan 18:9 nag-refer sa mga Apostoles nga mga kauban ni Jesus.)

• Sumala niini nga mga bersikulo, unsa man ang gikabalak-an ni Jesukristo?
(Samtang motubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga mga
pulong ubos sa “mga gikabalak-an ni Jesukristo”: pagpanalipud sa Iyang mga
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Apostoles; pag-ayo sa dalunggan sa sulugoon; pagbuhat sa kabubut-on sa Langitnong
Amahan.)

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa summary sa Juan 18:12–32 .

Mitugot si Jesus nga dakpon Siya sa mga opisyal. Gidala Siya ngadto ni Anas, usa sa mga lider sa
mga Judeo, ug dayon ngadto ni Caifas, ang labaw nga pari [sacerdote] kinsa nagtinguha nga
mahukman nga patyon si Jesus. Si Pedro ug lain pa nga disipulo misunod ni Jesus. Dihang tulo ka
managlahi nga tawo ang nangutana kang Pedro kon usa ba siya sa mga disipulo ni Jesus,
gilimud ni Pedro ang matag pangutana nga siya nakaila Kaniya. Human mapangutana ni Caifas
si Jesus, ang mga lider sa mga Judeo midala ni Jesus ngadto ni Pilato, ang gobernador nga
Romano sa probinsya sa Judea, aron itaral ug hukman. Ang mga Romano lamang ang dunay
awtoridad sa paghukom og kamatayon didto sa Jerusalem.

Ipasabut nga kini nga pagtaral mahimong ipahigayon didto sa Antonia Fortress
duol sa templo. (Mahimo nimong ikonsiderar nga ipaabli sa mga estudyante ang
Mapa 12, diha sa “Ang Jerusalem sa Panahon ni Jesus,” sa Ang Giya ngadto sa mga
Kasulatan ug pangitaa ang Kota sa Antonia [feature 3 sa mapa].)

Juan 18:33–19:16
Si Jesukristo gitaral sa atubangan ni Pilato
Dapita ang duha ka mga sa pagbasa og kusog nga magtinagsa sa mga pulong sa
Manluluwas ug ni Pilato, nga narekord sa Juan 18:33–37 . (Mahimo nimong
ipapangita daan niining mga estudyante ang mga tudling nga ilang basahon sa dili
pa magsugod ang klase.) Ikonsiderar nga ikaw ang narrator, o pagdapti og laing
estudyante nga maoy mag-narrate. Samtang nagbasa kini nga mga estudyante sa
ilang bahin, hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gustong
mahibaloan ni Pilato mahitungod ni Jesus.

• Sumala sa Juan 18:33, unsay gustong mahibaloan ni Pilato mahitungod
ni Jesus?

Ipasabut nga ang mga lider sa mga Judeo mipasangil kang Jesus nga nangangkon
nga mao ang hari sa mga Judeo tungod kay kon si Jesus mangangkon nga mao ang
hari, mapasakaan Siya og kasong rebelyon, o pagbudhi, batok sa panggobyerno sa
Roma (tan-awa sa Juan 19:12), usa ka sala nga ang silot kamatayon.

• Unsa ang gipasabut ni Jesus ngadto kang Pilato? (Ang Iyang pagkahari “dili iya
niining kalibutana” [Juan 18:36], ug Siya mianhi sa yuta aron
“magapanghimatuod sa kamatuoran” [Juan 18:37].)

Hangyoa ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 18:38–40, nga mangita
kon unsay nakita ni Pilato mahitungod ni Jesus.

• Unsa ang nakita ni Pilato mahitungod ni Jesus? (Miingon siya nga “wala akoy
nakitang ikasumbong batok kaniya” [bersikulo 38].)

• Sumala sa bersikulo 39, unsay gisulayan sa paghimo ni Pilato aron mabuhian
si Jesus?
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I-summarize ang Juan 19:1–5 pinaagi sa pagpasabut nga ang mga Romanong
kasundaluhan mibunal ug mibugal-bugal ni Jesus. Dayon gipresentar ni Pilato si
Jesus sa atubangan sa mga tawo.

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Juan 19:4, 6, nga mangita sa
gibalik-balik og sulti ni Pilato ngadto sa mga Judeo (“wala akoy nakitang
ikasumbong batok kaniya”).

• Basi sa pag-insister ni Pilato nga wala siyay nakitang ikasumbong batok ni
Jesus, unsay gituohan ni Pilato nga maoy husto niyang buhaton?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 19:7 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti sa mga lider sa mga Judeo kang
Pilato mahitungod ni Jesus.

Dapita ang mga estudyante kinsa mibasa sa mga pulong ni Pilato, Jesus, ug sa
narrator nga ipadayon ang ilang mga role ug basahon og kusog ang Juan 19:8–11 .
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa tubag ni Pilato dihang iyang
nadungog si Jesus nga miingon nga Siya ang Anak sa Dios.

• Giunsa ni Pilato sa pagtubag human siya giingnan sa mga lider sa mga Judeo
nga miingon si Jesus nga Siya ang Anak sa Dios?

• Kon kamo pa ang naa sa posisyon ni Pilato, unsa kaha ang inyong bation
human makadungog sa gisulti ni Jesus mahitungod sa inyong gahum isip
gobernador? Ngano?

Ipasabut nga ang pahayag ni Jesus nga narekord sa bersikulo 11 mahitungod sa
mga lider sa mga Judeo nga “labaw ka dakog sala” nagpakita nga kon uyunan ni
Pilato ang hangyo sa mga katawhan ug misugo nga ilansang sa krus si Jesus, si
Pilato makasala, apan dili ingon kadako sama niadtong nagtinguha gayud sa
pagpatay kang Jesus.

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa Mateo 27:19, nga mangita kon
unsay tambag sa asawa ni Pilato nga iyang buhaton. Hangyoa ang mga estudyante
sa pagreport sa ilang nakit-an.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 19:12–15 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gitinguha ni Pilato nga buhaton ngadto
ni Jesus ug sa unsang paagi misanong ang mga Judeo.

• Sumala sa bersikulo 12, unsa ang tinguha ni Pilato nga buhaton?

• Unsa ang giingon sa mga lider sa mga Judeo ngadto ni Pilato dihang
nahibaloan nila nga gusto niyang buhian si Jesus?

Pahinumdumi ang mga estudyante nga si Caesar mao ang emperador sa Roma
kinsa mihatag ni Pilato sa iyang posisyon isip gobernador sa Judea. Sa pipila ka
nangaging okasyon, gimandoan ni Pilato ang mga sundalong Romano nga
pamatyon ang mga Judeo, ug gihugawan niya ang pipila sa sagrado nilang
relihiyuso nga mga tradisyon. Ang mga gibuhat ni Pilato gireport ngadto ni Caesar,
ug gibadlong ni Caesar si Pilato (tan-awa sa kap. 34, note 7, sa James E. Talmage,
Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 648–49).

• Unsa kaha unta ang nahitabo kang Pilato kon ang mga Judeo mireport nga siya
dili “higala” ni Caesar (bersikulo 12)? (Kon si Caesar nagsuspetsa pa nga si
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Pilato dili na loyal kaniya, basin gipalagpot na ni Caesar si Pilato sa iyang
posisyon ug sa gahum sa pagkagobernador.)

Ipasabut nga kinahanglang mopili si Pilato tali sa pagpanalipud sa kaugalingon
niyang interes ug pagbuhi sa Manluluwas, kinsa nahibaloan niya nga inosente.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 19:16 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gipili ni Pilato nga buhaton.

• Unsa ang gipili ni Pilato nga buhaton?

• Unsa ang buot ipakita niini nga pagpili bahin sa kon unsa ang mas
gikabalak-an ni Pilato? (Samtang motubag ang mga estudyante, isulat sa pisara
ang mosunod nga mga pulong ubos sa “mga gikabalak-an ni Pilato”: iyang
kaugalingon; iyang posisyon ug gahum.)

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa desisyon ni Pilato nga
giuna ang kaugalingon niyang interes kay sa pagbuhi sa Manluluwas, kinsa
nahibaloan niya nga inosente? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat
sa pisara ang mosunod nga baruganan: Ang pag-una sa kaugalingon natong
interes kay sa paghimo sa unsay husto modala nato sa pagpakasala.)

• Unsa ang pipila ka mga sitwasyon diin mahimo kitang matintal sa pag-una sa
kaugalingon natong interes kay sa paghimo sa unsay husto?

• Unsay atong mahimo sa pagbuntog sa tintasyon nga mauna ang kaugalingon
natong interes kay sa paghimo sa unsay husto?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita kon unsay ilang makat-unan
mahitungod sa kinaiya ni Kristo ikumpara sa kinaiya ni Pilato samtang tun-an nila
ang katapusang mga gutlo sa mortal nga kinabuhi ni Jesukristo.

Ikumpara ug isukwahi
Ang pagkakita sa mga similaridad o kalainan tali sa mga pagtulun-an, katawhan, o panghitabo
makahatag og katin-awan sa usa ka doktrina, baruganan, o tudling sa kasulatan ug magdala og
mga kamatuoran sa ebanghelyo sa mas klaro nga pagsabut.

Juan 19:17–42
Si Jesus gilansang sa krus, ug ang Iyang lawas gibutang sa lubnganan
I-summarize ang Juan 19:17–24 pinaagi sa pagpasabut nga gipas-an ni Jesus ang
Iyang krus ngadto sa Golgota, diin siya gilansang sa krus.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 19:25–27 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon kinsa ang didto dihang gilansang si Jesus.

• Kinsa ang nagbarug duol sa krus dihang gilansang si Jesus? (Human
makatubag ang mga estudyante, ipasabut nga ang mga pulong nga ang
“tinun-an … kinsa hinigugma ni [Jesus]” [bersikulo 26] nag-refer ngadto ni
Apostol Juan, nailhan usab nga si Juan nga Hinigugma.)

• Sumala sa mga bersikulo 26–27, kinsa man ang gikabalak-an ni Jesus dihang
nagbitay na Siya sa krus? Unsa ang Iyang gisugo nga buhaton ni Juan?
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(Pag-atiman sa Iyang inahan sama nga siya ang kaugalingong inahan ni Juan.
Sa pisara ubos sa “mga gikabalak-an ni Jesukristo,” isulat ang kaayohan para sa
Iyang inahan.)

Kon mahimo, hatagi ang mga estudyante og mga kopya sa mosunod nga
pamahayag ni Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Hangyoa ang usa ka estudyante nga basahon og kusog ang pamahayag.

“Ang kinaiya mapadayag … pinaagi sa gahum sa pag-ila sa pag-antus sa ubang
tawo samtang kita mismo anaa sa pag-antus; sa katakus nga mahibaloan ang
kagutom sa uban samtang kita gigutom; ug pinaagi sa gahum sa pagtabang ug
pagpakita og kalooy sa espirituhanong pag-antus sa uban samtang kita mismo
naa taliwala sa atong kaugalingong espirituhanon nga pag-antus. Sa ingon, ang
kinaiya ikapakita pinaagi sa pagpakita og kabalaka ug pagtabang sa uban

samtang ang kinaiyanhon ug natural natong panglihok nagtutok lamang sa kaugalingon natong
mga problema ug kalisdanan. Kon kana nga kapasidad mao gayud ang sukod sa moral nga
kinaiya, nan ang Manluluwas maoy hingpit nga ehemplo sa ingon nga pagkamakanunayon ug
pagkamanggiloy-ong kinaiya” (“The Character of Christ” [Brigham Young University–Idaho
Religion Symposium, Jan. 25, 2003], 2–3).

• Basi sa unsay atong nakat-unan sa Juan 18–19 mahitungod sa kinaiya sa
Manluluwas, unsa ang atong mahimo aron masunod ang Iyang ehemplo?
(Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga
kamatuoran: Atong masunod ang ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa
pagpili nga motabang sa uban bisan og kita mismo anaa sa
panginahanglan.)

• Unsaon man nato nga mabuntog ang tinguha sa pagkabalaka og una sa atong
kaugalingon ug pilion ang pagtabang sa uban samtang kita mismo anaa sa
panginahanglan?

• Kanus-a kamo nakakita og tawo nga misunod sa ehemplo sa Manluluwas
pinaagi sa pagpili nga motabang sa uban bisan og siya anaa sa
panginahanglan?

Mahimo nimong ipakigbahin ang imong pagpamatuod bahin ni Jesukristo ug sa
hingpit nga ehemplo nga Iyang gihimo sa pag-una sa panginahanglan sa uban kay
sa Iyang kaugalingon. Dapita ang mga estudyante nga isulat sa ilang mga class
notebook o mga scripture study journal kon unsay ilang buhaton aron masunod
ang ehemplo sa Manluluwas.

I-summarize ang Juan 19:28–42 pinaagi sa pagpasabut nga human sa pagkamatay
ni Jesus, gipangayo ni Jose nga taga Arimatea kang Pilato ang lawas ni Jesus. Si
Jose ug si Nicodemo dayon miandam sa lawas sa Manluluwas ug gibutang kini sa
lubnganan, nga gidonar ni Jose.
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LEKSYON 79

Juan 20
Pasiuna
Sa pagka-Dominggo human sa Paglansang, nadiskubrihan ni
Maria Magdalena ang wala nay sulod nga lubnganan ug
gipahibalo si Juan ug Pedro, kinsa dayon nanagan ngadto sa

walay sulod nga lubnganan. Ang nabanhaw nga Kristo
mipakita ni Maria Magdalena ug sa wala madugay sa Iyang
mga disipulo.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 20:1–10
Nadiskubrihan ni Maria Magdalena ang wala nay sulod nga lubnganan ug
gipahibalo si Juan ug Pedro, kinsa dayon nanagan ngadto sa walay sulod nga
lubnganan
Aron maandam ang mga estudyante sa pagtuon sa Juan 20, dapita sila sa
paghunahuna mahitungod sa usa ka panahon dihang usa ka minahal o minahal sa
ubang tawo nga ilang kaila namatay.

• Unsa nga pagbati ang tingali atong masinati kon usa sa atong gimahal
mamatay?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa kinatibuk-ang kahulugan
sa Juan 20, pahinumdumi sila nga human sa pagkamatay ni Jesus mga alas 3:00 sa
hapon sa Biyernes, sa pagkahapon na kaayo gibutang ang Iyang lawas sa
lubnganan ug usa ka dakong bato ang giali sa ganghaan sa lubnganan. Dayon ang
Igpapahulay nagsugod sa pagkasalop sa adlaw. (Mahimo nimong ipasabut nga sa
wala pa ang Pagkabanhaw ni Jesukristo, ang mga tawo sa pakigsaad sa Ginoo
mibalaan sa Igpapahulay gikan sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes hangtud sa
pagsalop sa adlaw sa Sabado.)

Tabangi ang mga estudyante nga makasabut sa kinatibuk-ang kahulugan
sa mga kasulatan
Ang kinatibuk-ang kahulugan sa mga kasulatan naglakip sa mga sirkumstansya nga naglibut sa
mga panghitabo nga narekord diha sa usa ka tudling sa kasulatan. Ang pagsabut niini nga
kinatibuk-ang kahulugan makaandam sa mga estudyante nga makahibalo sa mga mensahe sa
dinasig nga mga tagsulat sa mga kasulatan. Makatabang sab kini sa mga estudyante nga ilang
ma-imagine ang kalibutan sa mga tagsulat kutob sa mahimo ug makita ang mga panghitabo
sigun sa unsay nakita sa tagsulat.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Joseph B. Wirthlin sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa
ang klase sa pag-imagine sa unsay gibati sa mga disipulo ni Jesus nianang subo
kaayo nga Biyernes.
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“Gihunahuna nako unsa ka itom kadto nga Biyernesa dihang si Kristo gilansang
sa krus.

“Nianang labihan kasubo nga Biyernes mitay-og ang kalibutan ug mingit-ngit.
Makalilisang nga mga unos mitadlas kalibutan.

“Kadtong mga dautan nga katawhan kinsa nagtinguha sa Iyang kinabuhi
nangalipay. Karon nga si Jesus wala na, sa pakatinuod kadtong misunod Kaniya

matibulaag. Niana nga adlaw, mibarug sila nga madaugon.

“Nianang adlawa, ang bilo sa templo nangapikas.

“Si Maria Magdalena ug si Maria, nga inahan ni Jesus, pulos gisanapan sa kasubo. Ang
talagsaon nga tawo nga ilang gimahal ug gipasidunggan patay na nga nagbitay sa krus.

“Niana nga Biyernes, ang mga Apostoles nangahugno. Si Jesus, ilang Manluluwas—ang tawo
nga milakaw sa tubig ug mibuhi sa patay—Siya mismo, tungod sa mga tawong dautan.
Nagbantay sila nga wala nay mahimo samtang Siya gidaug sa Iyang mga kaaway.

“Niana nga Biyernes, ang Manluluwas sa katawhan gipanamastamasan ug gisamaran, giabuso
ug gibugalbugalan.

“Usa kadto ka Biyernes nga puno sa makapagun-ob, makapahugno nga kasubo nga mikutkot sa
mga kalag niadtong naghigugma ug nagtamud sa Anak sa Dios.

“Nagtuo ako nga ang tanang adlaw sukad sa sinugdanan sa kasaysayan sa kalibutan, kadto nga
Biyernes mao ang pinakangitngit” (“Ang Dominggo Moabut,” Ensign o Liahona, Nob.
2006, 29–30).

• Kon usa pa mo niadtong mga disipulo nga didto niadtong adlaw nga Biyernes,
unsa kaha ang inyong mahunahuna o mga pagbati?

Human makatubag ang mga estudyante, basaha og kusog ang mosunod nga
dugang nga pamahayag ni Elder Joseph B. Wirthlin:

“Apan ang kalaglagan nianang adlawa wala mohangtud” (“Ang Dominggo Moabut,” 30).

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita kon sa unsang paagi nga “ang
kalaglagan nianang adlawa wala mohangtud” samtang magtuon sila sa Juan 20.

Hangyoa ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 20:1–2 . Dapita ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa unsay nadiskubrihan ni Maria Magdalena
dihang miabut siya sa gilubngan ni Jesus sa sayo sa buntag sa unang adlaw sa
semana, o Dominggo.

• Unsa ang nadiskubrihan ni Maria?

• Unsa ang gibuhat ni Maria dihang nadiskubrihan niya nga ang bato gikuha na
gikan sa ganghaan sa lubnganan? Unsa man ang iyang nahunahuna?

Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
20:3–10 . Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gihimo ni Pedro
ug ni Juan, kinsa gi-refer nga “usa nga tinun-an” (bersikulo 3), human madungog
ang balita ni Maria.

• Unsa ang gibuhat ni Pedro ug ni Juan human madungog ang balita ni Maria?
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• Sumala sa bersikulo 8, unsay reaksyon ni Juan dihang nakita ang lubnganan
nga wala nay sulod? Unsay iyang gituohan?

Mahimo nimong ipasabut nga hangtud nga gitan-aw ni Juan ang wala nay sulod
nga lubnganan, wala niya masabti sa hingpit ang mga pahayag sa Manluluwas nga
Siya mobangon gikan sa pagkamatay sa ikatulo nga adlaw. Dihang nakita ni Juan
ang wala nay sulod nga lubnganan, siya nahinumdom ug mituo (tan-awa sa Juan
20:8–9).

Juan 20:11–31
Ang nabanhaw nga Manluluwas mipakita kang Maria Magdalena ug sa wala
madugay sa Iyang mga disipulo
Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 20:11–15 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon si kinsa ang nakigsulti ni Maria human si
Pedro ug Juan mibiya sa lubnganan.

• Sa mga bersikulo 12–13, kinsa ang nakigsulti ni Maria?

• Kinsa ang nakigsulti ni Maria sa bersikulo 15? Kinsa sa pagtuo ni Maria si Jesus
nga nakigsulti kaniya?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 20:16–18 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisugo ni Jesus nga buhaton ni Maria
dihang nailhan Siya ni Maria.

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut sa mga pulong nga “ayaw
na ako pagkupti” (bersikulo 17), dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog
sa mosunod nga pamahayag ni Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles:

“Ang King James Version mikutlo sa giingon ni Jesus ‘Ayaw na ako pagkupti.’
Ang Hubad ni Joseph Smith mabasa nga ‘Ayaw ko guniti.’ Ang managlahi nga
paghubad sa Gresyanhon nagpasabut sa tudling nga ‘Ayaw ko kapyuti’ o ‘Ayaw
ko guniti.’ Ang uban mihatag og kahulugan nga ‘Ayaw na ko kapyuti,’ o ‘Ayaw na
ko guniti.’ Ang uban moingon nga hunong na sa paggunit o pagkapyot kaniya,
nagbilin og konklusyon nga si Maria naggunit na kaniya. Dunay balidong rason

sa paghunahuna nga ang ideya nga gipasabut ngadto kang Maria sa Nabanhaw nga Ginoo
maingon niini: ‘Dili ka makapugong nako dinhi, kay mosaka ko ngadto sa akong Amahan’” (The
Mortal Messiah, 4 vols. [1979–81], 4:264).

• Sumala sa bersikulo 17, unsay gisugo ni Jesus kang Maria nga buhaton?

Dapita ang mga estudyante sa pag-imagine nga usa sila sa mga disipulo nga
nakadungog sa pagsaksi ni Maria. Hangyoa ang mga estudyante nga tubagon ang
mosunod nga mga pangutana diha sa ilang mga class notebook o mga scripture
study journal.

• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang inyong pagbati samtang naminaw mo
ni Maria?

• Motuo kaha mo niya? Ngano o nganong dili man?
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Human sa igo nga panahon, dapita ang pipila ka estudyante sa pagpakigbahin sa
ilang gisulat. Pahinumdumi sila nga ang ubang mga disipulo naglisud sa pagtuo sa
nasaksihan ni Maria (tan-awa sa Marcos 16:11).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 20:19–20, ug hangyoa
ang klase sa pagpangita kon unsay nahitabo nianang gabhiona.

• Unsa ang nahitabo nianang gabhiona dihang nagkapundok ang mga disipulo?

• Unsang importante nga doktrina ang nakat-unan ni Maria ug sa mga disipulo?
(Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan
kinahanglang mahibalo sa mosunod nga doktrina: Gibuntog ni Jesukristo
ang kamatayon pinaagi sa Iyang Pagkabanhaw.)

• Sumala sa bersikulo 20, unsay gibati sa mga disipulo dihang nakita nila ang
nabanhaw nga Ginoo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Joseph B. Wirthlin:

“Ug diha-diha ang mga mata nga puno sa walay paghunong nga luha nauga na.
Ang mga ngabil nga mihunghong og pag-ampo sa kasagmuyo ug kagul-anan
karon napuno sa kahanginan uban sa talagsaong pagdayeg, kay si Jesus nga
Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios, nagbarug sa ilang atubangan isip ang unang
bunga sa Pagkanbanhaw, ang kamatuoran nga ang kamatayon mao lamang ang
sinugdanan sa bag-o ug talagsaong kinabuhi” (“Ang Dominggo Moabut,” 30).

• Sa unsang mga paagi ang pagkahibalo nga si Jesukristo nabanhaw makatabang
nato samtang nagsubo kita kon dunay tawo nga atong gimahal mamatay?
(Tungod kay si Jesukristo nabanhaw, ang tanan nga nagpuyo niini nga kalibutan
mabanhaw usab [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:20–22].)

I-summarize ang Juan 20:21–23 pinaagi sa pagpasabut nga human gipakita ni Jesus
sa Iyang mga disipulo ang mga samad sa Iyang mga kamot ug kilid, Iya silang
gisugo sa paghimo sa Iyang buluhaton ug giingnan sila, “Dawata ninyo ang
Espiritu Santo” (bersikulo 22).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 20:24–25 . Dapita ang
mga estudyante sa pagsunod, nga mangita kon kinsa nga Apostol ang wala niana
nga sagradong okasyon.

• Kinsa nga Apostol ang wala dihang ang ubang mga disipulo nakakita sa
nabanhaw nga Ginoo?

• Sumala sa bersikulo 25, unsa ang giingon ni Tomas nga iyang gikinahanglan
aron motuo?

• Sa unsang paagi ang tubag ni Tomas nga narekord niini nga bersikulo lahi kay
sa tubag ni Juan dihang nakita ni Juan ang wala nay sulod nga lubnganan sigun
sa narekord sa Juan 20:8?

• Ngano kaha nga lisud para ni Tomas nga motuo?

LEKSYON 79

546



Dapita ang pipila ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa Juan
20:26–29 . Hangyoa ang klase sa pagpangita sa unsay nasinati ni Tomas mga walo
ka adlaw human siya miingon nga wala siya motuo nga si Jesus nabanhaw.

Imbis nga pabasahon ang mga estudyante, mahimo nimong ipasalida ang
video “Blessed Are They That Have Not Seen, and Yet Have Believed” (2:29)

gikan sa The Life of Jesus Christ Bible Videos aron matabangan ang mga estudyante
nga makahulagway sa kasinatian ni Tomas sigun sa narekord dinhi niini nga mga
bersikulo. Kini nga video anaa sa LDS.org.

• Human nga gitugutan ni Jesus nga makahikap si Tomas sa Iyang mga kamot ug
kilid, unsa nga pagpili ang gipahimo Niya kang Tomas? (Pagmatinuohon.)

• Sumala sa bersikulo 29, unsay gusto ni Jesus nga masabtan ni Tomas?

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa mga pagtulun-an sa
Manluluwas? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang
mosunod nga baruganan: Mapanalanginan kita kon atong pilion nga motuo
ni Jesukristo bisan og dili kita makakita Kaniya.)

Bahina ang mga estudyante ngadto mga grupo nga magtinagurha o
tinagutlo, ug hatagi ang matag grupo og usa ka handout diin naa ang

mosunod nga mga pangutana.

Mapanalanginan Kita kon Atong Pilion nga Motuo ni
Jesukristo Bisan og Dili Kita Makakita Kaniya
1. Nganong pilion man ninyo nga motuo ni Jesukristo bisan og wala ninyo Siya makita sa mortal

ninyong mga mata?

2. Unsa ang atong mahimo aron atong ikapakita nga atong gipili nga motuo kang Jesukristo?

3. Sa unsang paagi kamo napanalanginan gumikan sa inyong pagpili nga motuo ni Jesukristo?

Dapita ang matag grupo sa paghisgot niini nga mga pangutana ug ipasulat ang
ilang mga tubag diha sa handout o sa ilang mga scripture study journal. Human sa
igo nga panahon, hangyoa ang pipila ka estudyante sa pagpakigbahin sa ilang mga
tubag sa klase.

Ipasabut nga bisan og gitudlo ni Jesus nga mapanalanginan kita kon atong pilion
nga motuo Kaniya bisan og dili nato Siya makita, naghatag Siya og mga saksi isip
basihan sa atong gituohan.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 20:30–31 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon nganong girekord ni Juan kining mga
panghitabo.

• Nganong girekord man ni Juan kini nga mga panghitabo? (Mahimo nimong
ipasabut nga ang pulong nga kinabuhi sa [bersikulo 31] nag-refer sa
kinabuhing dayon.)

• Unsa nga mga kamatuoran ang atong makat-unan gikan sa bersikulo 31
mahitungod sa mga pagpamatuod sa mga apostoles ug mga propeta? (Ang
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mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan
kinahanglang mahibalo sa mga kamatuoran sama sa mosunod: Ang mga
apostoles ug mga propeta nagpamatuod ni Jesukristo aron kita motuo nga
Siya ang Anak sa Dios. Pinaagi sa pagpili nga motuo sa pagpamatuod ni
Jesukristo nga gihatag sa mga apostoles ug mga propeta, makabaton kita
og kinabuhing dayon. Kini nga pagtuo nagpasabut nga ang usa ka tawo
maningkamot sa pagtuman sa Iyang mga sugo ug magpakabuhing matinuoron
niana nga pagpamatuod.)

• Sa unsang paagi ang mga pagpamatuod sa mga apostoles ug mga propeta
nakalig-on sa inyong pagtuo kang Jesukristo?

Tapusa pinaagi sa pagpakigbahin sa imong pagpamatuod bahin ni Jesukristo.
Awhaga ang mga estudyante nga gamiton ang mga kamatuoran nga ilang
nahibaloan diha sa Juan 20 pinaagi sa pagtino kon unsaon nga ilang ikapakita nga
mituo sila ni Jesukristo.
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LEKSYON 80

Juan 21
Pasiuna
Ang nabanhaw nga Ginoo mipakita ngadto sa Iyang mga
disipulo samtang nanagat sila. Didto sa baybayon, si Jesus
nakigsalo sa pagkaon sa Iyang mga disipulo ug midapit ni
Pedro sa pagpakita sa iyang gugma para sa Ginoo pinaagi sa

pagpakaon sa Iyang karnero. Si Jesus nanagna sa
pagkamartir ni Pedro ug ang nabalhin sa pagkahimaya
[translated] nga si Juan.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 21:1–17
Ang nabanhaw nga Ginoo mipakita ngadto sa pipila sa Iyang mga disipulo sa Dagat
sa Tiberias (Dagat sa Galilea)
Pagdrowing og dako nga kasingkasing sa pisara.

Dapita ang mga estudyante nga moadto
sa pisara ug isulat sa sulod sa
kasingkasing ang duha o tulo sa
paborito nilang mga butang. Ipasabut
nga mahimo kining maglakip og mga
tawo, kabtangan, o mga kalihokan.

Kon mahuman na ang mga estudyante,
mahimo sab nimong ilista ang pipila sa
paborito nimong mga butang.

I-summarize ang Juan 21:1–2 pinaagi sa
pagpasabut nga human makita ang
nabanhaw nga Ginoo sa duha ka
okasyon, si Pedro ug ang ubang mga
disipulo didto sa baybayon sa Dagat sa Galilea (nga gitawag usab og Dagat sa
Tiberias). Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 21:3 .
Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gihukman ni Pedro nga
buhaton.

• Sa inyong hunahuna unsa kaha nga kalihokan ang idugang ni Pedro sa atong
lista diha sa pisara sa paboritong mga butang? (Human makatubag ang mga
estudyante, isulat sa pisara ang panagat sulod sa kasingkasing.)

• Unsa kadugayon si Pedro ug ang ubang mga disipulo nanagat? Unsa ka daghan
ang ilang nakuha?

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna kon unsa kaha ang gibati ni Pedro
ug sa ubang mga disipulo human sa taas nga gabii nga walay nakuhang isda.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 21:4–6 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo sa pagkasunod buntag.

• Kinsa ang didto sa baybayon?
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• Nailhan ba dayon si Jesus sa mga disipulo?

• Unsa ang instruksyon ni Jesus nga ilang buhaton?

• Unsa ang nahitabo human sa ilang pagsunod sa instruksyon ni Jesus?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Tulo lang ka tuig ang miagi nga kining mga tawhana nangisda niining dagat
mismo. Nianang higayuna sila usab ‘tibuok gabii nga [nag]hago, ug wala [gayuy]
kuha’ [Lucas 5:5], ang kasulatan nag-ingon. Apan ang kaubang taga-Galilea
mitawag nila aron sa pag-itsa sa ilang pukot, ug sila nakakita og ‘mabagang
duot sa isda’ [Lucas 5:6], igo nga nagisi ang ilang pukot, ang kuha mipuno sa
duha ka sakayan nga bug-at kaayo nga hapit sila malunod.

“Karon nahitabo na usab kini” (“Ang Unang Dakong Sugo,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 84).

• Sa unsang paagi kaha kining ikaduhang milagruso nga pagkakuha og isda
nakatabang sa mga disipulo aron mailhan kon kinsa ang naa sa baybayon?

• Unsa kaha ang inyong mahunahuna o pagbati kon naa pa mo sa sakayan
kauban sa mga disipulo?

I-summarize ang Juan 21:7–14 pinaagi sa pagpasabut nga samtang ang mga
disipulo naglisud sa pagbira sa pukot nga puno sa isda, miingon si Juan nga ang
tawo nga naa sa baybayon mao ang Ginoo. Si Pedro mahinamon kaayong
miambak sa dagat ug milangoy padulong ni Jesus samtang ang uban nangadto
sakay sa ilang sakayan. Dihang nangabut sila sa baybayon, si Jesus nag-andam og
pagkaon para nila.

Ipasabut nga si Elder Jeffrey R. Holland mipasabut niini nga istorya pinaagi sa
pagtudlo nga human si Pedro ug ang ubang mga disipulo nangaon kauban sa
Manluluwas, si Jesus tingali “[mitan-aw] sa guba nilang gagmayng sakayan,
nagusbat nilang mga pukot, ug sa nagpatong nga 153 ka mga isda” (“Ang Unang
Dakong Sugo,” 84) ug dayon namulong ngadto kang Pedro.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 21:15–17 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa pangutana nga gibalik-balik sa pagpangutana ni
Jesus kang Pedro. Mahimo nimong isugyot nga pamarkahan sa mga estudyante
ang ilang nakit-an.

• Unsa nga pangutana ang gipangutana ni Jesus kang Pedro sa tulo ka higayon?

• Dihang nangutana si Jesus, “Gihigugma mo ba ako labaw pa niini?”
(bersikulo 15), unsa sa inyong hunahuna ang ipasabut sa pulong nga niini?
(Tingali nag-refer si Jesus sa daghang naglut-od nga isda o ubang butang nga
may kalabutan sa kinabuhi sa usa ka mananagat. Isulat sa pisara ang mosunod
nga pangutana duol sa kasingkasing: Gihigugma mo ba ako labaw pa niini?

• Unsa ang tubag ni Pedro?

• Unsa kaha ang inyong pagbati kon kamo pa ang naa sa posisyon ni Pedro ug
gipangutana mo ni Jesus katulo ka higayon kon Siya inyo bang gihigugma?
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Aron matabangan ang mga estudyante kon ngano kahang gipangutana ni Jesus
kining pangutanaha sa makatulo ka higayon, dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder Holland:

“Si Jesus mitubag, (ug dinhi akong gamiton na usab ang akong pagpasabut nga
wala sa kasulatan) tingali ingon ani: ‘Nan Pedro, nganong mianhi man mo?
Nganong nibalik na man sad ta niining baybayon, sa samang pukot, naghisgut sa
samang butang? Dili ba klaro niadto ug karon nga kon gusto ko og isda,
makakuha ko og isda? Mga disipulo ang akong kinahanglan, Pedro,—hangtud sa
hangtud. Nagkinahanglan ko og tawo nga mopakaon sa akong karnero ug

moluwas kanila. Nagkinahanglan ko og tawo nga mosangyaw sa akong ebanghelyo ug
manalipod sa akong pagtuo. Nagkinahanglan ko og tinuod nga mohigugma nako, ug
mohigugma sa unsay ipabuhat sa atong Amahan sa Langit nako. … Mao, nga sa ikaduha ug
katapusang higayon, Pedro, naghangyo ko nga imong biyaan kining tanan ug motudlo ug
mopamatuod, motrabaho ug matinud-anong moserbisyo hangtud sa adlaw nga ilang buhaton
nimo unsay ilang gibuhat nako’” (“Ang Unang Dakong Sugo Commandment,” 84).

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa kasinatian ni Pedro?
(Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang mosunod nga
baruganan: Kon atong gihigugma ang Manluluwas ug ang Langitnong
Amahan labaw sa tanang butang, atong pakaunon ang Iyang karnero.)

• Kinsa ang karnero sa Amahan ug ni Jesukristo? Unsaon nato sila sa
pagpakaon?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

Kini mao ang tawag ni Kristo sa tanang Kristiyano karon: “Pakan-a ang akong
mga nating karnero. … Pakan-a ang akong mga karnero’—ipaambit ang akong
ebanghelyo sa batan-on ug sa tigulang, nagdasig, nagpanalangin, naghupay,
nag-awhag, ug naglig-on kanila, ilabi na niadtong lahi ang hunahuna ug
gituohan kay sa kanato” (“Mahimong Mas Kristohanon nga Kristiyano,” Ensign o
Liahona, Nob. 2012, 91).

Aron matabangan ang klase nga masabtan sa unsang paagi ang baruganan nga
ilang nahibaloan atong magamit, pagdapit og tulo ka estudyante nga magpuli-puli
sa pagbasa og kusog sa mosunod nga mga sitwasyon. (Mahimo nimong ipahaum
kini nga sitwasyon ngadto sa panginahanglan ug interes sa imong mga
estudyante.) Human mabasa ang matag sitwasyon, ipangutana ang nagsunod nga
mga pangutana.

1. Usa ka grupo sa batan-ong mga lalaki midapit og usa ka batan-ong lalaki nga
modungan nila sa pagpangaon, ug nanghinaut nga mamahimo nilang higala.
Atol sa ilang panagsultihay, gihimong kataw-anan sa usa sa kaubanang lalaki sa
grupo ang laing lalaki.

2. Usa ka batan-ong babaye ganahan sa dula nga soccer. Migahin siya og daghang
oras sa semana sa pagdula og soccer ug gamay na lang ang panahon para sa
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ubang butang sama sa family home evening ug personal nga pagtuon sa
kasulatan.

3. Usa ka batan-ong lalaki busy kaayo sa akademik ug sa extracurricular nga mga
kalihokan. Sa tibuok semana, kanunay niyang gipaabut nga igahin ang talagsa
ra niyang libre nga panahon uban sa mga higala ang Biyernes sa gabii. Sa wala
pa siya manawag sa usa nila nianang gabhiona, ang iyang kompanyon sa home
teaching nanawag aron sa pagsusi kon mahimo ba siyang mokuyog niya sa
pagtabang sa usa ka pamilya nga giassign nila nag-ingon nga may dinaliang
panginahanglan.

• Unsa nga mga kapilian ang anaa niining tawhana?

• Unsa ang mahimo niining tawhana aron ikapakita ang iyang gugma sa Ginoo?
Sa unsang paagi kana nga lihok makapakita sa gugma alang sa Ginoo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Holland:

“Minahal ko nga mga kaigsoonan, dili ko sigurado unsa ang atong kasinatian sa
Adlaw sa Paghukom, apan matingala gayud ako kon sa panahon sa
pakig-istorya, ang Dios dili mangutana kanato sa sama gayud nga pangutana ni
Kristo kang Pedro: ‘Gihigugma mo ba ako?’” (“Ang Unang Dakong Sugo,” 84).

Ipaambit ang imong pagpamatuod sa kaimportante sa pagpili nga higugmaon ang
Langitnong Amahan ug si Jesukristo labaw sa tanang butang ug ipakita kana nga
gugma pinaagi sa pagpakaon sa Iyang karnero.

I-refer ngadto sa mga item nga nakalista diha sa kasingkasing nga naa sa pisara ug
ang pangutana nga nakasulat sa sunod niana nga mga item: “Gihigugma mo ba
ako labaw pa niini?” Badlisi ang pulong nga niini, ug dapita ang mga estudyante sa
pagtubag sa mosunod nga mga pangutana diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal:

• Kon si Jesus mangutana sa sama nga pangutana diha ninyo, unsa kaha sa
inyong hunahuna ang ipasabut Niya sa “niini” diha sa inyong kinabuhi?

• Unsaon man ninyo sa pagtubag ang Iyang pangutana?

• Unsaon ninyo sa pagpakita ang inyong gugma sa Ginoo?

Mga writing exercise
Usahay ang pagdapit sa mga estudyante nga isulat ang ilang mga tubag bahin sa makapaukyab
sa hunahuna nga mga pangutana makatabang nga mas modako ug mahatagan og katin-awan
ang ilang panghunahuna. Sa uban pang mga butang, ang mga writing assignment maghatag og
oportunidad sa mga estudyante nga personal nga makaapil ug makadawat og inspirasyon kon
unsaon sa paggamit ang ilang mga nakat-unan.
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Juan 21:18–25
Si Jesus nanagna sa pagkamartir ni Pedro ug pagbalhin sa pagkahimaya [translated]
ni Juan
I-summarize ang Juan 21:18–21 pinaagi sa pagpasabut nga si Jesus nanagna nga
kon matigulang na si Pedro iyang “pagatuy-oron [ang iyang] mga kamot”
(bersikulo 18) ug dalhon sa mga dapit nga dili niya gustong adtoan. Gituohan na
nga si Pedro mamatay pinaagi sa paglansang sa krus. Hinoon, giingon nga si Pedro
mihangyo nga ilansang siya sa krus nga magtuwad tungod kay gikonsiderar niya
ang iyang kaugalingon nga dili angayang mamatay sa samang paagi sa Manluluwas
(tan-awa sa Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:151–52).

Human madungog ang mahitungod niini nga panagna, nangutana si Pedro unsay
mahitabo ni Apostol Juan, nga nailhan usab nga Juan nga Hinigugma. Dapita ang
usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 21:22–23 . Hangyoa ang klase sa
pagsunod, nga mangita kon giunsa sa pagtubag sa Manluluwas si Pedro.

• Unsa ang nahibaloan ni Pedro mahitungod ni Juan?

Ipasabut nga ang pulong nga magpabilin diha sa bersikulo 22 nagpasabut nga
magpabiling buhi dinhi sa kalibutan. Sa ingon, si Juan magpabilin sa kalibutan isip
nabalhin sa pagkahimaya nga binuhat hangtud sa Ikaduhang Pag-anhi ni
Jesukristo. Ang mga binuhat nga nabalhin sa pagkahimaya “mao ang mga tawo
kinsa giusab aron dili sila makasinati og sakit o kamatayon hangtud sa ilang
pagkabanhaw sa pagka-imortal” (Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Nabalhin
sa Pagkahimaya nga mga Binuhat,” scriptures.lds.org).

• Sumala sa bersikulo 22, unsay gusto ni Jesus nga maoy tutukan ni Pedro kay sa
iya lang nga kaugalingon bahin sa unsay mahitabo ni Juan?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 21:24–25 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gusto ni Juan nga mahibaloan sa tanan
samtang gitapos ang iyang rekord.

• Unsa ang gusto ni Juan nga mahibaloan sa tanan samtang gitapos niya ang
iyang rekord?

Isulat sa pisara ang mosunod nga mga pangutana:

Sa tanan nga nasulat diha sa mga rekord sa Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan, unsa
nga istorya, panghitabo, o pagtulun-an gikan sa mortal nga pangalagad sa
Manluluwas ang dunay dakong impluwensya diha ninyo? Ngano man?

Dapita ang mga estudyante sa paghunahuna sa ilang mga tubag niini nga mga
pangutana. Mahimo nimong patukaron og hinay ang usa ka rekording sa himno,
sama sa “Come, Follow Me” (Hymns, nu. 116), ug iparibyu sa mga estudyante ang
ilang mga kasulatan ug ang class notebook o mga scripture study journal aron
mahinumdom sa mga kamatuoran nga ilang nakat-unan. Human sa igo nga
panahon, pagdapit og pipila ka estudyante nga moduol sa atubangan sa klase ug
mopakigbahin sa ilang mga tubag sa mga pangutana.
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Mahimo nimong tapuson pinaagi sa pagpamatuod sa kamatuoran sa mga istorya
bahin sa mortal nga pagpangalad ug Pag-ula ni Jesukristo nga gisulat ni Mateo,
Marcos, Lucas ug Juan.

LEKSYON 80

554



LEKSYON SA HOME-STUDY

Juan 16–21 (Unit 16)
Materyal sa Pagpangandam alang sa Magtutudlo sa Home-Study
Summary sa mga Leksyon sa Daily Home-Study
Ang mosunod nga mga summary sa panghitabo, mga doktrina, ug mga baruganan nga nakat-unan sa mga
estudyante dihang gitun-an nila ang Juan 16–21 (unit 16) dili tuyo nga itudlo isip kabahin sa imong leksyon. Ang mga
leksyon nga imong itudlo magtutok lamang sa pipila niining mga doktrina ug mga baruganan. Sunda ang mga
pag-aghat sa Espiritu Santo samtang magkonsiderar ka sa mga panginahanglan sa imong mga estudyante.

Day 1 (Juan 16)
Gikan sa gipangtudlo ni Jesus sa Iyang mga Apostoles human sa Katapusang Panihapon, nakat-unan sa mga
estudyante nga ang Espiritu Santo mogiya kanato sa tanang kamatuoran ug mopakita kanato sa tanang butang nga
umaabut. Nakat-unan usab sa mga estudyante nga ang Espiritu Santo mopadayag sa kamatuoran ug instruksyon nga
naggikan sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Tungod kay gibuntog ni Jesukristo ang kalibutan, mahimo kitang
magmalipayon ug magmalinawon.

Day 2 (Juan 17)
Dihang gitun-an sa mga estudyante ang Pag-ampo ni Jesukristo alang sa Iyang mga disipulo, ilang nakat-unan nga
aron makadawat og kinabuhing dayon, kinahanglang makabaton kita og pagpamatuod sa Langitnong Amahan ug sa
Iyang Anak, si Jesukristo. Nakat-unan sab nila nga isip mga disipulo ni Jesukristo, maania kita sa kalibutan apan dili iya
sa kalibutan. Dihang gibasa sa mga estudyante kon giunsa sa pag-ampo ni Jesus nga unta ang Iyang mga disipulo
mahiusa Kaniya ug sa Amahan, ilang nakat-unan nga kon moduol kita kang Jesukristo ug modawat sa mga
panalangin sa Iyang Pag-ula, mamahimo kitang usa sa Amahan ug sa Anak.

Day 3 (Juan 18–19)
Gikan sa hinakog nga ehemplo ni Pilato, nakat-unan sa mga estudyante nga ang pag-una sa kaugalingon natong
interes kay sa paghimo sa unsay husto modala nato sa pagpakasala.) Dihang gitun-an sa mga estudyante ang istorya
ni Juan bahin sa Paglansang, ilang nakat-unan nga atong masunod ang ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagpili nga
motabang sa uban bisan og kita mismo anaa sa panginahanglan.

Day 4 (Juan 20–21)
Niini nga leksyon, gitun-an sa mga estudyante ang istorya ni Juan mahitungod sa Pagkabanhaw ni Jesukristo. Ilang
nakat-unan nga gibuntog ni Jesukristo ang kamatayon pinaagi sa Iyang Pagkabanhaw. Gikan sa kasinatian ni Tomas,
ilang nakat-unan nga mapanalanginan kita kon atong pilion nga motuo ni Jesukristo bisan og dili kita
makakita Kaniya.

Pasiuna
Ang nabanhaw nga Kristo mipakita ngadto sa Iyang mga disipulo samtang nanagat
sila. Didto sa baybayon, si Jesus nakigsawo sa pagkaon sa Iyang mga disipulo ug
midapit ni Pedro sa pagpakita sa iyang gugma para Kaniya pinaagi sa pagpakaon sa
Iyang mga karnero.
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Mga Sugyot alang sa Pagtudlo
Juan 21:1–17
Ang nabanhaw nga Kristo mipakita ngadto sa Iyang mga disipulo sa Dagat sa
Tiberias (Dagat sa Galilea)
Pagdrowing sa pisara og dako nga kasingkasing.

Dapita ang mga estudyante nga moadto
sa pisara ug isulat sa sulod sa
kasingkasing ang duha o tulo sa
paborito nilang mga butang. Ipasabut
nga mahimo kining maglakip og mga
tawo, kabtangan, o mga kalihokan.

Kon mahuman na ang mga estudyante,
mahimo sab nimong ilista ang pipila sa
paborito nimong mga butang.

I-summarize ang Juan 21:1–2 pinaagi sa
pagpasabut nga human makita ang
nabanhaw nga Ginoo sa duha ka
okasyon, si Pedro ug ang ubang mga
disipulo didto sa baybayon sa Dagat sa Galilea (nga gitawag usab og Dagat sa
Tiberias).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 21:3 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahukman ni Pedro nga buhaton.

• Sa inyong hunahuna unsa kaha nga kalihokan ang idugang ni Pedro sa atong
lista diha sa pisara sa paboritong mga butang? (Human makatubag ang mga
estudyante, isulat sa pisara ang panagat sulod sa kasingkasing.)

• Unsa kadugayon si Pedro ug ang ubang mga disipulo nanagat? Unsa ka daghan
ang ilang nakuha?

Hangyoa ang mga estudyante sa paghunahuna kon unsa kaha ang gibati ni Pedro
ug sa ubang mga disipulo human sa taas nga gabii nga walay nakuhang isda.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 21:4–6 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay nahitabo sa pagkasunod buntag.

• Unsa ang nahitabo human sa tibuok gabii nga dili malampusong pagpanagat?

I-summarize ang Juan 21:7–14 pinaagi sa pagpasabut nga samtang ang mga
disipulo naglisud sa pagbira sa pukot nga puno sa isda, miingon si Juan nga ang
tawo nga naa sa baybayon mao ang Ginoo. Si Pedro mahinamon kaayong
miambak sa dagat ug milangoy padulong ni Jesus samtang ang uban nangadto
sakay sa ilang sakayan. Dihang nangabut sila sa baybayon, si Jesus nag-andam og
pagkaon para nila.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles:
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“Human sa malipayong panagkita uban sa nabanhaw nga Jesus, si Pedro
nakig-istorya sa Manluluwas nga akong gikonsiderar nga kritikal nga punto sa
apostolikanhong pagpangalagad sa kinatibuk-an ug sa personal nga paagi alang
kang Pedro, miusab niining tawhana ngadto sa talagsaong kinabuhi sa
pagserbisyo ug pagpangulo. Nagtan-aw sa ilang guba nga sakayan, sa nagusbat
nga pukot, ug naglut-od nga 153 ka isda, si Jesus [nakigsulti] sa Iyang senior nga

Apostol” (“Ang Unang Dakong Sugo,” Ensign o Liahona, Nob. 2012, 84).

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa Juan 21:15–17 . Hangyoa ang
klase sa pagsunod, nga mangita sa pangutana nga gibalik-balik sa pagpangutana ni
Jesus kang Pedro. Mahimo nimong isugyot nga pamarkahan sa mga estudyante
ang ilang nakit-an.

• Unsa nga pangutana ang gipangutana ni Jesus kang Pedro sa tulo ka higayon?

• Dihang nangutana si Jesus, “Gihigugma mo ba ako labaw pa niini?”
(bersikulo 15), unsa sa inyong hunahuna ang ipasabut sa pulong nga niini ?
(Tingali nag-refer si Jesus sa daghang naglut-od nga isda o ubang butang nga
may kalabutan sa kinabuhi sa usa ka mananagat. Isulat sa pisara ang mosunod
nga pangutana duol sa kasingkasing: Gihigugma mo ba ako labaw pa niini?)

• Giunsa ni Pedro sa pagtubag?

• Unsa kaha ang inyong pagbati kon kamo pa ang naa sa posisyon ni Pedro ug
gipangutana mo ni Jesus katulo ka higayon kon Siya inyo bang gihigugma?

Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut nganong si Jesus nangutana
niini ug gipatubag Niya si Pedro sa tulo ka higayon, dapita ang usa ka estudyante sa
pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Elder Holland:

“Si Jesus mitubag, (ug dinhi akong gamiton na usab ang akong pagpasabut nga
wala sa kasulatan) tingali ingon ani: ‘Nan Pedro, nganong mianhi man mo?
Nganong nibalik na man sad ta niining baybayon, sa samang pukot, naghisgut sa
samang butang? Dili ba klaro niadto ug karon nga kon gusto ko og isda,
makakuha ko og isda? Mga disipulo ang akong kinahanglan, Pedro,—hangtud sa
hangtud. Nagkinahanglan ko og tawo nga mopakaon sa akong karnero ug

moluwas kanila. Nagkinahanglan ko og tawo nga mosangyaw sa akong ebanghelyo ug
manalipod sa akong pagtuo. Nagkinahanglan ko og tinuod nga mohigugma nako, ug
mohigugma sa unsay ipabuhat sa atong Amahan sa Langit nako. … Mao, nga sa ikaduha ug
katapusang higayon, Pedro, naghangyo ko nga imong biyaan kining tanan ug motudlo ug
mopamatuod, motrabaho ug matinud-anong moserbisyo hangtud sa adlaw nga ilang buhaton
nimo unsay ilang gibuhat nako’” (“Ang Unang Dakong Sugo Commandment,” 84).

• Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan sa pagpakigsulti sa Ginoo
kang Pedro? (Human makatubag ang mga estudyante, isulat sa pisara ang
mosunod nga baruganan: Kon atong gihigugma ang Manluluwas ug ang
Langitnong Amahan labaw sa tanang butang, atong pakaunon ang Iyang
karnero.)

• Kinsa man ang karnero sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo? Unsaon nato
sila sa pagpakaon?
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Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut kon sa unsang paagi nato
mapakaon ang karnero sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa og kusog sa pamahayag ni Elder Robert D. Hales sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles:

“Kini mao ang tawag ni Kristo sa tanang Kristiyano karon: ‘Pakan-a ang akong
mga nating karnero. … Pakan-a ang akong mga karnero’—ipaambit ang akong
ebanghelyo sa batan-on ug sa tigulang, nagdasig, nagpanalangin, naghupay,
nag-awhag, ug naglig-on kanila, ilabi na niadtong lahi ang hunahuna ug
gituohan kay sa kanato” (“Mahimong Mas Kristohanon nga Kristiyano,” Ensign o
Liahona, Nob. 2012, 91).

Aron matabangan ang klase nga masabtan sa unsang paagi magamit ang
baruganan sa paghigugma sa Dios labaw sa bisan unsang butang, pagdapit og tulo
ka estudyante nga magpuli-puli sa pagbasa og kusog sa mosunod nga mga
sitwasyon. Human mabasa ang matag sitwasyon, ipangutana ang nagsunod nga
mga pangutana.

1. Usa ka grupo sa batan-ong mga lalaki midapit og usa ka batan-ong lalaki nga
modungan nila sa pagpangaon., ug nanghinaut nga mamahimo nilang higala.
Atol sa ilang panagsultihay, gihimong kataw-anan sa usa sa kaubanang lalaki sa
grupo ang laing lalaki.

2. Usa ka batan-ong babaye ganahan sa pagdula og soccer. Migahin siya og
daghang oras sa semana sa pagdula og soccer ug gamay na lang ang panahon
para sa ubang butang sama sa family home evening ug personal nga pagtuon sa
kasulatan.

3. Usa ka batan-ong lalaki busy kaayo sa akademik ug sa extracurricular nga mga
kalihokan. Sa tibuok semana, kanunay niyang gipaabut nga igahin ang talagsa
ra niyang libre nga panahon uban sa mga higala sa Biyernes sa gabii. Sa wala pa
siya manawag sa usa nila nianang gabhiona, ang iyang kompanyon sa home
teaching nanawag aron sa pagsusi kon mahimo ba siyang mokuyog niya sa
pagtabang sa usa ka pamilya nga giassign nila nag-ingon nga may dinaliang
panginahanglan.

• Unsa nga mga kapilian ang anaa niining tawhana?

• Unsa ang mahimo niining tawhana aron ikapakita ang iyang gugma sa Ginoo?
Sa unsang paagi kana nga lihok makapakita sa gugma alang sa Ginoo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni
Elder Holland:

“Minahal ko nga mga kaigsoonan, dili ko sigurado unsa ang atong kasinatian sa
Adlaw sa Paghukom, apan matingala gayud ako kon sa panahon sa
pakig-istorya, ang Dios dili mangutana kanato sa sama gayud nga pangutana ni
Kristo kang Pedro: ‘Gihigugma mo ba ako?’” (“Ang Unang Dakong Sugo,” 84).
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Ipaambit ang imong pagpamatuod sa kaimportante sa pagpili nga higugmaon ang
Langitnong Amahan ug si Jesukristo labaw sa tanang butang ug ipakita kana nga
gugma pinaagi sa pagpakaon sa Ilang karnero.

I-refer ngadto sa mga item nga nakalista diha sa kasingkasing nga naa sa pisara ug
ang pangutana nga nakasulat sa sunod niana nga mga item: Gihigugma mo ba ako
labaw pa niini? Badlisi ang pulong nga niini, ug dapita ang mga estudyante sa
pagtubag sa mosunod nga mga pangutana diha sa ilang mga class notebook o mga
scripture study journal:

• Kon si Jesus mangutana sa sama nga mga pangutana diha ninyo, unsa kaha sa
inyong hunahuna ang ipasabut Niya sa “niini” diha sa inyong kinabuhi?

• Unsaon man ninyo sa pagtubag ang Iyang pangutana?

Samtang tapuson nimo ang mga Ebanghelyo, dapita ang pipila ka mga estudyante
sa pagpakigbahin sa unsay ilang gisulat para sa ilang day 4 nga assignment sa
leksyon diha sa ilang scripture study journal mahitungod sa istorya, panghitabo, o
pagtulun-an gikan sa mortal nga pangalagad sa Manluluwas nga nakatabang nila
nga motuo o milig-on sa ilang gituohan nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios.

Sunod nga Unit (Mga Buhat 1-5)
Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og mga tubag sa mosunod nga mga
pangutana diha sa ilang pagtuon sa Mga Buhat 1–5: Kinsa ang mogiya sa
Simbahan human namatay ug nabanhaw ang Manluluwas? Unsa ang paagi sa
pagpili og ubang mga Apostoles? Unsa nga milagro ang nahitabo nianang adlaw sa
Pentecostes? Sa unsa nga paagi ang Espiritu Santo miimpluwensya sa milagro
nianang adlawa? Unsa nga milagro ang gihimo ni Pedro didto sa templo, ug unsay
nahitabo ni Pedro gumikan niadto? Unsa ang nahitabo ni Ananias ug ni Safira sa
ilang pagpamakak sa ilang lider sa priesthood?

HOME-STUDY NGA LEKSYON:  UNIT  16
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Mga Tsart sa Pagbasa sa
Kasulatan
Makatabang kita nga matuman ang Tumong sa Seminaries and Institutes of
Religion samtang atong awhagon ang mga estudyante sa (1) pagbasa ug pagtuon
sa kasulatan matag adlaw ug (2) pagbasa sa mga kasulatan alang sa kurso sa
pagtuon. (Ang mga tsart sa pagsubay sa pagbasa sa kasulatan sa tibuok Bag-ong
Tugon makita diha uban sa New Testament Scripture Mastery Cards sa LDS.org ug
sa store.lds.org [item nu. 10480].)

Mahimo ka nga mohatag og mga tsart sa pagbasa ngadto sa mga estudyante sa
pagtabang kanila nga masubay ang ilang pag-uswag. Kon gusto nimong i-report
ang inadlaw nga pagbasa sa mga kasulatan sa mga estudyante, sunda ang mga
direksyon diha sa Scripture Reading Reporting Instructions. Pangitaa kini nga mga
instruksyon diha sa si.lds.org gamit ang mga pulong nga “scripture reading
reporting instructions.”

Tsart sa Pagbasa sa Kasulatan sa Bag-ong Tugon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Mateo

17 18 19 20 21 22 23 JS—Mat. 1 25 26 27 28

Marcos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Lucas

17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Juan

17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Mga Buhat

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Mga
Taga-Roma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Mga
Taga-Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Mga
Taga-Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mga
Taga-Galacia

1 2 3 4 5 6

Mga
Taga-Efeso

1 2 3 4 5 6

Mga
Taga-Filipos

1 2 3 4
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Mga
Taga-Colosas

1 2 3 4

1 Mga
Taga-Tesalonica

1 2 3 4 5

2 Mga
Taga-Tesalonica

1 2 3

1 Timoteo 1 2 3 4 5 6

2 Timoteo 1 2 3 4

Tito 1 2 3

Filemon 1

Mga
Hebreohanon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Santiago 1 2 3 4 5

1 Pedro 1 2 3 4 5

2 Pedro 1 2 3

1 Juan 1 2 3 4 5

2 Juan 1

3 Juan 1

Judas 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Pinadayag

17 18 19 20 21 22

Tsart sa Inadlaw nga Pagbasa sa Kasulatan

Ene Peb Mar Abr Mayo Hunyo Hulyo Ago Sep Okt Nob Dis

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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Ene Peb Mar Abr Mayo Hunyo Hulyo Ago Sep Okt Nob Dis

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Giya sa Gipaspason alang
sa mga Daily Teacher
Gisugyot nga Iskedyul alang sa 36 ka Semana nga School Year

Semana Mga Leksyon Scripture Block

1 Day 1: Leksyon 1 Pasiuna ngadto sa Bag-ong Tugon

Day 2: Leksyon 2 Ang Plano sa Kaluwasan

Day 3: Leksyon 3 Ang Tahas sa Tigkat-on

Day 4: Leksyon 4 Pagtuon sa mga Kasulatan

Day 5: Leksyon 5 Kinatibuk-ang Kahulugan ug
Pagpasabut sa Bag-ong Tugon

2 Day 1: Leksyon 6 Mateo 1–2

Day 2: Leksyon 7 Mateo 3

Day 3: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Day 4: Leksyon 8 Mateo 4

Day 5: Leksyon 9 Mateo 5:1–16

Mateo 1:1–5:16

3 Day 1: Leksyon 10 Mateo 5:17–48

Day 2: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Day 3: Leksyon 11 Mateo 6

Day 4: Leksyon 12 Mateo 7

Day 5: Leksyon 13 Mateo 8–10

Mateo 5:17–10:42

4 Day 1: Leksyon 14 Mateo 11–12

Day 2: Leksyon 15 Mateo 13:1–23

Day 3: Leksyon 16 Mateo 13:24–58

Day 4: Leksyon 17 Mateo 14

Day 5: Leksyon 18 Mateo 15

Mateo 11–15

5 Day 1: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Day 2: Leksyon 19 Mateo 16

Day 3: Leksyon 20 Mateo 17

Day 4: Leksyon 21 Mateo 18

Day 5: Leksyon 22 Mateo 19–20

Mateo 16–20
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Semana Mga Leksyon Scripture Block

6 Day 1: Leksyon 23 Mateo 21:1–16

Day 2: Leksyon 24 Mateo 21:17–22:14

Day 3: Leksyon 25 Mateo 22:15–46

Day 4: Leksyon 26 Mateo 23

Day 5: Leksyon 27 Joseph Smith—Mateo; Mateo 24

Mateo 21–24

7 Day 1: Leksyon 28 Mateo 25:1–13

Day 2: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Day 3: Leksyon 29 Mateo 25:14–46

Day 4: Leksyon 30 Mateo 26:1–30

Day 5: Leksyon 31 Mateo 26:31–75

Mateo 25–26

8 Day 1: Leksyon 32 Mateo 27:1–50

Day 2: Leksyon 33 Mateo 27:51–28:20

Day 3: Leksyon 34 Marcos 1

Day 4: Leksyon 35 Marcos 2–3

Day 5: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Mateo 27–Marcos 3

9 Day 1: Leksyon 36 Marcos 4–5

Day 2: Leksyon 37 Marcos 6

Day 3: Leksyon 38 Marcos 7–8

Day 4: Leksyon 39 Marcos 9:1–29

Day 5: Leksyon 40 Marcos 9:30–50

Marcos 4–9

10 Day 1: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Day 2: Leksyon 41 Marcos 10

Day 3: Leksyon 42 Marcos 11–16

Day 4: Leksyon 43 Lucas 1

Day 5: Leksyon 44 Lucas 2

Marcos 10–Lucas 2

11 Day 1: Leksyon 45 Lucas 3–4

Day 2: Leksyon 46 Lucas 5

Day 3: Leksyon 47 Lucas 6:1–7:18

Day 4: Leksyon 48 Lucas 7:18–50

Day 5: Leksyon 49 Lucas 8–9

Marcos 3–9

12 Day 1: Leksyon 50 Lucas 10:1–37

Day 2: Leksyon 51 Lucas 10:38–12:59

Day 3: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Day 4: Leksyon 52 Lucas 13–14

Day 5: Leksyon 53 Lucas 15

Lucas 10–15
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Semana Mga Leksyon Scripture Block

13 Day 1: Leksyon 54 Lucas 16

Day 2: Leksyon 55 Lucas 17

Day 3: Leksyon 56 Lucas 18–21

Day 4: Leksyon 57 Lucas 22

Day 5: Leksyon 58 Lucas 23

Lucas 16–23

14 Day 1: Leksyon 59 Lucas 24

Day 2: Leksyon 60 Juan 1

Day 3: Leksyon 61 Juan 2

Day 4: Leksyon 62 Juan 3

Day 5: Leksyon 63 Juan 4

Lucas 24–Juan 4

15 Day 1: Leksyon 64 Juan 5

Day 2: Leksyon 65 Juan 6

Day 3: Leksyon 66 Juan 7

Day 4: Leksyon 67 Juan 8:1–30

Day 5: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Juan 5–8:30

16 Day 1: Leksyon 68 Juan 8:31–59

Day 2: Leksyon 69 Juan 9

Day 3: Leksyon 70 Juan 10

Day 4: Leksyon 71 Juan 11

Day 5: Leksyon 72 Juan 12

Juan 8:31–12:50

17 Day 1: Leksyon 73 Juan 13

Day 2: Leksyon 74 Juan 14

Day 3: Leksyon 75 Juan 15

Day 4: Leksyon 76 Juan 16

Day 5: Leksyon 77 Juan 17

Juan 13–17

18 Day 1: Leksyon 78 Juan 18–19

Day 2: Leksyon 79 Juan 20

Day 3: Leksyon 80 Juan 21

Day 4: Pailin-ilin nga Adlaw (girekomendar nga class
period alang sa pagpahigayon sa “Pag-assess sa
Nakat-unan [Learning Assessment] sa Bag-ong Tugon
alang sa Mateo–Juan”)

Day 5: Pailin-ilin nga Adlaw (girekomendar nga class
period alang sa pagribyu sa “Pag-assess sa Nakat-unan
sa Bag-ong Tugon alang sa Mateo–Juan”)

Juan 18–21
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Semana Mga Leksyon Scripture Block

19 Day 1: Leksyon 81 Mga Buhat 1:1–8

Day 2: Leksyon 82 Mga Buhat 1:9–26

Day 3: Leksyon 83 Mga Buhat 2

Day 4: Leksyon 84 Mga Buhat 3

Day 5: Leksyon 85 Mga Buhat 4–5

Mga Buhat 1–5

20 Day 1: Leksyon 86 Mga Buhat 6–7

Day 2: Leksyon 87 Mga Buhat 8

Day 3: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Day 4: Leksyon 88 Mga Buhat 9

Day 5: Leksyon 89 Mga Buhat 10–11

Mga Buhat 6–11

21 Day 1: Leksyon 90 Mga Buhat 12

Day 2: Leksyon 91 Mga Buhat 13–14

Day 3: Leksyon 92 Mga Buhat 15

Day 4: Leksyon 93 Mga Buhat 16

Day 5: Leksyon 94 Mga Buhat 17

Mga Buhat 12–17

22 Day 1: Leksyon 95 Mga Buhat 18–19

Day 2: Leksyon 96 Mga Buhat 20–22

Day 3: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Day 4: Leksyon 97 Mga Buhat 23–26

Day 5: Leksyon 98 Mga Buhat 27–28

Mga Buhat 18–28

23 Day 1: Leksyon 99 Mga Taga-Roma 1–3

Day 2: Leksyon 100 Mga Taga-Roma 4–7

Day 3: Leksyon 101 Mga Taga-Roma 8–11

Day 4: Leksyon 102 Mga Taga-Roma 12–16

Day 5: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Mga Taga-Roma 1–16

24 Day 1: Leksyon 103 1 Mga Taga-Corinto 1–2

Day 2: Leksyon 104 1 Mga Taga-Corinto 3–4

Day 3: Leksyon 105 1 Mga Taga-Corinto 5–6

Day 4: Leksyon 106 1 Mga Taga-Corinto 7–8

Day 5: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

1 Mga Taga-Corinto 1–8

25 Day 1: Leksyon 107 1 Mga Taga-Corinto 9–10

Day 2: Leksyon 108 1 Mga Taga-Corinto 11

Day 3: Leksyon 109 1 Mga Taga-Corinto 12

Day 4: Leksyon 110 1 Mga Taga-Corinto 13–14

Day 5: Leksyon 111 1 Mga Taga-Corinto 15:1–29

1 Mga Taga-Corinto
9–15:29
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Semana Mga Leksyon Scripture Block

26 Day 1: Leksyon 112 1 Mga Taga-Corinto
15:30–16:24

Day 2: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Day 3: Leksyon 113 2 Mga Taga-Corinto 1–3

Day 4: Leksyon 114 2 Mga Taga-Corinto 4–5

Day 5: Leksyon 115 2 Mga Taga-Corinto 6–7

1 Mga Taga-Corinto
15:30–2 Mga Taga-
Corinto 7

27 Day 1: Leksyon 116 2 Mga Taga-Corinto 8–9

Day 2: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Day 3: Leksyon 117 2 Mga Taga-Corinto 10–13

Day 4: Leksyon 118 Mga Taga-Galacia 1–4

Day 5: Leksyon 119 Mga Taga-Galacia 5–6

2 MgaTaga- Corinto 8–Mga
Taga-Galacia 6

28 Day 1: Leksyon 120 Mga Taga-Efeso 1

Day 2: Leksyon 121 Mga Taga-Efeso 2–3

Day 3: Leksyon 122 Mga Taga-Efeso 4

Day 4: Leksyon 123 Mga Taga-Efeso 5–6

Day 5: Leksyon 124 Mga Taga-Filipos 1–3

Mga Taga-Efeso 1–Mga
Taga-Filipos 3

29 Day 1: Leksyon 125 Mga Taga-Filipos 4

Day 2: Leksyon 126 Mga Taga-Colosas

Day 3: Leksyon 127 1 Mga Taga-Tesalonica 1–2

Day 4: Leksyon 128 1 Mga Taga-Tesalonica 3–5

Day 5: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Mga Taga-Filipos 4–1 Mga
Taga-Tesalonica 5

30 Day 1: Leksyon 129 2 Mga Taga-Tesalonica

Day 2: Leksyon 130 1 Timoteo

Day 3: Leksyon 131 2 Timoteo 1–2

Day 4: Leksyon 132 2 Timoteo 3–4

Day 5: Leksyon 133 Tito

2 Mga Taga-
Tesalonica 1–Tito 3

31 Day 1: Leksyon 134 Filemon

Day 2: Leksyon 135 Mga Hebreohanon 1–4

Day 3: Leksyon 136 Mga Hebreohanon 5–6

Day 4: Leksyon 137 Mga Hebreohanon 7–10

Day 5: Leksyon 138 Mga Hebreohanon 11

Filemon 1–Mga
Hebreohanon 11

32 Day 1: Leksyon 139 Mga Hebreohanon 12–13

Day 2: Leksyon 140 Santiago 1

Day 3: Leksyon 141 Santiago 2

Day 4: Leksyon 142 Santiago 3

Day 5: Leksyon 143 Santiago 4–5

Mga
Hebreohanon 12–Santiago 5
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Semana Mga Leksyon Scripture Block

33 Day 1: Leksyon 144 1 Pedro 1–2

Day 2: Leksyon 145 1 Pedro 3–5

Day 3: Pailin-ilin nga Adlaw (tan-awa sa mga sugyot
alang sa pailin-ilin nga mga adlaw)

Day 4: Leksyon 146 2 Pedro 1

Day 5: Leksyon 147 2 Pedro 2–3

1 Pedro–2 Pedro

34 Day 1: Leksyon 148 1 Juan

Day 2: Leksyon 149 2 Juan–3 Juan

Day 3: Leksyon 150 Judas

Day 4: Leksyon 151 Pinadayag 1

Day 5: Leksyon 152 Pinadayag 2–3

1 Juan–Pinadayag 3

35 Day 1: Leksyon 153 Pinadayag 4–5

Day 2: Leksyon 154 Pinadayag 6–11, Bahin 1

Day 3: Leksyon 155 Pinadayag 6–11, Bahin 2

Day 4: Leksyon 156 Pinadayag 12–13

Day 5: Leksyon 157 Pinadayag 14–16

Pinadayag 4–16

36 Day 1: Leksyon 158 Pinadayag 17–19

Day 2: Leksyon 159 Pinadayag 20

Day 3: Leksyon 160 Pinadayag 21–22

Day 4: Pailin-ilin nga Adlaw (girekomendar nga class
period alang sa pagpahigayon sa “Pag-assess sa
Nakat-unan sa Bag-ong Tugon alang sa Mga
Buhat–Pinadayag”)

Day 5: Pailin-ilin nga Adlaw (girekomendar nga class
period alang sa pagribyu sa “Pag-assess sa Nakat-unan
sa Bag-ong Tugon alang sa Mga Buhat–Pinadayag”)

Pinadayag 17–22
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Mga Sugyot alang sa
Pailin-ilin nga mga Adlaw
Ang giya sa gipaspason alang sa mga daily teacher gibase sa 36 ka semana o 180 ka
adlaw nga school year. Kini nga manwal naghatag og 160 ka inadlaw nga mga
leksyon, nagbilin og 20 ka adlaw nga walay gihatag nga materyal sa pagtudlo.
Kining 20 ka “pailin-ilin nga mga adlaw” kinahanglang gamiton sa maalamong
paagi alang sa maayo nga mga tumong ug mga kalihokan, lakip ang mosunod:

1. Mga Assessment. Ang Tumong sa Seminaries and Institutes of Religion mao
ang “pagtabang sa mga youth ug mga young adult nga makasabut ug mosalig
sa mga pagtulun-an ug sa Pag-ula ni Jesukristo, mahimong sarang sa mga
panalangin sa templo, ug maandam ang ilang mga kaugalingon, ilang mga
pamilya, ug ang uban alang sa kinabuhing dayon uban sa Langitnong
Amahan.” Uban niini nga tumong, ang S&I miandam og mga learning
assessment. Kini nga mga assessment gituyo sa pagtabang sa mga estudyante
nga makasabut, makapasabut, motuo, ug mosunod sa unsay ilang nakat-unan
sa klase.

Niadtong 2014, ang mga kinahanglanon sa paggradwar sa seminary giusab
aron nga ang mga estudyante kinahanglang mopasar sa learning assessment sa
kada kurso sa pagtuon aron mogradwar. Kinahanglan nga mopahigayon ka og
mga learning assessment kausa sa matag katunga sa school year. Ang matag
assessment adunay duha ka bahin: (1) pagpahigayon sa assessment, nga
mokabat og mga 40 minutos, o usa ka inadlaw nga klasehan, ug (2) pagkorihir
ug paghisgot sa assessment uban sa mga estudyante pagkasunod klase. Kini
nga ribyu usa ka mahinungdanon nga bahin sa pagtabang sa mga estudyante
nga makakat-on gikan sa kasinatian. Kon ang imong klase molungtad og sobra
sa 60 minutos, kinahanglang usa lang ka klasehan ang imong gamiton sa
pagpahigayon ug pagribyu sa assessment.

Ang mga assessment gamiton sa pagtabang sa mga estudyante. Samtang
gipahibalo ang pagdugang sa mga learning assessment sa mga kinahanglanon
aron mogradwar sa seminary, si Elder Paul V. Johnson sa Seventy miingon,
“Ang kinaiya sa magtutudlo maoy makahimo og dakong kalainan. Kon ang
mga magtutudlo makakita kon sa unsang paagi kini makapanalangin sa mga
kinabuhi sa mga estudyante, ilang tan-awon ang mga assessment isip usa ka
paagi sa pagtabang sa mga estudyante. … Sa akong hunahuna kon
kinahanglang adunay pasidaan, kini mao nga dili nato gusto ang mga
magtutudlo nga motan-aw niini isip usa ka himan sa pagkontrolar o
club—tingali club nga may duha ka kahulugan—habul nga instrumento nga
ibunal sa tawo, o grupo sa pipila lang ka mga estudyante. Gusto namo nga ila
kining tan-awon isip usa ka butang nga tinud-anay nga makapanalangin sa
ilang mga kinabuhi” (“Elevate Learning Announcement” [Seminaries and
Institutes of Religion global faculty meeting, Hunyo 20, 2014], si.lds.org).

Pahinumdom: Ang uban pang opsyonal nga mga assessment makita pinaagi sa
pagsiksik sa S&I website (si.lds.org) gamit ang pulong nga assessment.
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2. Pagpahiangay sa inadlaw nga mga leksyon. Mahimo ka nga mogahin og
ekstra nga oras sa usa ka leksyon nga nagkinahanglan og dugang panahon aron
epektibong matudlo. Mahimo usab nimong gamiton ang dugang nga mga
ideya sa pagtudlo nga makita diha sa katapusan sa pipila ka mga leksyon o
mogahin og panahon sa pagtubag sa mga pangutana sa mga estudyante
mahitungod sa usa ka piho nga tudling sa kasulatan o hilisgutan sa ebanghelyo.
Ang pailin-ilin nga mga adlaw magtugot kanimo nga makapahimulos niini nga
mga oportunidad samtang nagsunod ka sa iskedyul sa gipaspason ug nagtuman
sa imong katungdanan sa pagtudlo sa mga kasulatan sa pasunod nga paagi.

3. Pagsag-ulo sa importanting mga tudling sa kasulatan ug Sukaranang mga
Doktrina. Mahimo nimong gamiton ang pangribyu nga mga kalihokan alang
sa mga scripture mastery passage nga makita sa tibuok manwal ug diha sa
apendiks. Makahimo ka og dugang nga mga pangribyu nga mga kalihokan sa
scripture mastery nga motubag sa piho nga mga panginahanglan ug interes sa
mga estudyante sa imong klase. Magamit usab nimo ang parte sa usa ka
pailin-ilin nga adlaw alang sa mga kalihokan nga makatabang sa mga
estudyante sa pagribyu ug pagpalawom sa ilang pagsabut sa Sukaranang mga
Doktrina.

4. Pagribyu sa miaging materyal. Makatabang sa mga estudyante nga
hinumduman sa matag karon ug unya ang ilang nakat-unan sa miaging mga
leksyon o gikan sa piho nga basahon sa kasulatan. Mahimo nimong hatagan
ang mga estudyante og oportunidad sa pagpasabut og usa ka kamatuoran gikan
sa miagi nga leksyon ug sa pagpakigbahin kon sa unsang paagi kana nga
kamatuoran nakaimpluwensya sa ilang mga kinabuhi. Makahimo ug
makapahigayon ka usab og mubo nga eksamin o mga kalihokan sa pagkat-on
nga magribyu sa miaging materyal.

5. Pagtugot alang sa mga pagkabalda sa iskedyul. Ang mga kalihokan o mga
panagtigum sa eskwelahan, mga kalihokan sa komunidad, panahon, ug uban
pang mga pagkabalda tingali magkinahanglan nga imong i-cancel o pamub-an
ang klase sa matag karon ug unya. Ang mga pailin-ilin nga mga adlaw
mahimong gamiton alang sa ingon nga mga pagkabalda.
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Giya sa Gipaspason alang
sa mga Home-Study Teacher
Kini nga manwal naglangkob og 32 ka home-study nga mga leksyon nga motakdo
ngadto sa 32 ka mga unit diha sa Giya sa Pagtuon sa Bag-ong Tugon alang sa
Seminary Students nga Home-Study. Magkinahanglan tingali ka nga magplano og
dugang upat ka mga klase aron sa pagpahigayon ug pagribyu sa gikinahanglan nga
mga pag-assess sa nakat-unan [learning assessment], alang sa total nga 36 ka mga
klase. Mahimo nimong ipahiangay ang mga leksyon ug gipaspason sigun sa
gikinahanglan alang sa gidaghanon sa mga semana nga imong tudloan ang
imong klase.

Unit Home-Study nga Leksyon

Unit 1 Day 1: Ang Plano sa Kaluwasan

Day 2: Ang Tahas sa Tigkat-on

Day 3: Pagtuon sa mga Kasulatan

Day 4: Pasiuna ug Kinatibuk-ang Kahulugan sa Bag-ong Tugon

Leksyon sa Magtutudlo: Ang Plano sa Kaluwasan–Pasiuna ug Kinatibuk-ang Kahulugan
sa Bag-ong Tugon

Unit 2 Day 1: Mateo 1–2

Day 2: Mateo 3

Day 3: Mateo 4

Day 4: Mateo 5

Leksyon sa Magtutudlo: Mateo 1–5

Unit 3 Day 1: Mateo 6–7

Day 2: Mateo 8–10

Day 3: Mateo 11–12

Day 4: Mateo 13:1–23

Leksyon sa Magtutudlo: Mateo 6:1–13:23

Unit 4 Day 1: Mateo 13:24–58

Day 2: Mateo 14

Day 3: Mateo 15

Day 4: Mateo 16–17

Leksyon sa Magtutudlo: Mateo 13:24–17:27

Unit 5 Day 1: Mateo 18–20

Day 2: Mateo 21:1–16

Day 3: Mateo 21:17–22:14

Day 4: Mateo 22:15–46

Leksyon sa Magtutudlo: Mateo 18–22
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Unit Home-Study nga Leksyon

Unit 6 Day 1: Mateo 23

Day 2: Joseph Smith—Mateo; Mateo 24

Day 3: Mateo 25

Day 4: Mateo 26:1–30

Leksyon sa Magtutudlo: Mateo 23:1–26:30

Unit 7 Day 1: Mateo 26:31–75

Day 2: Mateo 27–28

Day 3: Marcos 1

Day 4: Marcos 2–3

Leksyon sa Magtutudlo: Mateo 26:31–Marcos 3:35

Unit 8 Day 1: Marcos 4–5

Day 2: Marcos 6–8

Day 3: Marcos 9:1–29

Day 4: Marcos 9:30–50

Leksyon sa Magtutudlo: Mateo 4–9

Unit 9 Day 1: Marcos 10–16

Day 2: Lucas 1

Day 3: Lucas 2

Day 4: Lucas 3–4

Leksyon sa Magtutudlo: Marcos 10–Lucas 4

Unit 10 Day 1: Lucas 5

Day 2: Lucas 6:1–7:18

Day 3: Lucas 7:18–50

Day 4: Lucas 8:1–10:37

Leksyon sa Magtutudlo: Lucas 5:1–10:37

Unit 11 Day 1: Lucas 10:38–12:59

Day 2: Lucas 13–15

Day 3: Lucas 16

Day 4: Lucas 17

Leksyon sa Magtutudlo: Lucas 10:38–17:37

Unit 12 Day 1: Lucas 18–21

Day 2: Lucas 22

Day 3: Lucas 23–24

Day 4: Juan 1

Leksyon sa Magtutudlo: Lucas 18–Juan 1
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Unit Home-Study nga Leksyon

Unit 13 Day 1: Juan 2

Day 2: Juan 3

Day 3: Juan 4

Day 4: Juan 5–6

Leksyon sa Magtutudlo: Juan 2–6

Unit 14 Day 1: Juan 7

Day 2: Juan 8

Day 3: Juan 9

Day 4: Juan 10

Leksyon sa Magtutudlo: Juan 7–10

Unit 15 Day 1: Juan 11

Day 2: Juan 12

Day 3: Juan 13

Day 4: Juan 14–15

Leksyon sa Magtutudlo: Juan 11–15

Unit 16 Day 1: Juan 16

Day 2: Juan 17

Day 3: Juan 18–19

Day 4: Juan 20–21

Leksyon sa Magtutudlo: Juan 16–21

Girekomendar nga class period alang sa pagpahigayon sa “Pag-assess sa Nakat-unan sa Bag-ong
Tugon alang sa Mateo–Juan”

Girekomendar nga class period alang sa pagribyu sa “Pag-assess sa Nakat-unan sa Bag-ong Tugon
alang sa Mateo–Juan”

Unit 17 Day 1: Mga Buhat 1:1–8

Day 2: Mga Buhat 1:9–26

Day 3: Mga Buhat 2

Day 4: Mga Buhat 3–5

Leksyon sa Magtutudlo: Mga Buhat 1–5

Unit 18 Day 1: Mga Buhat 6–7

Day 2: Mga Buhat 8

Day 3: Mga Buhat 9

Day 4: Mga Buhat 10–12

Leksyon sa Magtutudlo: Mga Buhat 6–12
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Unit Home-Study nga Leksyon

Unit 19 Day 1: Mga Buhat 13–14

Day 2: Mga Buhat 15

Day 3: Mga Buhat 16–17

Day 4: Mga Buhat 18–19

Leksyon sa Magtutudlo: Mga Buhat 13–19

Unit 20 Day 1: Mga Buhat 20–22

Day 2: Mga Buhat 23–28

Day 3: Mga Taga-Roma 1–3

Day 4: Mga Taga-Roma 4–7

Leksyon sa Magtutudlo: Mga Buhat 20–Mga Taga-Roma 7

Unit 21 Day 1: Mga Taga-Roma 8–11

Day 2: Mga Taga-Roma 12–16

Day 3: 1 Mga Taga-Corinto 1–2

Day 4: 1 Mga Taga-Corinto 3–6

Leksyon sa Magtutudlo: Mga Taga-Roma 8–1 Mga Taga-Corinto 6

Unit 22 Day 1: 1 Mga Taga-Corinto 7–8

Day 2: 1 Mga Taga-Corinto 9–10

Day 3: 1 Mga Taga-Corinto 11

Day 4: 1 Mga Taga-Corinto 12–14

Leksyon sa Magtutudlo: 1 Mga Taga-Corinto 7–14

Unit 23 Day 1: 1 Mga Taga-Corinto 15:1–29

Day 2: 1 Mga Taga-Corinto 15:30–16:24

Day 3: 2 Mga Taga-Corinto 1–3

Day 4: 2 Mga Taga-Corinto 4–7

Leksyon sa Magtutudlo: 1 Mga Taga-Corinto 15–2 Mga Taga-Corinto 7

Unit 24 Day 1: 2 Mga Taga-Corinto 8–9

Day 2: 2 Mga Taga-Corinto 10–13

Day 3: Mga Taga-Galacia

Day 4: Mga Taga-Efeso 1

Leksyon sa Magtutudlo: 2 Mga Taga-Corinto 8–Mga Taga-Efeso 1

Unit 25 Day 1: Mga Taga-Efeso 2–3

Day 2: Mga Taga-Efeso 4–6

Day 3: Mga Taga-Filipos 1–3

Day 4: Mga Taga-Filipos 4

Leksyon sa Magtutudlo: Mga Taga-Efeso 2–Mga Taga-Filipos 4
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Unit Home-Study nga Leksyon

Unit 26 Day 1: Mga Taga-Colosas

Day 2: 1 Mga Taga-Tesalonica

Day 3: 2 Mga Taga-Tesalonica

Day 4: 1 Timoteo

Leksyon sa Magtutudlo: Mga Taga-Colosas–1 Timoteo

Unit 27 Day 1: 2 Timoteo

Day 2: Tito

Day 3: Filemon

Day 4: Mga Hebreohanon 1–4

Leksyon sa Magtutudlo: 2 Timoteo 1–Mga Hebreohanon 4

Unit 28 Day 1: Mga Hebreohanon 5–6

Day 2: Mga Hebreohanon 7–10

Day 3: Mga Hebreohanon 11

Day 4: Mga Hebreohanon 12–Santiago 1

Leksyon sa Magtutudlo: Mga Hebreohanon 5–Santiago 1

Unit 29 Day 1: Santiago 2–3

Day 2: Santiago 4–5

Day 3: 1 Pedro 1–2

Day 4: 1 Pedro 3–5

Leksyon sa Magtutudlo: Santiago 2–1 Pedro 5

Unit 30 Day 1: 2 Pedro

Day 2: 1 Juan

Day 3: 2 Juan–3 Juan

Day 4: Judas

Leksyon sa Magtutudlo: 2 Pedro–Judas

Unit 31 Day 1: Pinadayag 1–3

Day 2: Pinadayag 4–5

Day 3: Pinadayag 6–7

Day 4: Pinadayag 8–11

Leksyon sa Magtutudlo: Pinadayag 1–11

Unit 32 Day 1: Pinadayag 12–13

Day 2: Pinadayag 14–16

Day 3: Pinadayag 17–19

Day 4: Pinadayag 20–22

Leksyon sa Magtutudlo: Pinadayag 12–22

Girekomendar nga class period alang sa pagpahigayon sa “Pag-assess sa Nakat-unan sa Bag-ong
Tugon alang sa Mga Buhat–Pinadayag”
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Unit Home-Study nga Leksyon

Girekomendar nga class period alang sa pagribyu sa “Pag-assess sa Nakat-unan sa Bag-ong Tugon
alang sa Mga Buhat–Pinadayag”
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Pasiuna sa
Scripture Mastery
Ang Seminaries and Institutes of Religion mipili og 25 ka mga scripture mastery
passage alang sa matag usa sa upat ka mga kurso sa seminary. Kini nga mga
tudling naghatag og usa ka importante nga pundasyon sa kasulatan alang sa
pagsabut ug pagpakigbahin sa ebanghelyo ug sa paglig-on sa hugot nga pagtuo.
Ang mga scripture mastery passage alang sa kurso sa Bag-ong Tugon mao ang
mosunod:

Mateo 5:14–16

Mateo 11:28–30

Mateo 16:15–19

Mateo 22:36–39

Mateo 28:19–20

Lucas 24:36–39

Juan 3:5

Juan 14:6

Juan 14:15

Juan 17:3

Mga Buhat 2:36–38

Mga Buhat 3:19–21

1 Mga Taga-Corinto 6:19–20

1 Mga Taga-Corinto 15:20–22

1 Mga Taga-Corinto 15:40–42

Mga Taga-Galacia 5:22–23

Mga Taga-Efeso 4:11–14

Mga Taga-Filipos 4:13

2 Mga Taga-Tesalonica 2:1–3

2 Timoteo 3:15–17

Mga Hebreohanon 12:9

Santiago 1:5–6

Santiago 2:17–18

1 Pedro 4:6

Pinadayag 20:12
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Ang mga estudyante sa seminary giawhag sa pagpalambo og “pagkahanas” niini
nga mga tudling. Mas maayo ka nga makatabang sa imong mga estudyante kon
masag-ulo usab nimo kini nga mga tudling. Ang pagkahanas sa mga tudling sa
kasulatan naglakip sa mosunod:

• Pagpangita sa mga bersikulo pinaagi sa pagkasayud sa konektado nga mga
scripture reference

• Pagsabut sa kinatibuk-ang kahulugan ug unod sa mga tudling sa kasulatan

• Paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo ug mga doktrina nga gitudlo sa
mga tudling sa kasulatan

• Pagsag-ulo sa mga tudling

Kamakanunayon, Ekspektasyon, ug mga Pamaagi
Samtang nagplano ka sa pagtabang sa mga estudyante nga masag-ulo ang mga
tudling sa kasulatan, mas magmalampuson ka kon makanunayon ka nga mo-refer
ngadto sa mga scripture mastery passage, momintinar og angay nga mga
ekspektasyon, ug mogamit og mga pamaagi nga magustohan sa lain-laing mga
estilo sa pagkat-on.

Ang pagkamakanunayon ug pagbalik-balik sa pagtudlo sa scripture mastery
makatabang sa mga estudyante nga mabutang ang mga kamatuoran diha sa ilang
malungtarong mga panumduman [long-term memories] nga magamit sa umaabot.
Mahimong makatabang ang paglatid sa kurso sa pagtuon alang sa tuig ug sa
paghimo og plano aron kanunay nga makahatag og mga oportunidad sa classroom
alang sa mga estudyante nga masag-ulo ang mga tudling sa kasulatan.
Pagmaalamon sa pagtino kon unsa kasagad ug unsa kadako ang panahon nga
igahin sa pagtabang sa mga estudyante nga makakat-on sa mga scripture mastery
passage. Siguroa nga ang mga kalihokan sa scripture mastery dili mohulip sa
inadlaw nga pasunod nga pagtuon sa mga kasulatan. Mahimo ka nga modesisyon
nga mogahin og pipila ka minuto matag adlaw sa pagribyu sa mga scripture
mastery passage uban sa imong mga estudyante. O tingali modesisyon ka nga
mohatag og mubo nga mastery activity kausa o kaduha matag semana sulod sa 10
ngadto sa 15 minutos. Bisan giunsa nimo pagplano sa pagtabang sa mga
estudyante nga makakat-on sa mga scripture mastery passage, pagmakanunayon
ug angay sa imong mga paningkamot.

Ibase diha sa mga abilidad sa matag estudyante ang imong mga ekspektasyon sa
scripture mastery. Ang pagsag-ulo sa mga tudling sa kasulatan nagkinahanglan og
paningkamot sa bahin sa tigkat-on. Pagpakig-istorya ngadto sa mga estudyante
nga ang ilang kalampusan sa scripture mastery nag-agad og maayo sa ilang kinaiya
ug sa ilang kaandam nga motrabaho. Awhaga sila sa paghimo og mga tumong nga
mapatas-an ang ilang mga abilidad. Pagmabination sa mga estudyante nga tingali
maglisud sa pagsag-ulo, ug pagmahimong andam nga mapahiangay ang imong
mga ekspektasyon ug mga pamaagi sa pagtudlo sumala sa panginahanglan sa
imong mga estudyante.

Aron mahimong madanihon ngadto sa mas daghang matang sa personalidad ug
mga estilo sa pagkat-on, ilain-lain ang mga pamaagi nga imong gamiton sa
pagtabang sa mga estudyante nga masag-ulo ang mga tudling sa kasulatan. Sama
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sa tanan nga mga pagtudlo ug pagkat-on sa ebanghelyo, pagmaalamon sa imong
mga pagpili sa mga kalihokan aron ang Espiritu Santo makasuporta sa
pagkahimong hanas sa mga estudyante diha sa kasulatan ug doktrina. Makaplagan
nimo ang pipila ka angay nga mga pamaagi sa pagtudlo sa scripture mastery sa
mga leksyon niini nga manwal. Alang sa dugang nga mga pamaagi sa pagtudlo sa
scripture mastery, tan-awa sa seksyon nga gitawag og “Mga Kalihokan sa Scripture
Mastery” dinhi niini nga apendiks.

Scripture Mastery diha sa Kurikulum
Ang scripture mastery gisulat diha sa kurikulum sa pipila ka mga paagi. Ang usa ka

scripture mastery icon nag-ila unsaon pagtratar ang mga scripture mastery
passage diha sa materyal sa leksyon. Ang mga scripture mastery passage

gipaila-ila ug gihisgutan diha sa kinatibuk-ang kahulugan sa mga kapitulo diin kini
nahimutang. Ang dugang nga mga ideya sa pagtudlo alang sa mga scripture
mastery passage makita diha sa katapusan sa mga leksyon diin kini nahimutang.
Kining dugang nga mga ideya sa pagtudlo nagtabang sa pagbalanse sa upat ka mga
elemento sa scripture mastery (pagpangita, pagsabut, paggamit, ug pagsag-ulo)
kalabut sa matag tudling. Sama pananglit, kon ang leksyon nagtabang sa mga
estudyante sa pagsabut ug paggamit sa scripture mastery passage, niana ang
dugang nga ideya sa pagtudlo makatabang kanila sa pagpangita o pagsag-ulo sa
tudling.

Ang kurikulum kanunay usab nga naghatag og pangribyu nga mga kalihokan sa
scripture mastery nga mahimong gamiton kon itugot sa panahon ug nahiuyon sa
mga tumong sa scripture mastery sa imong klase. Kini nga mga pagribyu
mahimong dugangan og mga kalihokan sa scripture mastery nga nalista niini nga
apendiks. Mahimo nimong gamiton ang ekstra nga panahon diha sa sinugdanan o
katapusan sa usa ka mas mubo nga leksyon aron sa pagbuhat og usa niini nga
pangribyu nga mga kalihokan.

Gisugyot nga mga Paagi alang sa Scripture Mastery
Aron matabangan ang mga estudyante sa mga kahanas sa pagpangita, mahimo
nimong iplano ang pagpaila sa 25 ka mga mastery passage sa sinugdanan sa kurso
ug dayon paningkamutan ang pagpalambo sa scripture mastery sa tibuok kurso. O
mahimo nimong ipaila ang pipila ka mga tudling matag bulan ug motutok sa
pagpasag-ulo niadto nga mga tudling niana nga bulan. Ang ingon nga mga
pasiuna mahimong naglakip sa pagsugyot nga ang mga estudyante momarka sa
mga scripture mastery passage diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kopya sa
kasulatan, pagtabang sa mga estudyante sa paghunahuna og mga paagi nga
mahinumduman ang importanting mga pulong ug mga pakisayran, ug pagpasabut
sa mga doktrina ug mga baruganan nga anaa sa matag tudling. Mahimo usab
nimong ilakip ang mga estudyante sa pagpaila sa mga scripture mastery passage
pinaagi sa pag-assign kanila sa paggamit sa mga tudling diha sa ilang mga
debosyunal o pinaagi sa pagdapit kanila sa pagtudlo sa usag usa unsaon sa
paghinumdom ug pagpangita sa mga tudling. Hatagig gibug-aton ang
responsibilidad sa paghinumdom sa mga scripture mastery passage gamit ang
panagsa nga mga eksamin ug mga kalihokan sa pagpangita (tan-awa ang mga
kalihokan sa scripture mastery dinhi niini nga apendiks alang sa mga ehemplo).
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Usa ka lista sa 25 ka mga scripture mastery passage alang niini nga kurso sa
pagtuon makita diha sa mga bookmark alang sa estudyante ug mga scripture
mastery card.

Aron matabangan ang mga estudyante sa pagsabut sa mga scripture mastery
passage, hatagig gibug-aton kini nga mga tudling kon mogawas kini sa imong
inadlaw nga mga leksyon. Mahimo usab nimong gamiton ang mga kalihokan sa
scripture mastery niini nga apendiks aron mapalambo ang kahibalo ug abilidad sa
mga estudyante sa pagpasabut sa mga kamatuoran nga anaa sa mga tudling.
Hatagi ang mga estudyante og mga oportunidad diha sa mga debosyunal o atol sa
klase sa pagpasabut kon sa unsang paagi ang mga kamatuoran diha sa scripture
mastery passage makatabang kanila nga mas makasabut sa Sukaranan nga mga
Doktrina.

Aron masuportahan ang mga estudyante sa ilang paggamit sa mga kamatuoran
nga makaplagan diha sa mga scripture mastery passage, awhaga sila sa pagsunod
sa mga aghat sa Espiritu Santo sa pagsabut kon sa unsang paagi ang mga
kamatuoran diha sa mga tudling magamit sa ilang kinabuhi. Aron matabangan ang
mga estudyante sa pagsunod sa mga kamatuoran nga ilang nakat-unan, mahimo
ka nga mopapilit usahay og usa ka hagit kalabut sa usa ka scripture mastery
passage diha sa bulletin board sa klase. O mahimo nimong hatagan ang mga
estudyante og mga oportunidad diha sa klase sa pagpraktis sa pagtudlo sa mga
doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo gamit ang mga scripture mastery
passage (tan-awa ang mga kalihokan sa scripture mastery dinhi niini nga apendiks
alang sa mga ideya). Mahimo usab nimong dapiton ang mga estudyante sa
paggamit sa mga baruganan nga ilang nakat-unan diha sa mga leksyon kon asa
makita ang mga scripture mastery passage. Hatagi ang mga estudyante og mga
oportunidad—sa debosyunal o sa laing mga higayon—sa pagreport sa ilang mga
kasinatian. Makatabang kini kanila nga mapalambo ang ilang pagsaksi sa mga
kamatuoran nga ilang nakat-unan gikan sa mga scripture mastery passage.

Aron matabangan ang mga estudyante sa pagsag-ulo sa 25 ka mga scripture
mastery passage, makaplano ka sa pagsag-ulo sa duha o tulo ka mga tudling kada
bulan diha sa klase. Mahimo usab nimong hagiton ang mga estudyante sa
pagsag-ulo og piho nga mga tudling diha sa panimalay (makahimo sila niini uban
sa ilang mga pamilya o i-recite ang mga tudling ngadto sa usa ka ginikanan o
sakop sa pamilya). Mahimo nimong himoon ang pagsag-ulo isip kabahin sa
inadlaw nga mga debosyunal pinaagi sa paghangyo sa klase sa pag-recite og usa ka
tudling o pinaagi sa paghatag og panahon alang sa mga estudyante sa
pagmemorya nga magpares. Ang paghatag sa mga estudyante og mga oportunidad
sa pag-recite og mga scripture mastery passage nga magpares o sa ginagmay nga
mga grupo o sa atubangan sa klase makatabang kanila nga manubag sa ilang mga
paningkamot. Ang mga kalihokan sa scripture mastery dinhi niini nga apendiks
naglakip sa nagkalain-laing mga pamaagi sa pagsag-ulo. Bantayi nga mapahaum
ang mga ekspektasyon sa pagsag-ulo sa mga abilidad ug mga sirkumstansya sa
matag estudyante. Ang mga estudyante kinahanglang dili mobati nga naulawan o
nabug-atan kon dili sila makasag-ulo og usa ka tudling sa kasulatan.
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Mga Kalihokan sa
Scripture Mastery
Pasiuna
Kini nga seksyon naghatag og pipila ka mga ideya nga imong magamit aron sa
pagtabang sa mga estudyante sa pagsag-ulo og importanteng mga tudling sa
kasulatan. Samtang imong tabangan ug awhagon ang mga estudyante sa
pagpalambo niini nga mga kahanas, imo silang gitabangan nga mahimong
mapaningkamuton sa kaugalingon diha sa ilang pagtuon sa mga kasulatan. Ang
mga estudyante makagamit niini nga mga kahanas sa tibuok nilang kinabuhi aron
mas maayo nga makapangita, makasabut, makagamit, ug makasag-ulo sa mga
tudling sa kasulatan. Ang mga ideya sa pagtudlo alang sa matag elemento sa
scripture mastery gilista sa ubos. Ang paggamit og lain-laing mga matang niini nga
mga kalihokan makatabang sa mga estudyante nga mas magmalampuson sa
pagsag-ulo sa mga tudling sa kasulatan.

Mga Kalihokan Nga Nagtabang sa mga Estudyante sa
Pagpangita sa mga Scripture Mastery Passage
Pagmarka sa mga Tudling
Ang pagmarka sa mga scripture mastery passage makatabang sa mga estudyante sa
paghinumdom niini nga mga tudling ug sa pagpangita niini nga mas dali.
Ikonsiderar ang pag-awhag sa mga estudyante nga markahan kining importanteng
mga tudling sa paagi nga magpalahi niini sa ubang mga tudling nga ilang
markahan.

Pagkasayud sa mga Basahon
Ang pagsag-ulo sa mga pangalan ug han-ay sa mga basahon diha sa Bag-ong
Tugon makatabang sa mga estudyante nga mas daling makit-an ang mga scripture
mastery passage. Ang mosunod mao ang pipila sa mga ehemplo sa mga kalihokan
nga makatabang sa mga estudyante nga mahimong pamilyar sa mga basahon diha
sa Bag-ong Tugon.

• Pagpangita sa Talaan sa mga Sulod—Tabangi ang mga estudyante nga
mapamilyar sa talaan sa mga sulod sa Biblia aron matabangan sila sa
pagpangita sa mga basahon diin makita ang mga scripture mastery reference.

• Pagkanta og usa ka kanta—Ilisi ang mga pulong sa sinati nga himno o kanta
sa primary gamit ang mga ngalan sa mga basahon sa Bag-ong Tugon. Itudlo
ang kanta ngadto sa imong mga estudyante (o gamita ang kanta “The Books in
the New Testament” [Children’s Songbook, 116–17]). Ipakanta sa mga estudyante
kini nga kanta matag karon ug unya sa tibuok tuig aron sa pagtabang nila nga
mahinumduman ang mga ngalan ug han-ay sa mga libro sa Bag-ong Tugon.

• Gamita ang Unang mga Letra—Isulat ang unang mga letra sa mga basahon
diha sa pisara (M, M, L, J, ug uban pa). Ipapraktis sa mga estudyante ang
pagsulti sa mga ngalan sa mga basahon nga motukma sa matag letra.
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Balik-balika kini nga kalihokan hangtud nga maka-recite sila sa mga pangalan
sa mga basahon gikan sa panumduman.

• Book Chase [Paunhanay sa pagpangita sa basahon]—Isulti ang usa sa mga
basahon diin nahimutang ang usa ka scripture mastery passage, ug paablihi sa
mga estudyante ang ilang mga kasulatan ngadto sa bisan unsa nga pahina
niana nga basahon. Orasi kon unsay kadugay nga makit-an sa tibuok klase ang
matag usa sa mga basahon. Kini nga kalihokan mahimong balikon aron
mahimong mas makamao ang mga estudyante sa paghinumdom ug pagpangita
sa mga basahon sa Bag-ong Tugon.

Paghinumdom sa mga Pakisayran ug Unod
Samtang ang mga estudyante nagkat-on sa mga lokasyon ug unod sa mga
scripture mastery passage, ang Espiritu Santo makatabang kanila nga
makahinumdom sa mga pakisayran sa kasulatan kon gikinahanglan (tan-awa sa
Juan 14:26). Ang importante nga mga pulong, sama sa “igaanak sa tubig ug sa
Espiritu” (Juan 3:5) ug “ang bunga sa Espiritu” (Mga Taga-Galacia 5:22–23),
makatabang sa mga estudyante sa paghinumdom sa unod ug mga pagtulun-an sa
doktrina diha sa matag tudling. Ang mosunod nga mga pamaagi makatabang sa
mga estudyante nga makonektar ang mga pakisayran sa scripture mastery ngadto
sa ilang unod o importante nga mga pulong. (Mahimong unya na nimo buhaton sa
ulahing bahin sa tuig ang mga kalihokan nga maglakip og kompetisyon, lumba, o
sukdon ang oras, human ang mga estudyante makapakita nga kahibalo na sila kon
asa makit-an ang mga scripture mastery passage. Ang ingon nga mga kalihokan
makatabang sa pagpalig-on sa unsay ilang nakat-unan.)

• Mga Pakisayran [References] ug Importanting mga Pulong [Key
Words]—Dasiga ang mga estudyante sa pagsag-ulo sa mga pakisayran ug
importanteng mga pulong sa matag scripture mastery passage nga gilista diha
sa mga scripture mastery card. (Ang mga scripture mastery card mahimong
ma-order online sa store.lds.org. Mahimo usab nimong pahimoon ang mga
estudyante og kaugalingon nilang mga hugpong sa mga scripture mastery
card.) Hatagi ang mga estudyante og panahon sa pagtuon sa mga kard uban sa
usa ka pares ug dayon pangutan-on ang usag usa. Awhaga ang mga estudyante
nga magmamugnaon sa mga paagi nga dungan silang magtuon ug
magpangutan-anay sa usag usa. Samtang mahimo silang mas hanas sa mga
scripture mastery passage, mahimo nimo silang dapiton sa paggamit og mga
timailhan nga naglakip og kinatibuk-ang kahulugan o paggamit sa mga
doktrina ug mga baruganan gikan sa mga tudling. Ang tawo nga gipangutana
mahimong motubag pinaagi sa pagsulti o pagsulat.

• Mga Scripture Mastery Card—Kini nga kalihokan mahimong gamiton sa
pagpaila o pagribyu og usa ka hugpong sa mga scripture mastery passage.
Pagpili og mga scripture mastery card, ug pangandami ang pag-apud-apod niini
sa imong mga estudyante. (Siguroha nga duna pay laing mga kopya sa matag
kard aron sobra sa usa ka estudyante ang makadawat sa sama gihapon nga
scripture mastery passage. Mahimo nga duna kay daghang kard para ang matag
estudyante mahatagan nimo og duha o tulo ka managlahi nga mga tudling.)
Iapud-apod kini sa klase. Hatagi og panahon ang mga estuyante nga makatuon
sa scripture mastery passage, sa reference, sa mga key word, sa pamahayag sa
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kinatibuk-ang kahulugan, sa doktrina o baruganan, ug sa mga ideya sa
paggamit nga naa sa matag kard. Pagsulti og pipila ka timailhan gikan sa mga
card (sama pananglit, mga pulong gikan sa scripture mastery passage o mga key
word, kinatibuk-ang kahulugan, doktrina o baruganan, o paggamit). Ang mga
estudyante nga naggunit sa mao nga kard kinahanglang mobarug ug mosulti og
kusog sa reference sa scripture mastery.

• Scripture Chase—Paggamit og mga timailhan aron matabangan ang mga
estudyante sa pagpraktis sa paspas nga pagpangita sa mga tudling diha sa ilang
mga kasulatan. Alang sa mga timailhan, mahimo kang mogamit og mga
keyword [mahinungdanong mga pulong], mga context statement [pamahayag
sa kinatubuk-ang kahulugan], mga doktrina ug baruganan, ug mga application
ideas gikan sa mga scripture mastery card. Mahimo sab nga maghimo ka og
kaugalingon nimong mga timailhan. Ang scripture chase nga mga kalihokan
diin maglumba ang mga estudyante og pangita sa mga tudling makatabang nga
maaktibo ang ilang pag-apil sa pagkat-on sa mga scripture mastery passage.
Kon mogamit ka og scripture chase nga mga kalihokan aron sa pagtabang sa
scripture mastery, buhata kini sa paagi nga dili makapasakit og mga pagbati o
makasilo sa Espiritu. Tabangi ang mga estudyante nga likayan ang walay
pagtahud nga paggamit nila sa mga kasulatan o mosubra ang kompetisyon.
Ikonsiderar usab nga i-kompetensya ang mga estudyante sa usa ka sumbanan
kay sa usag usa. Sama pananglit, ang mga estudyante mahimong makiglumba
sa magtutudlo, o mahimo nimo silang palumbaon aron masuta kon ang piho
nga gidaghanon sa klase makakita ba sa partikular nga tudling sa piho nga
gidugayon sa oras.

• Story Chase [Paunhanay sa pagpangita sa tudling sa kasulatan basi sa
sitwasyon]—Paghatag og mga timailhan pinaagi sa paghimo og mga sitwasyon
nga nagpakita sa kamahinungdanon sa mga scripture mastery passage sa matag
adlaw nga kinabuhi. Sama pananglit, isip usa ka timailhan alang sa Mateo
28:19–20 o Mga Taga-Filipos 4:13, mahimo kang moingon, “Si Daniel angayan
na nga moserbisyo og misyon ug mibati nga iyang katungdanan sa priesthood
ang pagbuhat niini, apan nabalaka siya nga wala siyay igong kahibalo aron
maayo nga makatudlo sa ebanghelyo. Nabalaka usab siya nga maglisud siya sa
pagpakig-istorya sa mga estranghero. Samtang nag-ampo siya alang sa
kasiguroan, nakahinumdom siya nga human mabanhaw si Jesukristo, Iyang
gisangunan ang Iyang mga Apostoles sa ‘Panglakaw … ug tudloi ang tanang
kanasuran’ ug nga ang Ginoo magauban kanila sa kanunay. Si Daniel
naghunahuna usab sa mga pulong ni Pablo, ‘Mahimo ko ang tanang butang
pinaagi kang Kristo nga nagapalig-on kanako.’” Samtang ang mga estudyante
maminaw sa mga sitwasyon, ipapangita kanila ang haum nga mga scripture
mastery passage sa ilang mga kasulatan.

• Mga Quiz ug mga Test—Hatagi ang mga estudyante og mga oportunidad nga
matestingan ang ilang paghinumdom sa mga scripture mastery passage. Ang
mga timailhan maglakip sa mga key word [mahinungdanong mga timailhan] o
mga scripture reference, mga kinutlo gikan sa mga tudling sa kasulatan, o mga
sitwasyon nga naghulagway sa mga kamatuoran nga gitudlo diha sa mga
tudling. Ang mga quiz ug test mahimong idikta, o isulat sa pisara, o sa papel.
Human ang mga estudyante makakuha og quiz o test, ikonsiderar ang pagpares

585



sa mga estudyante nga tag-as og score ngadto sa mga estudyante nga ubos og
mga score. Ang taas og score nga estudyante mahimong maoy motudlo aron
matabangan sa pagtuon ug paglambo ang mas mubo og score nga estudyante.
Isip kabahin niini nga paningkamot, ang paresan makahimo usab og tumong
nga makakab-ot og mas taas nga hiniusang grado sa sunod nga test.
Ikonsiderar ang paghimo og tsart o bulletin board aron mapakita ang mga
tumong sa mga estudyante ug makita ang ilang pag-uswag.

Mga Kalihokan Nga Nagtabang sa mga Estudyante sa
Pagsabut sa mga Scripture Mastery Passage
Pagpasabut sa mga Pulong
Ang pagpasabut sa mga pulong diha sa mga scripture mastery passage (o
pagtabang sa mga estudyante sa pagpasabut niini) makatabang sa mga estudyante
nga makasabut sa kahulugan sa tibuok tudling. Kon ang ingon nga mga kahulugan
mahinungdanon kaayo sa pagsabut sa mga doktrina ug mga baruganan diha sa usa
ka tudling, mahimo kang mosugyot nga isulat sa mga estudyante kini nga mga
kahulugan diha sa ilang mga kasulatan. Ribyuha ang mga kahulugan sa mga
pulong samtang imong giribyu ang mga scripture mastery passage.

Pag-ila sa Konteksto
Ang pag-ila sa konteksto sa usa ka tudling sa kasulatan makatabang sa mga
estudyante nga mas makasabut sa kahulugan sa tudling. Ang konteksto naglakip
og impormasyon mahitungod kon si kinsa ang namulong ngadto ni kinsa ug
ngano, ang sitwasyon sa tudling (kasaysayan, kultura ug hiyograpika), ug ang
pangutana o sitwasyon diin mitumaw ang sulod sa tudling sa kasulatan. Sama
pananglit, ang mga pagtulun-an sa Ginoo diha sa Juan 3:5 usa ka bahin sa
panagsultihanay tali ni Jesukristo ug sa usa ka makiuyunon nga Pariseo nga
ginganlan og Nicodemo kinsa miadto sa Manluluwas sa pagkagabii aron
mangutana mahitungod sa Iyang doktrina. Ang Ginoo misulti kang Nicodemo nga
gawas kon kita “igaanak pag-usab,” kita “dili makakita sa gingharian sa Dios”
(Juan 3:3). Naglibug, si Nicodemo nangutana kon sa unsang paagi ang usa ka
tigulang matawo pag-usab. Ang Juan 3:5 naglakip sa tubag sa Ginoo sa pangutana
ni Nicodemo. Ang pagkasayud niini nga impormasyon makatabang sa mga
estudyante nga mas klarong makasabut kon unsa nga mga pangutana ang gitubag
sa Ginoo sa dihang Siya mipahayag nga “gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug
sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios.” Samtang magtudlo ka sa
mga leksyon nga naglakip sa mga scripture mastery passage, ipasabut og maayo
ang konteksto nga naglibut niadto nga mga tudling. Ang dugang nga mga
kalihokan sama sa mosunod makatabang usab sa mga estudyante sa pagsabut
niining importanting mga tudling:

• Pag-ila sa Konteksto—Isulat ang mosunod nga mga ulohan sa ibabaw sa
pisara: Mamumulong, Nanambong, Katuyoan, ug Ubang Makatabang nga mga
Ideya. Igrupo-grupo ang mga estudyante, ug pag-assign og usa ka scripture
mastery passage sa matag grupo. Dapita sila sa pagdiskobre sa konteksto sa
gi-assign kanila nga mga tudling pinaagi sa pag-ila sa impormasyon nga
motakdo sa mga ulohan diha sa pisara. Ipasulat sa pisara ang ilang mga
nasayran. Dayon hangyoa ang matag grupo sa pagpasabut sa konteksto sa
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gi-assign kanila nga mga tudling ug sa unsang paagi kini nga impormasyon
nakaapekto sa ilang pagsabut sa mga kamatuoran diha sa matag tudling. Aron
mahimong mas makapainteres kini nga kalihokan, mahimo nimong hagiton
ang klase sa pagtag-an sa mga scripture mastery reference base sa mga
paghulagway diha sa pisara sa dili pa mopasabut ang matag grupo sa unsay
ilang gisulat.

Pag-analisar
Ang pag-analisar naglakip sa pag-ila sa mga doktrina ug mga baruganan nga anaa
sa mga tudling sa kasulatan. Naglakip usab kini sa pagtabang sa mga estudyante
nga makasabut kon sa unsang paagi kini nga mga kamatuoran mapuslanon ngadto
kanila. Kini moresulta sa mas lawom nga paggamit sa mga doktrina ug mga
baruganan diha sa ilang mga kinabuhi. Ang mosunod nga kalihokan makatabang
sa mga estudyante sa pag-analisar sa mga scripture mastery passage:

• Pagsulat og mga Timailhan—Samtang ang mga estudyante nahimong mas
pamilyar sa mga scripture mastery passage, dapita sila sa paghimo og mga
pangutana, mga sitwasyon, o uban nga mga timailhan nga maghulagway sa
mga doktrina ug mga baruganan nga gitudlo sa mga tudling. Magamit kini aron
sa pagpangutana sa klase.

Pagpasabut
Ang paghimo sa mga estudyante nga maoy mopasabut sa mga tudling sa kasulatan
makapalawom sa ilang pagsabut ug makapalambo sa ilang abilidad sa pagtudlo sa
mga doktrina ug mga baruganan gikan sa mga kasulatan. Ang mosunod mao ang
duha ka mga paagi nga makatabang sa mga estudyante nga makat-on sa
pagpasabut sa mga scripture mastery passage:

• Importanting mga Pulong [Key Words] ug Hugpong sa Pulong—Dapita
ang mga estudyante sa pagbasa sa samang scripture mastery passage sa ilang
kaugalingon ug ilhon ang usa ka pulong o hugpong sa mga pulong nga sa ilang
hunahuna importante kaayo sa kahulugan sa tudling. Dayon dapita ang usa ka
estudyante sa pagbasa sa tudling ngadto sa klase ug hatagan og gibug-aton ang
pulong o hugpong sa mga pulong nga iyang gipili. Hangyoa ang estudyante sa
pagpasabut nganong kana nga pulong o hugpong sa mga pulong importante sa
pagsabut sa tudling. Dapita ang pipila pa ka mga estudyante sa pagbuhat usab
sa ingon. Ang mga estudyante mahimong mopili og lain-laing mga pulong o
hugpong sa mga pulong alang sa mao gihapon nga tudling. Samtang ang mga
sakop sa klase makadungog niining managlahi nga panglantaw, makaangkon
sila og mas lawom nga pagsabut sa tudling.

• Pag-andam og usa ka Debosyunal—Hatagi ang mga estudyante og mga
oportunidad sa paggamit sa scripture mastery passage samtang mangandam ug
mopresentar sila og mga debosyonal sa sinugdanan sa klase. Tabangi sila nga
maandam sa pag-summarize sa konteksto, pagpasabut sa mga doktrina ug mga
baruganan, pagpakigbahin og makahuluganong mga kasinatian o mga
ehemplo, ug pagpamatuod sa mga doktrina ug mga baruganan diha sa mga
tudling. Mahimo usab kang mosugyot nga ang mga estudyante mokonsiderar
sa paggamit og butang sa pagpasabut sa mga ideya diha sa mga tudling.
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Bation ang Kaimportante sa mga Doktrina ug mga Baruganan
Tabangi ang mga estudyante nga makasabut ug makaangkon og espirituhanong
saksi sa mga doktrina ug mga baruganan nga gitudlo diha sa mga scripture mastery
passage. Si Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
mipasabut, “Ang tinuod nga magtutudlo, human niya matudlo ang mga
kamatuoran [sa ebanghelyo] …, dad-on pa [ang mga estudyante] sa sunod nga
lakang sa pagkaangkon sa espirituhanon nga pagsaksi ug sa pagsabut diha sa ilang
mga kasingkasing nga moresulta sa paglihok ug pagbuhat” (“Teaching by Faith”
[pakigpulong ngadto sa mga CES religious educator, Peb. 1, 2002], 5, si.lds.org;
tan-awa usab sa Teaching Seminary: Preservice Readings [2004], 92). Kon ang mga
estudyante mobati sa kamatuoran, kaimportante, ug kakinahanglanon sa usa ka
doktrina o baruganan pinaagi sa impluwensya sa Espiritu Santo, ang ilang tinguha
sa paggamit niana nga kamatuoran sa ilang kinabuhi modako. Ang mga
magtutudlo makatabang sa mga estudyante sa pagdapit ug pag-amuma niini nga
mga pagbati sa Espiritu Santo pinaagi sa paghatag kanila og mga oportunidad sa
pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian sa pagsunod sa mga baruganan sa
ebanghelyo nga makita diha sa mga scripture mastery passage. Makatabang kini sa
mga estudyante nga mas makasabut sa mga kamatuoran nga gitudlo diha sa mga
scripture mastery passage ug mosiguro nga kini nga mga kamatuoran masilsil diha
sa mga kasingkasing sa mga estudyante. Ang mosunod nga kalihokan makatabang
sa mga estudyante nga mobati sa kaimportante sa mga doktrina ug mga baruganan
nga gitudlo sa mga scripture mastery passage:

• Pagpaminaw sa mga Tudling sa Kasulatan—Dapita ang mga estudyante sa
pagpaminaw sa mga scripture mastery passage diha sa mga pakigpulong ug
mga leksyon sa simbahan, sa mga pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya,
ug sa mga diskusyon sa pamilya ug mga higala. Matag karon ug unya dapita
ang mga estudyante sa pagreport bahin sa mga tudling nga ilang nadungog,
giunsa paggamit ang mga tudling, unsa nga mga kamatuoran ang gitudlo, ug
kon unsa nga mga kasinatian ang naangkon nila o sa uban bahin sa mga
kamatuoran nga gitudlo. Pangita og mga oportunidad nga makapamatuod (ug
sa pagdapit sa mga estudyante sa pagpamatuod) sa mga kamatuoran nga
gitudlo sa mga scripture mastery passage.

Mga Kalihokan Nga Nagtabang sa mga Estudyante sa
Paggamit sa mga Scripture Mastery Passage
Pagtudlo
Ang mga scripture mastery passage ug ang Sukaranang mga Doktrina dungan nga
gihimo ug tuyo nga gipahiangay alang sa kaayohan sa mga estudyante. (Ang mga
scripture mastery passage gipakita sa tibuok Sukaranang mga Doktrina nga
dokumento.) Kon ang mga estudyante makakat-on ug makapahayag sa mga
doktrina ug mga baruganan nga anaa sa mga scripture mastery passage, sila usab
magkat-on ug magpahayag sa Sukaranang mga Doktrina. Ug samtang ang mga
estudyante makat-on sa pagpahayag sa Sukaranang mga Doktrina sa ilang
kaugalingong mga pulong, makasalig sila sa gisag-ulo nga mga scripture mastery
passage nga motabang kanila. Ang paghatag sa mga estudyante og mga
oportunidad sa pagtudlo sa mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo gamit
ang mga scripture mastery passage makapalambo sa ilang pagsalig diha sa ilang
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mga kaugalingon ug sa ilang kahibalo sa mga kasulatan. Kon ang mga estudyante
motudlo ug mopamatuod sa mga doktrina ug mga baruganan nga makita diha sa
mga scripture mastery passage, sila makapalig-on usab sa ilang mga pagpamatuod.
Awhaga ang mga estudyante sa paggamit sa mga scripture mastery passage sa
pagtudlo ug pagpasabut sa ebanghelyo diha sa klase ug sa pagpakig-istorya sa mga
higala, pamilya, ug sa uban.

• Pagpresenta og Mensahe—I-assign ang mga estudyante sa pag-andam og
tulo ngadto sa lima ka minuto nga pakigpulong o leksyon nga gibase sa mga
scripture mastery passage. Paandama sila diha sa klase o sa balay. Agig dugang
sa mga scripture mastery passage, makagamit sila og ubang mga kapanguhaan
aron sa pagtabang kanila sa pagpangandam, sama sa mga scripture mastery
card, ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, o Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka
Pakisayran sa Ebanghelyo. Ang matag pakigpulong o leksyon kinahanglang
maglakip og introduksyon, ang scripture mastery passage, usa ka istorya
mahitungod o ehemplo sa baruganan nga gitudlo, ug pagpamatuod sa
estudyante. Ang mga estudyante makaboluntaryo nga ipresentar ang ilang mga
mensahe diha sa klase, sa family home evening, o sa ilang mga korum o mga
klase isip kabahin sa ilang mga paningkamot sa Katungdanan ngadto sa Dios o
sa Personal nga Kauswagan. Kon ang mga estudyante mopresentar sa ilang
mga pakigpulong o mga leksyon sa gawas sa klase, ikonsiderar ang pagdapit
kanila sa pagreport sa ilang mga kasinatian.

• Pag-role Play isip Misyonaryo—Pag-andam og pipila ka mga kard nga
adunay mga pangutana nga mahimong ipangutana sa usa ka investigator nga
matubag gamit ang tabang sa mga scripture mastery passage (sama pananglit,
“Unsay gituohan sa mga miyembro sa inyong simbahan mahitungod ni
Jesukristo?”). Dapita ang mga pares sa mga estudyante sa pag-anha sa
atubangan sa klase aron sa pagtubag og pangutana nga gipili gikan sa mga
kard. Aron matabangan ang mga estudyante nga makasabut unsaon sa mga
misyonaryo pagtubag ang susama nga mga pangutana, makasugyot ka og pipila
ka mga pamaagi sa epektibo nga pagtudlo, sama sa (1) pagsulti sa konteksto sa
tudling sa kasulatan, (2) pagpasabut sa usa ka doktrina o baruganan, (3)
pagpangutana aron sa pagsuta kon ang ilang gitudloan nakasabut o mituo ba sa
unsay gitudlo, (4) pagpakigbahin og mga kasinatian ug pagpamatuod, ug (5)
pagdapit niadtong ilang gitudloan sa pagsunod sa kamatuoran nga gitudlo.
Hangyoa ang klase sa paghatag og feedback sa unsay ilang ganahan
mahitungod sa paagi nga ang matag panag-uban mitubag sa ilang pangutana.

• Pagpamatuod—Dapita ang mga estudyante sa pagtan-aw sa mga scripture
mastery passage ug pagpili og usa nga adunay usa ka doktrina o baruganan nga
sila makapamatuod. Dapita sila sa pagpamatuod kabahin sa kamatuoran nga
ilang gipili ug pagpakigbahin og mga kasinatian nga nakahimo kanila sa
pagpamatuod niini. Samtang ang mga estudyante mopakigbahin sa ilang mga
pagpamatuod, ang Espiritu Santo manghimatuod sa kamatuoran sa mga
doktrina o mga baruganan nga ilang gipamatud-an. Ang ilang mga
pagpamatuod mahimong modasig usab sa uban sa paglihok diha sa hugot
nga pagtuo.
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Pahinumdom: Ang mga oportunidad alang sa mga estudyante sa pagpakigbahin sa
ilang mga pagpamatuod kinahanglan nga boluntaryo. Ang mga estudyante
kinahanglang dili pugson sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod o ipabati
kanila nga kinahanglan silang mangangkon nga adunay kahibalo nga wala nila
gibati nga aduna. Agig dugang, ang pipila ka mga estudyante magpanagana sa
pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod tungod kay nasayop sila sa
paghunahuna nga kinahanglan nilang sugdan sa “Gusto kong mohatag sa akong
pagpamatuod …” o nga ang ilang pagpahayag og pagpamatuod kinahanglang
pagaubanan sa pagpakita og emosyon. Tabangi ang mga estudyante nga
makasabut nga kon sila nagpamatuod, makahimo sila sa pagpakigbahin lamang sa
mga doktrina o mga baruganan nga ilang nahibaloan nga tinuod. Ang
pagpakigbahin og pagpamatuod mahimong sama ka yano sa pag-ingon “Ako
nagtuo nga kini tinuod” o “Ako nasayud nga kini tinuod” o “Ako nagtuo niini sa
tibuok nakong kasingkasing.”

Pagsunod
Ang pagsugyot og mga paagi nga magamit sa mga estudyante ang mga doktrina ug
mga baruganan nga anaa sa mga tudling sa kasulatan (o pagdapit sa mga
estudyante sa paghunahuna og mga paagi) naghatag kanila og mga oportunidad sa
pagkat-on pinaagi sa pagpakita og hugot nga pagtuo.

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon:

“Ang usa ka nagkat-on nga naggamit sa kabubut-on pinaagi sa paglihok sumala sa
sakto nga mga baruganan mibukas sa iyang kasingkasing ngadto sa Espiritu Santo
ug nagdapit sa Iyang pagtudlo, gahum sa pagpamatuod, ug panghimatuod nga
saksi. Ang pagkat-on pinaagi sa pagtuo nagkinahanglan sa espirituhanon, mental,
ug pisikal nga pagpaningkamot ug dili lamang lumalabay nga pagbati. Ang
kinasingkasing ug pagkamakanunayon sa atong paglihok nga dinasig sa hugot nga
pagtuo nga atong gipakita ngadto sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak,
si Jesukristo, sa atong pagkaandam nga makat-on ug pagdawat og panudlo gikan
sa Espiritu Santo” (“Paningkamot sa Pagkat-on pinaagi sa Hugot nga Pagtuo,”
Liahona, Sept. 2007, 64).

Hatagi ang mga estudyante og mga oportunidad sa pagpakigbahin ug
pagpamatuod sa mga kasinatian nga ilang nasinati sa paggamit sa mga doktrina ug
mga baruganan. Ang mosunod mao ang usa ka paagi sa pag-awhag sa mga
estudyante sa paggamit sa mga scripture mastery passage sa ilang mga kinabuhi:

• Paghimo og mga Tumong—Base sa seksyon sa application sa mga scripture
mastery card, dapita ang mga estudyante sa paghimo og piho nga mga tumong
nga mas makasunod sa mga baruganan nga makita diha sa mga scripture
mastery passage. Ipasulat nila ang ilang mga tumong sa usa ka piraso nga papel
nga ilang madala-dala isip pahinumdom. Kon angay, pagdapit og mga
estudyante sa pagreport sa ilang mga kalampusan.
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Mga Kalihokan Nga Nagtabang sa mga Estudyante sa
Pagsag-ulo sa mga Scripture Mastery Passage
Pagsag-ulo
Ang pagsag-ulo sa mga tudling sa kasulatan makapalawom sa panabut ug
makapalambo sa abilidad sa estudyante sa pagtudlo sa ebanghelyo. Kon ang mga
estudyante mosag-ulo sa mga kasulatan, ang Espiritu Santo makapahinumdom
kanila sa mga pulong ug mga ideya sa mga panahon sa panginahanglan (tan-awa
sa Juan 14:26; D&P 11:21). Hinumdumi nga ipahiangay ang mga kalihokan sa
pagsag-ulo ngadto sa mga abilidad sa imong mga estudyante.

Si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miawhag
og pagsag-ulo sa mga kasulatan sa dihang siya mingon:

“Talagsaong gahum moabut gikan sa pagmemorya og mga kasulatan. Ang
pagmemorya og kasulatan mao ang paghulma og bag-ong pakighigala. Sama sa
pagdiskobre og bag-ong tawo nga makatabang panahon sa panginahanglan,
makahatag og inspirasyon ug kahupayan, ug mahimong tinubdan sa kadasig sa
gikinahanglan nga kausaban” (“Ang Gahum sa Kasulatan,” Ensign o Liahona, Nob.
2011, 6).

Ang matag usa sa mosunod nga mga kalihokan mahimong balikon sa mosunod
nga pipila ka adlaw diha sa sinugdanan o katapusan sa klase aron matabangan ang
mga estudyante nga makakab-ot og malungtaron nga pagkasag-ulo:

• Lumba sa Tagsa ka Pulong [One-Word Race]—Hagita ang mga klase sa
pagsulti og usa ka scripture mastery passage usa ka pulong kada estudyante
matag higayon. Sama pananglit, samtang nagtabang sa mga estudyante sa
pagsag-ulo sa Mateo 5:14–16, ang unang estudyante mosulti sa pulong nga
kamo, ang ikaduha nga estudyante mosulti sa mao, ang ikatulo nga estudyante
mosulti sa ang, ug uban pa hangtud nga makompleto ang tibuok nga tudling.
Orasi ang klase, ug tugoti sila nga mosulay sa makadaghan aron makab-ot ang
gitumong nga oras. Samtang imong balikon kini nga kalihokan, ikonsiderar ang
pag-usab sa han-ay sa mga estudyante aron lain-laing mga pulong ang ilang
masulti.

• Una nga mga Letra—Isulat sa pisara ang unang mga letra sa matag pulong sa
usa ka scripture mastery passage. Itudlo ang mga letra samtang ang klase
mosulti sa tudling uban nimo, mogamit sa ilang mga kasulatan kon
gikinahanglan. Balika kini nga kalihokan hangtud nga ang mga estudyante
mobati nga masaligon sa ilang abilidad sa pag-recite sa usa ka tudling uban
lamang sa tabang sa unang mga letra. Mahimo nimong papason ang pipila sa
mga letra sa matag higayon nga ang mga estudyante mo-recite sa tudling.
Hinay-hinay kini nga modugang sa kalisud hangtud nga ang mga estudyante
makasulti og balik sa tudling nga dili mogamit sa mga unang letra.

• Mga Wordstrip Puzzle—Isulat, o ipasulat sa mga estudyante, ang mga pulong
sa usa ka scripture mastery passage sa gilinyahan nga piraso nga papel.
Guntinga ang mga papel aron mahimong mga gilis, nga ipabilin ang mga linya
sa kasulatan. Guntinga nga mugbo ang pipila sa mga gilis aron pipila lang ka
mga pulong sa tudling ang malakip diha sa matag usa. Isagol ang mga gilis sa
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papel ug ihatag kini ngadto sa mga pares o gagmayng grupo sa mga
estudyante. Hagita ang mga estudyante sa paghan-ay sa mga gilis sa papel, nga
gamiton ang ilang mga kasulatan isip giya. Ipapraktis kini kanila hangtud nga
dili na sila kinahanglang mogamit sa ilang mga kasulatan. Kon mahuman na
sila, hangyoa sila sa pag-recite og kusog sa tudling. Mahimo usab nimong
orasan ang mga estudyante aron makita kon kinsa nga grupo ang labing paspas
nga makapahimutang sa mga gilis sa papel sa sakto nga han-ay. O mahimo
nimong orasan ang tibuok klase aron makita kon unsa ka dugay nga
makompleto sa tanang grupo ang puzzle (kon ang unang mga grupo mahuman
na, patabanga sila sa mas hinay nga mga grupo).
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100 ka mga Scripture
Mastery Passage

Daang Tugon Bag-ong Tugon Basahon ni
Mormon

Doktrina ug mga
Pakigsaad

Moises 1:39 Mateo 5:14–16 1 Nephi 3:7 JS—K 1:15–20

Moises 7:18 Mateo 11:28–30 2 Nephi 2:25 D&P 1:37–38

Abraham
3:22–23

Mateo 16:15–19 2 Nephi 2:27 D&P 6:36

Genesis 1:26–27 Mateo 22:36–39 2 Nephi 9:28–29 D&P 8:2–3

Genesis 2:24 Mateo28:19–20 2 Nephi 25:23, 26 D&P 10:5

Genesis 39:9 Lucas 24:36–39 2 Nephi 28:7–9 D&P 13:1

Exodo 19:5–6 Juan 3:5 2 Nephi 31:19–20 D&P 18:10–11

Exodo 20:3–17 Juan 14:6 2 Nephi 32:3 D&P 18:15–16

Josue 24:15 Juan 14:15 2 Nephi 32:8–9 D&P 19:16–19

1 Samuel 16:7 Juan 17:3 Mosiah 2:17 D&P 19:23

Salmo 24:3–4 Mga Buhat 2:36–38 Mosiah 3:19 D&P 25:13

Salmo 119:105 Mga Buhat 3:19–21 Mosiah 4:30 D&P 46:33

Salmo 127:3 1 Mga Taga-Corinto
6:19–20

Alma 7:11–13 D&P 58:27

Mga Proverbio
3:5–6

1 Mga Taga-Corinto
15:20–22

Alma 32:21 D&P 58:42–43

Isaias 1:18 1 Mga Taga-Corinto
15:40–42

Alma 37:35 D&P 64:9–11

Isaias 5:20 Mga Taga-Galacia
5:22–23

Alma 39:9 D&P 76:22–24

Isaias 29:13–14 Mga Taga-Efeso 4:11–14 Alma 41:10 D&P 76:40–41

Isaias 53:3–5 Mga Taga-Filipos 4:13 Helaman 5:12 D&P 78:19

Isaias 58:6–7 2 Mga Taga-Tesalonica
2:1–3

3 Nephi 12:48 D&P 82:10

Isaias 58:13–14 2 Timoteo 3:15–17 3 Nephi 18:15,
20–21

D&P 88:124

Jeremias 1:4–5 Mga Hebreohanon 12:9 Ether 12:6 D&P 89:18–21

Ezequiel
37:15–17

Santiago 1:5–6 Ether 12:27 D&P 107:8

Amos 3:7 Santiago 2:17–18 Moroni 7:41 D&P 121:36, 41–42
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Daang Tugon Bag-ong Tugon Basahon ni
Mormon

Doktrina ug mga
Pakigsaad

Malaquias
3:8–10

1 Pedro 4:6 Moroni 7:45, 47–48 D&P 130:22–23

Malaquias 4:5–6 Pinadayag 20:12 Moroni 10:4–5 D&P 131:1–4
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Pasiuna sa Sukaranang mga
Doktrina
Ang mosunod nga Sukaranang mga Doktrina kinahanglang mapasabut og maayo
diha sa seminary:

• Dios nga Kapangulohan

• Plano sa Kaluwasan

• Pag-ula ni Jesukristo

• Dispensasyon, Apostasiya, ug Pagpahiuli

• Mga Propeta ug Pagpadayag

• Ang Priesthood ug mga Yawe sa Priesthood

• Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad

• Kaminyoon ug Pamilya

• Mga Kasugoan

Ang mga magtutudlo motabang sa mga estudyante sa pag-ila, pagsabut, pagtuo,
pagpasabut, ug sa paggamit niining sukaranang mga doktrina sa ebanghelyo
samtang magtuon sila sa mga kasulatan. Ang pagbuhat niini makatabang sa mga
estudyante sa paglig-on sa ilang mga pagpamatuod ug pagdugang sa ilang
pagdayeg sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Ang pagkat-on sa Sukaranang
mga Doktrina makatabang usab sa mga estudyante nga mahimong mas andam sa
pagsunod sa ebanghelyo ug sa pagtudlo niining importante nga mga kamatuoran
ngadto sa uban. Ang mga leksyon niini nga manwal gihimo nga gihunahuna ang
Sukaranang mga Doktrina. Importante nga masabtan nga ang ubang importante
nga mga doktrina sa ebanghelyo hatagan usab og gibug-aton niini nga manwal,
bisan kon wala kini malista diha sa Sukaranang mga Doktrina. Ang pagtudlo sa
sukaranang mga doktrina sa ebanghelyo mahitabo samtang magtuon ka sa mga
kasulatan matag adlaw uban sa mga estudyante ug samtang imo silang tabangan
nga makasag-ulo sa importanting mga tudling sa kasulatan. Ang paglambo diha sa
panabut, pagtuo, ug pagsunod sa Sukaranang mga Doktrina usa ka proseso nga
mahitabo sulod sa upat ka tuig sa seminary ug magpadayon sa tibuok kinabuhi sa
usa ka estudyante. Mahimo nimong hatagan ang mga estudyante sa lista sa
Sukaranang mga Doktrina.

Assessment sa Sukaranang mga Doktrina
Usa ka Assessment sa Sukaranang mga Doktrina gidesinyo sa paghatag sa mga
magtutudlo og impormasyon nga ilang magamit aron mas makapanalangin sa mga
kinabuhi sa ilang mga estudyante. Among girekomendar nga ang mga magtutudlo
mopahigayon niini nga assessment atol sa unang semana sa klase ug pag-usab
niini sa dayon na nga pagtapos sa tuig. Aron makita ang Assessment sa
Sukaranang mga Doktrina ug ubang mga assessment diha sa sa S&I website
(si.lds.org), pangitaa gamit ang pulong nga assessment.
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Ang mga magtutudlo kinsa mopadala sa mga resulta sa assessment sa ilang mga
estudyante ngadto sa S&I Office of Research makadawat og report nga
makatabang kanila sa pagpahiangay sa ilang pagtudlo aron mas makatubag sa mga
panginahanglan sa ilang mga estudyante. Sama pananglit, kon ang mga resulta
nagpakita nga ang mga estudyante wala makasabut sa doktrina sa paghinulsol,
pipila ka mga leksyon diha sa tinuig nga kurikulum ang ipaila nga mahimong
makatabang sa mga estudyante nga mas makasabut niini nga doktrina. Samtang
ang mga magtutudlo mainampuong mogamit niini nga impormasyon diha sa ilang
pasunod nga pamaagi sa pagtudlo sa kasulatan, ang atong mga kabatan-onan ug
mga young adult mas maandam sa pagtuman sa Tumong sa Seminaries and
Institutes of Religion.
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Sukaranan nga mga
Doktrina
Ang Sukaranang mga Doktrina kinahanglan mapasabut og maayo diha sa mga
klase sa seminary ug institute. Ang mga magtutudlo motabang sa mga estudyante
sa pag-ila, pagsabut, pagtuo, pagpasabut, ug sa paggamit niini nga mga doktrina sa
ebanghelyo. Ang pagbuhat niini makatabang sa mga estudyante sa paglig-on sa
ilang mga pagpamatuod ug pagdugang sa ilang pagdayeg sa gipahiuli nga
ebanghelyo ni Jesukristo. Ang pagtuon niini nga mga doktrina makatabang usab sa
mga estudyante nga mahimong mas andam sa pagtudlo niining importante nga
mga kamatuoran ngadto sa uban.

Kadaghanan sa 100 ka mga scripture mastery passage nga napilian sa Seminaries
and Institutes of Religion gipili aron sa pagsuporta sa pagsabut sa mga estudyante
sa Sukaranang mga Doktrina. Ang kadaghanan sa mga pakisayran nga kasulatan
nga gilista niini nga dokumento nagpasabut sa mga scripture mastery passage. Kini
giapil aron makita kon sa unsang paagi kini may kalabutan sa Sukaranang mga
Doktrina.

1. Dios nga Kapangulohan
Adunay tulo ka lahi nga mga personahe sa Dios nga Kapangulohan. Dios, ang
Mahangturong Amahan; Iyang Anak, si Jesukristo; ug ang Espiritu Santo (tan-awa
sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–20). Ang Amahan ug Anak adunay mahikap
nga mga lawas nga unod ug bukog, ug ang Espiritu Santo usa ka personahe sa
espiritu (tan-awa sa D&P 130:22–23). Usa ra ang ilang katuyoan ug doktrina.
Hingpit silang nagkahiusa sa pagpahinabo sa balaan nga plano sa kaluwasan sa
Langitnong Amahan.

Dios nga Amahan
Ang Dios nga Amahan mao ang Labing Taas nga Tigmando sa uniberso. Siya mao
ang Amahan sa atong mga espiritu (tan-awa sa Mga Hebreohanon 12:9). Siya
hingpit, anaa ang tanang gahum, ug nakahibalo sa tanang mga butang. Siya usab
Dios sa hingpit nga kalooy, mabination, ug gugma nga putli.

Jesus Christ
Si Jesukristo mao ang Unang Natawo sa Amahan sa espiritu ug ang Bugtong Anak
sa Amahan diha sa unod. Siya si Jehova sa Daang Tugon ug ang Mesiyas sa
Bag-ong Tugon.

Si Jesukristo nagpakabuhi nga walay sala ug nakahimo og hingpit nga Pag-ula
alang sa mga sala sa tanang katawhan (tan-awa sa Alma 7:11–13). Ang iyang
kinabuhi mao ang hingpit nga ehemplo kon unsaon sa pagpakabuhi sa tanang mga
tawo (tan-awa sa Juan 14:6; 3 Nephi 12:48). Siya ang unang tawo sa yuta nga
nabanhaw (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:20–22). Mobalik Siya pag-usab uban
sa gahum ug himaya ug mohari sa yuta panahon sa Milenyum.
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Ang tanang mga pag-ampo, mga panalangin, ug mga ordinansa sa priesthood
kinahanglang pagahimoon diha sa ngalan ni Jesukristo (tan-awa sa 3 Nephi 18:15,
20–21).

May Kalabutan nga mga pakisayran: Helaman 5:12; D&P 19:23; D&P 76:22–24

Ang Espiritu Santo
Ang Espiritu Santo mao ang ikatulo nga sakop sa Dios nga Kapangulohan. Siya usa
ka personahe sa espiritu nga walay lawas nga unod ug mga bukog. Siya ang
kasagarang gipasabut nga ang Espiritu, ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa Dios,
ang Espiritu sa Ginoo, ug ang Maghuhupay.

Ang Espiritu Santo nagsaksi sa Amahan ug sa Anak, nagpadayag sa kamatuoran sa
tanang mga butang, ug nagbalaan niadtong maghinulsol ug magpabunyag
(tan-awa sa Moroni 10:4–5).

May kalabutan nga mga pakisayran: Mga Taga-Galacia 5:22–23; D&P 8:2–3

2. Plano sa Kaluwasan
Sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, ang Langitnong Amahan mipaila og plano
aron kita mahimong sama Kaniya ug makaangkon og pagka-imortal ug
kinabuhing dayon (tan-awa sa Moises 1:39). Ang mga kasulatan nagpasabut niini
nga plano nga ang plano sa kaluwasan, ang dakong plano sa kalipay, ang plano sa
katubsanan, ug ang plano sa kalooy.

Ang plano sa kaluwasan naglakip sa Paglalang, sa Pagkapukan, sa Pag-ula ni
Jesukristo, ug sa tanang mga balaod, mga ordinansa, ug mga doktrina sa
ebanghelyo. Ang moral nga kabubut-on—ang abilidad sa pagpili ug paglihok alang
sa atong mga kaugalingon—importante usab sa plano sa Langitnong Amahan
(tan-awa sa 2 Nephi 2:27). Tungod niini nga plano, mahingpit kita pinaagi sa
Pag-ula, makadawat sa hingpit nga kalipay, ug magpuyo sa kahangturan sa
presensya sa Dios (tan-awa sa 3 Nephi 12:48). Ang atong mga relasyon sa pamilya
molungtad hangtud sa kahangturan.

May kalabutan nga mga pakisayran: Juan 17:3; D&P 58:27

Kinabuhi sa Wala pa dinhi sa Yuta
Sa wala pa kita matawo dinhi sa yuta, nagpuyo kita sa presensya sa atong
Langitnong Amahan isip Iyang espiritu nga mga anak (tan-awa sa Abraham
3:22–23). Niini nga kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta miapil kita sa usa ka
konseho uban sa laing espiritu nga mga anak sa Langitnong Amahan. Niadto nga
konseho, ang Langitnong Amahan mipresentar sa Iyang plano, ug ang premortal
nga si Jesukristo nakigsaad nga mahimong Manluluwas.

Atong gigamit ang atong kabubut-on sa pagsunod sa plano sa Langitnong
Amahan. Nangandam kita sa pag-anhi sa yuta, diin kita makapadayon sa
pag-uswag.

Kadtong misunod sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo gitugutan nga moanhi
sa yuta aron makasinati sa pagkamortal ug mouswag ngadto sa kinabuhing dayon.
Si Lucifer, laing espiritu nga anak sa Dios, mirebelde batok sa plano. Nahimo
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siyang Satanas, ug siya ug ang iyang mga sumusunod gisalikway gikan sa langit ug
wala hatagi sa pribelihiyo nga makadawat og pisikal nga lawas ug makasinati sa
pagkamortal.

May kalabutan nga pakisayran: Jeremias 1:4–5

Ang Paglalang
Si Jesukristo milalang sa mga langit ug sa yuta ubos sa direksyon sa Langitnong
Amahan. Ang yuta wala malalang gikan sa wala; gi-organisar kini gikan sa mga
butang nga diha na. Si Jesukristo milalang og mga kalibutan nga dili maihap
(tan-awa sa D&P 76:22–24).

Ang Paglalang sa yuta importante sa plano sa Dios. Nakahatag kini og dapit diin
kita makaangkon og pisikal nga lawas, masulayan, ug makapalambo og balaan nga
mga hiyas.

Kinahanglan nga atong gamiton ang mga kapanguhaan sa yuta uban sa kaalam,
paghukom, ug pagpasalamat (tan-awa sa D&P 78:19).

Si Adan mao ang unang tawo nga gilalang dinhi sa yuta. Ang Dios milalang ni
Adan ug Eva sa kaugalingon Niyang panagway. Ang tanan nga mga tawo—lalaki
ug babaye—gilalang diha sa panagway sa Dios (tan-awa sa Genesis 1:26–27).

Ang Pagkapukan
Didto sa Tanaman sa Eden, ang Dios misugo kang Adan ug Eva nga dili mokaon sa
bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan; ang sangputanan sa pagbuhat sa
ingon mao ang espirituhanon ug pisikal nga kamatayon. Ang espirituhanong
kamatayon mao ang pagkabulag gikan sa Dios. Ang pisikal nga kamatayon mao
ang pagkabulag sa espiritu gikan sa mortal nga lawas. Tungod kay si Adan ug Eva
nakalapas sa sugo sa Dios, sila gihinginlan gikan sa Iyang presensya ug nahimong
mortal. Ang kalapasan nila ni Adan ug Eva ug ang misangpot nga mga kausaban
nga ilang nasinati, lakip sa espirituhanon ug pisikal nga kamatayon, maoy gitawag
nga Pagkapukan.

Isip resulta sa Pagkapukan, sila si Adan ug Eva ug ang ilang kaliwat makasinati og
kalipay ug kasubo, makahibalo sa maayo ug dautan, ug makabaton og mga anak
(tan-awa sa 2 Nephi 2:25). Isip mga kaliwatan ni Adan ug ni Eva, atong napanunod
ang napukan nga kahimtang sa panahon sa pagkamortal. Kita nahibulag sa
presensya sa Ginoo ug ubos na sa pisikal nga kamatayon. Gisulayan usab kita
pinaagi sa mga kalisud sa kinabuhi ug mga pagtintal sa kaaway. (Tan-awa sa
Mosiah 3:19.)

Ang Pagkapukan usa ka mahinungdanon nga bahin sa plano sa kaluwasan sa
Langitnong Amahan. Kini adunay duha ka bahin nga direksyon—pagkapukan
gikan sa mas taas nga kahimtang apan sinugdanan sa pagpadayon sa pag-uswag sa
tawo. Agi og dugang sa pagpaila sa pisikal ug espiritwal nga kamatayon, naghatag
usab kanato kini og kahigayunan nga matawo dinhi sa yuta ug makat-on ug
molambo.
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Mortal nga Kinabuhi
Ang mortal nga kinabuhi mao ang panahon sa pagkat-on diin kita makaandam
alang sa kinabuhing dayon ug mopamatuod nga atong gamiton ang atong
kabubut-on sa pagbuhat sa tanan nga gisugo sa Ginoo kanato. Atol niining mortal
nga kinabuhi, kita kinahanglan nga mohigugma ug moserbisyo sa uban (tan-awa
sa Mosiah 2:17; Moroni 7:45, 47–48).

Sa mortalidad, ang atong mga espiritu ihiusa uban sa atong pisikal nga mga lawas,
naghatag nato og mga oportunidad sa pagtubo ug paglambo sa mga paagi nga dili
mahitabo sa atong kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta. Ang atong mga lawas
importante nga bahin sa plano sa kaluwasan ug kinahanglang tahuron isip usa ka
gasa gikan sa atong Langitnong Amahan (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
6:19–20).

May kalabutan nga mga pakisayran: Josue 24:15; Mateo 22:36–39; 2 Nephi 28:7–9;
Alma 41:10; D&P 58:27

Kinabuhi human sa Kamatayon
Inig kamatay nato, ang atong mga espiritu mosulod sa kalibutan sa espiritu ug
maghulat sa Pagkabanhaw. Ang mga espiritu sa matarung dawaton ngadto sa
kahimtang sa kalipay, nga gitawag og paraiso. Daghan sa mga matinud-anon
mosangyaw sa ebanghelyo niadtong anaa sa bilanggoan sa espiritu.

Ang bilanggoan sa espiritu usa ka temporaryong dapit human sa kinabuhi dinhi sa
kalibutan alang niadtong namatay nga wala makahibalo sa kamatuoran ug
niadtong kinsa wala nagmasulundon dinhi sa pagkamortal. Didto, ang mga espiritu
tudloan sa ebanghelyo ug adunay oportunidad sa paghinulsol ug pagdawat sa mga
ordinansa sa kaluwasan nga gipahigayon alang kanila diha sa mga templo
(tan-awa sa 1 Pedro 4:6). Kadtong modawat sa ebanghelyo magpuyo sa paraiso
hangtud sa Pagkabanhaw.

Ang pagkabanhaw mao ang paghiusa pag-usab sa atong mga espiritu uban sa
atong nahingpit nga pisikal nga mga lawas nga unod ug mga bukog (tan-awa sa
Lucas 24:36–39). Human sa pagkabanhaw, ang espiritu ug ang lawas dili na gayud
magbulag pag-usab, ug kita mahimong imortal. Ang matag tawo dinhi sa yuta
mabanhaw tungod kay si Jesukristo mibuntog sa kamatayon (tan-awa sa 1 Mga
Taga-Corinto 15:20–22). Ang matarung mabanhaw og una kay sa dautan ug
mobangon sa Unang Pagkabanhaw.

Ang Katapusang Paghukom mahitabo human sa Pagkabanhaw. Si Jesukristo
mohukom sa matag tawo aron sa pagtino sa mahangturong himaya nga iyang
madawat. Kini nga paghukom ibase sa pagkamasulundon sa matag tawo ngadto sa
mga sugo sa Dios (tan-awa sa Pinadayag 20:12; Mosiah 4:30).

Adunay tulo ka mga gingharian sa himaya (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
15:40–42). Ang pinakataas niini mao ang celestial nga gingharian. Kadtong
maisugon sa pagpamatuod ni Jesus ug masulundon sa mga baruganan sa
ebanghelyo makapuyo sa celestial nga gingharian diha sa presensya sa Dios ang
Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo (tan-awa sa D&P 131:1–4).
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Ang ikaduha sa tulo ka gingharian sa himaya mao ang terrestrial nga gingharian.
Kadtong makapuyo niini nga gingharian mao ang gidayeg nga mga tawo sa yuta
kinsa dili maisugon sa ilang pagpamatuod ni Jesus.

Ang telestial nga gingharian mao ang pinakaubos sa tulo ka mga gingharian sa
himaya. Kadtong makapanunod niini nga gingharian mao kadtong mipili sa
pagkadautan kay sa pagkamatarung panahon sa ilang mortal nga mga kinabuhi.
Kini nga mga indibidwal makadawat sa ilang himaya human sila matubos gikan sa
bilanggoan sa espiritu.

May kalabutan nga pakisayran: Juan 17:3

3. Pag-ula ni Jesukristo
Ang pag-ula mao ang pag-antus sa silot alang sa sala, sa ingon nagkuha sa mga
epekto sa sala gikan sa mahinulsulon nga makasasala ug pagtugot kaniya sa
pagpakig-uli sa Dios. Si Jesukristo mao ang bugtong makahimo sa hingpit nga
pag-ula alang sa tanang katawhan. Ang Iyang Pag-ula naglakip sa Iyang pag-antus
alang sa mga sala sa katawhan didto sa Tanaman sa Getsemani, sa pagpaagas sa
Iyang dugo, sa Iyang pag-antus ug kamatayon diha sa krus, ug sa Iyang
Pagkabanhaw gikan sa lubnganan (tan-awa sa Lucas 24:36–39; D&P 19:16–19).
Ang Manluluwas nakahimo sa Pag-ula tungod kay Iyang gipalingkawas ang Iyang
kaugalingon gikan sa sala ug adunay gahum labaw sa kamatayon Gikan sa Iyang
mortal nga inahan, Siya nakapanunod sa abilidad nga mamatay. Gikan sa imortal
nga Amahan, Iyang napanunod ang gahum sa pagkuha pag-usab sa Iyang
kinabuhi.

Pinaagi sa grasya, nga anaa pinaagi sa maulaong sakripisyo sa Manluluwas, ang
tanan nga mga katawhan mabanhaw ug makadawat sa imortalidad. Ang Pag-ula ni
Jesukristo naghimo usab nga posible alang kanato nga makadawat og kinabuhing
dayon (tan-awa sa Moroni 7:41). Aron makadawat niini nga gasa, kinahanglang
mosunod kita sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga naglakip sa pagbaton og hugot nga
pagtuo diha Kaniya, paghinulsol sa atong mga sala, pagpabunyag, pagdawat sa
gasa sa Espiritu Santo, ug matinud-anong paglahutay hangtud sa katapusan
(tan-awa sa Juan 3:5).

Isip kabahin sa Iyang Pag-ula, si Jesus wala lamang nag-antus sa atong mga sala
apan usab midala diha sa Iyang kaugalingon sa mga kasakit, mga sakit, ug mga
balatian sa tanang mga tawo (tan-awa sa Alma 7:11–13). Nakasabot Siya sa atong
pag-antus tungod kay nakasinati Siya niini. Ang Iyang grasya, o makaabag nga
gahum, molig-on kanato sa pagdala sa mga palas-anon ug pagtuman sa mga
buluhaton nga dili nato mahimo kon kita ra (tan-awa sa Mateo 11:28–30; Mga
Taga-Filipos 4:13; Ether 12:27).

May kalabutan nga mga pakisayran: Juan 3:5; Mga Buhat 3:19–21;

Hugot nga Pagtuo diha kang Jesukristo
Ang hugot nga pagtuo mao ang “[pag]laum sa mga butang diin dili makita, diin
mga tinuod” (Alma 32:21; tan-awa usab sa Ether 12:6). Usa kini ka gasa gikan
sa Dios.
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Ang hugot nga pagtuo kinahanglang masentro kang Jesukristo aron kini makagiya
sa usa ka tawo ngadto sa kaluwasan. Ang pagbaton og hugot nga pagtuo kang
Jesukristo nagpasabut og hingpit nga pag-agad Kaniya ug pagsalig sa Iyang walay
kinutuban nga Pag-ula, gahum, ug gugma. Naglakip kini sa pagtuo sa Iyang mga
pagtulun-an ug pagtuo nga bisan og kita wala makasabut sa tanang mga butang,
Siya nakasabut sa tanan (tan-awa sa Mga Proverbio 3:5–6; D&P 6:36).

Mas labaw pa kay sa sunod-sunod lang nga pagtuo, ang hugot nga pagtuo makita
pinaagi sa atong pagpuyo (tan-awa sa Santiago 2:17–18). Ang hugot nga pagtuo
madugangan samtang kita mag-ampo, magtuon sa mga kasulatan, ug magsunod
sa mga sugo sa Dios.

Ang mga Santos sa Ulahing mga adlaw adunay hugot nga pagtuo sa Dios ang
Amahan, sa Espiritu Santo, ug sa gahum sa priesthood ingon man sa ubang
importante nga mga aspeto sa gipahiuli nga ebanghelyo. Ang hugot nga pagtuo
makatabang nato nga makadawat og espirituhanon ug pisikal nga pagkaayo ug
kusog sa pagpadayon, pag-atubang sa atong mga kalisdanan, ug pagbuntog sa
tintasyon (tan-awa sa 2 Nephi 31:19–20). Ang Ginoo mohimo og gamhanan nga
mga milagro sa atong mga kinabuhi sumala sa atong hugot nga pagtuo.

Pinaagi sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, ang usa ka tawo mahimong
makaangkon og kapasayloan sa mga sala ug sa katapusan makahimo sa pagpuyo
diha sa presensya sa Dios.

May kalabutan nga pakisayran: Mateo 11:28–30

Paghinulsol
Ang paghinulsol mao ang kausaban sa hunahuna ug kasingkasing nga makahatag
nato og bag-ong panglantaw mahitungod sa Dios, mahitungod sa atong mga
kaugalingon, ug mahitungod sa kalibutan. Naglakip kini sa pagpalayo sa sala ug
pagduol ngadto sa Dios alang sa kapasayloan. Nadasig kini sa gugma alang sa Dios
ug sa kinasingkasing nga tinguha sa pagsunod sa Iyang mga sugo.

Ang atong mga sala makahimo nato nga dili limpyo—dili takus nga mobalik ug
mopuyo sa presensya sa atong Langitnong Amahan. Pinaagi sa Pag-ula ni
Jesukristo, ang atong Amahan sa Langit nakahatag sa bugtong paagi alang nato
nga mapasaylo sa atong mga sala (tan-awa sa Isaias 1:18).

Ang paghinulsol naglakip sa pagbati og kasubo tungod sa pagbuhat og sala,
pagkumpisal ngadto sa Langitnong Amahan ug ngadto sa uban kon
gikinahanglan, pagbiya sa sala, pagpaningkamot sa pagpahiuli kutob sa mahimo sa
tanan nga nadaot tungod sa sala, ug pagpuyo og kinabuhi nga masulundon sa mga
sugo sa Dios (tan-awa sa D&P 58:42–43).

May kalabutan nga mga pakisayran: Isaias 53:3–5; Juan 14:6; 2 Nephi 25:23, 26;
D&P 18:10–11; D&P 19:23; D&P 76:40–41

4. Dispensasyon, Apostasiya, ug Pagpahiuli
Dispensasyon
Ang dispensasyon mao ang usa ka tagal sa panahon sa dihang ang Ginoo
mipadayag sa Iyang mga doktrina, mga ordinansa, ug priesthood. Usa kini ka
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panahon diin ang Ginoo adunay labing minos usa ka awtorisado nga sulugoon sa
ibabaw sa yuta kinsa naghupot sa balaan nga priesthood ug kinsa adunay balaan
nga sugo sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pagpahigayon sa mga ordinansa
niini. Karon nagpuyo kita sa katapusang dispensasyon—ang dispensasyon sa
kahingpitan sa panahon, nga gisugdan diha sa pagpadayag sa ebanghelyo ngadto
ni Joseph Smith.

Ang nangagi nga mga dispensasyon nailhan uban ni Adan, Enoch, Noe, Abraham,
Moises, ug Jesukristo. Agig dugang, dihay laing mga dispensasyon, lakip sa mga
Nephite ug sa mga Jaredite. Ang plano sa kaluwasan ug ang ebanghelyo ni
Jesukristo gipadayag ug gitudlo sa kada dispensasyon.

Apostasiya
Kon ang katawhan mobiya gikan sa mga baruganan sa ebanghelyo ug walay mga
yawe sa priesthood, sila anaa sa kahimtang sa apostasiya.

Mga panahon sa kinatibuk-ang apostasiya nahitabo sa tibuok kasaysayan sa
kalibutan. Usa ka ehemplo niini mao ang Dakong Apostasiya, nga nahitabo human
ang Manluluwas mitukod sa Iyang Simbahan (tan-awa sa 2 Mga Taga-Tesalonicca
2:1–3). Human sa kamatayon sa mga Apostoles sa Manluluwas, ang mga
baruganan sa ebanghelyo gituis ug ang wala tugoti nga mga kausaban gihimo diha
sa organisasyon sa Simbahan ug sa mga ordinansa sa priesthood. Tungod niining
hilabihan nga pagkadautan, ang Ginoo mibawi sa katungod ug mga yawe sa
priesthood gikan sa yuta.

Atol sa Dakong Apostasiya, ang mga tawo walay balaanong direksyon gikan sa
mga buhing propeta. Daghang mga simbahan gitukod, apan sila walay awtoridad
sa pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo o sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa
priesthood. Adunay bahin sa balaan nga mga kasulatan nga natuis o nawala, ug
ang mga tawo wala nay sakto nga pagsabut kabahin sa Dios.

Kini nga apostasiya milungtad hangtud ang Langitnong Amahan ug ang Iyang
Pinalanggang Anak nagpakita kang Joseph Smith ug mipasiugda sa Pagpahiuli sa
kahingpitan sa ebanghelyo.

Pagpahiuli
Ang Pagpahiuli mao ang pag-establisar pag-usab sa Dios sa mga kamatuoran ug
mga ordinansa sa Iyang ebanghelyo diha sa Iyang mga anak sa yuta (tan-awa sa
Mga Buhat 3:19–21).

Sa pagpangandam alang sa Pagpahiuli, ang Ginoo mipasanay og halangdon nga
mga tawo sa panahon nga gitawag nga Reformation. Misulay sila sa pagpabalik sa
relihiyoso nga doktrina, mga praktis, ug organisasyon subay sa paagi nga
gi-establisar sa Manluluwas. Sila, hinoon, walay priesthood o kahingpitan sa
ebanghelyo.

Ang Pagpahiuli nagsugod niadtong 1820 sa dihang ang Dios nga Amahan ug Iyang
Anak, nga si Jesukristo, nagpakita ngadto ni Joseph Smith agig tubag sa iyang
pag-ampo (tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–20). Ang pipila sa
importante nga mga panghitabo sa Pagpahiuli mao ang paghubad sa Basahon ni
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Mormon, ang pagpahiuli ssa Aaronic ug Melchizedek Priesthood, ug ang
organisasyon sa Simbahan niadtong Abril 6, 1830.

Ang Aaronic Priesthood gipahiuli ngadto ni Joseph Smith ug ni Oliver Cowdery
pinaagi ni Juan Bautista niadtong Mayo 15, 1829. Ang Melchizedek Priesthood ug
ang mga yawe sa gingharian gipahiuli usab niadtong 1829 sa dihang ang mga
Apostoles nga sila si Pedro, Santiago, ug Juan mitugyan niini ngadto ni Joseph
Smith ug Oliver Cowdery.

Ang kahingpitan sa ebanghelyo gipahiuli, ug Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw “mao lamang ang tinuod ug buhi nga simbahan
diha sa ibabaw sa tibuok yuta” (D&P 1:30). Ang Simbahan sa katapusan mopuno
sa tibuok yuta ug magbarug sa kahangturan.

May kalabutan nga mga pakisayran: Isaias 29:13–14; Ezequiel 37:15–17; Mga
Taga-Efeso 4:11–14; Santiago 1:5–6

5. Mga Propeta ug Pagpadayag
Ang usa ka propeta mao ang tawo kinsa gitawag sa Dios aron mamulong alang
Kaniya (tan-awa sa Amos 3:7). Ang mga propeta nagpamatuod ni Jesukristo ug
nagtudlo sa Iyang ebanghelyo. Ilang ipahibalo ang kabubut-on ug tinuod nga
kinaiya sa Dios. Ilang ipanghimaraut ang sala ug mopasidaan sa mga sangputanan
niini. Usahay, sila managna sa umaabut nga mga panghitabo (tan-awa sa D&P
1:37–38). Daghan nga mga pagtulun-an sa mga propeta makita diha sa mga
kasulatan. Samtang atong tun-an ang mga pulong sa mga propeta, kita
makakat-on sa kamatuoran ug makadawat og giya (tan-awa sa 2 Nephi 32: 3).

Atong gipaluyohan ang Presidente sa Simbahan isip usa ka propeta, manalagna, ug
tigpadayag ug ang bugtong tawo sa yuta kinsa nakadawat og pagpadayag sa
paggiya sa tibuok Simbahan. Ato usab nga gipaluyohan ang mga magtatambag sa
Unang Kapangulohan ug ang mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles isip mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag.

Ang pagpadayag mao ang komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa Iyang mga anak.
Kon ang Ginoo mopadayag sa Iyang kabubut-on ngadto sa Simbahan, Siya
mamulong pinaagi sa Iyang propeta. Ang mga kasulatan—ang Biblia, Basahon ni
Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ug Perlas nga Labing Bililhon—naglakip sa
mga pagpadayag nga gihatag pinaagi sa karaan ug sa ulahing adlaw nga mga
propeta. Ang Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw mao ang propeta sa Dios dinhi sa yuta karon.

Ang mga indibidwal makadawat og pagpadayag aron sa pagtabang kanila sa ilang
piho nga mga panginahanglan, mga responsibilidad, ug mga pangutana ug aron sa
pagtabang sa paglig-on sa ilang mga pagpamatuod. Kadaghanan sa mga
pagpadayag ngadto sa mga lider ug mga miyembro sa Simbahan moabut pinaagi
sa mga impresyon ug mga hunahuna gikan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo
mamulong ngadto sa atong mga hunahuna ug mga kasingkasing pinaagi sa
ligdong, hinagawhaw nga tingog (tan-awa sa D&P 8:2–3). Ang pagpadayag
mahimong moabut usab pinaagi sa mga panan-awon, mga damgo, ug mga
pagbisita sa mga anghel.
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May kalabutan nga mga pakisayran: Salmo 119:105; Mga Taga-Efeso 4:11–14;
2 Timoteo 3:15–17; Santiago 1:5–6; Moroni 10:4–5

6. Ang Priesthood ug mga Yawe sa Priesthood
Ang priesthood mao ang mahangturong gahum ug awtoridad sa Dios. Pinaagi sa
priesthood, gimugna sa Dios ug gidumala ang mga langit ug yuta. Pinaagi niini nga
gahum Siya mitubos ug mihimaya sa Iyang mga Anak, sa pagpahinabo sa
“pagka-imortal ug kinabuhi nga dayon sa tawo” (Moises 1:39).

Ang Dios naghatag sa awtoridad sa priesthood ngadto sa takus nga lalaki nga mga
miyembro sa Simbahan aron sila makalihok alang sa Iyang pangalan alang sa
kaluwasan sa Iyang mga anak. Ang mga yawe sa priesthood mao ang mga
katungod sa kapangulohan, o ang gahum nga gihatag sa Dios ngadto sa tawo aron
sa pagdumala ug sa paggiya sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta (tan-awa sa Mateo
16:15–19). Pinaagi niini nga mga yawe, ang mga naghupot sa priesthood
mahatagan og awtoridad sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pagpahigayon sa
mga ordinansa sa kaluwasan. Ang tanang nagserbisyo sa Simbahan gitawag ubos
sa pagdumala sa usa ka tawo kinsa naghupot sa mga yawe sa priesthood. Sa ingon,
sila adunay katungod ngadto sa gahum nga gikinahanglan sa pagserbisyo ug sa
pagtuman sa mga responsibilidad sa ilang mga calling.

May kalabutan nga pakisayran: D&P 121:36, 41–42

Aaronic Priesthood
Ang Aaronic Priesthood sa kasagaran gitawag og priesthood alang sa
pagpangandam. Ang mga katungdanan sa Aaronic Priesthood mao ang deacon,
teacher, priest, ug bishop. Sa Simbahan karon, ang takus nga mga miyembro nga
lalaki mahimong makadawat sa Aaronic Priesthood sugod sa edad nga 12 anyos.

Ang Aaronic Priesthood “naghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel,
ug sa ebanghelyo sa paghinulsol, ug sa bunyag” (D&P 13:1).

Melchizedek Priesthood
Ang Melchizedek Priesthood mao ang mas taas, o mas labaw, nga priesthood ug
nangalagad sa espirituhanong mga butang (tan-awa sa D&P 107:8). Kining mas
labaw nga priesthood gihatag ngadto ni Adan ug diha sa yuta sa higayon nga ang
Ginoo mopadayag sa Iyang ebanghelyo.

Gitawag kini og “Balaan nga Priesthood, subay sa Kapunongan sa Anak sa Dios”
(D&P 107:3). Sa wala madugay nailhan kini isip ang Melchizedek Priesthood,
ginganlan gikan sa usa ka bantugan nga halangdong pari kinsa nagpuyo sa
panahon ni propeta Abraham.

Diha sa Melchizedek Priesthood, ang mga katungdanan mao ang elder, high priest,
patriarch, Seventy, ug Apostol. Ang Presidente sa Melchizedek Priesthood mao ang
Presidente sa Simbahan.

May kalabutan nga pakisayran: Mga Taga-Efeso 4:11–14
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7. Mga Ordinansa ug mga Pakigsaad
Mga Ordinansa
Sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang ordinansa
usa ka sagrado, pormal nga buhat nga adunay espirituhanong kahulugan. Ang
kada ordinansa gihimo sa Dios aron sa pagtudlo og espirituhanong mga
kamatuoran. Ang mga ordinansa sa kaluwasan gipahigayon pinaagi sa awtoridad
sa priesthood ug ubos sa direksyon niadtong kinsa naghupot sa mga yawe sa
priesthood. Ang ubang mga ordinansa importante sa kahimayaan ug gitawag og
makaluwas nga mga ordinansa.

Ang unang makaluwas nga ordinansa sa ebanghelyo mao ang bunyag pinaagi sa
pagpaunlod diha sa tubig pinaagi sa usa ka tawo nga adunay pagtugot. Ang bunyag
gikinahanglan aron ang usa ka indibidwal mamahimong miyembro sa Simbahan
ug aron makasulod sa celestial nga gingharian (tan-awa sa Juan 3:5).

Ang pulong nga bunyag nagagikan sa pulong nga Griyego nga nagpasabut sa
pagtuslob o pagpaunlod. Ang pagpaunlod simbolo sa kamatayon sa makasasala
nga kinabuhi sa usa ka tawo ug sa iyang pagkatawo pag-usab ngadto sa
espirituhanong kinabuhi, gipahinungod sa pagserbisyo sa Dios ug sa Iyang mga
anak. Nagsimbolo usab kini sa pagkamatay ug pagkabanhaw.

Human mabunyagi ang usa ka tawo, usa o daghang mga tighupot sa Melchizedek
Priesthood mopandong sa ilang mga kamot diha sa ulo sa tawo ug mokumpirma
kaniya nga miyembro sa Simbahan. Isip kabahin niini nga ordinansa, nga gitawag
og kumpirmasyon, ang tawo hatagan sa gasa sa Espritu Santo.

Ang gasa sa Espiritu Santo lahi sa impluwensya sa Espiritu Santo. Sa dili pa ang
bunyag, ang tawo mahimong mobati sa impluwensya sa Espiritu Santo matag
karon ug unya ug pinaagi niana nga impluwensya makadawat og pagpamatuod sa
kamatuoran (tan-awa sa Moroni 10:4–5). Human makadawat sa gasa sa Espiritu
Santo, ang usa ka tawo adunay katungod sa Iyang kanunay nga pagpakig-uban
kon siya magsunod sa mga sugo.

Ang ubang makaluwas nga mga ordinansa naglakip sa ordinasyon ngadto sa
Melchizedek Priesthood (alang sa mga lalaki), temple endowment, ug pagbugkos
sa kaminyoon (tan-awa sa D&P 131:1–4). Tanang makaluwas nga mga ordinansa
sa priesthood giubanan og mga pakigsaad. Sulod sa templo, kining makaluwas nga
mga ordinansa mahimo usab nga ipahigayon pinaagi sa pagpuli alang sa mga
patay. Ang pagpuli nga mga ordinansa mahimong epektibo lamang kon ang mga
patay nga mga tawo modawat niini diha sa kalibutan sa espiritu ug motahud sa
may kalabutan nga mga pakigsaad.

Ang ubang mga ordinansa, sama sa pagpangalagad sa masakiton ug sa paghatag
og pangalan ug panalangin sa mga bata, importante usab sa atong espirituhanong
kalamboan.

May kalabutan nga pakisayran: Mga Buhat 2:36–38

Mga Pakigsaad
Ang pakigsaad mao ang usa ka sagrado nga kasabutan tali sa Dios ug sa tawo. Ang
Dios mohatag sa mga kondisyon alang sa pakigsaad, ug kita mouyon sa pagbuhat
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unsay Iyang gisugo nato nga buhaton; dayon ang Dios mosaad nato og mga
panalangin alang sa atong pagkamasulundon (tan-awa sa D&P 82:10).

Tanang makaluwas nga mga ordinansa sa priesthood giubanan og mga pakigsaad.
Nakigsaad kita sa Ginoo atol sa bunyag ug bag-ohon kadto nga mga pakigsaad
pinaagi sa pag-ambit sa sakrament. Ang mga kaigsoonan nga modawat sa
Melchizedek Priesthood mosulod ngadto sa panumpa ug pakigsaad sa priesthood.
Mohimo kita og dugang nga mga pakigsaad didto sa templo.

May kalabutan nga mga pakisayran: Exodo 19:5–6; Salmo 24:3–4; 2 Nephi
31:19–20; D&P 25:13

8. Kaminyoon ug Pamilya
Ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye gi-orden sa Dios, ug ang
pamilya mahinungdanon sa Iyang plano sa kaluwasan ug sa atong kalipay. Ang
kalipay diha sa kinabuhi sa pamilya labaw nga makab-ot kon gipasikad diha sa
mga pagtulun-an sa Ginoong Jesukristo.

Ang sagrado nga mga gahum sa paglalang pagagamiton lamang tali sa usa ka lalaki
ug usa ka babaye, kinsa legal nga naminyo isip bana ug asawa. Ang mga ginikanan
gisugo sa pagdaghan ug pagpuno sa yuta, sa pag-amuma sa ilang mga anak diha
sa paghigugma ug pagkamatarung, ug sa pagsangkap alang sa ilang pisikal ug
espirituhanon nga mga panginahanglan.

Ang bana ug asawa adunay ligdong nga kapangakohan sa paghigugma ug
pag-amuma alang sa usag usa. Ang mga amahan mangulo sa ilang mga pamilya
diha sa gugma ug sa pagkamatarung ug sa pagsangkap sa mga kinahanglanon sa
kinabuhi. Ang unang mga kapangakohan sa mga inahan mao ang pag-atiman sa
ilang mga anak. Niining sagrado nga mga kapangakohan, ang mga amahan ug
mga inahan adunay katungdanan sa pagtabang sa usag usa ingon nga magkauban.

Ang balaan nga plano sa kalipay makahimo sa mga relasyon sa pamilya nga
magpadayon human sa kamatayon. Ang yuta gilalang ug ang ebanghelyo
gipadayag aron ang mga pamilya matukod, mabugkos, ug mahimaya sa
kahangturan. (Gipahiangay gikan sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa
Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129; tan-awa usab sa LDS.org/topics/
family-proclamation.)

May kalabutan nga mga pakisayran: Genesis 2:24; Salmo 127:3; Malachi 4:5–6;
D&P 131:1–4

9. Mga Kasugoan
Ang mga sugo mao ang mga balaod ug mga kinahanglanon nga gihatag sa Dios
ngadto sa katawhan. Atong ipakita ang atong gugma alang Kaniya pinaagi sa
pagsunod sa Iyang mga sugo (tan-awa sa Juan 14:15). Ang pagsunod sa mga sugo
makahatag og mga panalangin gikan sa Ginoo (tan-awa sa D&P 82:10).

Ang duha ka labing sukaranan nga mga sugo mao ang “higugmaa ang Ginoo nga
imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok
mong salabutan. … Ug … higugmaa ang imong silingan sama sa imong
kaugalingon” (Mateo 22:36–39).
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Ang Napulo ka mga Sugo importante nga bahin sa ebanghelyo ug mahangturong
mga baruganan nga gikinahanglan alang sa atong kahimayaan (tan-awa sa Exodo
20:3–17). Ang Ginoo mipadayag niini ngadto ni Moises sa karaang mga panahon
ug mipahayag niini pag-usab diha sa mga pagpadayag sa ulahing mga adlaw.

Ang ubang mga sugo naglakip sa pag-ampo matag adlaw (tan-awa sa 2 Nephi
32:8–9), pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa uban (tan-awa sa Mateo 28:19–20),
pagsunod sa balaod sa kaputli (tan-awa sa D&P 46:33), pagbayad og hingpit nga
ikapulo (tan-awa sa Malaquias 3:8–10), pagpuasa (tan-awa sa Isaias 58:6–7),
pagpasaylo sa uban (tan-awa sa D&P 64:9–11), pagbaton og diwa sa pasalamat
(tan-awa sa D&P 78:19), ug pagsunod sa Pulong sa Kaalam (tan-awa sa D&P
89:18–21).

May kalabutan nga mga pakisayran: Genesis 39:9; Isaias 58:13–14; 1 Nephi 3:7;
Mosiah 4:30; Alma 37:35; Alma 39:9; D&P 18:15–16; D&P 88:124

Alang sa dugang nga impormasyon niini nga mga hilisgutan, adto sa LDS.org,
Teachings, Gospel Topics [Mga Pagtulun-an, Mga Hilisgutan sa Ebanghelyo; o
tan-awa ang Matinud-anon sa Tinuhoan: Usa ka Pakisayran sa Ebanghelyo (2004).
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Pagtudlo sa mga
Ebanghelyo isip usa ka
Panag-uyon [Harmony]
Among irekomendar nga imong gamiton kini nga manwal sa paagi nga kini gisulat
ug ipasunod pagtudlo ang upat ka mga Ebanghelyo. Hinoon, mahimo kang mopili
sa pagtudlo sa mga Ebanghelyo sa Bag-ong Tugon isip usa ka “panag-uyon,” nga
nagpasabut sa pagtudlo sa mga panghitabo sa kinabuhi sa Manluluwas sa pasunod
nga paagi, nga gihiusa ang materyal gikan sa matag Ebanghelyo. Alang sa
impormasyon ug mga kapanguhaan sa pagtudlo sa Ebanghelyo isip usa ka
panag-uyon, dangup ngadto sa apendiks sa digital nga bersyon niini nga manwal
sa LDS.org ug sa Gospel Library sa mga mobile device.
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Ang Mortal nga Kinabuhi ni
Jesukristo sa Daklit
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Pinili nga mga Imahe sa
Bag-ong Tugon

Kahoy nga igira (tan-awa sa Mateo 21:18–22)
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

Si Jesus nagtudlo sa templo (tan-awa sa Mateo 21:23–23:39)
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Si Jesus nagpasaylo ug nag-ayo sa tawo nga gitunton gikan sa atop (tan-awa sa Marcos
2:1–12 ug Lucas 5:17–26)

Si Maria ug si Elisabet (tan-awa sa Lucas 1)
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Si Jesus namahayag nga Siya mao ang Mesiyas (tan-awa sa Lucas 4)

Si Pilato miangkon nga si Jesus walay sala (tan-awa sa Juan 18–19)
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Si Pablo nagsulat og mga epistola (tan-awa sa 2 Timoteo 1–2)
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Si Jesukristo nagbantay ug nagpakabana alang sa Iyang matinud-anong mga sumusunod
(tan-awa sa Pinadayag 1:12–16)
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Ang panan-awon ni Juan sa babaye ug sa dragon (tan-awa sa Pinadayag 12)
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